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Von Ulrich Sander, Bernhard Trautvetter 

  جاويد: برگردان از
 ٢٠١۵ اپريل ١٣

  

  قومندان اعلی تا پالنگذاراز 
 دوباره به کند تابه کمک ديگران قدرت خود را يا چه طورکسی برای مھار کردن عقده ھای حقارت خود تالش می

  . نمايش بگذارد 

  : حکم زير نظر قرار دادن اين وروسيه را به صورت پايدار وماوکر

  . در کيف٢٠١۴جنرال فيليپ ام بريد الو در نوامبر 

 

   ناتو در اروپا قومندان اعلیانتخاب  فيليپ ام بريد الو به حيث 

« المان  جلسات خود را با عناوينی چون نيدر راين درکلکار ھمه ساله مرکزصالحيت دار قدرت مشترک ھوائی 

  برگزار می کند  » ٢١جنگ در قرن 

 فعلی ناتو  در اروپا  جنرال قوای ھوائی اياالت متحده امريکا  فيليپ بريد قومندانکه اين جلسات تا کنون  توسط  

  .  رددگالو رھبری می 

 ٢۴کار ديگرش آمادگی عملياتی درتمام جنرال بريد الو برنامه ريزی ناتو در کلکار و ھای يکی از مصروفيت 

 ھستند ،  وطيارات يوروفايتر به طور مداوم در ھوا در گردش ساعت است که توسط  بريد الو طراحی می شود 

 شان ترساندن  طيارات ۀ اودم  رھبری می شود  و وظيف\نده نيروی ھوائی ناتو در کلکار اين طيارات تحت قوم

  مشکوک وسقوط دادن آن ھا است 

ارات بدون سر نشين   استفاده ھای ديگر  در جنگ طيۀ عالوهاين مرکز  ھمتای رام اشتاين  پايگاه امريکائی ھا که ب

  .در آينده  بسياری از مھارت ھا و قابليت ھای  رام اشتاين به کلکار ــ اودم  منتقل می گردد .  می کند أنقش مھمی ايف

 به عنوان مرکز برنامه ريزی ٢٠١۴ اپريل ۴ شاوو انالين در رام اشتاين نظر به گزارش فرانکفورتر روند

ديگر کشور ھا به شمار   يمن  و،ومديريت بحث بر انگيزنقض حقوق بين المللی توسط حمالت ھوائی در پاکستان

  .رود می

  وتحليل آن موظف است ) داده ھا(که برای انتقال اطالعات در کلکارــ اودم مرکز فضائی موقعيت دارد 

 ه بر اين مسؤوليت حريم ھوائی شمال کوه ھای آلپ به دوش مرکز کلکارــ اودم است عالو
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 بالتيک با شعاع وسيع که بخش ھای بزرگی از روسيه را شامل می گردد فعال ۀ وھمين اکنون به ھدف پوشش منطق

  .ھستند

رھبری بريد الو در کلکار برای بھبود پشتيبانی  عمليات ھوائی  تحت   مھم  ناتوجلسۀآخرين  ٢٠١۴ مبر در نو

 رضايت بخش وپايدار  ، که در اروپا ھيچ نقطه ۀدر اسناد کنفرانس تحرير گرديده است که دو دھ. صورت گرفت 

   .ای برای آغاز يک جنگ بزرگ وجود ندارد واين تا حدودی قابل ترديد است

در سال قبل بريد الو در . داند   جنگ میۀ وناتو خود را برند به اين معنی که جنگ به زودی امکان پذير است 

کنفرانس  بھبود پشتيبانی عمليات ھوائی کلکار سندی را تنظيم کرد به نام  پشتيبانی از  ناتو در آينده ومشوره برای 

طيف وسيعی از اقدامات  . ی کافی نيست ئبھبود عمليات ھوائی ناتو که در آن سند گفته شده که عمليات نظامی به تنھا

مانند طرح . دست بياوريم ه ی ، شبه نظامی و اکسيون ھای غير نظامی  بايد به راه انداخته شود تا موفقيت بنظام

  .ناتو ورھبری جنگ در اوکراين

اين فيليپ بريد الو چه کسی است که جنگ طلبان در پنتاگون و واشنگتن  را  ھيجان زده ساخته است که وی را به 

  اروپا ساخته اند ؟ عالی ناتو در قومندانحيث سر

   . جنرال مقرر گرديد  وقبل از آن معلم پرواز بود٢٠١١با توجه به ويکيپديا  وی درسال 

  اروپائی مستقر در اشتوتگارت وقومندانی امريکائی درقومندان وی ترقی کرد وپس از آن به حيث ٢٠١۴در اپريل 

 عمليات  ناتو مقرر گرديد قومندان اعلی 

ول به طور مداوم مانور ھای  با قوای قابل مالحظه  را در سرحدات ؤده ومسمانزيد الو ساناتوی زير فرمان بر 

 سياه  سازماندھی وبا مسؤوليت  خود برگزار می ۀ بالتيک ، ناروی ، پولند ، ودر بحيرۀروسيه در کشور ھای حوز

  .کند 

  تزئين يافته در کيف گشت وگزار می  بريد الو با غرور در لباس جنگی در مرکز ناتو وبا  يونيفرمقومندان اعلی

  کند 

را به صدا در آورد تا اوکراين با سالح بيشتر » گزينه نظامی«صطالح امنيتی در مونشن  او طبل در کنفرانس به ا

  . نظامی غرب را تضمين کرد ۀ ودر اوکراين حمايت غرب و اتحادي تأمين گردد 

وی گفت  : ش جنگ با برخورد سالح  را با خونسردی رد کرد انتقاد از خود را به خاطر رولش در برافروختن آت

که  ارزيابی مرکز اطالعاتی ناتو که وی به آن متکی است  ھميشه نمی تواند به بر آورد تک تک کشور ھای عضو 

   .مطابقت داشته باشد ،  الزم است که بايد  انتظار کشيد

 ٢٠١۴ می  ٢٨د نظر به گزارش خبر ھا و وقايع  روز در د ، با چه خطری آن ھا بازی می کنننرھبران ناتو می دان

  .گونه با تأسيسات  اتمی خود  مقابله کند  که در جنگ چوی به اوکراين مشوره داده است 

می اروپا در آن کشور و نيروگاه ديگر از جمله بزرگترين نيروگاه ات١۵بلکه  ،در اوکراين تنھا چرنوبيل قرار ندارد 

آن جا برای جنگ مشوره دادن معنی مردن در يک بخش بزرگ اروپا در شکل يک دوزخ فقط در . قرار دارد 

  .می را آگاھانه پذيرفتن است توا

 


