ﺣﻤﻠـﻪ ﻫـﻮاﯾﯽ روﺳـﯿﻪ ﺑـﻪ ﺗﺌـﺎﺗﺮ
ﻣﺎرﯾﻮﭘـﻞ در اوﮐﺮاﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻤـﺪ
ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ

ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  30ژوﺋﻦ 2022
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارﺷﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ،
ﮐﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  30ژوﺋﻦ 2022
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﻣﺎرﯾﻮﭘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﮑﻮم

ﺷﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﺗﺌـﺎﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪای درام آﮐـﺎدﻣﯿﮏ دوﻧﺘﺴـﮏ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮ
ﻧﺸـﺎﻧﻪای وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ اﯾـﻦ ﺗﺌـﺎﺗﺮ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﺤـﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫـﺎ ﺑﻤﺒـﺎران و ﺣﻤﻼت ﻫـﻮاﯾﯽ
ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﻤﻠـﻪ ﻫـﻮاﯾﯽ  16ﻣـﺎرس ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن را وﯾـﺮان ﮐـﺮد و
دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ روی ﯾﮏ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺟﻤﻊ
آوری ﻏﺬا ،آب و اﺧﺒﺎر ﮐﻤﯿﺎب در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺟﻨﮓ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪا ﺣﺪود  300ﮐﺸﺘﻪ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  600ﻧﻔﺮ را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺟﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ AP
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﻮﯾﺖ  12ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ »ﺟﺴﺪﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی
اﺟﺴﺎد .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
رﺳﯿﺪ .اوﮐﺴﺎﻧﺎ ﭘﻮﮐﺎﻟﭽﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در
اوﮐﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.

ﺗﯿﻢ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ  52ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻫﺪان دﺳﺖ
اول ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره ای از ﺻﺒﺢ آن روز ،آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ “ ”CHILDRENرا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ
ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ در ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻓﯿﺰﯾﮑـﺪاﻧﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕـﺮان ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دو ﺑﻤﺐ  500ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺟﺖ روﺳﯽ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮔﻔﺘﻨﺪ دو اﻧﻔﺠﺎر را
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ.

ﮔﺰارش روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﻫﺪان ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ در دو روز ﻗﺒﻞ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه
آﻣﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  APﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو روز ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻣﺎرﯾﻮﭘﻞ
در  14و  15ﻣﺎرس واﻗﻌﺎً ﺳﺎﻟﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ،AP
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ روز  16ﻣﺎرس ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎزه واردان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دوﺑﺎره ﻓﻀﺎ را
ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
“ﭼﮏ اﯾﻦ” در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 APﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﮐﺜﺮاً از
داﺧﻞ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻣﺮدم را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪان آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻧﻔﺮ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﺒﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺗﺎق ﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﺎرﯾﻮﭘﻞ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﺑﺮق ،آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭼﺖ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺰاران ﻧﺎم از ﻣﺎرﯾﻮﭘﻮل دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ﺑﻪ ﮔﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﺣﺎل
رﺷﺪ در ﻣﺎرﯾﻮﭘﻞ و اﻃﺮاف آن ﺑﺮده ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از anzalkhabar

