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را » ٢٠٢٠اوکراين «وپنھايمر وابسته به دانشگاه نيويورک سه سناريوی ور مايکل اي جھانی پرفسروياروئی ھایمرکز 

اين سه سناريو، يکی از طرحھای آزموده شده برای بی ثبات سازی اوکراين شمرده می .  تدوين کرد٢٠١٠در سال 

ز جيمھمانطور که . از بسياری جھات روند حوادث اوکراين اکنون درست بر اساس اين طرح مشخص می شود. شوند

پروژه ھای سناريوئی را مرکز «برای انتشار می نويسد، » سه سناريو «ۀ، کارشناس چتم ھاووس لندن در مقدمِشر

 صلح، انستيتوی ۀ، کميته امنيت ملی، سازمان سيا، مؤسسامريکامطالعات جھانی برای ارائه به وزارت خارجه و دفاع 

اوکراين  «ۀدر کار تدوين پروژ. »تدوين کرد امريکاجمھور مشاور علمی رئيس  روابط بين المللی و ۀبروکينگس، کميت

در . در امور اوکراين شرکت داشتند... ، لھستانبلجيم، المان، انگلستان، امريکا کارشناسان مشھور ۀ ھم، تقريباً »٢٠٢٠

  .اين طرح، نگرش روسيه به چشم انداز اوکراين در نظر گرفته نشده است

ئی از امريکا، فايلھای اين طرحھای »وطنی ھا«ود که در بازرسی از دفتر شگفت آور نيست اگر توضيح داده ش

، استعفای نخست وزير، »اعتراضات مردمی« اول ۀدر مرحل» آزادی«نقش رھبری حزب . کامپيوترھا کشف شد

  نمايش سياسی اوکراين ھنوز چند سال قبل در آن قيد شدهۀ به صحنآرسن ياتسنيوکنيکوالی آزاروف و وارد کردن 

يھودی در ارتباط با تعلق ملی ياتسنيوک در رسانه  ، ھمانطور که در طرح آمده است، حمالت ضدءالبته، در ابتدا. بود

توسط شبه نظاميان » آزادی«کنار زدن . آسان است» مضحکه «ۀمثابه ھای جمعی شروع خواھد شد، اما دفع آنھا ب

ميانه رو خوانده می شود، در آنجا » ٢٠٢٠اوکراين «يوھای  گروه پيرو استپان باندرا، که در سنار-»نيزه سه شاخه«

، خصوصی سازی مؤسسات »عنصر روسيه«کشور، تحريک » اوکراينی کردن«تعميق در ادامه، ... توصيف شده است

ژيک، درھای لنگه به لنگه باز برای سرمايه گذاران غربی، اخذ وامھای کالن از بانک جھانی و صندوق بين يسترات

دشمن ( چين ۀل شدودر فروش زمينھا به خارجيان و جلب کنتر» لغو ممنوعيت ھای اتحاد شوروی«ل، المللی پو

گام ناوگان دريای سياه از بندر ه موازات اينھا، اخراج گام به به اين فرايند؛ ب)  اروپا، رقيب روسيهۀاتحادي

 رياست جمھوری در اين طرح -يا پارلمانیر قانون اساسی اوکراين با تبديل آن به جمھوری پارلمانی ييسيواستوپل، تغ

  !).رياست جمھوری انتخاب خواھد کرده چه کسی ياتسنيوک را ب (.پيش بينی شده است
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اين، . چنين تصوير شده است» اجماع ملی برای انجام اصالحات«تحت عنوان » سه سناريو« از ٢در سناريوی شماره 

علت اقتدارگرائی شکست ه قطعه قطعه کردن اوکراين ب «-١ره سناريوی شما. گزينه مطلوب واشنگتن و بروکسل است

اقتدارگرائی  «- سناريوی سوم. است و نه به نفع روسيهامريکا تدوين کنندگان، نه به نفع ۀعقيده ، ب»خورده

ر طبق اين سناريو، عالوه ب. عنوان ذخيره در قدرت باقی می مانده ، که در اين حالت، ويکتور يانوکويچ ب»ژيکيسترات

، اصالحات ساختاری و قانونی، ھمان وامھای اسارت آور، »سرمايه گذاران خارجی«اعطای امتيازت ھمه جانبه به 

خود را بار » مشروعيت«ژيک آن تحقق می يابد و يانوکويچ نيز بايد ياخراج نرم روسيه از عرصه ھای منافع سترات

  ... خود را التيام بخشدۀديگر به اثبات برساند و زخم ُگرد

يانوکويچ . وجود آورده اند، ھنوز معلوم نيست بتوانند مديريت کننده ھرج و مرجی را که نيروھای خارجی در اوکراين ب

متکبرانه معتقد است، که »  جھانیۀجامع«.  تھديد کرده اندارا ديگر با سرنوشت ميلوشويچ در صربستان يا قذافی در ليبي

ل بر اوکراين فقط به دمکراتھای وازای کنتره راين رسيده و پول ب اوکۀدست پرورد» نئوفاشيستھای«زمان مھار 

 فوق، و ھمچنين تضمين اجرای ديگر موارد توافق شده که ۀبر شمرد» اصالحات«و فقط در صورت انجام » غربگرا«

شال  ياتسنيوک طرح مار، اخيراً ضمناً . در خصوص آنھا سخن می گويند، پرداخت خواھد شد» معتمد«اکنون اپوزيسيون 

ناتو و طرح مارشال دو روی يک سکه «: تالنتيک شمالی اين گفتمان رايج استا ۀيخ اتحاديردر تا. را يادآوری کرد

 وامھای بالعوض بر اساس طرح مارشال به اروپای ويران شده را نه بی ھيچ امريکاپس از جنگ جھانی دوم، . »اند

در خاک کشورھای » تسليحات سّری ناتو«شامل استقرار چشمداشت، بلکه در مقابل توافق با نيمه مستعمرگی آن، 

بومی مندرج در سناريوی » ساختار حقوقی«از قرار معلوم، درست با چنين ساختار ناتوئی، نه با . اروپائی اعطا کرد

  .  دو سوی اقيانوس اطلس بکشاندۀسوی ھمگرائی با اتحاديه است که بايد اوکراين را ب» دست خشن«نقش 

زمان پرسيدن آن .  يک خطر جدی برای واشنگتن استامريکا رفتن ھر چه بيشتر اعتبار ديپلوماسی اکنون از دست

 در امريکا ۀ، معاون و مقام وزير خارجتام مليائی که ويکتوريا نوالند و امريکا ماليات دھندگان دالراست که پنج ميليارد 

 گزارش دادند، به امريکا مجلس سنای جنوریتماع ماه  اسۀ آن در حضور وارثان استپان باندرا و شوِخويچ در جلسۀبار

بسياری از کارشناسان و تحليلگران مسائل بين المللی بناحق چنين تصور می کنند که گويا دولت (چه مصرفی رسيد؟ 

 جنگھا، کودتاھا، خرابکاريھا، جاسوسيھا از کل بشريت و ديگر مداخالت خود در امور کشورھای ۀ ھزينامريکا

ماليات دھندگان » جيب«ن را و ھمچنين، مخارج سازماندھی، آموزش و تسليح گروھھای تروريستی را از مختلف جھا

شايد بر کمتر . اما، واقعيتھای جاری و اسناد منتشره خالف چنين مدعياتی را ثابت می کنند.  پرداخت می کندامريکائی

 مبلغ نجومی ٢٠١١، فقط در سال دالر ميلياردھا  عالوه بر چاپ و انتشار ساالنه صدھاامريکاکسی پوشيده باشد که 

ضرب اسکناس بی ھيچ پشتوانه و .  و به وريد نظام مالی جھان تزريق کرد)١( بی پشتوانه را چاپدالر تريليون ١۶

 تمام ۀبنا بر اين، اگر گفته شود که ھزين.  بشريتۀتزريق آن به داخل نظام مالی جھان، يعنی غارت ثروتھای ھم

 صحيح  مردم جھان پرداخت می شود، کامالً ۀحساب غارت ثروتھای ھمه  بامريکاکارانه و خالفکاريھای ات تبھاقدام

حيرت انگيزتر از آن، اين است که متخصصان و کارشنان علوم اقتصادی نيز در تحليل و بررسی ھای خود، يا . است

ه قعيت ناھجار می گذرند و در نتيجه، نمی توانند براحتی از کنار اين واه  طرحھا و برنامه ھای اقتصادی، بۀدر ارائ

 بی حد و حصر آن، ھيچ ف بر نظام مالی و اقتصادی جھان و صردالر ۀ ھمه جانبۀصراحت اعالم کنند که با وجود سلط

  ). مترجم. برنامه اقتصادی قابل اجرا نيست

 مراکز ۀشيارانوحت سرپرستی ھ استپان باندرا چند سال است که تث، وار»ميانه رو» « سه شاخهۀنيز«ھمان 

ف نيز دفتر يي را که در ک اوکراينۀھفته نام -ئی ھمدستان فرزندان اوکراينامريکا ۀاگر نشري. آوروآتالنتيک قرار دارد

 اراذل و اوباش در ميدان استقالل و خيابان ۀگذشت» قھرمانيھای «ۀطور اتفاقی باز کنيد، در باره مطبوعاتی دارد، ب
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 رياست جمھوری اوکراين،ه پس از انتخاب ويکتور يانوکويچ ب. عات بسيار جالبی کسب خواھيد کردگورِشوسکی اطال

کنونی، به داستان ھای » بخش راست«طور کامل به مطالب فعاالن ه تقريبا ب » اوکراينۀھفته نام« شماره ھای ۀھم

 اتحاد ۀکه آثار تاريخی دور» وکراينميھن پرستان ا«در اوکراين، دعوت به پشتيبانی از »  زندانيان سياسیۀشکنج«

، » سه شاخهۀنيز« رئيس ۀدر اين شماره ھا اطالعات زيادی در بار. شوروی را منفجر کردند، اختصاص يافته است

، )»پيليپاس«موسوم به  (آندره تاراسنکو بسيار جالب توجه نفر دوم اين سازمان، ۀ، و ھمچنين مصاحبدميترو ماروش

مرد شدن، طرز استفاده از سالحھای سرد و «اوکراين را تشريح می کند، »  نظاميانشبه«که چگونگی آموزش 

ملی گرايان « ديگر ۀاطالعات سوخته ای در بار. »...دھند تجھيزات بادی را به جوانان سربازی نرفته آموزش می

 ۀ باردر» بيون صربانقال«و ھچنين، توصيه ھا » تجاوز روسيه«، دستورالعمل ھا و راھھای پايان دادن به »شجاع

  .نيز در آنھا انتشار يافته است» رژيمھای ديکتاتوری«ساقط کردن روشھای 

 پر است از مطالب خون چکان در مورد توطئه ھای کمونيستھا و مسکونشينان  اوکراينۀھفته نامشماره ھای پيشتر 

سازمانيافته »  نسل کشی-قحطی «ۀ، در بار)، زندان استامريکاحداقل مجازات يک تلنگر کوچک به يھوديان در (

  .منظور نابودی خلق اوکراينه روسھا ب

  است که در شرايط فقدان شديد اطالعات مستقل، سياست آن در رابطه با اوکراين دقيقاً امريکا شرمندگی ديپلوماسی ۀماي

بحران « داير بر امريکامجلس سنای  جنوری استماع ماه ۀکه در ھمان جلس در حالی. با اين مزخرفات تغذيه می شود

» روسين« با اين اظھارات که اوکراينھا قبل از ظھور روسھا زبيگنِف بژزينسکیيک کارشناس ارشد، مثل » اوکراين

عمل » تئوری دومينو«ناميده می شدند، بايد از قرنھا تالش و کوشش آنھا برای پيوستن به اروپا پشتيبانی کرد، اما آنجا 

 پرداخت،  می کشاند که آنجا اروپاست، ناتو ھست، به تنوير افکار سناتورھائی را به جا کثيرالمله خودۀمی کند، و روسي

بژزينسکی ھر دو پسر  ۀاز قبيل.  چيزی نمی توان گفتامريکا ۀ بی نزاکتی سياستمداران عادی يا نمايندگان کنگرۀدر بار

تالنتيک، ديگری به تبليغ اليلگر شورای ی و تجاری با ناتو دارند؛ يکی از پسران، تحئ تنگاتنگ حرفه ۀزبيگنف رابط

  .فروش بمب افکنھای ناتو مشغول است

ُخب چرا بود، سؤال می شود، توزيع بيسکويت در ميدان توسط ويکتوريا اوالند که مورد تقبيح وبالگھای روسيه و 

ف پيدا شد و ئي در ک اوۀاوکراينی قرار گرفت، چرا يک روز قبل از افتتاح بازيھای الميپيک سوچی بار ديگر سرو کل

 جنگ است، فراخواند؟ در اينجا ۀ با اروپا، که صحنئیھمگرا» صحنه«را به بازگشت به » رژيم يانوکويچ«ناراضيان 

ه قبيله ای که ويکتوريا اوالند به آن تعلق دارد، ب. ستامريکا سياست خارجی ۀ اين تازيان-ی عمل می کندئتفکر قبيله 

 علوم سياسی، تحليلگر و ۀشوھر ويکتوريا اوالند، دانشمند شناخته شد. بژزينسکی نيست ۀسھم خود کم نفوذتر از قبيل

ژيک مرد خود محسوب می شود به معتبرترين رسانه ي است که در بزرگترين مراکز ستراترابرت کاگانمقاله نويس 

ور را برنامه ريزی کرد،  او به کسی که تجاوز عليه اين کشادر جريان حوادث ليبي.  دسترسی داردامريکاھای جمعی 

 مقابل بارک اوباما جای ۀ، شوھر نوالند در جبھامريکا انتخابات رياست جمھوری ۀدر آخرين دور. فعاالنه کمک نمود

، برادر فِرد کاگان. ، مشاوره می داد» خواندامريکاروسيه را دشمن اصلی «، که با القاء او ميت رومنیگرفت، به 

 اتحاد شوروی و ۀتجزي.  مطبوعات بين المللی است که در سراسر جھان پخش می شودۀ خالصۀرابرت کاگان ناظر تھي

 ۀوقوع پيوست، نقطه  که پس از ديدار ويکتوريا نوالند از مسکو بامريکادر سياست خارجی » رات تکتونيکیييتغ«

به افغانستان را ويکتوريا  ناتو برای حمله ۀ اساسنام۵ ۀتطبيق ماد» منطقی« داليل اتفاقاً .  اوستۀعطف اصلی در حرف

  ...قلبش او را دوباره به شرق فرامی خواند. آموخته ھای ناتو به ھدر نرفت. ن کرديينوالند تب

  :زيرنويس
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(1)-http://www.hafteh.de/?p=35098, 

http://www.ayenda.org/Chap%2016%20Trilioun%20$(E.Shiri).pdf 

  

  دولتی روسيه» ترتياکوف «ۀمدير کل نگارخان -*

   نشان افتخار فرھنگ روسيهۀ، دارند١٩٨۵کارمند علمی نگارخانه از سال 

http://www.fondsk.ru/news/2014/02/07/zapad-i-ukraina-perebiraja-scenarnye-zagotovki-ii-

25626.html 
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