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 تمنتشر شده در يونگه ول

  زنيک براون: نويسنده
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ اگست ١٨

 سشرق دور در تيرر 
 د عليه چين به ھند و اقيانوس آرام ارسال می کنانورم خود را برای شرکت در ۀ جت ھای جنگندالمان ئینيروی ھوا

 
 : ساعت٢۴رسيدن به اقيانوس ھند و اقيانوس آرام در عرض 

 در ئیپايگاه ھوا است که بعدازظھر دوشنبه از المان ئی نيروی ھوا٧۴موريت شش فروند يوروفايتر از اسکادران أاين م

اين جنگنده ھا قرار است از طريق ايتاليا، يونان، اسرائيل و اردن به ابوظبی در . نزديکی نويبورگ به پرواز درآمدند

  . عربی پرواز کنندۀامارات متحد

  .ھدپس از تعويض خلبان، ھواپيما از آنجا از طريق خليج عمان، ھند و خليج بنگال پرواز را به سنگاپور ادامه می د

ھای جنگنده و چھار فروند ھواپيمای ترابری   جتئیگيری ھوا برای سوخت» ٣٣٠آ«سه فروند ھواپيمای تانکر ايرباس 

 سرباز از ٢۵٠کنند که حدود  به آسيا پرواز می» ٢٠٢٢سريع اقيانوس آرام « انورمنيز به عنوان بخشی از »  ام۴٠٠آ«

  . بوندسوھر در آن شرکت دارندالمانارتش 

 ئی برانگيزترين انتقالی که نيروی ھواشواردبزرگترين و « ، اين پروژه رائی اينگو گرھارتز، بازرس نيروی ھوانرالج

  .خواند»  تا به حال به خود ديده استالمان

 :نرال در ادامه گفت، اين اقدام نظامی يک سيگنال واضح ارسال می کندج
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حتی زمانی که چندين  –جھان خود را برساند و مستقر شود  می تواند به سرعت و به ھر نقطه ای از ئینيروی ھوا«

 ». شوندءفرمان موازی داده شوند که ھمزمان بايد اجرا

 ناتو بر فراز کشورھای بالتيک را بر عھده ئیل فضای ھواوول مأموريت کنترؤاز ابتدای ماه جاری، بوندسوھر مس

  .دارد

نيروھای مسلح استراليا  چند مليتی توسط انورمه خواھد داد تا در دواستراليا اداميوروفايتر از سنگاپور، مسيرش را به 

  .مبر شرکت کنندست و سپتگادر ماه 

نيروی » پيچ بلک« ئی کشور جھان در مانور سه ھفته ای جنگ ھوا١٧ ھواپيما از ١٠٠ نفر و حداکثر ٢۵٠٠بيش از 

  .رکت دارند سلطنتی استراليا که ھر دو سال يکبار برگزار می شود، شئیھوا

 سنگاپور و بازديد از ئیپروازھای مشترک با نيروی ھوا. برگزار می شود» کاکادو« حریب جنگ نورامبه دنبال آن 

بر برنامه و در اوايل اکتالمان جنوبی نيز قبل از برنامه ريزی برای پرواز ھواپيمای بوندسوھر به ريایو و کجاپان

 .ريزی شده است

:  يونگه ولت گفتۀمدر شھر توبينگن روز دوشنبه به روزنا (IMI) ت نظامی سازیيورگن واگنر از مرکز اطالعا

ل آن ھمچنين به عنوان فرصتی برای وکنتر –اقيانوس آرام مھم ترين منطقه در جھان در نظر گرفته می شود -ھند«

کرد که ديگر نمی اعالم « المانبا تشديد درگيری ھا در اين منطقه، . جلوگيری از ظھور چين درنظر گرفته می شود

  .به آن نگاه کند» از حاشيه«خواھد 

 منتشر شد، اشاره ٢٠٢٠مبر  در سپتالمانکه توسط دولت » راھنمای ھند و اقيانوس آرام«اين کارشناس علوم سياسی به 

  . در اين منطقه را پيش بينی می کندالمانمی کند که حضور نظامی بيشتر 

نوان کليد شکل دادن به نظم بين المللی در قرن بيست و يکم نگاه می شود و با نگاھی در آن، به ھند و اقيانوس آرام به ع

ثيرات أر قدرت ژئوپليتيکی در اين حوزه تييتوان متوجه شد که تغ مين جھانی و مسيرھای تجاری میأبه زنجيره ھای ت

  . نيز می گذاردالمانمستقيمی بر 

مرينات مشترک و آموزش با نيروھای مسلح متحد، می خواھد به  و ھمکاری فشرده تر در تحریب با حضور المان

 ارژی امپرياليستی عليه چين يسترات ھمان چيزی که نام خوش رنگ و آب کمک کند،»  مبتنی بر قانونحریبحفظ نظم «

 .با خود حمل می کند

 جاپانفريقا، استراليا و اخ بين شا  بحریۀ در منطق٢٠٢٢ روریب تا ف٢٠٢١ست گاکه بين » بايرن«با فرستادن ناو 

  . ھند و اقيانوس آرام نشان داده بودۀزنی شد، بوندسوھر از قبل پرچم خود را در منطق مشغول گشت

 نيروی ٧۴ پس از بازديد از اسکادران والیج٢٢در ) المانحزب سوسيال دموکرات (وزير دفاع کريستين المبرشت 

ما برای اولين بار نشان می دھيم که به امنيت فراتر از اروپا نيز «ين منطقه،  اعالم کرد که با انتقال ھواپيما به ائیھوا

 ».فکر می کنيم

خود « يونگه ولت گفت، اين يک ۀ، روز دوشنبه به روزنامالمانسويم داگدلن سخنگوی گروه پارلمانی حزب چپ 

يه روسيه و تحويل تسليحات به ، عالوه بر جنگ اقتصادی ويرانگر علالماناست که دولت » بزرگ بينی امپرياليستی

  . عليه چين را نيز تمرين می کندحریب وئیاوکراين، اکنون در کنار اياالت متحده و متحدانش، جنگ ھوا

اين بخشی از اقدامات تحريک آميز اياالت متحده عليه سياست چين واحد است و ھيچ ارتباطی با مأموريت محدود 

 .نون اساسی نداردبوندسوھر برای دفاع ملی از نظر قا

 


