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  :اوکراين
   جنايات جنگی و منافع شرکتھای فرامليتی

  

سالويانسک در شرق اوکراين )  ھزار نفر١٢٠با جمعيتی قريب (وکراين با ساکنان شھر کوچک  نظاميان ائیرويارو

  . شروع شد٢٠١۴ اپريل ١٢تاريخ ه ب

دست قزاقھای ُدن برای حفاظت روسيه از ھجوم ه فرمان آلکسی پادشاه روس، به  ب١۶٧۶شھر سالويانسک در سال 

 نمک واقع بود و استخراج نمک يکی از مشغله ھای ساکنان ۀ درياچقلعه ای در نزديکی. تاتارھای کريمه بنا نھاده شد

 سربازان بيمار و سپس شھروندان ۀدر نھايت به استخراج نمک پايان دادند و شھر به استراحتگاھی برای معالج. آن بود

واگذار  اداری اوکراين شوروی ۀ شھر قزاقھای روس ُدن را به حوز١٩١٧پس از انقالب سال . عادی تبديل گرديد

  .کردند، اما جمعيت آن ارتباط خود با روسيه و تعلق خود به زبان روسی را کماکان حفظ کردند

 شدند که شرکت فرامليتی شل تمامی اراضی سالويانسک و چند شھر ھمجوار آن مشمول طرح جنجالی ٢٠١٣در سال 

قرارداد استخراج گاز طوری تنظيم شده .  استخراج نمايدگاز شيلقرار بود بی توجه به معيارھای اکولوژيکی در آنھا 

بود که اگر کمپانی شل اعالم می کرد که قصد حفاری در زمينھای آنھا را دارد، دولت اوکراين وظيفه داشت اموال 

 وسيع برای حفر اولين ۀمنطقيک عنوان ه اين کمپانی اراضی شھر را ب. زور مصادره نمايده صاحبان قانونی آنھا را ب

  .شخص کرده بودچاھھای گاز م

کراسنئی  و شھرھای کراماتورسک ھزار نفری ١۶٠ به کمپانی شل، اراضی شھر سالويانسک ئیعالوه بر شھر اعطا

 ۀ مشمول بخش اول پروژخارکوف در استان ايزيوم و باالکليا، و ھمچنين دانتسک واقع در استان سوياتاگورسک و لوچ

تش اوکراين و شورشيان درست در شھرھای سالويانسک و شديدترين درگيری ھا بين ار. اين کمپانی بودند

کراماتورسک روی می دھد و شھر ايزيوم بزرگترين پايگاه ارتش اعزامی اوکراين برای مبارزه با جمعيت روس و 

  .روسی زبانان جنوب شرقی شمرده می شود

خصوصی  دانھای سرکوبگرگر، »جناح راست «نئونازیتمرکز ارتش اوکراين با حمايت باندھای نامنظم تشکيالت 

 اول استخراج ۀ در مناطق مشمول مرحلامريکاکمپانی جنگی گريستون و مزدورانی از اليگارش ايگور کاالمويسک، 

 رژيم کی يف برای تأمين منافع کمپانی ۀگاز سالويانسک و شھرھای ھمجوار، يکی از داليل روشن عمليات سرکوبگران

  ...شل می باشد
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بالگردھای تھاجمی و حمل و نقل، تانکھا و زره پوشھا، خمپاره انداز : جنگی ارتش اوکراينفھرست تلفات تجھيزات 

 و نيم ھکتار نابود ١۴ند ھر جنبنده ای را در مساحت ا که قادرئی، توپھا»گراد« ميليمتری، موشک اندازھای ١٢٢

از ابتدای ماه .  استفاده می شودئیا آن است که در عمليات سرکوبگرانه عليه اين شھرھا از چه روشھۀسازند، نشاندھند

 آن، تا کنون شمار کشته شدگان از ميان ۀطور منظم زير آتشبار خمپاره اندازھا قرار دارد که در نتيجه ، شھر بیم

را تک تيراندازان ارتش به آنھا . مراتب بيشتر از تعداد تلفات شبه نظاميان دفاع ملی بوده استه جمعيت غيرنظامی، ب

 ساله ١٢ ھيتلری در سالويانسک، يک پسر بچه المان، روز جشن پيروزی بر ی ماه م٩، در روز مثالً . قتل می رسانند

  . را تک تيرانداز با شليک سه گلوله به قتل رساند.ايليا کبنام 

مصداق بارز رف انجام عمليات جنگی، اين، مانند ديگر اقدامات نيروھای نظامی، از جمله کاربست روشھای غيرمتعا

از ماشينھای آمبوالنس برای عبور از پست » جناح راست«اين واقعه که شبه نظاميان وابسته به . جنگی ھستندجنايت 

  .بازرسی نيروھای دفاع ملی سوءاستفاده کردند، بسيار جالب توجه بود

 به کراماتورسک ئی ھواۀن اصلی صلحبان جھان در حمل سازما-اما استفاده از بالگردھا با نمادھای سازمان ملل متحد

 آنھا دھھا نفر، از جمله ساکنان روستای ۀدر اثر حمل. باشدمی بی ترديد يکی از قبيح ترين جنايت حاکمان کی يف 

گروه گزارشگران کانال تلويزيونی .  کيلومتری کراماتورسک کشته و مجروح گرديدند٢٠اوکتيابرسک، واقع در 

علت امتناع خلبانان اوکراينی از تخلف از موازين بين المللی در ه ب. نيز ھدف تيراندازی قرار گرفت» اليف نيوز«

استفاده از تجھيزات نظامی با نمادھای سازمان ملل متحد، ھدايت بالگردھا را مزدوران لھستانی بر عھده گرفتند و پس 

 ۀوسيله بلنديھای مسلط بر شھر سالويانسک ببه » گراد«که جلو حرکت ستون خودروھای حامل موشکھای  از آن

  .نيروھای مردمی کراماتورسک گرفته شد، دست به حمله زدند

الزم به يادآوريست که نماد سازمان ملل فقط برای اھداف رسمی اين سازمان جھانی می تواند مورد استفاده واقع شود و  

حاکمان کی يف نه تنھا . يزات جنگی با نماد آن را ندارد و ساير تجھئیھيچ کشور ديگر جھان حق استفاده از نيروی ھوا

 خود به موازين و مقررات بين المللی و سازمان ملل متحد را به نمايش می گذارند، حتی زندگی ناظران بين ئیبی اعتنا

 نظامی بدين ترتيب، ساکنان شھرھا و روستاھای مورد ھجوم واحدھای. الملی حاضر در اوکراين را نيز تھديد می کنند

 درگيری نه کمک به ۀ سازمان بين المللی در منطقئیمطمئن ھستند که ھدف از تجمع تجھيزات جنگی با عالئم شناسا

  .برقراری صلح، بلکه کشتار مردم غيرنظامی می باشد

رغم آنکه اين تحريکات رژيم کی يف به شورای حفاظت از صلح سازمان ملل متحد اطالع داده شده، تا کنون نه  علی

خاطر کاربست روشھای ه که ب  اروپا و نه دبير کل سازمان ملل متحد رژيم کی يف را نه اينۀ، نه اتحاديامريکا

غيرمتعارف در عمليات جنگی، حتی به سبب استفاده از تجھيزات نظامی با نماد سازمان ملل متحد نيز مورد نکوھش 

  . به شريک جرايم خود بدل کرده اند اين سازمان جھانی را ياتسنيوکوتورچينوف . قرار نداده اند

 

  روزنامه نگار، نويسنده، نامزد علوم زبانشناسی -*

http://www.fondsk.ru/news/2014/05/16/ukraina-voennye-prestuplenija-i-interesy-

transnacionalnyh-korporacij-27528.html 
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