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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٩

 
 .پرداختقطعات جائی ه جابو تجديد به  ،کی يف ھنگام آتشبس

 .گزارش داد) شرق اوکراين(چگونگی استفاده از آتشبس برقرار شده با نيروی مردمی دونباس  ۀکی يف رسمی در بار

 تسليحات تشديد و احضار نوبتی پرسنل تازه ۀ نيرو ھای مسلح آن تجديد شده و کار واحد ھای صنعتی مولدئیجاه جاب

ه  جنگ بۀت که اوکراين برای ادام جديد به شرق اعالم نشده است ولی ھيچ شکی نيسۀفقط تاريخ حمل. نفس انجام شد

 .شود سرعت آماده می

روز سه شنبه يوری لوتسنکو دستيار رئيس جمھور . از زمان برقراری آتشبس در اوکراين تا کنون يک ماه گذشت 

ھای تلويزيونی کشور خود تعريف کرد که در اين ھنگام صد ھا عدد تکنيک  اوکراين در مصاحبه با يکی از کانال

  . نظامی در خط جبھه مستقر شده استۀاران نفر پرسنل خوب آموزش ديدزرھی و ھز

 شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين اعالم کرد که تکنيک جنگی از کار افتاده ترميم ۀروز دوشنبه آندره ليسنکو نمايند 

  .ه است ارتشی در جا ھای جديدی مستقر شده و عمليات اکتشافی در عمق طرف مقابل انجام شدقطعاتشده و 

چندی پيش پترو پوروشنکو رئيس جمھور اوکراين در برابر عموم اعالم کرد که اقتصاد کشورش به مجرای نظامی  

  .گذارده شده و از آتشبس جھت تقويت استحکامات و باال بردن توان رزمی ارتش بھره گيری شده است

 کمتر کسی در اين باره که کی يف از آتشبس به ء آلکسی موخين مدير کل مرکز اطالعات سياسی، از ھمان ابتداۀبه گفت 

گونه کار ھا را در پس پرده می کنند ولی در مورد   اينولی عمدتاً . چه ترتيبی استفاده خواھد کرد ھيچ تخيل خامی داشت

د شده از سوی سازمان امنيت و ئي نقض آتشبس تأۀ و کرنا در بارقاوکراين شاھد آن ھستيم که مقامات سطح اول با بو

 :اين صاحبنظر روس افزود. المللی اعالم می کنند ھمکاری اروپا و دبير کل سازمان ملل متحد و ميانجيگران بين

مقامات کی يف از آتشبس نه برای تعميق ديالوگ سياسی بلکه . بدترين ظن ھای نيروی مردمی دونباس تحقق يافت 

 اروپا را که با کی يف اسناد رسمی ۀ اقدام ھا بايد اتحاديروشن است که اين. جھت تقويت و تمرکز نيرو ھا استفاده کردند

وليت دارد نگران سازد و گام ھای آتی اروپا بايد خيلی قاطعانه تر از ؤای از اعمال کی يف مس  تا اندازه کرده وءامضا

 .پيش باشند

سازمان امنيت و ھمکاری . واقعاً برخی اقدام ھای آشکار کی يف آھسته آھسته موجب نارضايتی بروکسل می شوند 

 افراد انتظامی اوکراين اشاره ئیسرپرست جريان مذاکرات ميان کی يف و دنباس است چندی پيش به دروغگوکه اروپا 

 خبر دادند که گويا نيروی مردمی در ناحيه ماريوپل به گذرگاه شان آتش ئیھا به ناظران آن سازمان اروپا آن. کرد

يک افسر اوکراينی در گزارش خود موقعيت مشابھی پديد آمده در . اب آتش گشودگشودند و نيروی انتظامی در جو
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نزديکی ديبالتسيوو را تشريح کرد ولی کارمندان سازمان امنيت و ھمکاری اروپا که در آن جا ھا حضور داشتند ھمه 

 .چيز را به چشم خود ديده و گزارش ھای نيروی انتظامی اوکراين را تکذيب کردند

او دوم . رو شده المللی از سويس نيز با بازتاب گسترده در جھان روب لوران اتين کارمند صليب سرخ بينکشته شدن  

جز محکوميت علنی کار ه ولی راستش ب. بر ھنگام آتشباری دفتر اين سازمان انسانی در مرکز دونتسک کشته شدواکت

رخ و نه تالش تجسس و س صليب ۀته شدن نمايند چگونگی کشۀاز کی يف نه توضيحات قانع کننده در بار. فرا تر نرفت

المللی   روسيه يک تعداد از ساختار ھای بينۀ وزارت امور خارجۀاز اين گذشته بنا به اعالمي. تنبيه مقصران حاصل نشد

ل نيروی و زير کنترۀ اروپا به اين حقيقت با شرمندگی چشمپوشی کرد که دفتر صليب سرخ در محلۀاز جمله اتحادي

ھا وجھه و حيثيت   آنۀھم. رار داشت و يقيناً از طرف يک واحد نظامی اوکراينی مورد تيراندازی قرار گرفتمردمی ق

طرفی و بی غرضی را متزلزل کرده و به کی يف احساس بی کيفری از جناياتی که مرتکب شده  سازمان ھای مدعی بی

 .می دھد

   

  :افزوده

 می آيد، مدافعان سرمايه ھيچ زمان و ھيچ گاھی به تعھدات شان وفادار تا جائی که از تاريخ مناسبات سرمايه داری بر

 شده اند، فقط ناگزيری  ھا آنھا را به اتخاذ چنان ینبوده و اگر گاھی مجبور به قبول آتشبس و يا امضای معاھدۀ صلح

  . ه اند به محض برطرف شدن آن ناگزيری ھا يا ضعف ھا، مجدداً به جنگ دست زد وتصاميمی وادار ساخته

استفاده از وقت به منظور تجھيز بھتر قوايش و ادامۀ جنگ و  بود که کی يف به دنبال ندر اين مناسبات ھم از اول روش

  . خونريزی است

ند پول ماليه دھندگان اھمان طوری که ديروز ادارۀ پورتال نيز متذکر شده بود، امريکا و غرب در کل زمانی حاضر

تند که اوکراين تنور جنگ را برای ھميشه گرم نگھدارد، در غير آن نه از پول خبری خودشان را به اوکراين بفرس

  .در نھايت از حمايت سياسینه ھم خواھد بود و 

 عثمان حيدری

  

  


