
Η CIA εκπαίδευε αντάρτες στην Ουκρανία

Μια ματιά στα γεγονότα στην Ουκρανία από την πλευρά των χωρών της Ανατολής είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα. Σε αντίθεση με τη δυτική προπαγάνδα, στο Ιράν, για παράδειγμα, οι ειδήσεις 
μεταδίδονται με περισσότερη ειλικρίνεια: «Οι ΗΠΑ επαναδρατηριοποιούνται για να συγκροτήσουν
μια νέα Αλ Κάιντα στην Ουκρανία». Υπάρχουν πολλά πραγματικά γεγονότα σε αυτό το 
μακροσκελές σχόλιο. Παραθέτουμε μερικά από αυτά.

Ενώ ο κόσμος συγκλονίζεται από τα πρωτοσέλιδα για την κρίση στην Ουκρανία, αυξάνονται οι 
αποδείξεις όσον αφορά τις συνεχείς προσπάθειες της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των
ΗΠΑ (CIA) να συγκροτήσει και να εξοπλίσει  εξτρεμιστικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Ωστόσο
οι συνέπειες αυτών των ενεργειών έχουν προσελκύσει ακόμη λιγότερο την προσοχή, της 
διεθνούς κοινής γνώμης, αναφέρει σε έκθεσή της το Ειδησιογραφικό Πρακτορείο της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας, IRNA.

Το IRNA ετοίμασε μια έκθεση με βάση ένα δημοσίευμα του «Yahoo News» που αποκαλύπτει τις 
κινήσεις της CIA στην Ουκρανία. Η έκθεση του IRNA συγκεντρώνει στοιχεία που δείχνουν ότι:
Η Ουάσιγκτον εξοπλίζει και ενισχύει νεοναζιστικές ομάδες στην Ουκρανία. Η έκθεση εξετάζει
επίσης την ιδεολογία της ομάδας, συγκρίνει την πολιτική των ΗΠΑ στην Ουκρανία με την 
πολιτική τους στο Αφγανιστάν κατά τη δεκαετία του 1970 και διερευνά τις συνέπειες αυτού 
του αμερικανικού εγχειρήματος.

Το Yahoo News ανέφερε ένα μήνα πριν από την κρίση στην Ουκρανία, ότι η CIA εκπαίδευε ένα 
αντάρτικο στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015, «για να 
σκοτώνει Ρώσους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται..

Ωστόσο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνούνται ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης της CIA έχει ή είχε 
ποτέ επιθετικό προσανατολισμό και ένας εν ενεργεία ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών 
πληροφοριών δήλωσε ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να βοηθήσει αποκλειστικά στη «συλλογή
πληροφοριών». Πάντως, αρκετοί πρώην αξιωματούχοι επισήμαναν ότι το πρόγραμμα της CIA 
περιελάμβανε εκπαίδευση σε πυροβόλα όπλα, τεχνικές καμουφλάζ, προσανατολισμό στην ξηρά, 
τακτικές όπως «κάλυψη και κίνηση», συλλογή πληροφοριών και άλλους τομείς.

Λίγο μετά το δημοσίευμα του Yahoo News, η Washington Post επιβεβαίωσε επίσης κι εκείνη τις 
κινήσεις της CIA στην Ουκρανία. Στις 5 Μαρτίου, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της Ρωσικής 
επιχείρησης, η Washington Post ανέφερε ότι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, όπως και 
εμπειρογνώμονες στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ανέμεναν ότι ο Ρωσικός στρατός θα αποτρέψει 
τις πρώτες απώλειες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια μακρά, αιματηρή εξέγερση και 
αντίσταση από την πλευρά των Ουκρανών.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι Αμερικανοί σχεδιάζουν πώς να βοηθήσουν στην ίδρυση και 
υποστήριξη μιας εξόριστης κυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε να κατευθύνει αντάρτικες 
επιχειρήσεις κατά των Ρώσων κατακτητών, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς και Ευρωπαίους 
αξιωματούχους. Τα όπλα που έχουν παράσχει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον στρατό της Ουκρανίας 
και τα οποία "συνεχίζουν να εισρέουν στη χώρα, θα ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός
αντάρτικου κινήματος", ανέφεραν αξιωματούχοι.

Εξάλλου όταν πλέον είχε αποκαλυφθεί η σκευωρία, τα δυτικά ΜΜΕ, ξεκίνησαν να γράφουν έστω 
και με καθυστέρηση, ότι το ακροδεξιό ναζιστικό μόρφωμα με την ονομασία «Τάγμα Αζόφ» είχε 
εκπαιδευτεί από Αμερικανούς και είχε εξοπλιστεί από Αμερικανικά και ΝΑΤΟικά όπλα..



Για παράδειγμα, το CNN έγραψε σε ρεπορτάζ με ημερομηνία 30 Μαρτίου: «Η παρουσία ενός 
αναγνωρίσιμα αζοφικού στοιχείου εντός των ΟΕΔ - και μάλιστα ενός αποτελεσματικού στοιχείου - 
θέτει δυσάρεστα ερωτήματα για την Ουκρανική κυβέρνηση και τους δυτικούς συμμάχους της,
οι οποίοι συνεχίζουν να στέλνουν όπλα στη χώρα». Το CNN επιβεβαίωσε επίσης ότι οι δυνάμεις 
του Τάγματος Αζόφ ήταν εξαιρετικά δραστήριες μεταξύ των ομάδων που μάχονται εναντίον του 
Ρωσικού στρατού και των δυνάμεων Λαϊκών Δημοκρατιών στη Μαριούπολη και στα περίχωρά 
αυτής.

Οι ΗΠΑ και η Δύση άρχισαν να υποστηρίζουν αυτές τις ακροδεξιές ουκρανικές ομάδες πολύ πριν 
από τη σύγκρουση που ξεκίνησε μετά την Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση (ΕιΣτΕπ), τουλάχιστον 
από το 2015. Εκτός από το πρόσφατο δημοσίευμα του Yahoo News, υπάρχουν άφθονα στοιχεία 
για την πολιτική των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια σχετικά με την υποστήριξη των Ουκρανών 
νεοναζί και του οπλισμού τους, ιδιαίτερα του Τάγματος Αζόφ.

Σε συνέντευξή του στη «Φωνή της Αμερικής» τον Δεκέμβριο του 2017, ο Ρίτασρντ Βανδάιβερ, 
Επικεφαλής αξιωματικός των Επιχειρήσεων τόνισε ότι οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονταν σε 
«πολύ στενό συντονισμό με την αμερικανική πρεσβεία, με το αμερικανικό υπουργείο 
Εξωτερικών, με το αμερικανικό Πεντάγωνο και με την Oυκρανική κυβέρνηση».

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2018, το Ατλαντικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική 
κυβέρνηση είχε παραδώσει αυτά τα θανατηφόρα όπλα στο νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ. Η 
πρεσβεία των ΗΠΑ διευκόλυνε τη μεταφορά αυτών των όπλων στην Ουκρανία, έγραψε ο 
ερευνητής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας του Ατλαντικού Συμβουλίου, 
Άρικ Τόλερ, προσθέτοντας βέβαια, ότι δεν ήταν σίγουρος ότι γνώριζαν ότι το τάγμα Αζόφ θα ήταν 
η πρώτη ομάδα που θα εκπαιδευόταν με αυτά τα όπλα, λες και ότι αυτό θα έκανε κάποια διαφορά ή
ότι θα είχε κάποια σημασία.

Το Nexta TV της Λευκορωσίας είχε ωστόσο αποκαλύψει σε μια σειρά φωτογραφιών στις 8 
Μαρτίου ότι το Τάγμα Azov ήταν η πρώτη Ουκρανική ομάδα που έμαθε να χρησιμοποιεί τον 
βρετανικό αντιαρματικό εκτοξευτή NLAW.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν αναφορικά με τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ουκρανούς νεοναζί, 
φυσικά, δεν περιορίζονται μόνο στις συμφωνίες όπλων, αλλά καλύπτουν και άλλους τομείς 
συνεργασίας. Τον Νοέμβριο του 2018 ο ιστότοπος του Αζόφ δημοσίευσε φωτογραφίες 
Αμερικανών αξιωματικών μαζί με τους διοικητές του τάγματος, με το σχόλιο ότι οι 
αξιωματικοί τους παρείχαν «εκπαίδευση ή άλλη βοήθεια». Οι φωτογραφίες αυτές έχουν πλέον
αφαιρεθεί από τον επίσημο ιστότοπο του Τάγματος Αζόφ, αλλά κάποιες από αυτές 
εξακολουθούν να είναι αναρτημένες σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ έχουν ιστορικό σωρείας λαθών στην υποστήριξη εξτρεμιστικών ομάδων στο πλαίσιο της 
περιπετειώδους εξωτερικής τους πολιτικής, η οποία τελικά βύθισε τον αμερικανικό λαό και τον 
κόσμο σε έναν κύκλο τρομοκρατικής βίας. Στη δεκαετία του 1960, η συνεργασία της CIA με 
εξτρεμιστικές ομάδες που πολεμούσαν την κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο μετέτρεψε το 
Μαϊάμι σε κέντρο τρομοκρατικής βίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν τις συριακές εμφύλιες ταραχές του 2011, η Ουάσινγκτον ενίσχυσε 
εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες στην περιοχή προκειμένου να αποδυναμώσει το 
καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη 
ανασφάλεια στην περιοχή, στο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στον εκτοπισμό 
εκατομμυρίων ανθρώπων.



Αλλά η σημερινή πολιτική των ΗΠΑ στην Ουκρανία θυμίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
την επιχείρηση «Κυκλώνας» της Ουάσινγκτον στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο 
Αφγανιστάν. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης η CIA αποφάσισε να εξοπλίσει και να 
χρηματοδοτήσει εξτρεμιστικές ομάδες, με αντικειμενικό σκοπό να αντιμετωπίσει τη σοβιετική
επιρροή.

Ας ξεχάσουμε ότι η CIA γέννησε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και θήλασε την οργάνωσή του κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980;» - ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ρόμπιν
Κουκ, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η Αλ Κάιντα ήταν αναμφισβήτητα προϊόν των 
δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Κουκ εξήγησε ότι η Αλ Κάιντα, που κυριολεκτικά 
σημαίνει συντομογραφία του «η βάση δεδομένων" στα αραβικά, ήταν αρχικά η βάση 
δεδομένων στον υπολογιστή των χιλιάδων ισλαμιστών εξτρεμιστών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν 
από τη CIA και χρηματοδοτήθηκαν από τους Σαουδάραβες, προκειμένου να πολεμήσουν και 
να νικήσουν τους Ρώσους στο Αφγανιστάν», έγραψε ο Γκαρικάι Τσένγκου, μελετητής στο 
Χάρβαρντ, σε σημείωμά του στο Counterpunch.

Όμως η ομοιότητα μεταξύ της αμερικανικής πολιτικής στο Αφγανιστάν και στην Ουκρανία δεν 
ταιριάζει μόνο με τα αναλυτικά στοιχεία. Έχει  επίσης  αναφερθεί και ζητηθεί από ορισμένους 
πολιτικούς που βρίσκονται κοντά στα κέντρα εξουσίας στην Ουάσινγκτον, και ειδικότερα τις 
τελευταίες ημέρες από μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Σε πρόσφατο άρθρο του στο Foreign Affairs, ο Ντάνγκλας Λόντον, πρώην υψηλόβαθμος 
αξιωματικός επιχειρήσεων της CIA, δήλωσε ότι «οι Ουκρανοί έχουν περάσει τα τελευταία οκτώ 
χρόνια σχεδιάζοντας, εκπαιδεύοντας και εξοπλίζοντας τους εαυτούς τους για να αντισταθούν 
σε μια ενδεχόμενη Ρωσική κατοχή.... Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι αναπόφευκτα μια 
σημαντική και ουσιαστική πηγή υποστήριξης για μια ουκρανική εξέγερση».. Και στη 
συνέχεια πρόσθεσε: «Όπως διδάχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Βιετνάμ και στο 
Αφγανιστάν, μια εξέγερση που διαθέτει αξιόπιστες γραμμές ανεφοδιασμού, άφθονα 
αποθέματα μαχητών και καταφύγιο πέρα από τα σύνορα μπορεί να διατηρηθεί επ' αόριστον, 
να εξαντλήσει τη θέληση ενός στρατού κατοχής, να πολεμήσει και να εξαντλήσει την πολιτική 
υποστήριξη της κατοχής στο εσωτερικό».

Η Ουκρανία αναδεικνυόταν σε κόμβο στο ευρύτερο δίκτυο του διεθνικού εξτρεμισμού της λευκής 
υπεροχής, με πρότυπο τρομοκρατικές ομάδες όπως το ISIS και η Αλ Κάιντα. Η έκθεση του 
IRNA αναφέρει συγκεκριμένα: Ο κίνδυνος της τρομοκρατίας αυξάνεται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπως και αλλού στον κόσμο, με τους εξτρεμιστές της «λευκής ανωτερότητας» να 
ενισχύουν τα διακρατικά τους δίκτυα και να μιμούνται ακόμη και τις τακτικές, τις τεχνικές 
και τις μεθόδους ομάδων όπως είναι η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Αυτά όλα δεν σημαίνουν ότι ο βασικός άξονας της Αμερικανικής πολιτικής ήταν να συμβάλλουν με
την Αμερικανο-Νατοϊκή βοήθεια στο να φτιαχτεί ένα αντάρτικο ή εξτρεμιστικές ομάδες ενόπλων 
τρομοκρατών στην Ουκρανία. Αλίμονο αν όλα αυτά έγιναν μόνο γι αυτό. Το πείραμα της 
Ουκρανίας μπορεί να δανείστηκε εμπειρίες από προηγούμενες στρατηγικές και «μαύρες 
επιχειρήσεις» των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δεν περιορίστηκε  σε αυτές.
Έφτιαξε ένα πανίσχυρο φασιστικό κράτος στην καρδιά της Ευρώπης, μια αντι-Ρωσία, έναν 
πολιορκητικό κριό για να επιτεθεί, να συντρίψει και να πετύχει την οριστική διάλυση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, με τον διαμελισμό μετά την επιδιωκόμενη ήττα της.
Η Ουκρανία και η πρόκληση της Ουκρανικής κρίσης αποτελούσαν τη πρώτη φάση του 
σχεδίου «ανάσχεσης» της Ρωσίας σε πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο. Σε διπλωματικό επίπεδο 
συνδυάστηκε με την αναγόρευση της Ρωσίας σε αναθεωρητική δύναμη, παρ’ όλου που η 
αναθεώρηση της  διεθνούς ασφάλειας και η αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου ήταν 



αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσουν μια «παγκόσμια τάξη 
με κανόνες».

Γι όλα αυτά η Ουκρανία δεν μπορεί να περιοριστεί σε άλλη μια - έστω και ενισχυμένη – 
στρατιωτική επιχείρηση, πολεμικής βιομηχανίας παραγωγής τρομοκρατών.

Εξ άλλου ούτε ο σχεδιασμός της ευρύτερης επιχείρησης, από άποψη στρατηγική, εξοπλιστική -
υλικοτεχνική και από ανθρώπινων πόρων, ούτε και η εξέλιξη των επιχειρήσεων, μαρτυρεί κάποιες 
αναλογίες με άλλα θέατρα πολέμου, όπως του Αφγανιστάν, της Συρίας ή του Ιράκ.

Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι υπήρχε η πρόβλεψη της εκπαίδευσης αντάρτικων ομάδων για 
τη συνέχιση του πολέμου στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη σε περίπτωση νίκης της – κάτι
που άλλωστε συμβαίνει σε κάθε παρόμοια εξέλιξη οποιουδήποτε πολέμου – κι άλλο να λέμε 
ότι η «επιχείρηση Ουκρανία» της CIA σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και διενεργήθηκε μόνο γι 
αυτό.
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τη φύση και το χαρακτήρα του πολέμου 
που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας.

Το ότι μπορεί μια σύγκρουση να μετεξελιχθεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο, αυτό είναι λογικό, 
αναμενόμενο και αναπόφευκτο για δυο αντιπάλους τέτοιας ισχύος όπως η Ρωσία από τη μια και η 
συλλογική δύση από την άλλη.

Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι όλα έγινα με σκοπό να αναγκαστεί η Ρωσία να εμπλακεί σε ένα 
καινούργιο Αφγανιστάν.
Τίποτε δεν δικαιολογεί την απλοϊκή αυτή προσέγγιση. Ούτε το βασικό σχέδιο: «να τελειώνουν μια 
και καλή και μια ώρα αρχύτερα με τη Ρωσία» (και τα δυο μαζί), ούτε το τεράστιες επενδύσεις, σε 
εξοπλισμούς, εκπαίδευση και γενικά την πλημμυρίδα των οικονομικών επενδύσεων.

Ότι μπορεί η σύγκρουση αυτή να μετατραπεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο, δεν σημαίνει ότι θα 
γίνει «Αφγανιστάν».

Το αντίθετο μάλιστα. Οι κινήσεις τόσο οι στρατιωτικές, όσο και οι πολιτικο – διπλωματικές στο 
εναπομείναν υποτυπώδες αντίστοιχο επίπεδο, δείχνουν ένα και το αυτό πράγμα, από δυο πλευρές:
Οι ΗΠΑ και «καθ’ υποταγή» η Συλλογική Δύση θέλει την κλιμάκωση σε ανώτερο επίπεδο και 
την αποφυγή  των οποιοδήποτε διαπραγματευτικών διαδικασιών, επειδή αυτές θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν ενδεχομένως κατ’ αρχήν σε μια εκτόνωση της κρίσης και στη συνέχεια στην 
εξεύρεση μια ειρηνευτικής λύσης.

Όχι μόνον η κοινή λογική – κάτι που απουσιάζει παντελώς – αλλά τόσο το στρατιωτικο- 
οικονομικό αδιέξοδο της Συλλογικής Δύσης, με την κατά κράτος ήττα σε όλα τα επίπεδα του 
ολοκληρωτικού πολέμου που προκάλεσε, μαζί με τις ήδη εξόφθαλμες συνέπειες, δημιουργεί 
συνθήκες ενός Αφγανιστάν για την ίδια.

Προς επίρρωση της προσέγγισής μας , εκτός από τις απόψεις που διατύπωσε πρόσφατα ο Κίσινγκερ
και τις οποίες έχουμε αναλύσει διεξοδικά σε περισσότερα από ένα άρθρο, και εκτός από ποικίλες 
άλλες δηλώσεις αναλυτών του Δυτικού κόσμου, θα  επικαλεστούμε ένα απόσπασμα από την 
έκθεση του Αμερικανικού «Ινστιτούτου «Κουίνσυ» για την Υπεύθυνη Κρατική Στρατηγική» 
(QUINCY INSTITUTE FOR RESPONSIBLE STATECRAFT).

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία μοιάζει όλο και πιο πιθανή. Η Ρωσία συνεχίζει να 
εξαπολύει επιθέσεις σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι 



εταίροι τους αυξάνουν τις αποστολές όπλων στην κυβέρνηση (Ζ)ελένσκι. Η Ουάσινγκτον φέρεται 
να καταστρώνει σχέδια για την υποστήριξη μακροχρόνιου ανταρτοπόλεμου κατά των Ρωσικών 
δυνάμεων, σε περίπτωση πτώσης του Κιέβου.

Η τρέχουσα πορεία προς έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητη 
και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και 
της διεθνούς κοινότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν:

- ένα υψηλό κόστος σε Ουκρανικές ζωές και πόνο και την καταστροφή της Ουκρανίας - των 
υποδομών, των θεσμών και του κοινωνικού ιστού της, 

- τη ριζοσπαστικοποίηση της ουκρανικής κοινωνίας, με επακόλουθο εμφύλιο πόλεμο, 

- τη κλιμάκωση σε έναν πόλεμο μεγάλων δυνάμεων, με πιθανή εμπλοκή πυρηνικών όπλων και 
αντιπαράθεση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, απειλώντας έτσι την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, 

- αποδυνάμωση της συνοχής του ΝΑΤΟ, 

- μια παρατεταμένη παγκόσμια ύφεση που θα πλήξει τις ΗΠΑ τόσο σκληρά όσο και οποιοδήποτε 
άλλο έθνος.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα πρέπει να αποφύγουν αυτά τα καταστροφικά 
αποτελέσματα δίνοντας προτεραιότητα στην υποστήριξη της Ουκρανικής κυβέρνησης για την 
επίτευξη διπλωματικής διευθέτησης. Μια τέτοια διευθέτηση θα οδηγήσει σε ένα πιο ασφαλές 
αποτέλεσμα για την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Πέρα όμως από τις όποιες θεωρητικές στρατηγικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, ας δούμε πρώτα 
απ’ όλα τη πρόκληση Καλίνινγκραντ.
Κατά τη γνώμη μας, όπως την έχουμε διατυπώσει τις τελευταίες ημέρες, η κίνηση αυτή  δεν φέρνει 
τον κίνδυνο πιο κοντά μας, αλλά μας μεταφέρει στον ίδιο τον «πυρήνα» του.

Πηγές: Yahoo News, IRNA, Washington Post, CNN, Atlantic Council, Counterpunch, Quincy 
Institute for Responsible Statecarft, Ground Branch: The CIA’s covert alternative to special 
operations


