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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ می ١٣

  امريکا خواھان جنگ با روسيه است؟
  

 

 نظام امپرياليسم به دنبال برچيدن مانع بزرگ شرقی است

 به  در ارتباط با بحران اوکراين برخی را به اين فکر فرو برده است که آيا واشنگتن واقعاً امريکانگاھی به اقدامات اخير 

 ٣ و ولندپبه تازگی از استقرار نظاميان اين کشور در ) پنتاگون (امريکادنبال جنگ با مسکو است؟ وزارت دفاع 

 نيز عازم امريکايک کشتی جنگی ديگر . جمھوری شوروی سابق ھمچون استونی، لتونی و ليتوانی خبر داده است

 تابستان امسال در چارچوب يک رزمايش در امريکائیدريای سياه شده و قرار است شمار بيشتری از نيروھای 

 و امريکاچينی   با بحران اوکراين، بحرانی که از دسيسهاينگونه اقدامات نظامی واشنگتن ھمزمان. اوکراين مستقر شوند

کمتر از يک . ف به دنبال داردئياندازی جنگ داخلی تمام عيار را در ک گيرد، خطر راه نشانده نشأت می ھای دست دولت

 به تمام اشکال دادن  پايان به) ويتوافق ژن( اروپا با امضای بيانيه مشترک با روسيه ۀ و اتحاديامريکاکه  ھفته پس از آن

ف به ارتش دستور ئي در کامريکا ۀنشاند ھای غيرقانونی متعھد شدند، دولت دست خشونت در اوکراين و خلع سالح گروه

دولت اوکراين  . صنعتی جنوب شرق اين کشور دادۀزبان منطق اجرای عمليات مبارزه با تروريسم را عليه جمعيت روس

م به اعزام نيروھای نظامی، تانک و جنگنده کرد بلکه افراد وابسته به جناح راست تنھا اقدا در راستای تحقق اين ھدف نه

رسد متوجه  دنبال توافق با واشنگتن است، به نظر می دولت والديمير پوتين در مسکو به. نئوفاشيست را نيز مسلح کرد

ای  شنبه در مصاحبهکه سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه روز چھار وخامت شرايط کنونی شده است ھمچنان

وی به . تلويزيونی، ھشدار داد دولت روسيه حمله به شھروندان روس در اوکراين را حمله به روسيه قلمداد خواھد کرد
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 نظامی روسيه برای مقابله ۀ دولت گرجستان به اتباع روس در اوستيای جنوبی اشاره کرد که با مداخل٢٠٠٨ سال ۀحمل

 ۀکردن کشتار غيرنظاميان روس در منطق له که آيا دولت روسيه برای متوقفأاين مس. با نيروھای گرجستان مواجه شد

 مشابه متوسل خواھد شد يا خير بايد با جديت مورد بررسی قرار ۀجويان دونباس واقع در شرق اوکراين به اقدام مداخله

ف ماحصل ئي است که رژيم کف، افزود مسلمئي اظھارات خود با اشاره به اقدامات دولت کۀالوروف در ادام. گيرد

 ۵ حدود ١٩٩١ در امور داخلی اين کشور است و از زمان انحالل شوروی سابق در سال امريکامدت   طوالنیۀمداخل

ھا با تحريک جنبش مخالف  اين تالش.  ترويج دموکراسی در اختيار اين کشور قرار داده شده استۀر به بھانالميليارد د

ھای خيابانی به  تن دولت ويکتور يانوکوويچ، دولت متحد روسيه، با دامن زدن به خشونتثبات ساخ جناح راست برای بی

 امريکا به قدرت رسيد توسط مقامات بروری ف٢٢وزير رژيمی که در کودتای  ارسنی ياتسنيوک، نخست. اوج رسيد

مشاور ارشد امنيتی سابق ديک  در امور اروپا و آسيا و امريکاويکتوريا نوالند، معاون وزير خارجه . انتخاب شده بود

ای  طلبانه وزير بود و ھمان سياست جنگ  از حاميان انتخاب ياتسنيوک به عنوان نخستامريکاجمھور  چنی، معاون رئيس

از  . گذاشته شدء به اجرا٢٠٠٣ به عراق در سال امريکاکار گرفت که در تھاجم نظامی  را در قبال روسيه و اوکراين به

 دونباس ۀتوان به اجرای عمليات مبارزه با تروريسم در منطق  در امور داخلی اوکراين میامريکا ۀاخلھای مد جمله نشانه

ف اشاره کرد؛ عملياتی که ئيبه ک) سيا (امريکابالفاصله پس از سفر پنھانی جان برنان، رئيس سازمان اطالعات داخلی 

بحران .  به اوکراين بار ديگر از سرگرفته شداامريکجمھوری   جو بايدن، معاون رئيسۀاندکی پس از سفر اين ھفت

ھا و  زدن به ناآرامی  ھدايت شده و تنھا ھدف واشنگتن دامنامريکا تاکنون توسط نظام امپرياليستی ءاوکراين از ابتدا

 تنھا مداخله در امريکا اين بحران مشخص خواھد شد که سياست ۀشدن دامن تر با طوالنی. ف استئيتشديد بحران در ک

تراشی  پيش از آغاز بحران اوکراين، مانع. ای است برای جنگ با روسيه ف بھانهئيور داخلی اوکراين نيست بلکه کام

گر ءسنودن، افشاو نيز اعطای پناھندگی به ادوارد  عليه سوريه و ايران امريکاھای نظامی  روسيه از اجرای برنامه

تحوالت اوکراين حکايت از آن دارد که نظام . برانگيخته است را امريکاشدت خشم مقامات ه ، بامريکا ۀاسناد محرمان

ھای  عنوان مانعی در برابر تالش  را در پيش گرفته است که در چارچوب آن، روسيه بهستراتيژيی امريکاامپرياليستی 
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