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 Reports  گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٢جوالی  ٠٦

  :زنيويورک تايم
 ناوکراي   در خط مقدم جنگامريکا ۀنيروھای عمليات ويژ

 
  حضور دارند در خط مقدم جنگ اوکراين امريکا ۀنيروھای عمليات ويژ: نيويورک تايمز

 بی سر و صدا امريکا ۀ فاش کرد که کھنه سربازان عمليات ويژئیامريکا ۀبا وجود تکذيب ھای واشنگتن، يک روزنام

وارد اوکراين شده اند و در خط مقدم نبرد حضور دارند، امری که ممکن است اياالت متحده را درگير فاجعه ای شبيه 

  .جنگ ويتنام کند

ی را روشن کند، پس به ئ جنگ ھسته ۀ نگران است اعزام نظاميان به اوکراين، جرقامريکاز، به گزارش نيويورک تايم

جای آن، برای کی يف سالح ارسال کرده است و ھمچنين شمار اندکی از کھنه سربازان به طور مخفيانه در خاک 

  .اوکراين شروع به ھمکاری با ارتش محلی اين کشور کرده اند

 در اين امريکا تمام عيار نظامی ۀ برقرار بود، چند سال قبل از مداخل١٩۶١نوبی در سال اين وضعيت در ويتنام ج

  . ھا به يک گروه مستشاری نظامی محدود بودئیامريکاکشور، زمانی که حضور 

با شروع يک درگيری خونين، تيم ھای کوچکی از کھنه سربازان عمليات . وضعيت امروز اوکراين نيز ھمين است

موريت أ سرگرم آموزش نظاميان اوکراينی در نزديکی خطوط مقدم ھستند و در مواردی به برنامه ريزی مامريکا ۀويژ

  .ھای رزمی کمک می کنند
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  .ل پنتاگون بودندواگرچه تفاوت ھای قابل توجھی وجود دارد، در ويتنام، مربيان، نيروھای تحت کنتر

 تحت ًده است، اين مربيان، داوطلبان غيرنظامی ھستند که کامال از اعزام نيرو خودداری کرامريکا که ئیدر اوکراين جا

  .اختيار خود عمل می کنند

برخی کارشناسان ھشدار می دھند که . که آيا اين نوع جديد از حمايت نظامی عاقالنه است يا نه، جای بحث دارد اين

 از نوع ويتنام کرد، نجشرگير تشديد ت را دامريکا می تواند به نوعی مصيبت فاجعه باری که ئیامريکاحضور داوطلبان 

  .کند

 .روسيه می گويد نيروھای داوطلب را مزدور تلقی می کند و در صورت بازداشت، ممکن است اعدامشان می کند

 مربی نظامی را قبل ١۵٠واشنگتن .  ھا را از مشارکت در درگيری اوکراين برحذر داشته استئیامريکااياالت متحده، 

اين از اين کشور خارج کرد و اکنون به شماری از کماندوھا از ديگر کشورھای عضو ناتو برای از آغاز جنگ اوکر

  . داردءھماھنگی جريان انتقال سالح به اوکراين اتکا

اما نيروھای داوطلب اين ايده را که ممکن است مسبب جنگی بزرگتر شوند، رد می کنند و می گويند درجھت جلوگيری 

  .وھای اوکراينی برای مقاومت بھتر در برابر روس ھا تالش می کننداز آن با آموزش به نير

  .می جنگند  ھا در اوکراين ھستند و شمار نامشخصی در خطوط مقدمئیامريکابه ھر حال، 

 مجروحان و ھمچنين به عنوان متخصصان خنثی سازی بمب، کارشناسان لجستيکی و ۀبرخی نيز در تيم ھای تخلي

  .دمربيان فعاليت می کنن

دو نفر نيز کشته شده، دو تن بازداشت شده و يک .  زخمی شده اندئیکاامري ٢١از زمان آغاز جنگ اوکراين، دستکم 

  .نفر حين عمليات مفقود شده است

وزارت مزبور به .  با صدور بيانيه ای اعالم کرد که به ھيچ يک از اين گروه ھا وابسته نيستامريکاوزارت دفاع 

 . ترک کنندً توصيه کرد به اوکراين سفر نکنند و اين کشور را فورائیامريکاشھروندان 

  

 
 


