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 اوکراين و برنامه ھای جنگی امريکا
رغم قربانيان بسيار از ميان جمعيت ه ، بامريکا ۀت متحدحوادث روزھای اخير اوکراين نشان از آن دارد، که اياال

غيرنظامی اوکراين، در نظر دارد خط و مشی تشديد مناقشه را با پشتيبانی ھمه جانبه از کی يف، از جمله، با حمايت 

 و نظامی ، تقويت ھمکاريھای سياسیالکساندر ورشبو معاون دبير کل ناتو، ۀگفته اقدامات حمايتی، ب. نظامی ادامه دھد

با کی يف، اعزام مشاوران در امور حراست از مھمترين تأسيسات زيرساختی به اوکراين، کمک به بازسازی و 

  .نوسازی نيروھای مسلح را مد نظر دارد

ه ب.  تقديم گرديده استامريکا ۀ به کی يف، به کنگردالر ميليون ١٠٠ کمک نظامی به ارزش ۀطرح قانونی برای ارائ

 اوکراين در ناتو کشورھای عضو ناتو بر مبنای روابط دو جانبه کمکھای لجستيکی به ۀ نمايندوف،دالگ. ای ۀگفت

 کالسھا و تمرينات ناتو و تشديد ۀپيمان ناتو جلب رايگان پرسنل ارتش اوکراين به ھم. اوکراين ارائه خواھند داد

» آواکس«ماھای جاسوسی دوربرد خصوص، ھواپيه ب. فعاليتھای جاسوسی عليه روسيه را برنامه ريزی می کند

، مشارکت مستقيم در راسموسن. آاگر چه ناتو، بنا به سخنان دبير کل آن، . تحرکات ارتش روسيه را زير نظر دارند

  .عمليات جنگی در اوکراين را برنامه ريزی نمی کند، اما واقعيتھا خالف آن را نشان می دھند

، مدير آرچيبالد. فتی ديدار کرد که أبا ھي پاراشنکو. پ ماه مه ٢۵اريخ پس از انتخابات رياست جمھوری اوکراين در ت

، رئيس کنونی آن، ديويدسون. م. پ، رئيس دفتر سابق سازمان سيا در اوکراين و ايگان. جخدمات ملی عمليات مخفی، 

. ک و پولندسازمان جاسوسی  سازمان سيا در ۀ، نماينددرالتکا. آ، افسر دفتر نمايندگی سازمان سيا در استانبول، باگی. م

 ۀتوافقنام«در پايان اين مالقات . ت بودندأدر جمع اين ھي» رائور«، مأمور سازمان سيا و معاون اول شرکت بيمه دافين

  ...»ھمکاری نظامی بين امريکا و اوکراين به امضاء رسيد

ه، سازمان سيا می تواند بدون تأئيد که خدمات ملی عمليات مخفی از گروھھای شبه نظامی تشکيل يافت با توجه به اين

 جنگی بين المللی با نيروھای خدمات عمليات مخفی و مزدوران کمپانيھای نظامی ۀ امريکا به ھمکاری گستردۀکنگر

» ليتپلوکربريگ«مزيد بر اين، دولت اوکراين پيشنويس طرح تشکيل تيپ نظامی مشترک . خصوصی دست بزند

)LITPOLUKERBRIG ( صلحبانی ۀونی را که وظيف و لتپولندبا )ھم خواھد داشت، تأئيد کرد) تنبيھی.  

در جنوب شرقی اوکراين » عمليات ضد تروريستی« روسيه در ارتباط با تشديد ۀ، وزير امور خارجسرگئی الوروف

  ظارتمن ھيچ شکی در اين ندارم که امريکا بر کل فرايند از نزديک ن«:  از کی يف اظھار داشتجو بايدنپس از ديدار 
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 از شوله. د، امريکاجالب است که بمباران مرکز شھر لوگانسک درست در ھنگام ديدار معاون وزير دفاع . »می کند

طور ه اوکراين روی داد که بنا به داده ھای منابعی در سازمانھای امنيتی اوکراين، در طراحی عمليات سرکوبگرانه ب

  .مستقيم شرکت داشت

حساب قبول کشورھای اروپای شرقی به ه  اعالم کرد که روند گسترس ناتو بموسنآندرس فوگ راسدبير کل ناتو، 

ئی امريکاسور دانشگاه ھاروارد و کارشناس ي پرفبوئيل،. فدر تأئيد اين، . تالنتيک شمالی ادامه خواھد يافتاپيمان 

قرار  مورد بازبينی بعداً .  جنگ برنامه ريزی شده بودۀمثابه بحران اوکراين، از جمله ب«: مسائل روسيه چنين گفت

کمک نئوبازيھای کی يف به زير ه در نظر دارند اوکراين را ب) اعضای ناتو(گمان می کنم که آنھا . ر يافتييگرفت و تغ

طور قانونی در کشور مستقر ه  و سپس، نيروھای نظامی ناتو را تحت اين يا آن بھانه، حداقل ب ل خود در آوردهوکنتر

 وعده کرد با استفاده از تجارب سياسی جون ٧ طی سخنان خود در مراسم تحليف طر پاراشنکوپدر عين حال . »سازند

 زمينه ھا، حتی تا پشتيبانی نظامی در صورت تھديد تماميت ارضی برای امضای موافقتنامه بين المللی را که ۀھم«خود 

در صورت امضای چنين توافقنامه ای، . »بتواند تضمين مستقيم و مطمئن صلح و امنيت باشد، فراھم خواھد آورد... 

خودی خود از موضوعيت می افتد، بدين ترتيب، حضور نظامی ناتو در اوکراين بدون ه  الحاق اوکراين به ناتو بألۀمس

  .عضويت رسمی ھم محقق خواھد شد

ندی اروپا به ناتو مه ، دبير کل ناتو در ارتباط با بحران اوکراين نگرانی خود را نسبت به از دست دادن عالقراسموسن

 ألۀمثل ھميشه، واشنگتن در مس.  کشور عضو آن خواستار افزايش ھزينه ھای نظامی شد٢٨اعالم کرد و بار ديگر از 

 تکيه می کند، که برای دفاع در مقابل پولند دريای بالتيک و ۀگسترش حضور نظامی خود در اروپا به کشورھای حوز

، حتی جمھوريھای لتونی، پولندنه تنھا «:  به آنھا اطمينان داد و گفتاوباما فوراً . اندخطر احتمالی روسيه تبانی کرده 

ما تمرينات نظامی انجام می دھيم، کشتی . ما به تعھد خود عمل می کنيم. گاه تنھا نخواھند ماند استونی، رومانی ھم ھيچ

  .»ضور دارند حپولندھای ما در درياھای سياه و بالتيک و نيروھای ارتش ما در خاک 

 جلسه تشکيل داد و در پايان آن، پنتاگون افزايش دو برابری جنگنده ھای چ مار۴ناتو در رابطه با حوادث اوکراين در 

 ئی بالتيک اعالم کرد و از انجام تمرينات مشترک با نيروھای ھواۀ حوزئیمأمور در ناتو را برای حفاظت حريم ھوا

شمال  «مرکز فرماندھی چند مليتیافزايش نفرات . اھای بالتيک و سياه خبر داد و اعزام کشتی ھای جنگی به دريپولند

 خود راجع به بازبينی دکترين نظامی و ۀ به نوبورشبو. آ.  برنامه ريزی می شودپولند شتسينمستقر در شھر » شرق

، در ٢٠١۵ل مالی  در خواست کرد در ساامريکا ۀاما اوباما از کنگر. ژيک ناتو سخن گفتي عمليات ستراتۀبرنام

صندوق اضطراری برای انجام عمليات در « به دالر ميليارد ١چھارچوب مخارج عمليات نظامی مقرر در بودجه، 

  .اختصاص دھد» خارج از کشور

» ينتوست پو«کادمی نظامی اباراک اوباما طی سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصيلی دانشجويان نخبه در 

، اظھارات رئيس کاخ سفيد در واقعاً .  در صد سال آينده رھبر جھان باقی خواھد ماندمريکاانيوريورک اعالم کرد، که 

 شباھت حرافی تلقين به نفسھا و تشکيل سريع جھان چند قطبی بيشتر به امريکا ۀشرايط رشد بدھی خارجی اياالت متحد

محاسبات متقابل با ارزھای ملی، امضای قرارداد انتقال گاز بين روسيه و چين، تصميم مسکو و پکن برای . داشت

احتمال پرداخت بھای حاملھای انرژی انتقالی روسيه به اروپا با روبل و تحکيم استقالل مالی کشورھای بريکس، 

 اقيانوس -  آسياۀ در منطقامريکا متحد وفادار جاپانکه،  طرفه اين.  ارزی را تھديد می کندۀ ذخيرۀمثابه  بدالرموجوديت 

و اين ھم می تواند نه تنھا کل نظام اتحاديه ھای . ابراز تمايل کرد» دالرتحريم  «ۀيوستن به جرگآرام نيز برای پ

  .خطر اندازده  در عرصه جھانی را بامريکا ۀئی، حتی شالوده و اساس سلطامريکا
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بارک اوباما عنوان تنھا قدرت جھانی عمل کند؟ ه  باقی می ماند، که ھمچنان قصد دارد با جبر بامريکاچه چيزی برای 

ارتش ما بی نظير است، احتمال تھديد مستقيم ما از طرف ھر کشوری بسيار کم و حتی ھيچ قرابتی با آن «: می گويد

 غرب با روسيه در قلمرو اوکراين در ۀ جنگ آيندألۀمس. » جنگ سرد مواجه بوديمۀتھديدی ندارد که ما در طول دور

.  در کپنھاگ مورد بحث و بررسی قرار گرفتجون تا اول ماه ی ماه م٢٩ باشگاه بيلدربرگ از ۀ مين اجالس ساالن-۶٢

 اروپا و متحدان آنھا در صورت ورود ارتش روسيه به ۀ، اتحاديامريکا امسال صحبت از اقدامات ھمآھنگ تجمعدر 

  ...ميان آمده اوکراين و آمادگی غرب برای جنگ تمام عيار جھانی ب

   

  :مالحظات مترجم

 مناطق جنگی، بازنگری ۀ با اوکراين، اروپای شرقی و ھمت حاضر و ديگر مطالب مرتبۀمقالنظر می رسد، ه ب

 اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و از ميان ۀ ھدفمند و آگاھانۀيکسری حوادث جھانی، از جمله تحريب و تجزي

ھا، يورشھای متعدد استعماری  آنۀو متعاقب ھم... ی چئرنوبل،ئ نيروگاه ھسته ۀحوادث منجر به آن، انفجار طراحی شد

 آنھا، علنی کردن نئوفاشيزم در اوکراين به تبع حاکميت آن، دستيابی به بقايای علوم و ۀ اخير، از جملۀدر طول دو دھ

منظور مستأصل ه  در اين جمھوری بئیويژه، صنايع فضاه صنايع اتحاد شوروی و نابودی کامل علم و تکنولوژی، ب

نع عمده و اصلی در مقابل يکه تازی امپرياليسم غرب و ھمچنين، احتمال برافروختن آتش عنوان ماه کردن روسيه ب

ل جھان سرمايه داری را ضروری و تعميق روزافزون بحران ساختاری غيرقابل کنترۀجنگ عالمگير تازه در نتيج

لم اجير جيره خواران سخن بازھم صريحتر، زمان جمع آوری و دور انداختن تراوشات ذھن بيمار و قه ب. ساخته است

گوش » دفاع از حقوق بشر«و »  دمکراسیۀتوسع« رنگارنگ آنھا که با جيغ و دادھای ۀسرمايه داری و عمله و اکر

 اخير، فرصتھای بزرگی در راه ۀ سه دھۀبازنگری علمی تاريخ سراسر فاجع. فلک را کرده بودند، ديگر فرارسيده است

  .ايجاد نظم نوين ايجاد می کند

http://eurasianews.md/opinion/ukraina-voennye-plany-ssha-olga-shhedrova.htm 
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