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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٨

 ، کيف و ديدار در سطوح متفاوتواشنگتن
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 ويکتوريا نوالند امريکاپترو پروشنکو، رئيس جمھور اوکراين روز دوشنبه در کيف با معاون وزارت امور خارجه 
 .ديدار داشت

 ويکتوريا نوالند امريکا خارجه پترو پروشنکو ، رئيس جمھور اوکراين روز دوشنبه در کيف با معاون وزارت امور

 رھبر اوکراين کمک مذاکرهدر اين . درجات سياسی مختلف در اجرای مذاکرات مزاحمتی ايجاد نکرد. ديدار داشت

  .ھای مالی را درخواست نموده و جريان حل و فصل صلح آميز در شرق کشور را گزارش داد

اما دستور کار آن .  پشت درھای بسته برگزار شدمريکاا ۀديدار رھبر دولت اوکراين و معاون وزارت امور خارج

 و اوکراينی منتشر شد ، سخن در امريکائی که در سايت ھای رسمی طرف ھای ئیبر طبق خبرھا. سری نبود

  .خصوص نظارت بر توافق ھای جھانی بين کيف و دانباس و ھمچنين کمک ھای مالی واشنگتن بود

چھره ھای جدی : راين در توئيتر ، تصاوير پروتکولی منتشر شده است رسمی دفتر رياست جمھوری اوکۀ در صفح

 و تعجب برانگيز ھم نيست که رئيس  روی ھم نشسته انده در اوضاعی سخت و دشوار و پروشنکو و نوالند که روب

 ً مور در واقع يکی از معاونين وزارت ا( امريکا مذاکراتی را با معاون وزارت امور خارجه جمھور اوکراين شخصا

آيا اين مراسم برای درخواست پول : ژی ملی می گويد يل رميزوف ، رئيس دانشکده ستراتئيميخا. داشته است) خارجه 

  :برگزار شد 
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 قرار داده است که طی آن ديدار رئيس جمھور با معاون امريکاپروشنکو خود را در سطحی از ارتباط متقابل با 

البته اين .  رسمی بودغير رسمی نبوده بلکه کامالً ۀ ار خصوصی و مشاورکه ديد ضمن آن. وزارت خانه مھيا می گردد

در عين حال پروشنکو نه تنھا به شکلی انتقادی به . امر با اعمال ديپلماتيک احترام به کشور خود مطابقت ندارد

کيد می أروکسل ت اروپا وابسته بوده بلکه وضعيت بندگی خود را در ارتباط با واشنگتن و بۀ و اتحاديامريکامواضع 

ل ساکاشويلی را تکرار می کند، البته ئيپترو پروشنکو در بسياری موارد رفتار رئيس جمھور سابق گرجستان ميخا. کند

کشورھای غربی . که ھمان حجم کمک ھای اقتصادی را که به ساکاشويلی ارائه کردند دريافت نمايد با اميد به اين

اگر اين پروژه را برای اقتصاد اوکراين درنظر بگيريم ، . ان تقديم کردندکمک ھای اقتصادی بسيار خوبی به گرجست

  .آنوقت معلوم است که پروشنکو به مسائل بسياری اميد بسته است

اما بدون موفقيت بوده .  تقاضای پول می کندامريکائیپترو پروشنکو در ھر ديدار خود با نمايندگان خرده پای رجال 

اضافی، رئيس ۀ به جای اختصاص ھزين:  به بن بست رسيد کالً که رمند بارک اوباما بود، آخرين ديدار با يک کا. است

 برابر کاھش می يابد يعنی به ١١کراين و به اامريکاۀ  بيان داشت که ميزان پول ھای برنامه ريزی شدامريکاجمھور 

  .ر می دھدال ميليون د۴۶ر قول داده شده ، واشنگتن تنھا ال ميليون د۵۵٠جای 

 برای ھمکاری با تالش ھای اوکراين برای اجرای اصالحات را امريکاکتوريا نوالند نيز اطمينان مربوط به آمادگی وي

ً . محدود کرد بين المللی دول ۀ رئيس دانشکد.  ھم ھيچ کمکی به رفاه مالی اوکراينی ھا نداشت  ديدار وی قبالً ضمنا

  :جديد الکسی مارتينوف می گويد 

 ءخانم نوالند از ھمان ابتدا.  به او متذکر می شودامريکاعی پروشنکو را در سياست خارجی واشنگتن جايگاه واق

چه ھای اکنون او کل. را به خاطر بياوريداوکراين را سرپرستی می کرد، داستان تقسيم شيرينی توسط او ۀ پروژ

  . به اوکراين نخواھد شدامريکاديگری را برای پروشنکو آورده است ، مفھوم است که ھيچ گونه کمک جدی از طرف 

چه و وريا نوالند در ميدان ھای کيف کلن در اوکراين آغاز شد، ويکتاال گذشته وقتی تظاھرات ھای مخالفمبر سدر دس

 اينبار با چه شيرينی ھای کام رئيس جمھور اوکراين را شيرين امريکاۀ معاون وزارت امور خارج. کيک پخش کرد

 ً   .در اينباره وجود ندارد ھيچ خبری می کند ، رسما

  

  :يادداشت

  .اين زير پا نمودن نورم ھای قبول شدۀ بين المللی می تواند چند نکته را به صورت مشخص بيان دارد

نخست اين که کشمکش در درون ھيأت حاکمۀ جديد اوکراين و تالش ھريک از باند ھای در قدرت لميده از فاشيست ھا 

در حدی از بی اعتمادی ديگر،  کشور ھای امپرياليستی نوکرانيکا و به ھمان سان تا نوکران زرخريد امپرياليزم امر

د در جلسات ي به ناگزير خود در ھمچو مواقعی که امکان توزيع پول وجود دارد، بانکوشپرورسيده است که پترو 

  .ه نباشدشرکت نمايد ھرچند شرکت کننده از طرف مقابل در ھيچ عرف دپلماتيک با مقام خودش قابل مقايس

چه با .  انتخاب شده باشداز جانب امريکائی ھاآگاھانه و ھدفمندانه می تواند ، شکارآچنين عرف شکنی دومين تذکر از 

و بدان نکو و نظام جديد اوکراين در کل وظيفه داشتند تا جنگ عليه طرفدران روسيه شپرودرنظرداشت آن که پترو

، امکان ھرنوع برگشت اوکراين را  روسيهطرفدارانمه داده و با قتل عام باشدت ھرچه بيشتر ادارا وسيله دولت روسيه 

نکو در پيشبرد شپرو، ناکامی پترواز ميان بر می داشتندو زمينه ھای نزديکی بين اروپا و روسيه را به جانب روسيه 

اھد بدين وسيله نه جنگ و تن دادن به آتش بس مذلتبار، او را در جمع مغضوبين قصر سفيد قرار داده، اکنون می خو

امتناع از پرداخت پول به نحوی او را مجازات نموده امکان رشد رقبايش را بيشتر با تنھا وی را تحقير نمايد، بلکه 

  .بسازد
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در سالھای اخير حاکميت » نوری مالکی«و » حامد کرزی«گذشته از آن، تقابل ھا و انتقاد ھائی که دو مزدور ديگرش

، تا در برخی مواقع، از تحقير مستأجر موقت آن قصر يعنی شخص اوباما نيز دريغ نورزيدندشان از قصر سفيد نموده ح

کاخ سفيد را بر آن داشته تا من بعد در مقابل تمام مزدورانش، تفرعن استعماری خويش را به نمايش گذاشته، از ھمان 

  .اول بدانھا بفھماند که جايگاھشان در کجا است

 حين به اصطالح انتقال قدرت صلح آميز از گذشته از آن که بود که ادارۀ قصر سفيد واقع تبارز ھمين سياست  در

 اين اولين تجربۀ به اصطالح  محافل دپلوماتيک غربی، سخت بی اعتنائی نموده خالف تمام انتظاراتکرزی به غنی، 

ت و دارای مقامات عاليه، در انتقال دموکراسی صادراتی را به ھيچ گرفته به جای اعزام نمايندگان با صالحيکامياب 

دت غنی و عبدهللا را به ش به عالوۀ آن که از صد ھا مدير وزارت خارجۀ امريکا » مديری«چنان نمايشی با شرکت 

  . تحقير نمود، غير مستقيم به جھانيان فھماند که تمام سروصدای انتخابات، خيمه شب بازی مسخره ای بيش نبود

، مشکل عقده به عالوۀ خصوصيات امپرياليستیکه  ، در ھيأت حاکمۀ امپرياليزم امريکايدآتاجائی که از شواھد بر می 

ھای حقارت تاريخی نيز با شدت فرياد بر می آورد، به توھين اولی غنی و عبدهللا قناعت ننموده، برای امضای قرار داد 

  . فير آن کشور در کابل محول نمود با ھمان بی اعتنائی برخورد نموده، انجام آن را به دوش س ننگين امنيتی نيز

و يا توجه به عرف بين المللی،  دولت دست نشاندۀ کابل ھم ، ھر چند معلوم نيست که آيا به خاطر ترس از محاسبات فردا

يکی از جواسيس خانه زاد استعمار انگليس، که مدتی در خدمت خاد و » حنيف اتمر«طرف امضای سفير را، در وجود 

  . را ياد آوری نموده باشد» پشک کشی سر حجله«، مشخص نمود؛ تاباشد به قصر سفيد معنای ه بودقرار گرفت. ب.ج.ک
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