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  دونتسک و لوگانسک
 برای مذاکرات رفع بحران در اوکراين آماده اند
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عمل آمد و در ه  روسيه ب- سازمان امنيت و ھمکاری اروپا–مبر در مينسک مذاکرات گروه تماس اوکراين اول سپت

 خود را به ۀکراين موضع ھماھنگ شد دونتسک و لوگانسک برای حل بحران در اوۀ آن جمھوری ھای خودخواندۀنتيج

 .کی يف اعالم کردند

کند و در سندی که اين دو جمھوری به کی يف  کی يف از انجام مذاکرات مستقيم با دونتسک و لوگانسک خودداری می

اين خواست نه تنھا به سوی مقامات . ھا را طرف اختالف و مذاکرات صلح بدانند تسليم کردند اين خواست ھست که آن

سازمان امنيت و ھمکاری اروپا که . ی و روسيه می باشدئھای گفت و گو، به سازمان اروپا فوکراين بلکه به ديگر طرا

خواند   از کی يف فرا میءکند از اين خواست روگردان شده و مسکو از ابتدا  میء اروپا را اجراۀمريکا و اتحاديافرامين 

  .ه بنشيندکه با نمايندگان آن جمھوری ھا پشت ميز مذاکر

 کل ۀتوان به برابری در مذاکرات و قبول وضع زبان روسی و برگزاری انتخابات عادالن از ميان ديگر درخواست ھا می

 ۀ اعضای اتحادي–خواھند با روسيه، بالروس و قزاقستان  اين جمھوری ھای نو پا می. ھای حکومتی را اشاره کرد شاخه

  .ھای اقتصادی با خارج احتياج دارند  فعاليتۀام ويژگمرکی ھمگرا شوند و برای اين کار به نظ

اگر کی يف اين خواست ھا را بر آورده کند دنتسک و لوگانسک برای نگه داری صلح و حفظ فضای مشترک اقتصادی 

  .کار خواھد برده و فرھنگی تمام ھم خود را ب
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ه دونتسک و لوگانسک ھم اينک گام خود لئونيد پولياکوف کارشناس سياسی و محقق آموزشگاه عالی مسکو معتقد است ک

  :را به سوی قطع برادرکشی برداشتند، او گفت

اين امر اھميت دارد که دونتسک و لوگانسک امکان يافتند موضع خود را مطرح کنند و اين موضع کامالً معتدل بود، 

ھا ادعا  قبالً آن.  پيشنھاد کردند بازگشت خود را به شکل خودمختاریۀھا به يک گذشت جدی تن داده و به اوکراين نحو آن

االن نوبت جواب کی يف . پيشنھاد خودمختاری يک موضع قوی است. کرده بودند که ھرگز به اوکراين باز نمی گردند

کی يف خاموش بماند و تفسيری و اگر . واقع خواھان صلح است بايد اين پيشنھاد را بررسی کند اگر کی يف در. است

ب زندھد و از موضع سابق عدم خودمختاری پيروی کند و از تک کشوری حمايت کند به معنای آن خواھد بود که ح

  .خواھد دوباره اوکراين را به سوی فاجعه براند کند برتری دارد و می را تشويق می جنگ در کی يف که واشنگتن آن

  :مبر موضع خود را در مورد اوکراين اعالم کرده گفتنيز اول سپت سرگئی الوروف وزير خارجه روسيه

بگذار به گفت و گو دست بزنيم و ھم ديگر را با لجاجت تھديد نکنيم و خواست ھای دور از واقعيت را تکرار نکنيم تا 

  .واقع ھمين است کل طرح صلح پتر پوروشنکو در. ھا را بکشند نيروی مردمی اسلحه زمين گذاشته و اجازه بدھند که آن

ی از صربستان ئخاطر جداه خواست ھای دونتسک و لوگانسک از بسياری لحاظ شبيه آن است که کوزوو در مبارزه ب

در آن زمان . در آن زمان غرب از کوزوو حمايت کرد و حتی به بمباران صربستان پرداخت. بر آن اصرار می ورزيد

ولی مقامات کی يف از . او را منبع شر اعالم کردند. را انجام می دھد که حاال کی يف آن ،کردرا ملوشويچ ھمان کاری 

 ۀوسيله دفاع شھرھای خود را ب ھا ارتش اوکراين ساکنان بی مقاماتی که به فرمان آن. حمايت مطلق غرب برخوردار اند

توان  ھا را می ن پديده ايگور شيشکين معاون انستيتوی کشور ھای ھمسود ايۀبه عقيد. توپخانه و موشک ھا نابود می کند

  :او گفت. توضيح داد

 صربستان ارتدکس برايش سودآور ۀتجزي. کرد و آن تأمين منافع خودش بود اروپا ھمواره از يک استاندارد پيروی می

ود و به اين سبب از جنبش اروپا ھميشه در پی تضعيف روسيه ب. ان حمايت کردتبود و اروپا از تجزيه طلبان صربس

االن در کی يف کسانی به حکومت رسيدند که اوکراين را از روسيه . لب در اوکراين جانبداری می کردی طئھای جدا

به اين خاطر اروپا از ھمه گونه . کشند تا روسيه و اوکراين از اين به بعد ھرگز باھم نباشند جدا کردند و زحمت می

کند در انظار اروپا ھمواره منبع  پيکار میو دونتسکی که به خاطر وحدت روسی . اعمال کی يف حمايت خواھد کرد

  .تروريسم خواھد بود

ھرچند که اول . ح ھنوز ھم ھستشانس انجام مذاکرات صل.  نوبتی گروه تماس برگزار شودجلسۀقرار است در مينسک 

عوت د» ھا ھزاری ده«با تلفاتی » جنگ کبير ميھنی«ی ئاين پس از مذاکرات مينسک به برپامبر وزير دفاع اوکرسپت

  . روسيه در استعداد تعمق برابر به واقعيت وزير اوکراينی شک کردۀدر اين رابطه وزارت خارج. کرد

  

  


