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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٣
  

  روسيه ھراسی،
   ناتو بھانه ای برای گسترش ساحۀ نفوذ

  

نظامی  خود را در سرحدات روسيه تشديد قرار گزارش رسانه ھای خبری، کشور ھای ناتو می خواھند تا فعاليتھای 

به ھمين دليل .  استخباراتی کشور ھای غربی، روسيه را بزرگترين خطر و تھديد نظامی می دانندھایسازمان. نمايند

 .دنظامی خود را قوی تر بسازناست که می خواھند تا قوای 

 که با خبر رسانی ه ایدر مصاحAndrew Parker"  انديرو پارکر"انگستان " ۵ام آی "رئيس سازمان استخباراتی 

رشد و تھديدات روسيه بر ثبات و استحکام بريتانيا و اروپا در مجموع نشان می : "داشت گفت Guardian"  -  گاردين"

 و به منظور جاسوسی و با ھجوم  دھد که روسيه با داشتن دسترسی به وسايل مدرن که از آنھا در جھت پروپاگند

لذا به ھمين خاطر است . خريب زير ساخت ھای وسيع و مھم و ھمچنان مسايل ديگر، استفاده می کندھدفمندانه به ويژه ت

و ديگر سازمانھای استخباراتی کشور ھای غربی مجبور ھستند تا عليه اقدامات روسيه مقاومت و دفاع " ۵ام آی "که 

  ". افزايش بدھد۵٠٠٠ به ۴٠٠٠ پنچ سال از را در مدت" ۵ام آی "تصميم دارد تا تعداد افسران " بريتانيا.  "نمايند

بريتانيا با رسانه ھای خبری مصاحبه می کند و " ۵ام آی "قراری که ما می دانيم اين اولين باريست که يک رئيس 

به ھمين سبب است که امريکا و . موضوع مصاحبۀ وی تأکيد روی تھديداتی است که از جانب روسيه فرض می شود

خودرا عليه روسيه نشان می دھند و می خواھند تا کادر ھای سازمانھای استخباراتی و اختيارات کشور ھای ناتو ضديت 

  .آنھا را توسعه و گسترش بدھند

ناتو کشور روسيه را به عنوان بزرگترين تھديد نظامی مطرح می کند و ھر روز توسط رسانه ھای خبری به تبليغ و 

  .ترويج عليه روسيه می پردازد

 و اقداماتی را که در چھارچوب به اصطالح حمايت و دفاع از کشور ھای عضو ناتو که در اين اواخرامريکا و نات

  .موجب بحث ھای جديدی پيرامون آينده و روابط سياسی روسيه با جھان غرب گرديده است، در نظر گرفته اند

ی کشور ھای ناتو در حوادث ول. د آنھا ھيچ تھديدی برای کشور ھای ناتو نيستن، قراری که روسيه اعالم نموده است

 در اوکراين به وقوع پيوست، روسيه را مسؤول گسترش تھاجمات نظامی در اوکراين می ٢٠١۴ی که در سال خونبار

مشکالت و پرابلم ھای فعلی، اختالفات سياسيی که در اوکراين به وجود آمده است، روسيه را در ھمچنان . دانند
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ه ابتداء امريکا و کشور ھای ناتو بودند که ھدفمندانه با گسيل مشتی از جاسوسان و ک در حالی.  مقصرآن  می دانند

  .داوضاع را در آن کشورناآرام بسازنفاشيست ھا اعتصابات و تظاھرات را سازماندھی نمودند تا 

ه وجود آوردند، امپرياليسم امريکا و ناتو به ادامۀ ناآرامی ھائی که ب:   طوری که ما شاھد اوضاع در اوکراين بوديم

مستقيم به مداخالت نظامی در اوکراين شروع کردند که باعث درگيری ھا و مخالفت ھای سياسی امريکا، کشور ھای 

ًدولت اوکراين که قبال ازاھداف وپالنھای امريکا و ناتو آگاه بود، موقعيت و اوضاع متشنج در . ناتو و روسيه گرديد

لذا اوکراين به يکی از . مين امنيت و تماميت ارضی کشور با پيمان ناتو يکجا شداوکراين را بھانه قرار داده، جھت تأ

مراکز مھم رقابت و کشمکش امپرياليستھا يعنی روسيه، ناتو و امريکا تبديل شد که باعث قتل تعداد زياد خلق اين کشور 

 شرق اوکراين می کنند که باعث امريکا و غرب، روسيه را متھم به مداخالت و تجھيزات نظامی مخالفان مسلح. گرديد

لذا آنھا مسألۀ اوکراين را بھانه قرار داده عليه روسيه . ناارامی ھای شرق اوکراين و الحاق کريمه به روسيه گرديد

  .شروع به اقدامات نمودند

ر جناح  نظاميان خود را د از عضو۶.٠٠٠ تصميم گرفته بودند تا حدود ٢٠١۴امريکا و کشور ھای ناتو در اواخر سال 

.  در حقيقت تصميم آنھا عکس العملی بود در مقابل پيوستن خلق جزيرۀ کريمه به روسيه. شرقی ناتو مستقر بسازند

 گرفته بودند، در جوالی سال جاری در کنفرانس سران ناتو در وارشو پايتخت پولند به ٢٠١۴ی را که در سال تصميم

ھم بعد از پروسۀ انتخابات رياست جمھوری " پنتاگون"وزارت دفاع امريکا . ی مورد تأئيد قرار گرفتعصورت قط

به حيث رئيس جمھور انتخاب شد، اعالم نمود که پالنھا جھت تشديد قوای نظامی در کشور ھای " ترمپ"امريکا که 

مگر تطبيق آن را به دولت آيندۀ .  خواھد شداروپای شرق طوری که با متحدين ما در ناتو تصميم گرفته شده بود، اجراء

  .امريکا واگذار می شويم که در زمينه سياست خود را توضيح بدھد

در يک سخنرانی که از طريق "  Macierewicz مسيرويج"وزير دفاع پولند " رويتر" از خبررسانی یبه گزارش

ت رياست جمھوری امريکا و پافشاری روی در انتخابا" ترمپ"بعد از موفقيت : "تلويزيون پولند پخش گرديد گفت

استقرار قوای نظامی ناتو در پولند که در کنفرانس  سران کشور ھای ناتو به فيصله رسيد، اھميت و برد تاريخی 

  ".داشت

وزير دفاع پولند توضيح داد . استقرار يابند عسکر ناتو در سرزمين پولند ۶.٠٠٠ًدر کنفرانس تصميم گرفته شد تا تقريبا 

به ھمين سبب است که دولت پولند پالنی را در .  عسکر امريکا و ناتو می توانند به پولند اعزام شوند١٠.٠٠٠تا  "که

 سرباز داوطلب جھت حفظ و دفاع از ۵٣.٠٠٠  ازی راقوای شبه نظامينظر گرفته است تا در ظرف دو سال آينده 

شون کم ھزينه ترين راھيست جھت گسترش  و توانائی نيروی   به وجود آوردن اين قبه نظر آنھا. کشور پولند، ايجاد کند

  .رزمی و افزايش ظرفيت دفاعی کشور

ًامپرياليسم امريکا، کشور ھای اتحاديۀ اروپا و ناتو از نقش و توانائی کنونی روسيه در سياست جھان کامال در ھراس 

تبليغاتی خود به نمايش می گذارند وبه اين   و بحران اوکراين را به حيث اھداف ٢٠١۴آنھا رويداد ھای سال . ھستند

امريکا و کشور ھای . وسيله  به ھر قيمتی که شده در صدد اند تا از اتحاد جمھوری ھای سابق شوروی جلو گيری کنند

  . ناتو می خواھند تا روسيه به مرز ھای خودش محدود شود و قوای نظامی  ناتو به سوی جناح  شرقی ناتو گسترش بيابد

 کشور ھای ناتو را به خدمتگذار خود تبديل نموده است تا اھداف سياسی و نظامی و تسلط جويانۀ ۀليسم امريکا ھمامپريا

ناتو از قدرت اقتصادی و نظامی و نقش کنونی عضو کشور ھای .  خود را به حيث يکه تاز ميدان در جھان پيش ببرد

ًناتو از يک جانب کامال در خدمت امريکا ضو علذا کشور ھای . روسيه در سياست  جھانی سخت در ھراس اند

 که در ه ایدر جلس (Jens Stoltenberg) "تنبرگلجينز اشتو"قراردارند و از جانب ديگرطوری که دبير کل ناتو 
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  را بامذاکرهناتو مجبور است تا شرايط بحث و . ما نمی توانيم روسيه را منزوی کنيم: "بروکسل صورت گرفته بود گفت

 که قبل از بحران و تشنج سياسی با در نظر گرفتن امنيت و جريانات فعلی از اھميت بزرگ مذاکره ای.  کندمسکو ايجاد

  ".برخوردار است

کشور ھای ناتو خوب می دانند که امروز روسيه به حيث وسيع ترين و قدرتمند ترين ھمسايۀ نظامی و اقتصادی 

ا امريکا و کشور ھای ناتو با گسترش فعاليتھای استخباراتی و لذ. کشورھای ناتوست و ھمسايۀ آنھا باقی خواھد ماند

و آنھم به بھانۀ حفظ " استونی"و"لتونی"، "لتوانی"استقرار قوای نظامی خود نه تنھا در پولند بلکه در کشور ھای بالکان 

طبق فيصلۀ سران چنانچه . و امنيت سرزمين ھا و خلقھای آن می خواھند تا روسيه را تحت محاصرۀ نظامی قرار بدھند

و ھای  مسؤوليت تربيت و آموزش نير٢٠١٧ کشور ھا تعيين شده اند تا از سال سا،کشور ھای ناتو در کنفرانس وار

مسؤوليت سرپرستی وآموزش نيروی نظامی . ی را که قرار است در اين کشور ھا مستقر بسازند، به عھده بگيرندنظامي

را بريتانيائی ھا و در کشور " استونی"را کانادائی ھا و در کشور " نیلتو"را المانھا در کشور " لتوانی"در کشور

  .را امريکائی ھا به عھده گرفته اند" پولند"

 در صورتی که اوضاع به ھمين روند پيش برود، تداوم آن روسيه را مجبور خواھد ساخت تا در مقابل آنھا از خود 

آمدن منازعات  و زد و خورد ھای نظامی که امکان به وقوع عکس العملی که باعث به وجود . عکس العمل نشان بدھد

  . پيوستن آن بعيد نيست، خواھد شد

ش  انخطر اصلی برای صلح و پيشرفت اجتماعی در سياست تسلط جويانۀ جھانی امپرياليسم جنايتگستر امريکا و ھم پيمان

  .درناتو و امپرياليسم روسيه می باشد

   
 

 


