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 Von Jörg Kronauer "يورگ کرونوار: "نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١٧ جوالی ٠۵

  ھا در کمينگرگ
ائتالف نظامی اضافه تر پول جھت تسليحات .  ھستندعمل ۀًسيه رسما آمادقوای نظامی ناتو در سرحدات غربی رو

  .عساکر بيشتر در افغانستان را مطالبه می کنداعزام نظامی و 

  

 در کشور لتوانيا Eiserner Wolf"  گرگ آھنين"  المان در اثنای مانور دولتنيروی نظامی : روسيه تحت نظارت

 Foto: Ints Kalnins/REUTERS -)٢٠١٧ جون ٢٠(

 دبير کل ناتو در بروکسل به روز پنجشنبه از موفقيت ھای آشکار نسبت به Jens Stoltenberg"  جينز اشتولتنبرگ"

واشنگتن از سالھا است که فشار را بر کانادا و کشور ھای . مسايل توسعه و گسترش بودجۀ تسليحات نظامی گزارش داد

افزايش . ده است تا آنھا مصارف بودجۀ نظامی خود را افزايش بدھنداروپائی عضو پيمان اتالنتيک شمالی اعمال کر

به ھمين دليل از تابستان سال گذشته اياالت . بودجۀ نظامی بايد ضربت قدرت جنگی جھانی ائتالف غرب  را باال ببرد

 به نوبۀ خود دولت فدرال الماندر حالی که : تالش می ورزد تا موافقت آشکار برلين را نيز به دست بياوردمتحده 

نتايج نظاميگری مشترک . شروع نموده است تا در سراسر جھان عمليات نيرو ھای رزمی اتحاديۀ اروپا را تشکيل بدھد
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طبق اظھارات ناتو، کشور ھای عضواتحاديۀ اروپا و کانادا در سال : به طور واضح قابل تشخيص و شناسائی است

طوری .   اضافه تر به نيروھای نظامی اختصاص داده اند٢٠١۶ سال  ميليارد دالر امريکائی نسبت به١٢جاری حدود 

 در ٣.٣  و٢٠١۵ در صد در سال ١.٨ديروز در مالقات وزيران مسؤول گزارش داد که بعد از رشد " اشتولتنبرگ"که 

 Alexander"  الکساندر گوروشکو"نمايندۀ روسيه در ناتو .  در صد می باشد۴.٣ که افزايش آن ٢٠١۶صد در سال 

Gruschko  دير ولت" در چاپ ديروز جريدۀ "der Welt تنھا مصارف دفاعی اروپائی ھا : " در اين مورد چنين گفت

 ."چھار مرتبه بيشتر از بودجه روسيه قرار دارد" در حال حاضر"در مجموع 

 جنگھا کمتر به نظر در حال حاضرنظر به ھر زمان ديگر ختم. تعداد عساکر ناتو در افغانستان ھم افزايش داده می شود

 سال تصميم اياالت متحده که شورشگران ٣۶ سال بعد از شروع استقرار نظامی فعلی و بعد از ١۶حدود . می خورد

در " ناتو. "می شود مجاھدين در افغانستان را حمايت نمايد، تصميمی بود که تا به امروز ھمواره در آنجا خون جاری

می در افغانستان خاتمه داد و از آنزمان خود را متمرکز به تعليم و تمرين دادن  به طور رسمی به نيروی نظا٢٠١۴سال 

 تن است به ١٣.۵٠٠و حاال ميبايد ارتش خود را در افغانستان که حدود . عساکر افغان در مقابله با شورشگران نمود

ح ھوائی در کشور و اولتر از ھمه آموزش نيروی تخصصی، رشد وپيشرفت سال.  تن افزايش بدھد١۵.٨٠٠ًتقريبا 

ً فعال.  کشور پذيرفتند تا سھميۀ خود را افزايش بدھند١۵در حال حاضر ". آموزش صاحبمنصبان را مساعد خواھد کرد

المان امروزدر .  تن است٩٨٠ تن ازارتش المان در افغانستان مستقر ھستند که از جانب پارلمان اجازۀ استقرار٩٧۴

بعد از اياالت متحده و ايتاليا کالن ترين قوای نظامی را دارا است و در سال گذشته استقرار نيروی رزمی در افغانستان 

 ٢.٠٠٠ خواھندبر اساس اطالعات مطبوعات المان، اياالت متحدۀ امريکا می . عساکر بيشتر در افغانستان فرستاده است

  .دن اضافه تر عسکردر افغانستان مستقر کن٣.٠٠٠الی 

مشورت " ناتو"کشورھای عضو در بارۀ توسعه و گسترش ھمکاری ميان اتحاديۀ اروپا و به عالوه رؤسای بخش پيمان 

 مانندً کشور ھای اتحاديۀ اروپا که رسما خود را بی طرف قلمداد می کنند نتايج بھتر تا آن عده ازکه  داده اند به اين

 عالوه بر آن نمايندۀ المان در . بيشتر بسازندنزديکی ھای شان را با ائتالف جنگی غربريش، ايرلند، سويدن و فنلند تا

 Enhanced Forward Presence ناتو که  رزمی قطعاتدر ارتش المان گفته می شود که : يادآوری کرد" بروکسل"

آنھا ھمين حاال با مانور . ًناميده می شوند در سه کشور بالکان و پولند مستقر ھستند، حاال رسما آمادۀ عمليات می باشند

کندکی که .  جون ختم شده است٢٣ تحت مشاھده قرار داده شده اند که به تاريخ Eiserner Wolf"  گرگ آھنين "ھای

رھبری می شوند از نگاه ستراتيژی " استونيا"در " برتانيه و فرانسه"و کندک ھائی که توسط " لتونيا"توسط المان در 

-NATOنيرو ھای رزمی اروپائی تحت بيرق ناتو   ھرچند نمونۀ برجسته ای از ھمکاری ھای نظامی ھای نظامی 

Flagge ،مگر ھويت مستقل شان را از نيروھای اياالت متحدۀ حفظ کرده اند محسوب می شوند.  

  

  : مترجمافزوده

گر چه نويسندۀ مضمون  نيرو ھای رزمی کشور ھای امپرياليستی را گرگھا نامگذاری کرده است، مگر من ھرگز قصد 

 را که دولت ھای قدرتمند نظامی و سياسی نسبت به خلقھای جھان مرتکب می ا اھانت نمايم و جناياتیگرگھندارم تا به 

 یچون در دنيای حيوانات بقا. ت که فقط می توان در دنيای حيوانات مشاھده نمود، مقايسه کردعيشوند با قانون طب

مگر امپرياليستھا بقای زندگی خود  .ابود کندت يکی مجبور است تا ديگری را نعيزندگی در ميان است و طبق قانون طب

 که به وجود آورده اند، يعنی نظام سرمايه داری با کشت و کشتار و چور و چپاول و و بقای سيستمیرا فقط در پايداری 

  .استثمار زحمتکشان می بينند
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ھا و وسايل جنگی جديدی را روش به سرعت طوری که می دانيم اززمان پيدايش سرمايه به اين سو انسانھا توانسته اند 

با به کاربستن ھمان روشھا و وسايل جنگی توانسته ھم  آنھا .اختراع نمايند و آن را در دسترس سرمايه داران قرار دھند

که سرمايه در جريان تکامل و رشد خود به  به خصوص زمانی. اند دنيا را دگرگون و خلق ھا را سرکوب نمايند

 امپرياليسم می رسد، به منظور بقای موجوديت پليد  و ضد بشری خود، از يک جانب به باالترين مرحله يعنی پديدۀ

  .غارت و نابودی و از جانب ديگر در جذب و ھضم پديده ھای ديگر می پردازد

 با در نظر داشت ھمين کرکترامپرياليستھا به ھر قيمتی که شده جھت توسعۀ نظام سرمايه داری، حفظ حاکميت 

ثماری خود امروز نه تنھا کشورھای عقب نگھداشته شده را مورد تھاجم و غارت قرار می دھند بلکه استعماری و است

 آنھا در صدد اند ھر چه به ھمين علت. می خواھند تا دامنۀ عمليات انسان کشی خود را در سراسر جھان گسترش بدھند

 آنھا را در انحصار کهد ن کنقسمی حمايت آن  اقتصادی در ساحات نظامی و خارج ازتتقويبه بھانۀ بيشتر کشور ھا را 

  .  خود بسازنديتکارانۀ خود بياورند و تابع اميال جنامادی

طوری که شما خوانندگان عزيز ترجمه را از نظر گذشتانديد بعضی از کشور ھای اتحاديۀ اروپا که تا به امروز خود را 

 کشور ھای پيمان ناتو در صدد اند تا اوامر امريکا را که ًظاھرا به اصطالح بی طرف قلمداد می کنند، ديده می شود که

ًھنوز ھم به حيث بزرگترين قدرت امپرياليستی حاکم در جھان است، برآورده ساخته و پای کشورھای ظاھرا بی طرف 

ھا در طوری که ديده می شود امپرياليست.  نماينداخلاروپا و کشور ھای ھم سرحد با روسيه را در جنايات خود مستقيم د

مقطع کنونی انديشۀ خيزھای نھائی خود را بر سر می پرورانند و می خواھند با توان جنگی و ميزان حمايت از ھمديگر 

تصور که ھمين امر در نھايت موجب آغازعمليات به اصطالح اين در پيوند ضد بشری جھان را به آتش بکشانند، با 

  .استعمار جاويدان آنھا خواھد شد
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