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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  
  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ فبروری ٢١
  

   و اروپا به خون و آتش کشيدندامريکاين را کراوا
  

به قدرت از طريق اعتراضات  ميد رسيدنمخالفان به ا: جمھور اوکراين با ھشدار دادن به معترضان اعالم کرد رئيس

 .محاکمه خواھند شد اند و مجرمان خيابانی پا را از حد فراتر گذشته

ف ئياست درگيری ھا در ک گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلويزيونی پرس تی وی، گزارش ھا حاکی به

   محل استقرار مخالفان در ميدان استقالل پيشروی به طرف ليس ضد شورش در حالوھمچنان ادامه دارد و نيروھای پ

  ھستند

  

 

کليچکو رھبر مخالفان برای خاتمه  گوھای ويکتور يانوکوويچ رئيس جمھور اوکراين و ويتالیو درحالی است که گفت اين

 .پايان يافته است دادن به خشونت ھا در اين کشور بی نتيجه

آنھا از خط قرمز : گفت عترضان به صورت جدی ھشدار داد وويکتور يانوکوويچ رئيس جمھور اوکراين به م امروز

 . صبر او لبريز شده استۀعبور کرده اند و کاس

 . تن اعالم کرد٢۵ف را ئيوزارت کشور اوکراين، تعداد کشته ھای درگيری ھای خشونت آميز ک

 . پليس کشته شدند٧در درگيری ديروز : پليس اوکراين ھم اعالم کرد

 .ف را اشغال کردندئيتظاھرکنندگان بار ديگر ساختمان شھرداری کاين درحالی است که 
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 .ف يکشنبه در چارچوب قانون عفو مخالفان، تخليه شده بودئيشھرداری ک

مالقات کند و پس از آن در نطق   مخالفانۀيانوکوويچ رئيس جمھور اوکراين قصد دارد امروز باز ھم با نمايند ويکتور

 .خن بگويدتلويزيونی با مردم اوکراين س

نگرانی شديد از خشونت ھا در   اروپا با انتشار بيانيه ای، ضمن ابرازۀول سياست خارجی اتحاديؤاشتون، مس کاترين

قانون اساسی و برگزاری انتخابات برای حل بحران سياسی در  اوکراين، خواستارتشکيل دولتی جديد ، اصالحات در

 .اوکراين شد

از وی خواست نيروھای  نی با رئيس جمھور اوکراينولفي در تماسی تامريکاور جو بايدن معاون رئيس جمھ ھمچنين

 ۀسياست ھای مداخله گران: روسيه ھم دربيانيه ای اعالم کرد ۀوزارت امور خارج. دولتی را از خيابان ھا خارج کند

 .اصلی خشونتھای اخير در اوکراين است کشورھای غربی عامل

 . تن کشته شدند٢۵در درگيری ھای خشونت آميز در کيف : ه اعالم کردوزارت کشور اوکراين روز چھارشنب

 ۀاستاد علوم پزشکی از يک رسان »اولگا بوگومولز«لمان از کيف، اگزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری  به

 يا دو برابر کرد شمار زخمی ھای درگيری ھا به بيش از يک ھزار نفر خبری وابسته به مخالفان اوکراينی نيز اعالم

 . قبلی افزايش يافته استۀبرآورد شد آمار

 .وی گفت مراکز بھداشتی و بيمارستانی مملو از مجروحان درگيری ھای خيابانی است

 .ليس کشته شدندووزارت کشور اوکراين اعالم کرد در اين درگيری ھفت افسر پ

 . تن از آنان از مأموران امنيتی ھستند٣٠٠کردند که  نفر اعالم ۵٠٠مقامات اوکراينی پيشتر تعداد زخمی ھا را 

درگيری ھا . کشيده شده است در برابر پارلمان تجمع کرده اند و دفتر اصلی حزب حاکم اوکراين به آتش تظاھرکنندگان

 .پيشروی در ميان تجمع تظاھر کنندگان ھستند ليس ضد شورش در حالوھمچنان ادامه دارد و نيروھای پ

ليس و واعالم کرد، نيروھای تقويتی پ  کريمه در جنوب اوکراينۀنی الميادين به نقل از فرماندار شبه جزيرتلويزيوۀ شبک

 .اوکراين از اين شبه جزيره به کيف اعزام شده اند واحدھای ويژه برای دفاع از حکومت مرکزی

رده اند و به نظر می رسد آماده ک ف تجمعي گفت ھزاران نفر در مرکز شھر کيفيي در ک. ان. ان.بلک خبرنگار سی فيل

تظاھر کنندگان تالش می کنند با ايجاد ديواره ای از آتش، بين خود . کنند ليس دفاعوھستند تا از خود در برابر حمالت پ

و در مواقعی نيز ديد را مختل می  بوی دود نيز اين شھر را فرا گرفته. ليس و امنيتی فاصله ايجاد کنندونيروھای پ و

 .کند

. درگيری ھا به گوش می رسد دامه داد صدای شليک گلوله و نارنجک ھای صوتی نيز به صورت مرتب از محلا وی

را از حضور معترضان پاکسازی کنند ولی تظاھر کنندگان ھمچنان بر  مقامات دولتی گفته اند آماده اند تا ميدان اصلی

 .خود اصرار دارند  حضورۀادام

است؛ مخالفان از کشته شدن  نون خشونت بار ترين درگيری ھا در ھفته ھای اخيرف اکنون کاياستقالل در کي ميدان

. اند و آتش سوزی گسترده ای در اين ميدان به چشم می خورد دست کم پانزده نفر در درگيری ھای امروز خبر داده

 .در ساعات آينده در اين منطقه روی می دھد بسيار دشوار است پيش بينی آنچه که

مقابله با تظاھر کنندگان را اقدام  ليس اين کشور درو است که دولت اوکراين اقدامات نيروھای امنيتی و پدر حالی اين

خوانده است؛ روسيه نيز کشورھای غربی را به مداخله در امور داخلی  جامع برای پاکسازی اين شھر از تروريست ھا

 .متھم کرده است اوکراين

قاطع دولت اين کشور با تظاھر کنندگان  ميلياردی به اوکراين را منوط به اقدامديگر سو روسيه نيز اعطای وام دو  از

  که درئی نيز از خشونت ھاامريکادولت . ھا اين وام به اين کشور پرداخت شد امروز با باال گرفتن درگيری. کرده بود
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گوھای خود را با  و  گفتاست تا اوکراين روی داده، ابراز ناخرسندی کرده و از رئيس جمھور اين کشور خواسته

 .مخالفان از سر بگيرد

گوھا  و خروج خود را از گفت ھای اوکراين اعالم کردند ويتالی کليچکو رھبر مخالفان اوکراين روز چھارشنبه رسانه

ف يدستيابی به ھر گونه توافق در خصوص پايان خشونتھا در کي با ويکتور يانوکوويچ رئيس جمھور اوکراين بدون

 .اعالم کرد

 ».سفانه از اين مذاکرات ھيچ چيز مفيدی به دست نياوردمأمت« :اين منابع به نقل از کليچکو افزودند 

معترضان آن را اشغال  ف کهيافزود پس از درخواست رئيس جمھور در خصوص تخليه کردن ميدان اصلی کي کليچکو

 .گوھا را ترک کرده است و کرده اند ، اين گفت

 .گوھا بين رئيس جمھور و ديگر رھبران مخالفان ھنوز ادامه دارد يا نه و ست که آيا گفتاين گزارش مشخص نکرده ا

کشور را در شھر لِويو در  ضد دولتی اوکراين، شامگاه سه شنبه يکی از ساختمان ھای وابسته به وزارت تظاھرکنندگان

 .غرب اين کشور اشغال کردند

 .ھستان واقع شده استشھر لِويو اوکراين نزديک مرزھای اين کشور با ل

 


