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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠۵
 

  امريکا و اوکراين

  کنند یالمللی خودداری م از بررسی بحران اوکراين در ھمايش ھای بين
 

ھای اختالف اوکراينی دعوت کرد که تعھدات خود را در چارچوب   ملل متحد از طرفمنشی عمومیبان کی مون 

 .مبر دقيقاً رعايت کنند سپت١٩توافقات صلح آميز مينسک بالروس حاصله در تاريخ 

بس کنونی اشاره کرده و  تش به شکننده بودن آمنشی عمومی صليب سرخ کشته شد، ۀقبالً ھنگام آتشباری دونتسک نمايند

 . ديپلماتيک در حل اختالف در اوکراين فرا خواند-به تشديد مساعی سياسیھمه را 

بر نيرو ھای انتظامی اوکراين مرکز ودوم اکت. شدت تيره شده اين روز ھا موقعيت در دنباس واقع در شرق اوکراين ب 

المللی و يک مرکز تجاری و بيمارستان  تر صليب سرخ بيندونتسک را مورد آتشباری توپخانه قرار دادند که شامل دف

سوی دبيرستان آتش ه ھا ب پيشتر آن.  صليب سرخ جان باختندۀ نمايندلوران اتين شھرنشين و سويسی ١١شد و در نتيجه 

 .گشوده بودند

نان دارند که کسی بس گويای آن است که مقامات کی يف اطمي المللی انسانی و آن ھم ھنگام آتش ت بينأحمالت به ھي 

د شده از سوی سازمان ملل و سازمان امنيت و ئيھا يادداشت صلح تأ آری آن. ھا را نکوھش نخواھد کرد اعمال آن

کنند يا نه؟ در  ھا اين توافقات را رعايت می  کردند ولی چه کسی جويای آن خواھد بود که آنءھمکاری اروپا را امضا

 مھمتری را بررسی می اين با سران کشور ھای غربی مسايلئيس جمھور اوکر رپترو پوروشنکوديدار ھای دوجانبه 

المللی که در آنجا  کی يف کار خود را در ھمايش ھای بين.  اقتصاد ھائیتأمين پولی اصالحات نظامی و ھمگر: کند

 . قطع کرده است،ال مطرح کنندؤ امور جاری سۀتوانند در بار می

و برای اولين بار گروه بين ي مجمع پارلمانی سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در ژنۀبر در اجالسيوقرار بود سوم اکت 

 از ءولی ابتدا. تصميم مربوطه در تابستان امسال در باکو گرفته شد. پارلمانی در خصوص اوکراين تشکيل جلسه بدھد

 عضو ايگور موروزف ۀبه گفت.  ھا و سپس خود اوکراينی ھا شانه خالی کردندپولندی ھا و امريکائیشرکت در آن 

ت روسيه در مجمع پارلمانی شورای اروپا اين روند برای أ ھيۀالمللی شورای فدراسيون روسيه و نمايند  امور بينۀکميت

 :او چنين گفت. روسيه غير مترقبه نبود

 بالتيک از بحران در ۀران و کشور ھای کپولند از طريق ء ھا از ھمان ابتداامريکائی. اين جريان کامالً قابل انتظار بود 

و وقتی . د کودتائيو سپس ضمن تأ» ميدان«شکل حمايت از اعمال مخالفان در ه  بءاوکراين جانبداری می کردند، ابتدا
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 يانوکوويچالمللی تماس جھت رسيدگی به نقض قوانين در اوکراين تشکيل شد قرار بود که به تخلفات رژيم  که گروه بين

ولی دستور روز عوض شد و گروه . »ميدان«ل در حين متفرق کردن مخالفان تظاھر کننده در  اوۀرسيدگی کند در درج

 . نبودامريکاھا و  ئیمخصوص اوکراين ديگر جوابگوی منافع کی يف، اروپا

ھا را مطرح نکند و کی  المللی ممکن نيست آن  بينۀدر حال حاضر مسايل ديگری در مرکز توجه قرار گرفته که جامع 

ھا از کار در گروه پارلمان  از اين رو آن.  جالب نيستامريکاھا برای  و اين جواب. ھا پاسخ بدھد ندارد به آنيف قصد 

 : پارلمان در امور قوانين روسيه اين را گفته افزودۀ عضو کميتدميتری وياتکين.  اروپا منصرف شدندۀ اتحاديئیاروپا

فرمان کی يف و ه ات رژيم کی يف و دسته ھای مسلح گوش باين امر گويای آن است که ديگر ممکن نيست که جناي 

االت نامناسب برای خود جواب بدھند ؤھا باز ھم مجبور خواھند شد که به س آن. دار ھا پرده پوشی شود ساختار ھای پول

به گور ھای و » نگئيبو«بايد جواب داد که با رسيدگی به سقوط . پذير نخواھد بود ھا برايشان امکان و طفره رفتن از آن

جمعی و جلب مقصران در قتل ھای اودسا در دوم مه به دادگاه چه شد؟ مقامات کی يف و حاميان آن سوی ه دست

 .ھا جواب اين پرسش ھا را ندارند اقيانوسی آن

 اعالم کرد امريکا ۀسخنگوی وزارت خارججن ساکی . از اين گذشته واشنگتن فھماند که اصالً ھيچ جوابی نخواھد بود 

روشن . المللی گذاشته شود  دولت کی يف نه سازمان ھای بينۀجمعی بايد به عھده  گور ھای دستۀ رسيدگی به قضيکه

 جنجالی را به کی يف نخواھند داد و غرب در حقيقت امر ھشدار داد ۀاست که مقامات دونتسک و لوگانسک اين پروند

بست نوبتی ديگری  که شاھد بن يعنی اين. خواھد کردکه نتايج رسيدگی انجام شده از سوی افراد ديگری را قبول ن

 .ھستيم

  

  

  

  


