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گزارشھا

مانليو دينوچی*Manlio Dinucci-
برگردان از :حميد محوی
 ١٤فبروری ٢٠١٥
»ھنر جنگ«

اياالت متحدۀ امريکا نئونازی ھا را آموزش می دھد

اياالت متحدۀ امريکا در اوکراين آموزش و ارسال تجھيزات نظامی برای گارد ملّی را طی بھار آينده آغاز خواھد
کرد .اين موضوعی است که مرکز فرماندھی اياالت متحده در اروپا آن را رسما ً تأئيد کرده است .به گزارش ھمين
مرکز فرماندھی اين برنامه به ابتکار وزارت امور خارجه برای کمک به اوکراين برای تأمين » دفاع داخلی «
طراحی شده است .کنگره تأمين مالی اين برنامه را تأئيد کرده و از صندوق ويژه ای که توسط پنتاگون و وزارت
امور خارجه ايجاد شده پرداخت خواھد شد .اين صندوق ويژه برای تأمين آموزش و تجھيزات نظامی به نيروھای
امنيتی کشورھای خارجی و ھم پيمان اختصاص دارد تا اين کشورھا بتوانند در منازعات مھم برای تأمين امنيت
ملی اياالت متحده توان ضروری برای مقابله با وضعيت بحرانی را داشته باشند.
کارکرد مأموريت آموزش و تمرين در اوکراين » تضمين حضور اياالت متحده برای امنيت دريای سياه و ارزش و
کارآمدی نيروھای امريکائی است که در خط مقدم موضع گرفته و مستقر شده اند« .قطعات گارد ملّی اوکراين بر
اساس گمانه زنی تقريبا ً شامل  ٤٥تا  ٥٠ھزار داوطلب است که توسط مربيان نظامی اياالت متحده در اردوگاه
نظامی ياووريو  Yavorivدر نزديکی لويو  Lvivدر  ٥٠کيلومتری مرز پولند آموزش خواھند ديد.
گارد ملّی توسط دولت کی يف در ماه مارچ  ٢٠١٤با نخستين کمک مالی اياالت متحده يعنی معادل  ١٩ميليون دالر
تشکيل شد ،و قطعات نئونازی را نيز ضميمه کرد که پيش از اين طی کودتای کی يف توسط مربيان ناتو آموزش
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ديده بودند ) ھمان گونه که يک پروندۀ تصويری به سال  ٢٠٠٦در استونی نظاميان نئو نازی را در حال آموزش
نشان می دھد((١).
گروه ھای رزمی دنباس  ،Donbassاووز  ،Azovايدار  ،Aidarدنيپر  Dniepr-1 ١و دنيپر (2)Dniepr-2 ٢
و ديگر گروه ھای نظامی نيروی ضربتی گارد ملّی را تشکيل می دھد که از نئونازی ھای اوکراينی و ديگر
کشورھای اروپائی تشکيل شده است .جناياتی که آنھا در اوکراين شرقی عليه غير نظاميانی که مليت روسی داشته
اند شناخته شده و پرونده ھا و ويدئوھای بسياری در مورد اين روياداھا وجود دارد )برای دسترسی به اين پرونده ھا
تنھا کافی خواھد بود در گوگل »جنايات نئونازی ھا در اوکراين« » « atrocités des néo-nazis en Ukraine
را جست و جو کنيد «.(.
ولی گرچه سازمان عفو بين الملل دولت کی يف را به عنوان مسؤول جنايت جنگی توسط اين گروه ھای نظامی
دانسته و شناسائی کرده است ،با اين وجود اياالت متحدۀ امريکا ھمچنان از آنھا پشتيبانی کرده و حتی زره پوش
برايشان فرستاده و امروز آنھا را به برنامۀ آموزشی و جنگ افزاری ضميمه کرده است .برنامۀ آموزش و ارسال
جنگ افزار جزئی از » عمليات پشتيبانی آتالنتيک « است که مرکز فرماندھی اياالت متحدۀ امريکا در اروپا برای
» تضمين امنيت ھم پيمانان ،در مقابله با مداخلۀ روسيه در اوکراين و به عنوان عامل بازدارنده برای جلوگيری از
روسيه در کسب سيطره در منطقه « راه اندازی شده است.

در چھارچوب استقرار فزايندۀ نيروھای اياالت متحدۀ امريکا در اروپای شرقی ،پنتاگون » کارشناسان نظامی اش
را برای افزايش قابليت دفاعی اوکراين « فرستاده است و  ٤٦ميليون دالر ديگر برای »تجھيزات نظامی ،خودرو و
دوربين برای عمليات شبانه « .واشنگتن بر اين اساس در حال تجھيز نيروھای کی يف است که بی آن که از اياالت
متحده جنگ افزارھای سنگين دريافت کند ،با ميليون ھا دالری که در اختيارش قرار داده اند می تواند ھر جنگ
افزاری را که بخواھد تھيه کند .گر چه المان ،فرانسه و ايتاليا خواھان راه حل ديپلماتيک ھستند و در قطب مخالف
تدارکات جنگ افزار برای کی يف به سر می برند .ولی در عين حال ،در گردھمآئی بروکسل ،اين کشورھا به
ھمکاری بريتانيا ،اسپانيا و پولند بر آن ھستند تا مھمترين مأموريت خود را در تشکل » نيروی تھاجمی ويژۀ« ناتو
در چھار چوب » نيروی واکنشی « با برد  ١٣ھزار مايل و  ٣٠ھزار سرباز به عھده گيرند که داری  ٦مرکز
فرماندھی و کنترول در استونی ،لتونی ،ليتوآنی ،لھستان ،رمانی و بلغارستان است.
اياالت متحدۀ امريکا در گردھمآئی مينسک در اوکراين شرکت نخواھد کرد )داوطلبانه تصميم گرفت شرکت نکند(،
ولی وزير امور خارجه اطمينان داد که بين ھم پيمانان » اختالف نظری وجود ندارد و ھمه موافق ھستند که راه حل
نظامی وجود ندارد «.
ولی در عين حال اياالت متحده با آموزش نظامی و تجيھزات نظامی برای نئو نازی ھای اوکراين آتش جنگ را به
قلب اروپا سرايت می دھد.
Edition de mardi 10 février de il manifesto
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http://ilmanifesto.info/i-neo-nazisti-ucraini-addestrati-dagli-usa/
 مانليو دينوچی جغرافياشناس و روزنامه نگار است و ھر ھفته وقايع نگاری او زير عنوان » ھنر جنگ « در-*
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[١] Voir les photos dans l’article publié par Mondialisation.ca” Le régime de Kiev en
Ukraine n’est pas « officiellement » un gouvernement néonazi “par Michel Chossudovsky,
5 juin 2014.
[٢] Voir http ://www.voltairenet.org/article185331.html NdT
: لينک منبع
http://www.mondialisation.ca/les-neo-nazis-ukrainiens-entraines-par-les-usa/5430492
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