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فرار سربازان احتياط اوکراين
مقامات اوکراين افراد موظف خدمت سربازی را به امتناع از خدمت سربازی متھم کردند .با وجود خطر تعقيب
جنائی بيشتر از نصف سربازان احتياط به اشکال مختلف از خدمت سربازی سرکشی می کنند.
چندی پيش والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه به اوکراينی ھائی که نمی خواھند بجنگند ،پيشنھاد کرد که می
توانند دورۀ سفر بری خود را در روسيه بگذرانند
ساکنان نواحی غربی اوکراين از خدمت سربازی اجتناب می ورزند .يوری بيريوکوف مشاور رئيس جمھور
اوکراين در صفحۀ فيسبوک خود نوشت» :سران  ١٤روستا در واليت ايوانو -فرانکوفسک از دريافت اوراق پارچۀ
احضار خودداری کردند % ٥٧ .نيروی احتياط که اين اوراق را دريافت کردند به معاينۀ طبی حاضر نشدند«.
 %٣٧نيروی احتياط ايوان – فرانکوفسک قلمرو اوکراين را ترک کرده اند .گزارشی در بارۀ ھفتۀ اول جلب و
احضار اصالً او را مشکوک کرده است .او از ھمه بيشتر از رفتار ساکنان نواحی غربی کشور خود منزجر شده که
ھميشه تکيه گاه رژيم غربی خواه کئيف بودند و شرق دونباس را زياد دوست نداشتند .سرکشی اوکراينی ھای غربی
برای کيف بسيار غير مترقبه از آب در آمده و مايۀ نارضايتی مقامات کيف شده است .ولی از آن گزارش پيدا است
که اھالی سراسر اوکراين نمیخواھند اسلحه به دست بگيرند .ميخايل پوگريبينسکی رئيس مرکز تحقيقات سياسی
کيف در اين رابطه گفت:
نه تنھا اھالی نواحی غربی اوکرای ،بلکه سراسر اوکراين نمیفھمند که چرا آنھا بايد قربانی بدھند .بايد گفت که اکثر
اھالی نواحی غربی مخالف برگشت مناطق شرقی نبودند .ما در زمان خود در نتيجۀ پژوھش ھائی که انجام داديم،
ثابت کرديم که آنھا مخالف زبان روسی به مثابه زبان دولتی نبودند .اين حقيقت که بسياری از سربازان احضار شدۀ
قبلی به جنگ ،دوباره به خانه ھای شان بر نگشته و يا معلول شده باز گشتند به بلند بردن روحيۀ جنگی اين کشور
کمک نمی کند.
اين چھارمين دور احضار نيرو ھای احتياط می باشد ،که ٢٠جنوری در کيف اعالم شد .سربازان احتياط بين سنينی
از  ٢٥تا ٦٠سال بايد در طول سه ماه در فاصلۀ دور از خانۀ خود آموزش نظامی را تکميل کنند .مقامات وعده دادند
که نيروی احتياط و جوانھای بيست ساله را به »نقاط داغ« نخواھند فرستاد .ولی مردم به آنھا باور نمیکنند و به
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خارج فرار می نمايند .ھوتل ھای نواحی سرحدی رومانيا پر از اوکراينی ھای فراری است .سيل فراريان از اردوی
اوکراينی به پولند نيز جاری است .روستا ھای کامل اوکراينی به روسيه منتقل می شوند .به اين مناسبت رئيس
جمھور روسيه به مقام ھای مسؤول دستور داد که روی آن کار کنند تا اوکراينی ھا بتوانند در کشور ما بيشتر از ٣٠
روزی که يک مھاجر میتواند در روسيه به سر ببرد ،باقی بمانند.
دفتر رياست جمھوری اوکراين در حال تھيۀ اصالحات در قانون جنائی است که مطابق آن فرار از عسکری سخت
مجازات خواھد شد .وزارت دفاع اوکراين به افراد احتياط شامل دور کنونی و دو دور بعدی احتياج دارد .وضعيت
کيف در جبھه بحرانی است .نيرو ھای مسلح کيف با وجود اين که از نظر پرسونل ،تسليحات و طيارات برتری دارد
مجبور است عقبنشينی کند .مقامات اوکراين در تالش متوقف کردن عمليات جنگی که حاال به نفع نيروی مردمی
است حتی دوباره به برقراری تماس با سران جمھوری ھای دانتسک و لوگانسک تن در داده ند.
در سپتمبر سال گذشته ھنگامی که شکست ھا در جبھه ،کيف را به بستن توافقات صلح وادار کرده بود ،وضع ھمين
بود .ولی کيف به جای رعايت آتش بس و حل سياسی اختالف به جابه جائی نيرو ھا و تدارگ تجاوز جديد پرداخت.
اين بار دانباس تضمينات استوار را می طلبد .کيف مايل نيست آنھا را بدھد و به ھمين لحاظ با عجله نيرو ھای تازه
رابه سنگر می فرستد.

يادداشت:
با آن که در دنيای امروز کمتر کسی را می توان يافت که به نقش اسلحه در تعيين روند جنگ بی باور باشد ،مگر
واقعيت ديگری که در تمام جنگھا صدق می نمايد اما نيروھای امپرياليستی حاضر نيستند آن را ببينند اين است که
در کنار اھميت اسلحه و بيشتر از آن ،انسان و ارادۀ انسانی نقش تعيين کننده تری می تواند داشته باشد.
اين اراده که می تواند از عادالنه بودن و به حق بودن جنگ مايه گيرد به جنگنده امکان آن را می دھد که جنگ را
از خود دانسته ،کشته شدن و يا کشتن به خاطر آن را با جان و دل بپذيرد ،زمانی که چنين اراده و تعلقی وجود
نداشته باشد ھيچ نيروئی ھرقدر ھم از تجھيزات و سالح برتر برخوردار باشد ،نمی تواند در جنگ دوام بياورد.
تجربۀ حدود يک سال گذشته به مردم اوکراين نشان داده که ھدف از جنگ و دامن زدن به برادر کشی ،حفظ منافع
غرب و در قدم اول امريکا و المان است ،به ھمين علت آنھا از جنگ فرار می نمايند .کاری که حين اشغال
افغانستان به وسيلۀ شوروی در افغانستان اتفاق افتاد و اکنون به خاطر جلوگيری از تکرار آن ،اشغالگران
امپرياليستی و دولت دست نشانده به جای خدمت عسکری ،اردوی مزدور به وجود آورده اند.
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