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 چرخش استراتیژیك  در سیمایي واقعي جنگ 

 
فصل  پیچیده جنگ  اوكرایین طرف ها را بطور قابل مالحظه ، وارد یك مرحله حساس تر و خطیر تر ساخته،،،،،،  
زلنسكي  از حمایت  فزاینده انبار و لو ژیستیك ناتو و امریكا بهره برداري انچناني میكند  كه گویا روسیه و خط فكري  

 ماسكو  تنها حامل ایجاد بحران  
 نبرد أست  و خونبار شدن میدان

بلكه هیوالي جنك و ویراني اوكرایین  و تباهي یك ملت ،از یك دنده گي و  وابسته گي استراتیژیك بیشتر نهاد هاي 
شكل  اوكرایین  رهبران  فكري،  چارچوب  در   ، روسیه  توسط  كریمیا  تسخیر  از  بعد  كه  كیف  در  گیري  تصمیم 

 گرفت،،،،،،،، !  
دان نبرد در اوكرایین ، زلنسكي  و راستگرایان بشدت محافظه كار نیو پوتین اگر تانك و موشك مي فرست به می

 فاشیستي  كه برگه هاي از طراز فاز جدید فاشیزم كه  امروز   
به یك تهدید واقعي  در برابر ارزش ها وتمدن ها مبدل شده  كابوس افراطیت مزهبي ودین زدایي اسالمي را كه در  

 ناتو   در دهه هشتاد  ایجاد شد اطاق فكري برنامه ریزان پنتاگون و 
با شوربختي تمام امروز  عمأل غرب و دست اندكاران كاخ سفید  این پدیده شتاب دهنده فكري و سازماني را در عقبه  
رسیمان دیموكراسي فرا شیطاني تقویت و جال میدهد ، انهم در اروپایي شرق  و بویژه در اوكرایین ومناطق غربي 

 ،،،  ان  شهر لوفوف و كیف 
امروز بخش عمده از این ساختار پلید نظامي مقاومت گران درعقب ارتش اوكرایین پنهان شده و قواعد بازي جنگ 
را بنفع خود تغیر داده اند ،،،، انها در مكاتب محالت تفریحي سینما ومنازل مسكوني ، بطور سازمان یافته    در  

نگربندي مستحكم و  پایدار را به منظور به چالش كشیدن واحد  تباني مشاورین ناتو و امریكایي  اموزش میگیرند و س 
هاي ارتش روسیه  سرنوشت جنگ را به گروگان گرفته اند ،،، از جانب دیگر  گسترش قابل توجه روس تباران در  
مناطق شمالي غربي  بخصوص در خاركوف ادیسه  و لوفوف  ، دست پوتین را در پیشبرد این عملیات كند ساخته ،  

هبرد جنگي و استراتیژي نظامي را  نا سامانه تر و بطي تر  در مقیاس  حامل باز دارنده جنگ بنما یش برده و را
  ،،،،،،، 

بنابرین پوتین با انتخاب دشوار روبرو أست ،،،، سرعت عملیات را گسترش دهد  و یا تغیر  راهبرد جنگي را در 
 چارچوب یك برنامه مدیریتي ،،،،،،،، ؟  

ن درست مثل سوریه عمل كند ،، و زوایایي گره كور جنگ را اسیب شناسي كند و بعدا نیروي متعارف چون اگر پوتی
را به نبرد بكشاند ، به عقیده من جنگ اوكرایین بنابر  تحلیل كه من دارم  ، نباید از دوهفته  اضافه تر طوالني میشد 

 ،،،،،، خوب بیاید این گونه مقایسه كنیم  
كشور دیگر  كه هیچ پیوند هاي فرهنگي  زباني و تاریخي نه میداشت و از همه مهمتر   وجه   كه اگر جنگ میان یك

مشترك خون میان روس ها و اوكرایین ها زبانه نه میزند ،  این جنگ درظرف بیست چهار ساعت تعین تكلیف میكرد  
تي و  لوژیستكي  و جنگ تبلیغاتي و و اوكرایین  در فاصله اندكي بدست روسها فتح میشد ،،،، اما اشتباهات محا سبا
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رواني كه غرب امریكا  در  پهلوي ارسال گیچ كننده تجهیزات و سالح هاي مدرن  حقیقتأ  سرنوشت جنگ و تناسب  
 نیرو را  بطور  سر سام اور  دستخوش عقب گرد ها و باز بیني هامینماید 

 در افغا نستان أست  جنگ اوكرایین دقیقا مانند جنگ حضور شوروي ها در دهه هشتاد  
انوقت نیز غرب وبخصوص امریكا تكت التري اش برامد ،،، و بازوان شكست خورده امریكایي در جنگ ویتنام  
مجدا با استفاده از كارت اسالم و بنیاد گرایي دیني ، یك فرصت سازي مناسب را بر غوطه ور شدن شوروي ها در 

رون برامد ،.  انها مبارزین افغان را با عقیده احسا ساتي و خون گرم  باطالق جنگ افغا نستان كار ساز تر ، از اب بی
نا سونالسیتي دروني از النه ها انسجام ، سازماني داده اند و   مانند زلنسكي امروز اوكرایین ، استفاده ابزاري و  

رتش اوكرایین درامده  سیاسي كرده اند ،،،، نه مجاهدین افغان  دیروز  ، و نه سنگر داران فرمایشي كه در صفوف ا
 اند ،،، با دست خالي و انگیزه مهین پرستانه وارد معاركه نظامي با شوروي دیروز

 و روسیه امروز نشده اند ،،،،، بلكه با مشاورین بلند پایه و كمك هاي بلند نظامي و تامین پولي اكمال میشوند ،،،،، 
تیك خلق  با نصف از دنیا در جنگ و مبارزه بود پس باید گفت كه همین طور كه دیروز شوروي و حزب دیموكرا

،،،، امروز روسیه تنها با تمام دنیا به جز از چین و هند و برخي از كشور هاي نه چندان تاثیر گزار داخل جنگ 
 أست 

 پوتین در فاز جدید جنگ چه باید بكند ؟  
ظامي شرق اوكرایین را از غرب اوكرایین   پوتین بیشتر متمركز به شرق اوكرایین خواهد شد  و با یك برش سیاسي و ن

خواهد ساخت ،،، ولي اگر ناتو و امریكا بخواهند مشكل ایجاد كنند ، رهبراد ، جدید نظامي روسیه روي میدان نبرد  
 تاثیر خودرا خواهد داشت ، و در مرحله اخیر اوكرایین از جغرافیا محو خواهد شد  

تین در مورد فروش نفت به روبل در میدان سیاست اقتصادي ،  غرب  در جمع بندي باید عرض كنم كه طرح جدید پو
   . را به چالش برده
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