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 ، يا پطر پاراشنکو»ھم اسلحه، ھم فاحشه، ھم مواد مخدر... «
 آن، به ۀ، نتيج)ی ماه م٢۵(ان مشارکت مردم در انتخابات رئيس جمھوری اوکراين در روز يکشنبه صرفنظر از ميز

 ۀنقش.  را رئيس جمھور اعالم خواھند کردامريکاپاراشنکو، فرد مورد عالقه : باور عمومی، از پيش مشخص شده است

 ۀتوليد کنند: را باز ھم بيشتر تقسيم خواھد کردن شده، اوکراين يي تعی ماه م٢۵جغرافيائی اولويتھای انتخاباتی که برای 

عنوان رئيس جمھور نخواھند ه پولھای کشور را در بخش قابل مالحظه ای از کشور ب» نجيب«شکالت و سارق 

 پاراشنکو ھيچ شانسی برای متوقف نوالند و پائت، بايدن، مستقيم اوکراين با اشاره دست ۀحتی در صورت ادار. پذيرفت

ن ييتع» خرگوش شکالتی«ئيھا چنين وظيفه ای را برای امريکاکه،  ويژه اينه ب. نين داخلی نداردساختن جنگ خو

  ...نکرده اند

افسانه ھای حاکی .  اتحاد شوروی آغاز کردۀميلياردر پاراشنکو، کسب و کار خود را با شستن پولھای کارگاھداران کھن

جرم سرقت ه  ب١٩٨۶روابط جنائی پدرش که در سال . تنداز چگونگی موفقيت کسب و کار فردی پاراشنکو ابداعی ھس

 به تجارت مشغول ءپدرش بعد از آزادی از زندان، ابتدا. ثروتھای ھنگفت محکوم و به زندان افتاد، به کمک او شتافتند

 ۀوسيله ھمه چيز از تصرف اموال دولتی ب: به تجارت کثيف مشغول شدند. شد و سپس پسرش را به اين کار جلب نمود

تاتيانا وکيل دادگستری مشھور کی يف، . پاراشنکوھا فقط اوکراين را تھديد نمی کردند. باندھای مسلح آغاز گرديد

: خاطر می آورده ب.) م.  طلب مولداویئیجمھوری خودمختار جدا( کار خانوادگی آنھا در ترانسدنسترويا را مونتيان،

 آنھا را اين پدر و پسرک ھدايت می ۀمل و نقل می شد، و ھمھم اسلحه، ھم فاحشه، ھم مواد مخدر ح: وحشتناک بود«

ويکتور يوشنکو، عنوان   خود، ۀ پطر پاراشنکو از پدرخواند٢٠٠٩ اين خدمتگزاريھا، در سال ۀ در مقابل ھم.»کردند

  .قھرمان اوکراين را برای پدرش خريد

دجه برای خدمت به کسب و کار شخصی کارگيری پولھای بوه  تالشھای خستگی ناپذير در بۀپطر پاراشنکو در ساي

او بارھا به فساد .  رئيس جمھور آينده بخشی از اوکراين خواھد بود -»زيرميزی«استاد پولسازی .  شھرت يافتوسيعاً 

مالی در مقياس بزرگ، به البيگری علنی، به تقلب و دستکاری در بودجه، به فرار از پرداخت ماليات، به معامالت 

 با اين حساب، آن. ريد سھام مؤسسات، به تھديد به قتل مخالفان سياسی و رقبای خود متھم شده استغيرقانونی ھنگام خ

وری تصاحب امپرا دزد خرده پا، بلکه يک اليگارش واقعی، -که برای سرقت پولھای بودجه تالش می کند، نه يک دله

  .عظيم کسب و کار چندين رشته ای می باشد
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 ١، پطر پاراشنکو با داشتن )Forbes(ئی فوربس امريکا ۀروتمند بر اساس ليست مجلدر رتبه بندی جھانی يھوديان ث

نام اصلی رئيس .  جای گرفته است١٣٠ ثروت، در رديف دالر) يک ميليارد و ششصد ميليون( ميليون ۶٠٠ميليارد و 

 به ارث برده ش ايھودیمادر اين اليگارش نام خانوادگی پارشنکو را از .  استپطر والتسمان اوکراين ۀجمھور آيند

  .است

» کانال پنجم«پاراشنکو، مالک . و ويکتور يوشنکو بود» اوکراين ما«در گذشته پاراشنکو يکی از حاميان مالی حزب 

 »روشن«تا زمانھای اخير، سود کمپانی . می باشد، که طی ساليان زيادی به تبليغات خشن ضد روسيه مشغول است

)Roshen (بر اساس شاخص ھای .  بالغ می شددالرر بازارھای روسيه ساالنه به صدھا ميليون متعلق به او از کار د

. بود)  در ميان توليد کنندگان۶ ۀرتب( دھم درصد ٢ و ٣ سھم روشن از بازار محصوالت قنادی روسيه ٢٠١٢سال 

  . کرددست آورده از روسيه را ھمواره برای اجرای پروژه ھای ضد روسيه مصرف میه پاراشنکو پولھای ب

نامزد امروزی رياست جمھوری و رئيس جمھور فردا، مبارزه برای بازپس گيری کريمه و دفاع از اوکراين در مقابل 

 پيش از انتخاباتی پاراشنکو دشوار ۀپيدا کردن پيشنھادات مشخص در برنام. را اولويت خود می نامد» تجاوز خارجی«

بازسازی «، »آزاد و اروپائی«جای آنھا را دعوت به ساختن اوکراين . ندارداست، چرا که ھيچ پيشنھادی در آن وجود 

رف می ح» دفاع از حقوق بشر«، »اتحاد ملی«، »ميھن پرستی«ھرگاه که پاراشنکو از . و غيره گرفته است» ارتش

  .زند، بسياری از مردم اوکراين احساس انزجار می کنند

 دولتی با ۀزانخاين اليگارش برای دست درازی به . ياسی مشھور استعنوان يک آفتابپرست سه پطر پاراشنکو حتی ب

با وجود . وقاحت خاصی به داخل سياست اوکراين وارد شده است که کوتاه کردن دست او از آنجا ديگر ممکن نيست

مه ای نه فکری دارد و نه برنا.  ھوسھا و عطش آشکار به قدرت، او فاقد تيم نامدار، مستعد و متخصص می باشدۀھم

  .فقط پول دارد و آرزو برای کسب قدرت و داشتن پول باز ھم بيشتر. برای عمل

ل گروھھای منطقه ای حاکم در استانھای وينيتسيا، ولين، چرنوويتسک و واکنون پطر پاراشنکو با وجود کنتر

نامش با دھھا توطئه ھای سياسی پاراشنکو، که .  اوکراين را در سر می پروراندۀزاپاروژی، آرزوی تصاحب ھم

او يکی از پرسوناژ منفور و عنصر فاسد شماره يک اوکراين بوده و . جنجال پيوند خورده، ھيچ حد و مرزی نمی شناسد

 ۀ حمايت ھای ھمه جانبۀرغم شکست دھھا نقش پاراشنکو در سياست بزرگ اوکراين، اکنون در سايه ، ب. خواھد بود

  . رياست جمھوری آماده می کندواشنگتن، او خودش را برای نشستن بر صندلی

***  

  :متمم مطلب

 متوجه امريکا فاشيسم -سرکردگی امپرياله  بارز و اصلی دوران حاضر خطری است که امپرياليسم جھانی بۀمشخص

سخن ديگر، تضاد اصلی و اساسی دوران حاضر، تضاد ميان ه ب.  خلقھا، ملتھا و کشورھای جھان کرده استۀھم

 جھان در کشورھای مستعمره و نيمه مستعمره، در کشورھای تاراج شده و عقب نگه ۀتمديدخلقھای منکوب شده و س

يک از مشکالت و  داشته شده، کوچک و تضعيف شده با امپرياليسم جھانی است که بدون تمرکز روی آن، حل ھيچ

آن، بدون شناسائی و بدون شناخت امپرياليسم و سياستھای ضدانسانی .  امکان پذير نيستمعضالت عموم بشری قطعاً 

حديث از مبارزه برای استقالل و آزادی و افشای عوامل و مزدوران داخلی آن در ھر کشور جھان، ھر گونه حرف 

  . پوچ و بی پشتوانه نمی تواند باشدئیسراچيزی بيشتر از سخنکشور ھا، برای رفاه و امنيت سياسی و اجتماعی انسان 

 سياسی جھان، امپرياليسم جھانی دھھا کشور ۀتجزيه و حذف اتحاد شوروی از نقش دو و نيم دھه پس از در طول تقريباً 

، سوريه، ا آنھا، ھمه کشورھای اروپای شرقی، يوگسالوی، افغانستان، عراق، سومالی، سودان، ليبيۀديگر، از جمل

کرده، ميليونھا انسان اوکراين، ھندوراس، ساحل عاج، مالی، يمن و غيره را به آشوب کشيده، اشغال، تجزيه و ويران 
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 ھا جھان ساخته است و در ھمه و يا اغلب اين کشورۀ خود آوارۀقتل رسانده و دھھا ميليون نفر را از خانه و کاشانه را ب

 از ميان دالالن مواد مخدر و روسپيگری، اعضای باندھای منفورترين مزدوران و دست آموزان خود را که عمدتاً 

.  فاشيستی و ملی گرايان افراطی برگزيده، بر سرير قدرت نشانده است- وھھای تروريستیجنايتکاران سازمانيافته، گر

، ھندوراس، اوکراين و اويژه، در قلمرو سابق يوگسالوی، افغانستان، ليبيه  کشورھای اشغالی، بۀحاکمان کنونی ھم

  . بارز ھمه مدعيات فوق ھستندۀسايره، نمون

ی سياستھا و ماھيت ضدبشری امپرياليسم جھانی، بی توجی به شناخت عوامل و بنا بر اينھا، کمترين کوتاھی از افشا

  ! ھوش باشيمه پس، ب.  ما نيز خواھد بودۀامپرياليستی بر در خان» خوابيدن شتر«مزدوران داخلی ملون آن، موجب 

  مترجم

http://www.fondsk.ru/news/2014/05/23/i-oruzhie-i-prostitutki-i-narkota-ili-petr-

poroshenko-27651.html 
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