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 ھمکار پورتال:ترجمه و تلخيص

  ٢٠١۴ مارچ ١٠
  

  دو تجاوز و يک قيام: نوسان اوکراين
   در اوکراين در زير پوششامريکاقوای اختصاصی 

  

ھستند که ) Black Water(  از قرار معلوم اعضای قوای اختصاصی بلک واتر ،"مشاوران نظامی "امريکائیعساکر 

از . که تعداد ديگر سعی به سرکوب طغيان در دونتسک دارند چند صد تن آنھا مصروف گزمه در کيف بوده در حالی

تحده بوده تا  رژيم آنھا پيش قراول  تھاجم اياالت م. نده ااندۀ غرب دعوت شدنشنگاه رسمی، آنھا توسط رژيم جديد دست 

 . دست ھای خود را در دونتسک خونين ساخته اندقبالً آنھا .  مقاومت را در ھم شکنندۀجديد را  سر پا نگھداشته و ھم

 ناتو در بالتيک دو برابر ئیموريت گشت زنی ھواأ را در يک مامريکائیعالوه بر اين، پنتاگون تعداد جنگنده ھای 

به عنوان بخشی از مانورھای از قبل "  Lvovحری اياالت متحده بنا به گزارش ھا در برخی از نيروی ب. ساخته  است 

  .پياده شده اند" طرح  شده

 در کريمه قبل از کودتا بر مبنای توافق روسيه و اوکراين آنھا قانوناً .  روسيه تعلق دارند سربازان روسی به قوای بحری

  .نيروھای اضافی روسيه برای استقرار نظم ھم فرستاده شدندمستقر شده و )  در کويت امريکا ۵مانند قوای ( 

که از تجاوز  توسط رسانه ھای غربی توصيف شده، در حالی" حمله"اين تنھا حضور روسيه است که به عنوان يک 

 اخالقی داريم ۀما يک وظيف:  "ئی نوشتامريکايک بالگر مضحک .  به ندرت ذکر به عمل  می آيدامريکائینيرو ھای  

  ". اين به نفع خود شما است.  در کار وبار شما و در حياط عقبی شما  و عالم ھا  دور از ميھن خود مداخله نمائيم که

 ١٩٩٠ھستند که روسيه ای قبل از پوتين در دھۀ  در موقفی آنھا. است بسيار ناراحت کننده اوکراين وضعيت اقتصادی

 شده مکيده اوليگاريش اقليت حاکم يک توسط کشور شيرۀ ای سال ھابر .به پايان نرسيد در اوکراين ھرگز  نودۀدھ. بود

 برای جلوگيری از .سقوط قرار دادند پرتگاه ۀبانک ھای غربی ريخته و کشور را در لب سود ھای بزرگی  را بهو 

.  افتادکرد که کودتا اتفاق دريافت میبدون پيش شرط از روسيه   بيليون يورو ١۵ يک وام، اوکراين بايست  فروپاشی

صندوق بين  از طريق امريکااز  دالريک ميليارد   رف  صخوش است که  صدراعظم نظام کودتائی  در حال حاضر

، بيکاری و رياضت  اقتصادیرا که  صندوق بين المللی پول  شرايط او در حال حاضر. خواھد کرد دريافت المللی پول

 و صندوق بين المللی پول قرضۀ .بود کودتابرای اصلی  علت کشمش اين احتماالً  .پذيرفته است است، اسارت بدھی

گروه فاسد و وابستۀ اوليگاريش .  بدھکار است کشورھای کشاندن و به بردگی مالی  ۀبرای جامع منبع سود اياالت متحده

معاون مکالمات رکيک نيولند . اوکراين بود که عمليات ميدان را تمويل کردند که منجر به سقوط نظام قبلی گرديد

 . در امور اوکراين درين جا قابل توجه استامريکاخارجۀ وزارت 
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يگانه منطقۀ آزاد سوستوپول در . صد ھا ھزار تن ار مردم به سوی روسيه فرار نموده و تقاضای پناھندگی نمودند

قانونيت خواھد  مارچ به آن بيشتر ١۶ی داد که رفراندم أپارلمان کريميا ھم برای ضم شدن به روسيه ر.  کريميا بود

خلق بحران يک کوششی بود که می خواستند تاتار ھای کريميا را عليه روسيه استعمال نمايند، الکن تا حال . بخشيد

که کريميا از اوامر کيف سرباز زد، ساير مناطق اوکراين ھم بيرق روسيه را به احتزاز  طوری. حاضر ناکام شده اند

قوای بحری اوکراين در بحيرۀ سياه وفاداری خود .   قايل نمی شودۀ آنھا وقعنکيف به تقاضای آزادی خواھا. درآوردند

در کارکف، مردم محلی با .  را به روسيه اعالم کرد و يک قسمت از قوای ھوائی و زمينی ھم جانب روسيه را گرفتند

ديۀ اروپائی در کيف اتفاق  و اتحاامريکاکه انقالب تصنعی با حمايت  حينی. قوای دست راستی دست و پنجه نرم می کنند

  . افتاد، انقالب واقعی در حال تکوين است

کيف نمی تواند بر قوای خود اعتماد . گروه ھای اوليگاريش دست راستی می کوشند تا انقالب واقعی را شکست دھند

ف از ناتو کي. در ميدان ھوائی کيف رسيدند)  Black Water(ازينرو سه صد تن ديگر از مزدوران  بلک واتر . کند

اين حالت به مخالفت شديد روسيه . ئی را در اوکراين مستقر سازدامريکاتقاضای کمک نموده و وعده داد تا راکت ھای 

  .مواجه خواھد شد
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