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  ۵٢نشريۀ پيشرو شمارۀ 

  ٢٠١٧ جوالی ٢٣

  تشديد رقابت ھای خصمانۀ ناتو با روسيه و چين 
تخاذ تصاميم جديد قصد دارند تا شدت کشورھای عضو ناتو ھمه ساله با تمديد و بازنگری فعاليت ھای انجام يافته و ا

ًی مخصوصا خاورميانه و آسيای مرکزی و ساير نقاط جھان را بيشتر ساخته تا ئبحران ھای موجود در کشورھای آسيا

  . به اھداف شوم استعماری شان دست يابند

 حقيقت است که اين دو نيم نگاھی به تاريخچۀ شکل گيری پيمان ھای ناتو و ورشو بعد از جنگ جھانی دوم، گويای اين

پيمان از زمان ايجاد، روی حاکميت سياسی دو فرماسيون اقتصادی ـ اجتماعی، يکی مبتنی بر استعمار کشور ھا و 

ی انسان ھا از بند استثمار و بعد ھا با ئاستثمار توده ھا و ديگر آن در اوايل مبتنی بر حق تعيين سرنوشت ملل و رھا

ًامپرياليستی در رقابت شديدا خصمانه باھم قرار داشتند و ھر يک تالش داشت تا قدرت ظاھر سوسياليستی، اما ماھيت 

، ديگر آن ١٩٩١که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و انحالل پيمان ورشو در سال  با وصف آن. بالمنازع جھان باشد

ز ميدان گرديده، اما روسيه به رقابت خصمانه در چارچوب پيمان ھای ناتو و ورشو وجود ندارد و اياالت متحده يکه تا

عنوان ميراث دار پيمان ورشو، خاقان ھای چين، حاکمان مذھبی رژيم آخوندی ايران و خانوادۀ کيم جونگ اون رھبر 

  .ی و تسلط بر جھان را دارندئکوريالی شمالی از يک جانب و کشور ھای عضو پيمان ناتو از جانب ديگر فکر آقا

ًپيداست، ھدف از ايجاد اين پيمان ظاھرا تأمين ) ناتو(انگذاران پيمان اتالنتيک شمالی که از متن معاھدات بني چنان

امنيت، جلوگيری از نفوذ اتحاد جماھير شوروی و حاکميت صلح در جھان عنوان گرديده، اما ماھيت استعمارگرانه و 

ی و ماشين جنگی ويرانگر نظامی سودجويانۀ کشور ھای عضو ناتو، اين سازمان را به ابزار قدرتمند اقتصادی، سياس

  .برای امپرياليست ھای عضو ناتو مبدل نموده که برای غارتگری کشور ھا ھر از گاھی از آن استفاده می نمايند

 در ويرانی و بربادی کشور ھای افغانستان، ٢٠٠١ًدرازی ھا و مداخالت ناتو مخصوصا امريکا بعد از سال  دست

ذ سياسی، نظامی و اقتصادی کشور ھای عضو ناتو باالی کشور ھای ويران شدۀ فوق عراق، سوريه، ليبيا، يمن و نفو

ی پيشرفته ترين و ئجاه الذکر، امارات متحدۀ عرب، قطر، عربستان سعودی، کويت، عمان، ترکيه، کوريای جنوبی، جاب

ھای روسيه، چين،  ھای دفاعی در پايگاه ھای نظامی نزديک به مرز دستگاهمرگبارترين سالح ھای جنگی و نصب 

ًايران و کوريالی شمالی؛ آموزش، تمويل و تجھيز منحوس ترين و جانی ترين گروه ھای تروريستی قرن مخصوصا 

و باالخره شکم انداختن کشورھای عضو ناتو به خصوص امپرياليست ھای » داعش«دولت اسالمی عراق و شام 

نابع نفتی جھان در خاورميانه، عواملی اند که کشور ھای لمانی و فرانسوی باالی بزرگترين ما، ی، انگليسئامريکا
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روسيه، چين، ايران و کوريای شمالی را به خشم آورده و اين کشورھا از طرق مختلف در برابر اين دست درازی ھا، 

  .دھند مداخالت وحرکات تحريک آميز اعضای ناتو از خود عکس العمل ھای شديد نشان می

ًکشور ھای روسيه و ايران عمال از طريق تمويل و تجھيز گروه ھای خاصی از طالبان در افغانستان و راه اندازی 

جنگ ھای نيابتی در اين کشور و ھمچنان حمايت نظامی، سياسی، اقتصادی و بشری از دولت بشاراالسد در سوريه، 

به ھمين ترتيب .  و مشکل جدی مواجه نموده اندتقابل با ًبرنامه ھا و اھداف ناتو را در افغانستان و خاورميانه شديدا

ی و غير ه ئکشورھای چين و کوريای شمالی با تحرکات اقتصادی و آزمايش ھای پيھم پيشرفته ترين موشک ھای ھست

  . ی خواب خوش ھم پيمانان ناتو را حرام کرده انده ئھست

 خسته از جنگ افغان را به ميدان ھای نبرد در سوريه می امروز اگر رژيم خونخوار و آخوندی ايران جوانان مھاجر و

برد و يا صد ھا جوان را زير نام طالب به وسيلۀ طياره به ولسوالی قلعه کاه واليت فراه برای جنگ با دولت کابل انتقال 

ميليارد دالری دھد و يا روسيه گروه ھای خاصی از طالبان را تمويل و تجھيز می نمايد و يا چين پروژه ھای ده ھا  می

 ھرچه بيشتر پيمان شانگھای می تاندازد و در تالش تقوي را به راه می» يک کمربند اقتصادی، يک راه«تحت نام 

 بالستيک قاره پيما می کند، ھمه و ھمه راکتکه کوريای شمالی در تازه ترين مورد، اقدام به آزمايش  باشد، و يا اين

  .کشور ھای امپرياليستی عضو ناتو به اقصی نقاط جھان ارتباط داردًمستقيما به دست درازی ھا و مداخالت 

در چھارم سرطان امسال بار ديگر گردھم آمدند تا ضمن بازنگری ) ناتو( کشور عضو پيمان اتالنتيک شمالی ٢٨سران 

 سياست ھای سال گذشته، با طرح سياست ھای جديد از يکطرف وزنۀ سياسی خود را در سطح جھان حفظ نموده و

  .ی، سد راه پيشروی روسيه، چين، ايران و کوريای شمالی گردندئگسترش دھند و از جانب ديگر با قدرت نما

امپرياليزم امريکا که بيشترين مصارف نظامی پيمان ناتو را عھده دار می باشد، زيادترين نفوذ را نيز بر اين پيمان 

 امسال اجالسعمده ترين تصاميم اتخاذ شده در . اده می نمايدحيث ابزار سياسی قدرتمند استف اعمال نموده و از ناتو من

ناتو در بخش نظامی، اعزام عساکر بيشتر به افغانستان و پيوستن ناتو به ائتالف جنگ عليه داعش، در بخش سياسی 

 ًنحوۀ برخورد و تعامل با روسيه مخصوصا در رابطه به اوضاع سوريه و بحث روی پذيرش عضويت مونته نگرو من

 درصدی بودجۀ نظامی ناتو از طريق ۴.٣يث بيست و نھمين عضو اين پيمان و باالخره در بخش اقتصادی افزايش ح

  . فشار باالی آنعده از اعضای ناتو که در بودجۀ نظامی اين پيمان نقش کمتری داشته، می باشد

 ناتو با کشور ھای روسيه،  توسعه طلبی ھا و دست درازی ھای ناتو باعث تشديد رقابت ھای خصمانه بين اعضای

چين، ايران و کوريای شمالی گرديده که پيامد آن آغاز جنگ گسترده و ويرانگر به سطح جھان خواھد بود و اگر اين 

ی بين اين قلدران، کشورھای زيادی را به باد فنا ه ئرقابت ھا و مداخالت به ھمين منوال ادامه يابند، جنگ ويرانگر ھست

  . رو خواھد کرده ين را با فاجعۀ جبران ناپذير روبخواھد داد و کرۀ زم

 


