
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  داکتر ميرعبدالرحيم عزيز 

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٧
  

  روسيه و غرب برای نبرد احتمالی آمادگی می گيرند
ردی از ھر دوجانب، آتش جنگ شعله ور با کمترين بی خ. رو به وخامت گذاشته است) ناتو(روابط روسيه و غرب 

مزيد بر اوج تشنج بين امريکا و روسيه در سوريه، ناتو مسکو را . خواھد شد و جھان را به سوی نابودی خواھد کشانيد

در منطقۀ کالينيگراد، تمايالت جنگ طلبانۀ خود را به " اسکندر"متھم ساخته که با جايگزينی راکت ھای  کوتاه برد 

از سوی ديگر، روسيه غرب را مورد اتھام قرار داده  که تحريکات نظامی را در اروپا . گذاشته استمعرض نمايش 

برد و ھراس دارد که  جھان مانند دوران جنگ سرد در اضطراب به سر می. دامن زده و بر تشنج موجود افزوده است

  . روزی جنگ گرم دامنگير اروپا و جھان خواھد شد

 به پيشروی خود ادامه داده که اکنون به سرحدات روسيه هناتو يعنی ستون نظامی غرب ھميشبعد از فروپاشی شوروی، 

باجود سرشکستگی . بحران اوکراين از ھمين جا آغاز شد که با عکس العمل جدی روسيه مواجه گرديد. رسيده است

 زمانی اقمار شوروی سابق غرب در اوکراين، ناتو آرام ننشسته و کماکان به پيشروی خود به سوی اروپای شرقی که

 از ميان بردارد  تا نيرو ھای ناتو قادر ءناتو تصميم دارد که قيودات سرحدات را در نقل و انتقال قوا. دھد بود، ادامه می

شوند که بدون استيذان قبلی کشور ھای عضو از سرحدات عبور نموده و در صورت ضرورت داخل عمليات  نظامی 

کشور ھای . تونيا زير گوش روسيه رخنه کرده که مسکو را سخت دست و پاچه ساخته استناتو اکنون در اس. گردند

در طرح و عملی ساختن اين پالن تالش دارند که بتوانند در يک بحران و يا ) استونيا، لتونيا و لتوانيا( پولند و بالتيک

از اين گروه نخبه ھمچنان .  درآورند تن عساکر نخبۀ ناتو را در حرکت در۵٠٠٠برخورد احتمالی با روسيه، حد اقل 

  . برای مقاصد تخريبی در عقب جبھه، تحريکات مردم محلی و انھدام اھداف ستراتيژيک استفاده خواھد شد

 مايل سرحد ١۵٠ناروی . ناروی و امريکا در حال مذاکره اند تا اگر واشنگتن بتواند عساکر خود را به آن کشور  بفرستد

شود که نيرو ھای امريکائی  تصور می. ی نخواھی عصبانيت روسيۀ پوتين را سبب خواھد شدبا روسيه دارد که خواھ

انبار قبلی .  روسيه فاصله دارد– مايل از سرحد ناروی ۵٠٠ًدر يک محلی در ناروی مستقر خواھند شد که تقريبا 

امريکا می خواھد که . بحث استھی و دفاع ھوائی ھم بين ناروی و امريکا زير زرتجھيزات امريکائی مانند موتر ھای 

از سنگر ھای دروۀ جنگ سرد در ناروی استفاده نموده و تعدادی از تانک ھا، توپخانه و ساير تجھيزات نظامی را در 

ناتو اکنون . آن سنگر ھا جايگزين نمايد تا در يک برخورد احتمالی با روسيه به مشکل دريافت اسلحه مواجه نگردد

لمان می خواھد که نقش برجسته تر در دفاع ا. ی نمايد که بتواند روسيه را در تنگنا قرار دھدشمال اروپا را تقويت م
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طبق بيش بينی تحليلگران  . اروپا بازی نمايد و مصمم است که بوجۀ دفاعی خود را طور قابل مالحظه ای افزايش دھد

بدون کمترين  ترديد . می خود خواھد کرد بيليون دالر صرف قوای نظا١٠  مبلغ ٢٠٢٠لمان تا سال اسياسی و نظامی، 

لمان بوده المان به اين کشور در جنگ دوم جھانی، از نزديک ناظر اوضاع اکه روسيه با در نظر داشت خاطرۀ تجاوز 

  . و ھر گونه انکشاف در تشکل و توسعۀ اردوی اين کشور  را زير نظر خواھد داشت

چند روز قبل . روسيه ھم دست روی دست نگذاشته و فعاليت ناتو را در امتداد سرحدات خود ناديده نمی گيرددر مقابل، 

مطبوعات روسيه .  ميليون مردم ملکی و نظامی تمرينات حالت اضطراری را به پايان رسانيدند۴٠در روسيه، به تعداد 

. انجام دھند" روز سياه"اه می سازد که چه کار ھا را در می بين روسيه و ناتو آگومردم اين کشور را از برخورد ھای ات

نسبت تنش در روابط امريکا و روسيه، مسکو . می خود استوروسيه ھمچنان در صدد بھبود بخشيدن توانائی حمالت ات

 می را نزديک به سرحدات خود با اروپای شرقیومی کنار کشيده و راکت ھای اتوخود را از معاھدۀ  منع آزمايشات ات

  .خواھد پرداخت" متقارن"انتقال داده و اخطار کرده  است که در صورت تجاوز ناتو به جواب نا 

.  مانند غرب، مطبوعات رھبری شدۀ روسيه ھم دست به تبليغات وسيعی عليه غرب باالخص امريکا آغاز کرده است

ھانی شروع شده است، الکن ما اکثر مردم معتقدند که جنگ سوم ج"يکی از مفسران سياسی روسيه اظھار داشت که 

روسيه مصمم است که از ...ھنوز در مرحلۀ جنگ سرد قرار داريم که شايد و يا شايد نی به يک جنگ گرم مبدل گردد

  ".می امريکا حفاظت نمايدوصد نفوس خود در صورت حملۀ اتدر صد 

ھمين اکنون، روسيه در امتداد سرحدات . دارد  بايد اذعان نمود که ناتو توانائی روياروئی را با روسيه در جبھۀ اروپا ن

کدام کشور عضو ناتو يا . دھد  عظيمی را تشکيل میۀ ھزار دستگاه تانک دارد که يک قو١۵٠٠٠خود با اروپا بيش از 

ين صورت يک  امی متشبث گردند؟ دروکه به اسلحۀ ات حتا کل ناتو قادر به دفع يورش  روسيه خواھد شد، مگر اين

  .می بين روسيه و غرب در خواھد گرفتويار اتًجنگ تماما ع

روسيه در اوکراين و سوريه به اثبات رسانيد که در حفظ منافع ستراتيژيک خود نيازی به ديپلماسی نداشته  و تحمل 

 در  سوريه، وقوع ھر حادثه و ۴٠٠ و اس اس ٣٠٠معرفی سيستم دفاعی اس اس . زياده روی غرب را نخواھد کرد

امريکا خوب آگاه است که مستقر ساختن سيسم دفاعی پيش .  بين امريکا و روسيه بيشتر  ساخته استبرخورد نظامی را

ًرفته از جانب روسيه در سوريه، شوخی نبوده و  برای ترساندن امريکا نصب نشده است، بلکه طبق ضرورت عمال از 

ر يک کشور ديگر مقابل ھم صف آرائی می اين بار اول است که قوای ھوائی روسيه و امريکا د. آن استفاده خواھد شد

تحريکات عمدی و يا غير عمدی، ھر دو کشور را در آستانۀ نبرد مستقيم قرار خواھد داد که نتايج آن نه تنھا . نمايند

  . برای منطقه، بلکه برای جھان مصيبت بار خواھد بود

به دور اروپا در حرکت در آمده تا قدرت بم افگن ھای روسيه مانند دروان جنگ سرد، دوباره دور پرواز  طيارات 

اين . تحت البحری ھای روسيه نزديک به آبھای برتانيه در حال مانور اند. نظامی اين کشور را درمعرض نمايش بگذارد

 می گیھمه جلوه گری ھای روسيه و ناتو چه مفھومی را افاده می نمايد؟ ھر دو جانب برای برخورد ھای احتمالی آماد

وعات غرب و روسيه منحيث شاخۀ فعال طبقات حاکم، سعی می ورزند که خطر غرب و روسيه را به يک مطب. گيرند

جنگ سرد دوباره در حال اوج گرفتن . ديگر  بزرگ جلوه دھند و مردم خود را برای روياروئی  احتمالی آماده سازند

  . داست که با کمترين تحريکات دوجانبه، جھان را به سوی انھدام خواھد کشاني

  

 

  


