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  .اليال : فرستنده

  ٢٠١۴ می ١۴

  :برد واشنگتن جھان را به سوی جنگ می

  دخالت سيا در شرق اوکراين
  

 

ھای شرقی و جنوبی اوکراين را  طلبان روسی در بخش ئیف اعزام شد تا سرکوب نظامی جدائيرئيس سازمان سيا به ک

ای به اوکراين   از روسيه است که در اوايل حکومت شوروی، به نحو احمقانهئیھا اين مناطق درواقع بخش. آغاز کند

  .واگذار شده بود

زبان اوکراين،  ھای روس و روسی راين اين واقعيت را ناديده گرفته که بخشاندازی بر اوک  واشنگتن برای دستۀبرنام

 اروپا و پيمان ناتو ندارند و با ۀزبانان دم فروبسته بودند، تمايلی به پيوستن به اتحادي که در مقابل آزار و اذيت روسی با آن

الی بود که قصد داشت روسيه را از پايگاه  کريمه را از دست داد ــ و اين در حۀجزير واشنگتن شبه. آيند آن کنار نمی

اندازی به اوکراين به  اش برای چنگ که اعتراف کند برنامه جای اين واشنگتن، به. اش در دريای سياه بيرون براند ئیدريا

آمده را به مراحل بسيار  شکست انجاميده، از اعتراف به اشتباه خود ناتوان است و درنتيجه سعی دارد بحران پيش

  .اکی سوق دھدخطرن

اگر اوکراين دچار چندپارگی شود و مناطقی که قبالً به روسيه تعلق داشتند از نو به مالکيت روسيه درآيد، واشنگتن از 

. ھای روسی اوکراين به روسيه مسترد شده است ف، ايالتئي در کئی کودتاۀاين واقعيت شرمسار خواھد شد که درنتيج

  .کند اين بحران را به سوی جنگ سوق دھد بار، واشنگتن سعی می  خفتۀبرای دوری گزيدن از اين نتيج
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ف توصيه کرد از سازمان ملل برای دفع ئي واشنگتن در کۀنشانده و برگزيد رئيس سازمان سيا به دولت دست

در قاموس واشنگتن، . اند ــ کمک بخواھد شود به کمک روسيه به اوکراين حمله کرده ــ که ادعا می» ھا تروريست«

با توجه به اين واقعيت که سازمان ملل اساساً .  دخالت روسيه استۀن سرنوشت خويش نشانييتناد مردم به حق تعاس

  .آورد  ھرچه را از آن بخواھد به دست میامريکاکند،   را تأمين می ھای آن سازمانی است که واشنگتن ھزينه

 کرده است که استفاده از خشونت عليه معترضان در عينه روشن دولت روسيه اين نکته را از چند ھفته پيش تاکنون به

ھا به  ھای شرقی و جنوبی اوکراين موجب خواھد شد دولت روسيه اجباراً ارتش روسيه را برای محافظت از روس بخش

 ۀنشاند ھنگامی که واشنگتن به حکومت دست. طور که در مورد گرجستان چنين کرد  درست ھمان-اوکراين اعزام کند

جستان توصيه کرد به نيروھای حافظ صلح روسيه و ساکنان روس ايالت روستای جنوبی حمله کند، روسيه خود در گر

  .جا اعزام دارد مجبور شد ارتش خود را به آن

 ۀنشاند ھای دست تواند منفعالنه کناری بايستد و شاھد اين باشد که يکی از دولت داند که دولت روسيه نمی واشنگتن می

  .اندرکار اين است که بحران را به سوی جنگ ھُل دھد با اين حال، واشنگتن دست. ا حمله کندھ واشنگتن به روس

المللی، ھمکاری و معاضدت  ھای بين  سازمان خطری که در کمين روسيه است اين است که دولت اين کشور به ديپلماسی

 واشنگتن ۀنشاند ھای دست ران ديگر دولتلمان و سياستمدااانديشی سياستمداران  المللی، و شعور متعارف و مصلحت بين

  . کندءدر اروپا اتکا

صداقتی و  جا جز بی در آن. گونه نيت خير وجود ندارد در واشنگتن ھيچ. بار است چنين اشتباھی برای روسيه مرگ

ھا، زمان الزم را در اختيار واشنگتن قرار  ھرگونه تأخير و انفعال از جانب روس. شود يز ديگری يافت نمیدروغ چ

 خود، روسيه را اھريمن ئینما دھد تا نيروھای خود را به مرزھای روسيه و دريای سياه منتقل کند و با تبليغات و سياه می

اکنون در  اين آخرين تاکتيک ھم. طلبی تحريک کند به جنون جنگ را زير شالّق تبليغات امريکاجلوه دھد و شھروندان 

  .حال اجراست

که  ھمچنان. ھای روسيه بدھکار نيست ِکری اين موضوع را برای الوروف روشن کرده است که گوش واشنگتن به حرف

ی روسيه گوش ھا ھا نيز به حرف شود، آن  خود سخاوتمندانه دست به جيب میئینشاندگان اروپا واشنگتن برای دست

  .تر است  پول از بقای نوع بشر مھمئینزد سياستمداران اروپا. دھند نمی

بھترين حرکت .  اوکراين از راه ديپلماسی و منطق و استدالل حل و فصل شودۀخواھد مناقش به نظر من، واشنگتن نمی

 اين مناطق را از نو به خاک ھای روسی اوکراين را اشغال کند و درنگ بخش تواند اين باشد که بی برای روسيه می

که  اين حرکت بايد پيش از آن. ھا را از نو جذب کند اند ــ منضم و آن  که به آن تعلق داشتهئیروسيه ــ يعنی به ھمان جا

برای واشنگتن دست يازيدن به جنگی که . نشاندگاِن آن در سازمان ناتو برای جنگ آماده شوند انجام پذيرد  و دستامريکا

طور سنتی به روسيه تعلق داشته،  روسيه، در رابطه با مناطقی که به.  بسيار مشکل است،موس آن بر باد رفتهاھداف مل

اگر روسيه . پايان واشنگتن قرار خواھد گرفت  بیئینما ھا را تصرف کند چه تصرف نکند، ھدف تبليغات و سياه چه آن

. ثيت و اقتدار دولت روسيه شديداً فرو خواھد ريختاجازه دھد ساکنان اين مناطق توسط واشنگتن سرکوب شوند، حي

  . در پی آن استامريکااحتماالً اين ھمان چيزی است که 

ھای اوکراين باشد، آبرو و حيثيت پوتين لطمه خواھد ديد و  گر سرکوب روس اگر دولت پوتين کناری بايستد و نظاره

کنند و دولت روسيه به   واشنگتن فعاليت میۀه به ھزينک) NGO(کارگرفتن صدھا سازمان غيردولتی  واشنگتن نيز با به

 از سر و کول امريکاھای پنجم  ستون. ھا را تحمل کرده است، کار دولت روسيه را تمام خواھد کرد ای آن نحو احمقانه

  .روند روسيه باال می
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 ستراتيژيکر، اشتباه ال دۀايالمللی بر پ ھای بين ھای روسيه و چين با باقی ماندن در نظام پرداخت به نظر من، دولت

 به ترتيب مرکب از کشورھای برزيل، روسيه، ھند، BRICS(گروه کشورھای بريکس . اند بسيار خطيری مرتکب شده

ری را ــ که يکی الو ھر کشور ديگری که از مزيت عقل برخوردار است بايد نظام پولی د.) فريقای جنوبی ــ ماچين و 

درنگ نظام پرداخت  کشورھای گروه بريکس بايد بی. فوريت ترک کند ست ــ بهامريکايسم ھای بقای امپريال از مکانيسم

  .اينترنتی انحصاری ــ ايجاد کنند / عالوه نظام ارتباطات الکترونيک هخاص خود ــ ب

فقان اند چراکه تحت تأثير مخرب اشتباھات و خ  شدهستراتيژيکای مرتکب اين اشتباھات  روسيه و چين به نحو احمقانه

ای فرض کردند واشنگتن صادق و روراست است، و نسبت به ادعاھا و توصيف  لوحانه دوران کمونيستی، به نحو ساده

  .کند  احساس تعھد می- عنوان دولتی پيرو و حافظ قانون، عدالت، رحم و شفقت، و حقوق بشر  به–خود 

روسيه، . فقط به استيالی خود بر جھان متعھد است» الوجود  و الزمئیاين کشور استثنا«واقعيت اين است که واشنگتن، 

  . قرار دارندامريکا ۀاند و ھدف حمل چين، و ايران در مقابل استيالی واشنگتن بر جھان ايستاده

  .حمله به روسيه در دست تدارک است

  گلوبال ريسرچ: منبع

 

 


