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  ٢٠١٣ دسمبر ٢١

  ئی ويتالی کليچکوامريکامربيان 
 

 دولتی، ھيچ حزب سياسی دارای ۀتبديل شده، که ھيچ وزارتخانه يا ادارقل تين ديگر به يک سنت در اوکراين مسا

اين ۀ لمانيھا راه و رسم ادارا، يا »ئيان آرامامريکا«نماينده در مجلس، غير از حزب کمونيست، وجود ندارد که در آنجا 

  .کشور را به سياستمداران و مقامات اوکراين نشان ندھند

حتی آنوقت اين . است جمھوری اوکراين برسد، مشکل بتوان اين سنت را منسوخ کردو اگر ويتالی کليچکو به مقام ري

 دولت، کليچکو ناگزير به يک ۀبا فقدان ھر گونه دانش ضروری برای ادار. بيماری در تمام ابعادش عود خواھد کرد

او » تاج و تخت«در پشت  ھرم دولتی ھُل می دھند و ۀاسباب بازی در دست آن کسانی بدل خواھد شد، که او را به قلّ 

جالب توجه است، . را اداره می کنند، جزو آنھا خواھند بود» ضربه«ئی ھم که حزب امريکامشاوران . پنھان می شوند

 نقش امريکاکه اين مشاوران ظاھر کارکنان شرکتی ھستند که در تماسھای کليچکو با کنگره و سازمانھای دولتی 

عنوان مشاور در امور سازماندھی انتخابات رياست جمھوری پيش ه  در مقر او بواسطه را بازی می کنند، و ھمچنين،

  ...از موعد اوکراين به فعاليت مشغولند

 PBNئی امريکا، حزب با شرکت »ضربه«ژيست سياسی حزب راتي راستيسالو پاولنکو، ستۀگفته در زمانھای اخير، ب

ر بازارھای روسيه، اوکراين و ساير کشورھای  دستراتيژيکاصطالح تخصصی ارتباطات ه  کار بۀکه در عرص

ذکر شده، عرصه ھای کليدی کار  PBNھمانطور که در تارنمای . مشترک المنافع مشغول است، کار کرده است

ارتباطات سازمانی و بحرانی؛ رابطه با جامعه و ھمکاری با ساختارھای دولتی؛ تأمين مالی «شرکت عبارتند از 

  .»ايه گذارانارتباطات و رابطه با سرم

، برنارد ساچر، و چوفربوميخائيل گ، سخنگوی مطبوعاتی سابق گئورگی آگانوفکه اشخاصی مثل  با توجه به اين

 می توان گمان کرد،  ھستند، کامالً PBN  ۀت مديرأعضو ھي»  کاپيتال- آلفا«يه گذاری ت مديران شرکت سرماأرئيس ھي

 ۀزالو به جمھوريھای پساشوروی چسبيده و با استفاده از رابطيکی از آن ساختارھای غربی است که مثل PBN که 

  .کند ئی پول پمپاژ میامريکا دولتی و کار و کسب بزرگ، از اين جمھوريھا به بانکھای ۀخود با مقامات عاليرتب

ت أارت امور خارجه، عضو ھي، کارمند اسبق وزامريکا ۀدفتر اين شرکت را در اوکراين، مايرون واسيليک، تبع

ت ناظران مرکز بين المللی مطالعات أعضو ھي ،امريکا مرتبط با سازمان جاسوسی - »آورآسيا«ظران بنياد نا

 آزاد تجاری بين ۀتھيه متن پيشنويس قرارداد منطق. اميدبخش، که با پول جورج سورس تأسيس شده، اداره می کند
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، يکی ھديد منافع ملی کشور ارزيابی کرد، اتفاقاً عنوان ته  اروپا، که رئيس جمھور اوکراين آن را بۀاوکراين و اتحادي

  .از خدمات اين مرکز می باشد

 ھم واقعاً . ، ھمسر واسيليک است٢٠١٢از سال » ضربه«از حزب ) رادا( مجلس اعالی اوکراين ۀماريا اينوا، نمايند

 مجلس در ۀور نمايندازای کدام خدمات او از جايگاه يک کارفرمای کوچک و مشاه که بله مشکل است، أدرک اين مس

برای . و سپس، به مقام کارمند دفتر او ارتقاء پيدا کرد(!) ، ناگھان به جايگاه مشاور رئيس جمھور اوکراين٢٠٠۵سال 

در اوکراين چه امکاناتی در اختيار » انقالب نارنجی« بعد از PBN  درک اين واقعيت، الزم است بدانيم رئيس دفتر

  .داشت

 او را با کاخ سفيد، ۀ به کار با تيم ويتالی کليچکو مشغول شد، رابطPBN، شرکت »ضربه«پس از تأسيس حزب 

ديدار رئيس حزب و معاون او از واشنگتن را .  کمک تنظيم کردامريکاکنگره، وزارت خارجه و شورای امنيت ملی 

ھر چيز مرتبط با ويژه به ه  ھمين شرکت بود که کليچکو را که برخورد عصبی باتفاقاً .  سازمان دادPBNشرکت 

ن مک کين، و ھمچنين، به تعدادی از کارکنان وزارت خارجه و شورای اه تمايز او می باشد، به سناتور جروسيه وج

  . وصل کردامريکاامنيت ملی 

 در اوکرائين، ضمن کمک به ويتالی کليچکو در برقراری روابط الزم با ساختارھای PBNرئيس دفتر کمپانی 

، وابسته به ارتجاعی ترين جناح »آورآسيا« فيونا ھيل، آشنای قديمی و ھمکار سابق خود در بنياد  بهئی، اساساً امريکا

 ۀ او بعد از حمايت ھمه جانبه از اقدامات وھابيون در چچن، توجيه حادثءاز قضا.  متکی بودامريکانئومحافظه کاران 

ه ب» حزب التحرير«ه شناسائی گروه اسالمگرای  عليامريکا ۀ استماع کنگرۀتروريستی در بيسالن، و سخنرانی در جلس

در سالھای رياست جمھوری جورج بوش کوچک، فيونا ھيل در مقام کارشناس . عنوان گروه تروريستی شھرت يافت

او پيوند تنگاتنگی با مھاجران .  انجام وظيفه می کردامريکادر شورای امنيت ملی  ارشد مسائل روسيه و آورآسيا

  ).البته فقط بخش ناسيوناليستی آن(ود را دوست بزرک اوکراين می شمارد اوکراينی دارد و خ

که گونه ھای آرسن   اين و واشنگتن، صرفنظر از(بدين ترتيب، اگر ويتالی کليچکو در مسند رياست جمھوری بنشيند 

 حداقل PBNرکت ، امکانات ش)ندازد، در ھر حال، به اين راه سوق می دھد چقدر گل بي وک و اولگ تياگنيبوکياتسني

 کوست ۀگفته زيرا، ب. ممکن ھم ھست، نه.  رياست جمھوری ويکتور يوشنکو در اوکراين نخواھد بودۀکمتر از دور

 Greenberg - ئیامريکاتازگی با کمپانی ديگر ه ب» ضربه«باندارنکو، متخصص علوم سياسی اوکراين، حزب 

Quinlan Rosner (GQR)ھمکاری می کند .  

 خدمات مشاوره است، ۀ ارائۀ يک شرکت باز ھم بزرگتر در زمينGreenberg Quinlan Rosner (GQR)کمپانی 

اما .  انجام می ھد، مشغول استPBN که شرکت ئیبه ھمان کارھا.  کشور جھان فعاليت می کند٨٠که در بيش از 

اسيليک به سمت حزب   ھمچون تشکيالت مايرون و اين باشد که اساساً PBN با کمپانی GQRشايد، وجه تمايز عمده 

  .امريکادمکراتھا بيشتر تمايل نشان می دھد تا حزب جمھوريخواھان 

 به اين دليل بود، که ھر چه کارھا در جھت انتخابات رياست ئی با ديگری، احتماالً امريکاتصميم به تعويض يک مربی 

 بايد پيش از ھمه  تالی کليچکوبيشتر می فھمد، که وي» ضربه«رود، ھمانقدر حزب  جمھوری اوکراين بيشتر پيش می

طرف ه بدين ترتيب، سمتگيری ب. کنند» ھدايت« در کاخ سفيد ٢٠١۵ اتکاء نمايد تا او را در سال امريکابه دمکراتھای 

GQR بعدی، از آلگور حمايت کرد و در ۀن و در دور از بيل کلينتامريکا که ھنگام کارزار انتخاباتی رياست جمھوری 

  .انتخاب رؤسای اياالت به کمک حزب دمکرات شتافت، يک گام منطقی بودانتخابات کنگره و 

، اين کمپانی ٢٠٠٧، در سال مثالً .  حريم پساشوروی تازگی نداردۀ در اوکراين و البته، در ھمGQRحضور کمپانی 

، راً اما، ظاھ. اين ھمکاری نتايج رقت انگيزی برای حزب در پی داشت. ھمکاری می کرد» حزب اوکراين ما«با 
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 GQRاگر چه کارزار انتخاباتی قبلی کمپانی . نقش داشتند» ضربه«روابط قبلی در انتخاب ھمکار جديد برای حزب 

 شرکای ۀياد ماندنی از ھمکاری در حافظه نظر می رسد لحظه ھای به رو شد، اما، به در اوکراين با عدم موفقيت روب

چه کسی .  کارزار انتخاباتی حزب سرگرم باشندۀبودج» قطع«می توانند با آنھا . ئی باقی مانده استامريکااوکراينی و 

  .می داند؟ رمز و رازھای بزرگی در فنون سياسی ھر تيم منسجم ھم می تواند وجود داشته باشد

 موفقيتھائی ھم در کار تبليغات انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی در يکسری از GQRعالوه بر اين، کمپانی 

 با محافل دولتی و سياسی کما فی السابق حفظ GQR ۀلمان و انگلستان، جائی که رابطا از جمله در رومانی، کشورھا،

 خدمات به رئيس جمھور آينده اوکراين را مشروط ۀ در ارائGQR امکانات ۀو اين، محدود. دست آورده استه شده، ب

حداقل برای مدت . حد محسوسی گسترش می دھد امور بر وفق مراد ويتالی کليچکو پيش برود، تا ۀکه ھم بر اين

 گرجستان را ۀئی ادارامريکاقدرت رساند، و سپس راه و رسم ه  چگونه ميخائيل سآکاشويلی را بGQRکمپانی . معينی

  .به او آموخت، در اينجا، در گرجستان جلو چشم ماست

ممکن است، اوکراين نيز . ن دشوار استھمراه خواھند آورد، ھنوز گفتن آه  اينھا چه ارمغانی برای اوکراين بۀھم

که ابقاء يا تعويض  برای اين. اما نبايد به اين عادت کرد. ھمچو گرجستان يک ميدان انقالب ديگر از سر بگذراند

را » طرز زندگی«ئی در ھمه حال، فقط يک نتيجه در پی دارد و آن، آسيب ديدن کشوری که اين مربيان امريکامربيان 

  .به آن می آموزند

  .ويتالی کليچکو در حضور جون مک کين

  

  :پی نوشت مترجم

کاری اروپا در رای امنيت و ھمودنبال برگزاری اجالس شه  حوادث روزھا و ھفته ھای اخير اوکراين، که بۀدر بار

و  اروپا ۀد تجاری بين اتحاديا آزۀ ايجاد منطقۀمبر و امتناع دولت اوکراين از امضای توافقنامکيف در اول ماه دس

زبان روسی نوشته و منتشر شده و ه خصوص، به زبانھای مختلف، به اوکراين شروع شد، صدھا مقاله و مطلب ب

ه حجم عظيم مطالب و گزارشات مختلف را ب اين . ھمواره در صدر اخبار و گزارشات رسانه ھای جمعی بوده است

، سوريه اوگسالوی، افغانستان، عراق، ليبيجرأت می توان با حجم تحليل و ارزيابی ھا از ھجوم غرب و ناتو به ي

  .مقايسه کرد

اولی، نوشتاری .  حاضر، دو مطلب بيش از ھمه جالب توجه استۀنظرم، عالوه بر مقاله  اين مطالب، بۀاز ميان ھم

در اين » ! لنين، مشکل اجتماعی اوکراين را حل نمی کندۀتخريب مجسم«قلم آقای محمد چابکی با عنوان ه است ب

 دبير کل حزب ۀو دومی، نام» essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http=57193«: نشانی

در » کراينر رژيم در اويي اروپا برای تغۀتالش اتحادي«کمونيست اوکراين به احزاب کمونيست جھان است تحت عنوان 

  .»org.tudehpartyiran.www://http/2013-12-03-22-37-25/2362-2013-12-17-11-12-06«اين نشانی 

خارجی در حوادث اوکراين نپرداخته، شايد بتوان يکی از  ۀکه به مداخالت گسترد مقاله آقای چابکی را صرفنظر از اين

 دبير کل حزب کمونيست اوکراين به احزاب ۀاما نام. جامع ترين و کاملترين تحليل و بررسيھا از اين حوادث دانست

 بی توجھی رژيم حاکم به خواستھای توده ھا و(که فقط نصف حقيقت را بيان کرده  کمونيست جھان را با توجه به اين

ه ، ب)مداخالت گسترده خارجی(و بر نصف ديگر حقيقت ) سرپيچی از برگزاری ھمه پرسی پيشنھادی حزب کمونيست

توان در  طور کلی چشم فرو بسته و تنھا دولت اوکراين را مسبب و مقصر حوادث پيش آمده می داند، در واقع می

چرا که بيان . ج از اوکراين رده بندی کردرديف سنگين ترين ضربات به افکار عمومی، ھم در داخل و ھم در خار
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معنی گريز از واقعيت و چشم پوشی بر تمام ه نصف حقيقت و کتمان نصف ديگر آن بی ھيچ توضيح و تفسير اضافی، ب

  .حقيقت است

توان اين واقعيت را از نظر دور داشت، که امروز جمھوری اوکراين يکی ديگر از آوردگاھھای دو  در ھمه حال، نمی

، اروپا و اقمار و مستعمرات امريکاقطب غرب، متشکل از امپرياليستھای :  اجتماعی جھان-  اقتصادی- سياسیقطب 

با نقش آفرينی روسيه و چين » شرق«کھنه و جديد آنھا در يک طرف و در طرف ديگر، قطب در حال تکوين و تکامل 

 سفرای کشورھای قطب اول در جمھوری ۀ، مقامات دولتی و حزبی و حتی ھمء، وکالءحضور بسياری از وزرا. است

 ۀن مک کين، گيدو وستروله وزير خارجا، يکی از قاتالن مردم ويتنام، جامريکااوکراين، از جمله، سناتور فاشيست 

لمان و بسياری ديگر در ميان معترضان ناسيوناليست و غربگرای اوکراين و نطقھای آتشين آنھا در تجمعات ا

 اروپا در دستھا و سينه ھای معارضان، اين ۀ، نشانھا، سمبلھا و آرمھای فاشيسم و اتحاديمعارضان، ھمچنين، پرچمھا

  .مدعا را ثابت می کند

سسات ؤروابطه او با نھادھا و م ھمين مقاله ۀاعتراضات اخير در اوکراين که نويسند» رھبر«اما ويتالی کليچکو 

ھرمان رشته ھای بوکس و قسنگين وزن اوکراينی و ئی را مورد بررسی قرار داه، کيست؟ او يک بوکسور امريکا

نام ه  يک بنگاه خيريه ب٢٠٠٣ سال دارد و از سال ۴٣ ويتالی کليچکو . کيگ بوکس کشور و جھان و معلم ورزش است

 ۀنوشته ، ب»امور خيريه«برای » بنگاه« اين ۀحجم پول صرف شد. را اداره می کند» بنگاه خيريه برادران کليچکو«

» انقالب نارنجی«اگر چه او کاری به سياست نداشت، ناگھان در .  بالغ می شوددالروکراين، به ميليونھا مطبوعات ا

مقام مشاور رئيس جمھور ه ويکتور يوشچنکو، بالفاصله ب» پيروزی« شرکت کرد و پس ٢٠٠۵ -٢٠٠۴سالھای 

 اين حزب به مجلس قانونگذاری نمايندگی ازه  ب٢٠١٢، در سال »ضربه«پس از تأسيس حزب . اوکراين برگزيده شد

  . در مجلس ملی اوکراين را بر عھده دارد» ضربه«ھم اکنون رياست فراکسيون حزب . اوکراين راه يافت

نقش آفرينی ويتالی کليچکو در حواث اوکراين، بار ديگر اين واقعيت را تأئيد می کند که امروز ورزش نه تنھا در 

 مافيای مواد مخدر و ۀه يک ابزار تحميق نسلھای جوان جان بدر برده از حملخدمت تندرستی اجتماعی نيست، بلکه، ب

خدمت مافيای ه  بتبديل شده و خود ورزشکاران عمدتاً » بی کارخانه« بسيار پر سود برای سرمايه داران ۀبه يک وسيل

ين رابطه، ترکيب تيمھای در ھم.  صھيونيستی در آمده اند- ويژه، تشکيالت جھنمی فراماسونریه جنايات سازمانيافته، ب

) تابستانی و زمستانی( از بازيھای المپيک -ورزشی، خريد و فروش ورزشکاران، برگزاری مسابقات پياپی ورزشی

  .ی و جھانی بسيار قابل تأمل استئی، قاره ئگرفته تا مسابقات شھری، استانی، کشوری، منطقه 

 http://www.fondsk.ru/news/2013/12/17/amerikanskie-trenery-vitalija-klichko-

24648.html 

 ١٣٩٢ قوس - آذر٢٩

  

 


