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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ اگست ٢٧

 ديدگاه اروپا و بحران اوکراين

 
Photo: Ria Novosti 

 .وظيفه آنھا نه کمک به کی يف، بلکه بيمه کردن خود در مقابل خطر سقوط در پرتگاه است

ت در مينسک، ديدار گس ماه ا٢۶ت قرار اس. ل و فصل صلح آميز برخوردار شده استبحران اوکراين از شانس ح

نمی توان انتظار داشت که .  اروپا برگزار شودۀرھبران روسيه، بالروسی و قزاقستان، اوکراين و نمايندگان اتحادي

ر جدی ديدگاه ھای ئياما واقعيت برگزاری مذاکرات به تغ. راه حل و فصل صلح آميز بحران خيلی سريع يافت شود

  .کی يف و سياستمداران غربی اشاره می کند

در حالی که تا اين اواخر، او . پطر پروشنکو، رئيس جمھور اوکراين، برای صحبت با مسکو ابراز آمادگی کرد

 توپ در رابطه با روسيه فقط اولتيماتوم و.  اتحاديه اروپا ديدار کند– امريکا -ترجيح می داد فقط با شرکای غربی 

کی يف قادر نيست با . ندااما حاال اينگونه کارھا بی تأثير. مرز کشور پرتاب می شد سوی اراضی ھمه  بئیھا

جنگ طوالنی اقتصاد بيحال وناتوان اوکراين را .  مقاومت در دونباس را درھم بشکند،استفاده از نيروی نظامی

 شده با ء امضاۀموافقت نام. پا شکست خورد اروۀتالش خروج از بحران به حساب اتحادي. ضعيف تر می کند

نرخ ھای ترجيحی، امتيازات نرخی و اصول ھمکاری کی يف با . بار آورده استه  بی اروپا فقط مسائل زيادۀاتحادي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

.  مورد بازنگری قرار خواھند گرفت و لغو خواھند شد- روسيه، بالروسی، قزاقستان -  گمرکی ۀکشورھای اتحادي

 دور نامشخص روی کاغذ ۀ مثبت آن است که اين چيزھا تا آيندۀی اين موافقتنامه ھستند و نکت منفۀاين ھا يک نکت

  .باقی خواھند ماند

 اروپا و ۀ اتحاديۀ وزير امور خارجترين شتوناک. شکلی اين وضع را ماليم تر کننده در بروکسل می خواھند ب

 پروشنکو رئيس جمھور در امور تجاری شخصاً ، کميسار کارل د گوخت کميسار مسائل انرژتيک و گونتر اتينگر

 آنھا نه کمک به کی يف، بلکه بيمه کردن خود در مقابل ۀوظيف. اوکراين را در سفر مينسک ھمراھی خواھند کرد

  .خطر سقوط در پرتگاھی است که اوکراين می تواند موجب آن شود

 سعی می کنند بار حمايت از اقتصاد ئین اروپانمايندگا: در اينباره گفت» سياست«  رئيس بنياد وياچسالو نيکونوف

 اورپا نمی تواند بار ۀ گمرکی واز جمله روسيه بگذارند، زيرا آشکار است که اتحاديۀاوکراين را به دوش اتحادي

به نظر من، آنھا . حتی قصد چنين کاری را ھم ندارد. دوش بکشده را ب» اقتصاد در حال رکود اوکراين« سنگين 

از سوی .  عليه روسيه برقرار می کنندئی خواھند کرد، زيرا تحريم ھاءا از موضع زور را ايفانقش متقاضی ام

 اروپا، پيامد اقدامات جوابيه آرام و بدون جنجال روسيه را بر خود حس می کند که با ممنوعيت ۀديگر، اتحادي

  . مرتبط استئیواردات مواد غذا

اما مھمتر از آن، وضعيت .  گمرکی ، جزء اقتصادی مذاکرات مھم استۀبرای روسيه و کشورھای ديگر اتحادي

.  بايد نه فردا بلکه ھمين حاال قطع شوددونباسعمليات جنگی نيروھای اوکراين عليه .  شرق اوکراين است- جنوب

ی تا زمان. رسميت شناخته شده استه  انسانی در منطقه حتی از طرف سياست مداران و سازمانھای غربی بۀفاجع

که آتشباری ادامه دارد، ھر چقدر ھم پول از سوی حاميان اختصاص داده شود، احيای آبرسانی و برق ، آغاز کار 

  .دور می مانده نانواھا و بيمارستان ھا و خانه ھا از واقعيت ب

د قرار يئ مقامات کی يف با انجام کار، مورد تأی صلح مانند ديگر وعده ھاۀ در بارپروشنکواما تا کنون حرف ھای 

، امريکاروسيه، «  اوکراين در فرمات ۀو، شرکت کنندگان مذاکرات در باري در ژناپريل ماه ١٧. نگرفته است

رات يياز تغ.  رفع فوری وخامت اوضاع در جنوب شرق اوکراين به توافق رسيدندۀدر بار»  اروپا و اوکراينۀاتحادي

گونه  اما ھيچ.  صحبت شدئیی و مرکززدا ئمقامات منطقهگوی بين ملی و واگذاری اختيارات به  و سازنده و گفت

 قانون ۀپطر پروشنکو پس از رسيدن به مقام رياست جمھوری در بار.  اين نکات بروز نکردۀپيشرفتی در بار

  .گونه پيشرفتی مشاھده نشد اما اينبار ھم ھيچ.  اوکراين صحبت کردئیاساسی جديد و مرکز زدا

، معاون زيگار گابريئل.  وعده ھای کی يف را به مقامات اوکراين يادآور می شوند اروپا،ۀاکنون شرکای اتحادي

.  اعالم نمود که نظريه فدرالی کردن کشور راه خروج از اوضاع شکل گرفته در اوکراين استالمانصدر اعظم 

 موضوع به  وی اينۀبه عقيد. ، ديرتر پس از مالقات با پطر پروشنکو، از ھمين موضوع صحبت کرد مرکلآنگال

 و يا فدرالی ئی مرکززدا- مھم نيست اين فرآيند به چه نامی ناميده شود . احيای صلح در کشور کمک خواھد کرد

  .مھم آن است که حقوق تمام ساکنان اوکراين بدون وابستگی به تعلق ملی ، زبان و مذھب رعايت شود. کردن کشور

مشخص است که طرفين برای چانه زنی سخت و . اردجوی درک متقابل در ديدار مينسک وجود د و شانس جست

اما اين موضوع که کی يف و بروکسل با مسکو، مينسک و آستانه مذاکره می کنند گواه آن . طوالنی آماده ھستند

  .رات قابل توجھی از سر می گذراننديي تغئیاست که ديدگاه سياستمداران اروپا

  

  :يادداشت
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تفاوت در آن است که . دن چندين گرگ دھن دريده احاطه نموده باش را اطرافشاوکراين فعلی نعشی را مانند است که

 جا گرگھای وحشی در عين حالی که باخالف گرگھا که ھيچ يک دعوای دلسوزی به نعش حيوان را ندارد، در اين

ود گرداند، ن را مال خھم دريده بھترين و بيشترين قسمت آد تا زود تر از حريفان نعش را از نتمام قدرت می کوش

  . که چرا اين نعش به طرف مرگ روان استمی کننددر ظاھر گريه و زاری 
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