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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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	 رضا نافعی:برگردان از –يونگه ولت 

	٢٠١٤ فبروری ٢٧		
  

	زودی به روی واقعيات باز می شوده چشم اوکرائينی ھا، ب

  
   ماۀآيند

حکومتی که حاصل کودتای روزشنبه در اوکرائين است، ھنوز تشکيل نشده از سوی بيشتر کشورھای غربی به رسميت 

با نمايندگان س کشور قرار گرفته روز دوشنبه اعالم کرد که او أ در رآلکساندرتوچينوف کسی که فعالً . شناخته شد

ھا به او اطمينان داده اند که قدرتمداران تازه را يگانه مرجعی می دانند که   اروپا مالقات کرده و آنۀمريکا و اتحاديا

 ۀ در يک مصاحب)پولند (رومان کوزنيار مشاور امنيتی رئيس جمھور لھستان. حق دارد سخنگوی اوکرائين باشد

ديميتری مدوديف، نخست وزير .  نبايد سد راه گردند،وقی که فرماليته ھستندراديوئی توضيح داد که رعايت اشکال حق

رسميت نخواھد ه  قدرتمداران کيف را بروسيه فعالً . ناميد» گمراھی«روسيه، از پيش به رسميت شناختن رژيم کودتا را 

مخاطرات جانی در ھا مشکوک است، و اين وضعيت برای عالئق روسيه و زندگی اتباع روسيه  شناخت، مشروعيت آن

  .قرار است حکومت تازه روز سه شنبه از سوی پارلمان انتخاب شود. بر دارد

ليتی نخواھد پذيرفت و در موضع اپوزيسيون وؤحزبی که تاکنون دولت را در دست داشت اعالم کرد که در کابينه مس

آرزنی يازن . ليت ھای دولتی داده خواھد شدوؤمس» ميدان«از قرار معلوم به فعاالن راستگرای . قرار خواھد گرفت

به معاونت وزارتخانه منصوب » ميدان«پيشنھاد کرد در ھر وزارتخانه ای يک نفر از فعاالن » وطن«يوک از حزب 

  .گردد

 لھستان گفت او از اول ھم فکر نمی کرد که توافق ھای صورت گرفته در روز جمعه ۀرادوالو سيکورسکی وزيرخارج

ھدف او از تعيين تاريخ اين بوده که به اوليگارش ھای حامی . ابات قبل از پايان سال جاری عملی گردد انتخۀدر بار

ولی سرعت اين . پرزيدنت يانوکوويج رئيس جمھور سابق ھشدار و فرصتی داده باشد که تا وقت ھست از او جدا شوند

  .رفت روند خيلی بيش از آن شد که انتظار می
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آخرين شايعه اين بود که او در پايگاه نظامی روسيه . حل اقامت يانوکوويچ اطالعی در دست نبودتا نيمروز دوشنبه از م

  .در کريمه است و قرار است با يک کشتی جنگی روسی به روسيه انتقال داده شود

يوری .  جديد در اروپای شرقی برای حاميان غربی اش ھزينه سنگينی خواھد داشتۀايجاد حکومت دست نشاند

 ٣۵ به ٢٠١۵ و ٢٠١۴وف کميسر وزارت دارائی اوکرائين روز دوشنبه اعالم کرد اوکرائين برای سالھای کولوب

  . تخمين زده شده بوداين مبلغ بيش از دو برابر مبلغی است که قبالً . ميليارد دالر نياز دارد

 

 

 

 


