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کيف آتش بس را نقض نمود
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افزايش تنشھا در شرق اوکراين باعث نگرانی بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد شده است .روز يکشنبه
کيف شھر دانتسک يک ميليونی را تحت اھداف انداخت ھای توپچی قرار داده اعتراف نمود که نيروی انتظامی آن
به عمليات مسلحانۀ گسترده در نواحی شرق آن کشور آغاز نموده است .قبالً والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه به
کيف و نيروی مردمی طرح عقبنشينی توپخانۀ سنگين از جنوب شرق را پيشنھاد کرد که از طرف کيف رد گرديد.
کيف روند برقراری صلح در شرق اوکراين را عقيم گذاشت .آتش بسی که به مشکالت برقرار شده در دسمبر سال
گذشته مختل شد .توپخانۀ ثقيل ارتش اوکراين دوباره به شھر ھای دانباس آتش گشوده و طيارات به بخشھای شھر
گورلوفکا بمب انداخته و نيروھای پياده به تأسيسات مواصالتی حمله کردند .در محوطۀ ميدان ھوائی دانتسک نبرد
ھای سخت جريان دارد .اين ميدان ھوائی مدت مديدی زير نفوذ نظاميان اوکراين قرار داشت و آنھا از باالی برج
ھای آن ضربات خود را نشانه گيری می کردند .وقتی نيروی مردمی آنھا را از آنجا بيرون راند کيف امر حمله به
ميدان ھوائی و سرکوب اھالی بی پناه دانباس را داد .يکی از رزمندگان نيروی مقاومت با نام مستعار »موتوروال«
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دشمن به ضدحمله پرداخته و از ديشب از تعداد زياد تخنيک زرھدار استفاده نموده است .در يک زمان  ١۵وسيلۀ
زرھپوش به محوطۀ ميدان ھوائی تعرض و ھنگام شب  ۴بار به طرف ما حمله کردند .ارتش اوکراين نيرو ھای
پياده را پيش کردند که از ترس وارد قصبه نزديک شدند .نيروی مردمی ما با تيراندازی آنھا را مجبور ساختند که
از آنجا عقب نشينی کنند .ارتش اوکراين به طرف دونتسک زياد انداخت می کند .بسياری از راکت ھای ثقيل
»اوراگان« بر فراز سر ھای ما گذشته به سوی آن شھر سوت می کنند .
کيف ھميشه اقدام ھای صلح آميز را رد می کند .قرار بود  ١۶جون ديدار گروه تماس در مورد حل و فصل مشکل
اوکراين در مينسک پايتخت بالروس برگزار شود .نمايندگان ويژۀ سازمان امنيت و ھمکاری اروپا – مبتکر پرپائی
اين ھمايش و نمايندگان تام االختيار جمھوری ھای مردمی لوگانسک و دانتسک به مينسک آمدند ،ولی نمايده کيف
در آنجا حضور نيافت .
کيف به ھمين ترتيب ابتکار صلح آميز پوتين را ناديده گرفت .ھفتۀ گذشته کرملين به پترو پوروشنکو رئيس جمھور
اوکراين طرح دقيق و مرحله به مرحلۀ عقب کشيدن توپخانۀ سنگين از خط روياروئی در شرق اوکراين را فرستاد
که در آن نکات مورد اختالف به نفع کيف حل می شد .مسکو موظف شد که اين مسايل را با دانباس ھماھنگ و حل
کند .زيرا مھمترين ھدف – نجات جان مردم بيگناه اھالی مطرح بود .کيف ابتداء به پيشنھاد ھای پوتين ھيچ واکنشی
نشان نداد و اکنون معلوم شد که در آن زمان کيف نيرو ھای خود را تقويت و با غرب مشوره میکرد که بعد از
چندی اين طرح را قاطعانه رد نمود .به گفتۀ ايگور شيشکين معاون انستيتوت مطالعۀ کشور ھای دول مشترک
المنافع ،کيف باز ھم چنين وانمود میکند که نه ساکنان دانباس بلکه مسکو طرف اختالف است .اين کارشناس افزود:
اين نکتهای تعجبآور نيست .کيف از ھمان ابتداء میگفت که در اوکراين جنگ داخلی نيست و در شرق اوکراين
تروريست ھا ،اجيران مسلح و حتی اردوی منظم روسيه می جنگد .اول اين که ھدف از اين رفتار دور ساختن اھالی
خود به اين که حکومت کيف که شرق اوکراين آن را قبول نکرده جنبۀ قانونی دارد .و دوم اين که میخواھند کشور
ھای غرب را به اين اختالف بکشانند .بدين طريق کيف اين امکان را پيدا میکند تا بگويد که آنھا قربانی تجاوز
مسکو امپرياليستی شده و اين ھمان چيزی است که غرب میخواھد بشنود .
کيف با استفاده از مصالحه چندی پيش به مستقر نمودن جزوتام ھای خود پرداخت و حاال تالش میکند با توسل به
زور اين اختالف را رفع کند .در وزارت خارجۀ روسيه اشاره کردند که اينگونه تالشھا ھنگامی مشاھده میشود
که اقدامھای اتحاديه اروپا و ديگر ديدار ھای کشور ھای غربی در حال تدارک است که در آنھا موقعيت در
اوکراين مطرح است .عمدتا ً اين مساعی با اعمال تحريک آميز آشکار ھمراه است ،مثالً انداخت باالی موتر سرويس
حامل افراد بیدفاع در نزديکی شھرک ولنوواخا واقع در بخشی از دانباس که زير نظر کيف قرار دارد .حملۀ کنونی
»حزب جنگ« آشکارا با جلسۀ شورای اتحاديۀ اروپا در امور خارجی مصادف است که  ١٩جنوری برگزار می
شود .در مسکو میگويند که اينگونه اعمال خرابکارانه فقط میتوانند بحران بسيار عميق دولت اوکراين را بيش از
پيش دشوار تر سازند .

افزودۀ فرستنده:
اين نکته که دولت اوکراين و حاميان غربی آن ،در پذيرش امر آتش بس ،صادقانه برخورد نکرده و می خواستند
بدان وسيله جھت اکماالت و آمادگی ھای ھمه جانبۀ بيشتر نظامی استفاده نمايند ،از ھمان اول آشکار بود .در واقع
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اين نکته را ھم غرب می دانست که چه می کند و ھم روسيه ،ھم کيف می دانست و ھم دانباس ،يعنی مسألۀ
غافلگيری اساسا ً مطرح نيست.
اصل مسأله آن است که مردم شرق و جنوب اوکراين يا ھمان جمھوری ھای دانباس و دانتسک ،با تأسف سرنوشت
شان را تابع آزمنديھا و معامله گريھای مسکو و در رأس ھمه پوتين قرار داده اند .مردم اين جمھوری ھا بايد بدانند
ھرگاه واقعا ً خواستار آزادی اند ،در گام اول بايد خود را از اسباب معاملۀ مسکو آزاد بسازند.
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