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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  )Denis Mironov- Tverski ( -تورسکی-دنيس ميرونوف

  شيری. م. ا: ترجمه و پاورقی توسط 
  ٢٠١٤ دسمبر ١٣

 مزدوران در دولت

  . شدند ياتسنيوک تثبيت-مزدوران در دولت پاراشنکو

نه .  جھانی تبديل گرديده استۀ ناپذير زندگی روزمره در دھکدئیعادت کرده ايم که نيروی انسانی خارجی به جزء جدا

تنھا انبوه کارگران ساده، بلکه، مربيان ورزشی و ورزشکاران، ھنرپيشگان و ھنرمندان موسيقی، استادان دانشگاه و 

اين سنت . سمت وزارت می گيرند... اکنون کارکنان خارجی.  می شونددانشمندان در جھان با مزد باال دست به دست

     .اولين بار در اوکراين پايه گذار شد

ت دولت گرديد، تأکيد نمود أکه خواستار تجديد کامل اعضای ھي  ضمن اينپطر پاراشنکومبر در روزھای آغازين ماه نو

رای يافتن افراد واجد شرايط برای احراز مقام وزارت جو ب و جست. که کابينه بايد با شرکت متخصصان تشکيل گردد

 پيشنھاد آرتمی ياتسنيوکبرای دادن سمت و سوی الزم به اين درخواست، نخست وزير اوکراين، . بالدرنگ آغاز شد

که » يکی از رھبران اروپا«او اظھار داشت، که در نظر دارد اين پست را به .  معاونت ھمگرائی اروپا را داد تأسيس

نخست وزير از کسی نام نبرد، اما سمت و . ترغيب نمود، بسپارد»  اروپاۀشورھای اروپائی را به اجتماع در اتحاديک«

  .ن نمودييجو را تع و سوی جست

 به سازمانھای مختلف امريکا دالر ھزار ٨٠جوھای فعال، طبق گزارشات رسمی، دولت اوکراين بيش از  و برای جست

 امريکا اروپا و ۀ منطقياتسنيوک. ھم اين است که کارفرمايان بالفاصله دست به کار شدندبا اين حال، م. پرداخت کرد

شکارچيان زيادی برای شکار پست . جو انتخاب کرد و  آسيای نزديک و خاورميانه را برای جستپاراشنکورا، و 

لمان، ا، ليتوانی، امريکاا، اتباع  طرفدار ھمگرائی با اروپ- چقدر، اما ھمه خارجیمعلوم نيست واقعاً . وزارت يافت شدند

  .سلواکی و حتی گرجستان بودند

 را زوراب آديشويلی گرجستان، ۀ يک تبع پاراشنکو به صندلی خود در وارزت کشور تکيه نزده بود، کهآواکوفھنوز 

ھره ھای  پيشنھاد شدگان واجد شرايط از طرف رئيس دولت، چۀ ھماتفاقاً . برای احراز پست معاونت او پيشنھاد کرد

سوءاستفاده از مقام و : ليس بين المللی ھستندوشناخته شده و دسته گل گندبو به آب داده ای بودند که تحت تعقيب پ

 احتمال اينه البته، می شد به اين امر چشم فروبست، اما ب... موقعيت، جعل اسناد و مدارک، رفتار غيرانسانی با زندانيان

  ...نشان دھد، نامزدی را رد کردند» نجابت«طور ناگھانی ه که غرب ممکن است ب

 اقامت دارد، برای احراز امريکا، رئيس جمھور سابق گرجستان که در حال حاضر در ميخائيل سآکاشويلی، از ضمناً 

:  اظھار داشتميخائيل سآکاشويلیدر پاسخ، . اما او در اين حال و ھوا نبود. عمل آوردنده مقام نخست وزيری دعوت ب
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البته، رئيس جمھور سابق . »تنھا به اين دليل با اين پيشنھاد موافقت نکردم. رجستان در اولويت قرار داردبرای من گ«

 دادگاه شھر تفليس بنا به درخواست دادستان کل ٢٠١۴ت سال گساول ماه ا. گرجستان کارھای زيادی در ميھنش دارد

  . را در غياب او صادر کردسآکاشويلیگرجستان حکم بازداشت 

ت دولت را برای اخذ رأی اعتماد أول کشور پس از گزينش نامزدھای دلخواه خود ليست اعضای ھيؤخره، مقام مسباال

ت دولت ائتالفی بود، أواضح است که چون ھمه توافقات در مورد تقسيم مقام وزارت در ھي. به مجلس جديد تقديم نمود

  .بنا بر اين ھيچ جای شگفتی ندارد

 نفر عضو ائتالف ٢٨٨.  اعضای کابينه يکجا رأی دادۀچنان مسرور بود، که به ھم) م. ينعنوان مجلس اوکرا (رادا

ت أ مجلس به ھيۀ نمايند٣٠٢از ميان » برادری«، احزاب تندرو و »کمک به خود«، »جبھه خلق«بلوک پطر پاراشنکو، 

شدند که ضمن دادن رأی مخالف، البته، بيست نفر نماينده ھم پيدا .  رأی اعتماد دادآرسن ياتسنيوکرياست ه دولت ب

اما صدای آنھا . »شرم آور است«: حتی برخی ھا فرياد زدند.  تقاضای رأی جداگانه به ھر وزير را پيش کشيدندۀمضحک

  .را در ميان ھياھوی تأئيد عمومی خفه کردند

 باب طبع ھمه »آش شله قلمکار«ترکيب اعضای دولت جديد يک .  برای خرسندی خود دليل داشتراداھر حال، ه ب

  . اکثريت مجلس، کيف يا پوشه وزارتی دريافت کردندۀ فراکسيونھای تشکيل دھندۀھم. آنھائی بود که آن را پختند

وانگھی، وزارتخانه ھای .  اصلی در ھمه انتصاب ھا بودۀبا اين حال، گماردن اتباع کشورھای خارجی به مقام دولتی فتن

 وزارت ورزش و جوانان، فرھنگ در مقابل آن، ساير وزارتخانه ھا، مثالً .  شدکليدی کشور به کنشگران وارداتی سپرده

فراموشی ه اگر اين را ھم در نظر بگيريم که ورزش مدتھاست ب. يا آموزش و پرورش به اتباع اوکراين واگذار گرديد

 بيھوده تبديل ۀزارتخان ناچيز وزارت فرھنگ آن را به يک وۀسپرده شده، جوانان به امان سرنوشت رھا شده اند، بودج

 درسی تاريخ طوری تدوين گرديده که زبده ترين کارشناسان را گيج می کند، ماھيت اين انتصابات یکرده است و کتابھا

  .باز ھم واضح تر می شود

که آنھا را  قابل توجه اين. سوی آنھا سمت داده شده استه  ھستند که جريانھای عظيم مالی بئیيک موضوع ديگر، پستھا

 کشورھای ۀاين واقعيت که ھمين کارشناسان تا ھمين ديروز گذرنام. کارشناسان ماورای اقيانوسی در پناه خود گرفته اند

 و پاراشنکوبا يک اشاره . ف فاجعه نيستئيديگر را در جيب لباسھای گرانقيمت خارجی خود داشتند، از نظر حاکمان ک

  .ينی به آنھا اعطاء کردند تابعيت اوکرابا تخلف از موازين قانونی، فوراً 

تحليلگران سياسی اوکراين امروز ھيجان زده اصرار دارند، که افراد خارجی را گويا برای ريشه کن ساختن فساد و قوم 

 ۀ اقتصادی و بازرگانی اوکراين، تبعۀ توسعۀ منصوب شدعنوان مثال، وزير اخيراً ه ب. و خويش پرستی دعوت کرده اند

او . طور کلی نياز خاصی به پول ندارده  سابق، و تبعه فعلی اوکراين، براس آبرامويچوسآيوا ليتوانی، ۀ سال٣٨

 پاداش در قبال کار در دولت اوکراين را مورد بحث ألۀ مسمن شخصاً «: بالفاصله پس از انتصاب خود اظھار داشت

 ھم واقعاً . روی آورد» سرمايه گذاری«اما او پيگرانه به . »طور مسلم، بسيار کم استه اين حقوق ماھانه، ب. قرار ندادم

 سال ھمکار بزرگترين ٢٠ی کانادا، طی »کونکورديا«وزير کنونی اوکراين، متولد ليتوانی، دانشجوی سابق دانشگاه 

 آبرامويچوسديری نگذشت که خود .  امتزاج نمودسوئد بانکبود، که بعدھا با » ھانسابانک «-بانک جمھوری استونی

پس از آن، از .  سفر کرديدن در بازارھای در حال توسعه به سو کارگزاری- اينترنتبرای شرکت در پروژه ھای تجاری 

، سھامدار .)م. سرمايه شرق(» ايست کاپيتال« رئيس دفتر کمپانی ٢٠٠٨او از سال . ف رساندئيراه مسکو خود را به ک

رتی در اوکراين بدون داشتن بن و ريشه در نظام تجاری و کسب چنين شھ. ف بودئيچندين بانک بزرگ اوکراين در ک

   .  می کند، بسختی ممکن بودئیف خودنمائيسياسی آن، در فسادی که اکنون در ھر گوشه ک
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 خود اظھار داشت، که ۀ نيز به نوبناتاليا يارسکو، شھروند امروزی اوکراين امريکا ۀ اوکراين، تبعۀوزير جديد مالي

او در قبول مقام جديد آنقدرھا که » بی غرضی«با اين حال، .  حقوق وزارتی نکرده استۀارھنوز ھيچ صحبتی در ب

دنيا آمده و فارغ ه  در محيط مھاجرتی بامريکا، که در ناتاليا يارسکو. منافع سياسی در پی دارد، منافع تجاری ندارد

 امريکا ۀقتصاد وزارت امور خارج می باشد، سالھای زيادی در بخش ا١٩٩٠التحصيل دانشگاه خصوصی در سالھای 

در .  را در اوکراين بر عھده گرفتامريکا اقتصاد سفارت ۀف آمد و رياست شعبئيمشغول به کار بود، پس از آن به ک

اينجا نيز خدمات تجاری را جايگزين خدمات ديپلوماتيک خود نمود و چندی بعد، مديريت بنياد خصوصی بين المللی 

يارشنکو ، »نارنجی«، پس از انقالب ٢٠٠۶در سال . کار کوچک و متوسط را عھده دار شدسرمايه گذاری در کسب و 

 سياسی بازگشت و کسب و کار خود را با عضويت در کميته مشورتی مسائل سرمايه گذاری خارجی ۀدوباره به صحن

زرگ اوکراين نه  در نظام سياستی بيارسکو کالم، خانم ۀخالص.  ھمآھنگ نمود يوشچنکو رياست جمھوریۀدر دور

  .، بلکه، يک گرگ باران ديده است»فرد جديد«که يک  اين

ف ئي بی ارتباط با پشت صحنه سياسی اوکراين است، که ک ساله، تنھا فرد سوم خارجی ظاھراً ۴۴ الکساندر کويتاشويلی

حرازی وزير بھداشت در شايان توجه است که او ھمانطور که کمترين مناسبتی با پست ا. ن نمودييمقام وزير تعه او را ب

 در تفليس به دنيا آمده، الکساندر کويتاشويلی. موطن خود نداشت، ھيچ ارتباطی ھم با مقام مشابه آن در اوکراين ندارد

با . اختصاص داده است» امريکاتاريخ معاصر اروپا و « تاريخ تحصيل نموده و تز پايان تحصيلی خود را به ۀدر رشت

 در نيويورک رفت امريکا ثمر نداد، او برای تحصيل به دانشگاه خدمات دولتی کويتاشويلی علمی ۀاين حال، چون حرف

 ۀ توسعۀ اداری دفتر برنام-عنوان کارمند مالیه  مديريت، به گرجستان برگشت و در آنجا بۀو پس از اشباع در رشت

رخ دارای گرايشات ؤ، اين م٢٠٠٨پس از اين در سال . کار مشغول گرديده  گرجستان بۀسازمان ملل متحد در شعب

، نخست وزير ياتسنيوک ۀگفته ب. بوروکراتيک به جايگاه مقام وزير کار و تأمين اجتماعی گرجستان ارتقاء يافت

، گويا بانی موفقيتھای بزرگی بوده و اکنون ٢٠١٣ با انجام وظيفه در اين پست تا سال الکساندر کويتاشويلیاوکراين، 

  . بھداشت و تندرستی اوکراين دعوت شده استۀد در عرصبرای تکرار دستآوردھای خو

عمل آورده ه ف از اين کاسبکاران سياسی برای احراز مقام دولتی دعوت بئي واضح است، که چرا حاکميت کاما، کامالً 

 احتمال دارد اين منصوبين بايد نقش. کيد اربابان ماورای اقيانوسی باشدأممکن است اين انتصابھا با سفارش . است

  .ضامن ھای معتمد را برای سرمايه گذاران غربی و اعتباردھندگان ايفاء نمايند

ت دولت جديد باعث تشديد شک و گمان بسياری از متخصصان رشته ھای مختلفی أن وزرای ھيييدر ھر صورت، تع

يه اين انتصابھا ھمچنين، فراکسيون پارلمانی مخالف عل. که اکنون تحت مديريت افراد خارجی اداره می شوند گرديد، 

ما به اين «: در پارلمان خشمگين شد و گفت»  مخالفۀجبھ«رئيس فراکسيون . واقع بيھوده و بی تأثيره رأی داد، منتھا ب

که نمی فھميم چرا از ميان چھل ميليون جمعيت اوکراين ده نفر شھروند اليق اوکراين يافت نشد، رأی   به دليل اينءوزرا

  .»نداديم

ھمانطور که کسی يافت نشد ميدان را که در نھايت به باالترين مقام کشور رسيد و اکنون .  نشدبلی، يعنی يافت

مصداق ضرب المثل ه ب.  جای شگفتی نداردھر حال، اصالً ه ب. را به اطراف خود جمع می کند، بفھماند» ويکينگھا«

  .معروف، پاپ اليق اھل محله است

  

  :پاورقی مترجم

  .» کاش می آمد و اين سوز تماشا می کرد   می کردآنکه عمری ھوس سوختن ما «
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آنھائی که قسم می خوردند، اظھار خرسندی می کردند، دليل و ! در اخبار جمھوری اوکراين تعمق کنيد! بيائيد و ببينيد

ا بايد توضيح دھند که چر! ؟»فروپاشی«کدام ! ، امروز بيايند جواب دھند»اتحاد شوروی فروپاشيد«سند می آوردند که 

  !تخريب و تجزيه، نه

 اروپا ۀ و اتحاديامريکاگستاخی و وقاحت .  جھانی، اين بار در اوکراين نمود بشدت علنی يافته استۀفاشيسم لجام گسيخت

  !را در اوکراين ببينيد

مراتب بدتر از ه  تسليحات در جھان را امروز به وضعيتی بۀمی، دھمين صادر کنندواوکراين صنعتی، اوکراين ات

در » متمدن«غرب . ، سوماليا، سوريه و ساير کشورھای جنگ زده دچار کرده اندا افغانستان، عراق، ليبيوضعيت

اوکراين نيز مثل ساير فتوحات خود، جنگ ھمه عليه ھمه راه انداخته؛ انسان اوکراينی ديگر سياه را از سفيد تميز نمی 

طل آشغال می گذارد؛ ھر گروه و دسته ای به دنبال جای آموزگارش سه جای استادش و دانش آموز به دھد؛ دانشجو ب

  ...وزارت و صدرات گمارده می شوند؛ و مقام ه خود است؛ مزدوران و مأموران خرابکاری خارجی ب» ميدان«تشکيل 

» نفھم پرور« اين فجايع ھمواره و در ھمه جا طرح شعارھای عوامفريبانه، از محتوا تھی شده و ۀالبته، سرآغاز ھم

  . صھيونيستی بوده و ھمچنان ھم ھست-  و حقوق بشر فاشيستیدمکراسی

 چنين شعارھا و يا با بزرگنمائی مشکالت ۀ بود که با طرح رياکارانئیامروز بايد بيش از ھميشه مراقب افراد و جريانھا

عديده و نارسائی ھای مزمن جوامع سرمايه داری در موطن خود، سعی می کنند گستاخی و وقاحت رژيمھای 

 و اروپا را در سايه امريکافراموشی بسپارند؛ تروريسم دولتی رژيمھای فاشيستی ه  جانی غرب را بعمارگر و ذاتاً است

    . قرار دھند و کشور خود را به زير يوغ استعمار غرب بکشانند
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