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O presidente dos EUA, Donald Trump,  deixou inequivocamente claro, em 14 de 

fevereiro , que a nova Guerra Fria entre os EUA ea Rússia continuará até que a Rússia 

cumpra duas condições que não só humilharão a Rússia (e à grande maioria de seus 

cidadãos) Isso também seria profundamente imoral. 

Uma dessas duas condições seria realmente impossível, mesmo que não fosse, além 

disso, imoral. Para Vladimir Putin para  concordar  com qualquer uma destas duas 

condições, não só seria uma violação do seu ponto de vista básico, muitas vezes expressa, 

mas também faria com que a grande maioria dos russos a desprezá-lo - porque eles 

respeitá-lo por sua defesa consistente de que Muito ponto de vista. Ele nunca hesitou. O 

apoio dos russos para esse ponto de vista é praticamente universal. (Este artigo explicará 

o ponto de vista.) 

A DEMANDA # 1 DE TRUMP: "RETORNA CRIMEA" 

A fim de compreender a perspectiva russa sobre a primeira dessas duas questões (que 

qualquer americano deve entender quem quer entender a estúpida estupidez da posição 

do Sr. Trump sobre este assunto), que é a questão da Criméia (que tinha por centenas de 

anos sido parte da Rússia, mas foi então de repente e arbitrariamente transferidos para a 

Ucrânia em 1954 pelo ditador soviético - e os EUA agora exige que sua dictat sobre 

Criméia deve ser  restaurado ), dois vídeos são essenciais para qualquer um ver, e aqui 

estão elas: 

http://www.globalresearch.ca/author/eric-zuesse
http://www.globalresearch.ca/author/eric-zuesse
http://www.globalresearch.ca/author/eric-zuesse
http://www.globalresearch.ca/dangerous-crossroads-trump-declares-war-on-russia-new-cold-war-will-continue-until-moscow-complies/5575049
http://www.globalresearch.ca/dangerous-crossroads-trump-declares-war-on-russia-new-cold-war-will-continue-until-moscow-complies/5575049
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/14/press-briefing-press-secretary-sean-spicer-2142017-12
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/14/press-briefing-press-secretary-sean-spicer-2142017-12


O primeiro vídeo abaixo   (e ninguém deve ler mais aqui que não viu esse vídeo ou pelo 

menos os primeiros doze minutos dele, porque é crucial) mostra o golpe de engenharia 

americano que derrubou violentamente o presidente democraticamente eleito da Ucrânia 

Em fevereiro de 2014, sob a capa de uma "revolução democrática", que na verdade não 

era nada disso e que, em vez disso, havia  começado a ser planejada no Departamento de 

Estado dos EUA até 2011 e começou a ser organizada dentro da Embaixada dos Estados 

Unidos em Kiev por O mais tardar em 1 de março de 2013.  O chefe da empresa privada 

"CIA" Stratfor, justamente chamado de  "o golpe mais flagrante da história" . 

O segundo vídeo abaixo  mostra o massacre de Criméias que fugiram de Kiev durante 

o golpe ucraniano, em 20 de fevereiro de 2014, e que massacre veio a ser conhecido 

rapidamente na Criméia, como "o Pogrom de Korsun", que era a cidade onde os fascistas 

Que o regime de Obama tinha contratado podiam prender os fugitivos e matar muitos 

deles. Esse é o incidente que - ocorrendo durante  o golpe na Ucrânia- despertou um 

enorme medo por parte dos criminosos do ódio rabioso para com eles pelo regime 

instalado pelos EUA. 

 

Finalmente, sobre a questão da Criméia,  todas as pesquisas patrocinadas pelo Ocidente 

que foram tomadas de Crimeans antes e depois do plebiscito em 16 de março de 

2014  (que foi apenas semanas depois que Obama derrubou o presidente ucraniano  para 

quem 75% dos Crimeans votaram ) Mais de 90% de apoio por Crimeanos para retorno 

da Criméia para ser novamente uma parte da Rússia. Todos concordam que havia  muito 

mais  de 50% de apoio para isso, entre os criminosos. Além disso, até Barack Obama 

aceitou o princípio básico universal do direito à autodeterminação dos povos quando se 

referia aos catalães na Espanha e ao escocês no Reino Unido, e nem ele nem ninguém 

jamais conseguiram fazer qualquer caso credível para a sua aplicação Lá e geralmente, 

mas  não  na Criméia - especialmente  nestas  circunstâncias. 

Assim, na primeira edição, a exigência de Trump de que Putin obrigue os moradores da 

Criméia a se tornarem sujeitos do regime golpista que Obama acaba de estabelecer na 

Ucrânia, não será cumprida - e isso  não deve  ser cumprido. Obama instituiu as sanções 

contra a Rússia com base no que ele chamou  de "  conquista da terra" de Putin 

(referindo-se à Criméia), mas os russos vêem isso como a posição da Rússia firme e 

protegendo o que historicamente e culturalmente faz parte da Rússia não Uma parte da 
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Ucrânia, o direito de autodeterminação dos povos - especialmente depois do país de que 

sua terra tinha sido uma parte para os 60 anos imediatamente anteriores (Ucrânia), tinha 

sido conquistado três semanas antes, através de um golpe sangrento por um estrangeiro 

Poder, e, além disso, era um poder estrangeiro que a Criméia  detestava . Putin não 

aceitará a demanda de Trump. Nem ele deveria. 

A DEMANDA # 2 DE TRUMP: TERMINA A GUERRA UCRANIA-v.-DONBASS 

A forma como essa demanda foi   declarada em 14 de fevereiro foi "violência deescalate 

na Ucrânia", referindo-se às invasões da  Ucrânia a sua própria região Donbass , que se 

separou do regime ucraniano instalado Obama logo após a Criméia, mas que Putin Tendo 

já sofrido tanto - sanções, etc. - de permitir que os criminosos voltassem a ser russos)  se 

recusou a entrar na Federação Russa e apenas ofereceu ajuda militar e humanitária para 

se protegerem, de modo que nem todos os cerca de cinco milhões de residentes lá  Fugir 

da fronteira para a Rússia . 

Donbass  votou 90% para o presidente ucraniano  que Obama  ilegalmente 

substituído  em seu golpe. 

Francois Hollande, Angela Merkel e Vladimir Putin, estabeleceram as negociações e 

acordos de Minsk, para encerrar a fase mais quente da guerra (causada por Obama) entre 

a Ucrânia e Donbass; E uma parte crucial do acordo de Minsk-2 foi que a Ucrânia 

permitiria que os moradores de Donbass um certo grau mínimo de autonomia dentro da 

Ucrânia, como parte de uma nova Federação ucraniana, mas Rada da Ucrânia ou o 

parlamento  se recusa a fazê-lo, se recusa a permiti-lo , E os Estados Unidos e seus 

aliados culpam os residentes de Donbass por essa recusa por seus inimigos e culpam os 

Donbassers pela guerra continuada ou, como o secretário de imprensa de Trump fez 

referência a ela no dia 14 de fevereiro, "violência na Ucrânia". Exigindo que Donbass 

pare a guerra, quando Donbass está sendo constantemente atacado por um regime 

ucraniano que se recusa até a cumprir uma disposição fundamental do acordo de paz que 

Hollande, Merkel e Putin, tinha arranjado, e que tanto a Ucrânia e Donbass 

assinado. (Nota: mesmo Hollande e Merkel não foram capazes de obter o vencedor do 

Prêmio Nobel da Paz, Obama, tanto para participar desse esforço pela paz.) 

Uma exigência como essa - para a vítima parar a luta - é impossível de cumprir. É como, 

na Segunda Guerra Mundial, culpar os Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, 
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por sua guerra contra a Alemanha, Itália e Japão. É uma exigência arrogante, que requer 

apenas crentes crédulos e arrogantes, para que sejam levados a sério. 

A maneira como Sean Spicer, porta-voz do presidente Trump, colocou essa exigência 

em sua conferência de imprensa de 14 de fevereiro, foi: 

O Presidente Trump deixou bem claro que espera que o governo russo desaline a 

violência na Ucrânia e retorne à Criméia. Ao mesmo tempo, ele espera e quer ser capaz 

de se dar bem com a Rússia. 

Para algumas pessoas, essa combinação soa idiota. Em qualquer caso, não é meramente 

irrealista; É francamente impossível. Não está buscando a paz com a Rússia; Em vez 

disso, reafirma a guerra contra a Rússia. 

Spicer disse, com evidente orgulho: "O presidente tem sido incrivelmente duro com a 

Rússia". 

Um repórter na conferência de imprensa desafiou essa afirmação: "Para mim, parece, e 

eu acho que para muitos americanos parece que este presidente não tem sido duro com a 

Rússia." Spicer respondeu, referindo-se à declaração de que o novo representante da 

ONU, Nikki Haley, tinha feito. Ela  disse na ONU em 2 de fevereiro : 

Devo condenar as ações agressivas da Rússia. ... Os Estados Unidos estão com o povo 

da Ucrânia, que sofreu durante quase três anos sob ocupação russa e intervenção 

militar. Até que a Rússia e os separatistas que apoia respeitem a soberania e a integridade 

territorial da Ucrânia, esta crise continuará. ... Os Estados Unidos continuam a condenar 

e exigir o fim imediato da ocupação russa da Criméia. A Criméia é uma parte da 

Ucrânia. Nossas sanções relacionadas com a Criméia permanecerão em vigor até a 

Rússia devolver o controle sobre a península para a Ucrânia. 

Assim, Spicer disse que, 

No que respeita à Rússia, penso que os comentários que o Embaixador Haley fez nas 

Nações Unidas foram extremamente fortes e muito claros que até - 

Q Isso foi um anúncio de Haley, não o Presidente. 

SR. SPICER: Ela fala pelo presidente. Eu falo pelo presidente. Todos nós nesta 

administração. E assim todas as ações e todas as palavras neste governo são em nome e 

na direção deste Presidente. Por isso, não creio que possamos ser mais claros quanto ao 

empenho do Presidente. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1B3vnbP7dBwJ:https://usun.state.gov/remarks/7668


Trump está continuando a guerra de Obama contra a Rússia, embora ele não tenha dado 

aos eleitores da América para esperar nada do tipo. Alguns eleitores (este escritor é um) 

votaram nele porque Trump alegou que discordou fortemente com seu oponente Hillary 

Clinton sobre aquele - ele mentiu outright aos eleitores, na coisa a mais importante de 

tudo. Ele aplicou coerção mental - engano - para ganhar. Mas, como se verifica, ele não 

se opõe realmente ao golpe de Obama na Ucrânia. Talvez ele seja tão estúpido que nem 

sequer tenha  consciência de que  foi um golpe, em vez de uma "revolução democrática" 

(a capa). Talvez ele seja tão estúpido, que acredita nas mentiras de Obama. 

Pelo menos Hillary Clinton foi honesta o suficiente para deixar claro que ela iria 

continuar as políticas de Obama ( só pior ). Mas ela era tão  estúpida  que nem conseguia 

vencer o Donald Trump. 

Enfim, tudo isso é água sobre a maldição, agora. 

Inicialmente, parecia que a única maneira pela qual Trump pretendia satisfazer a 

aristocracia norte-americana (proprietários do complexo militar-industrial, entre outras 

coisas) de aumentar o orçamento de "defesa", seria  um acúmulo contra o Irã ; Mas, 

agora, que a guerra pode acabar jogando segundo violino. 

A guerra com a Rússia só pode  aumentar , a menos que ou até que o Presidente Trump 

inverta o curso e os estados publicamente, e fornece ao povo americano e ao mundo, a 

evidência clara da perfídia do seu predecessor, tanto na Ucrânia como na  Síria . A menos 

que e até que ele fique limpo, e admite que o problema entre os EUA ea Rússia não é 

Putin, mas sim Obama, ele continuará a escalada, até à Terceira Guerra Mundial; E aqui 

está o porquê: 

Quando ele escalada para uma guerra quente tradicional, quer na Ucrânia ou na Síria, o 

lado que está perdendo que a guerra tradicional terá apenas uma maneira de evitar a 

derrota: um súbito ataque nuclear sem aviso prévio ataque contra o outro lado. Uma 

guerra nuclear durará menos de 30 minutos. O lado que ataca primeiro sofrerá menos 

dano, porque terá derrubado alguns dos mísseis e bombas de retaliação do outro lado. Se 

Donald Trump fosse inteligente, então se poderia supor que ele sabe disso. Ele não é, 

então ele não. Ele prossegue, em direção à aniquilação nuclear mútua. Talvez, como 

Hillary Clinton, acredite que os EUA têm  "Primazia Nuclear"  e assim "ganharão". 

É tudo tão estúpido. Mas, pior ainda, é mal. E eu não estou falando sobre a Rússia ou 

Putin aqui. O verdadeiro problema - sobre esta questão fundamental, de evitar um 
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inverno nuclear - é o meu próprio país: os Estados Unidos da América. Chamar isso 

de  "democracia"  não é meramente uma mentira; É uma  piada ruim . O público 

americano não é culpado por esse mal. A aristocracia americana é. É uma oligarquia 

enlouquecida. 

Trump prometeu "drenar o pântano". Em vez disso, ele está alimentando os jacarés. 

 

O historiador investigativo Eric Zuesse é o autor, mais recentemente , de   They're Not 

Even Close: O Democrático contra os registros econômicos republicanos, 1910-2010 , 

e de VENTRILOQUISTS de   CHRIST: O evento que criou o cristianismo . 
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