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    Von Jörg Kronauerيورگ کرونور : نويسنده
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: و افزوده از برگردان

  ٢٠١٨ مارچ ٢٧

 

   جھانایجنگ بر
   زدو خوردھای نظامی بيشتربه منظورھمواره عساکر بيشتر :  کرد را انتخاب تھاجم و تجاوزNATO ناتو

  

تمرين مانور آماده باش قوای نظامی  (Noble Jump" نوبل جمپ"قوای نظامی چند مليتی ناتو در اثنای مانور 

  ناتو: عکس از -Zagan/Polenپوليند " زگان" در شھر ٢٠١۵در سال ) ناتو

  

 Jens Stoltenberg" ينس استولتنبرگ" صفحه است، توسط ١١٨ ناتو با غرور وافتخار که حاوی ٢٠١٧گزارش سال 

بارۀ فعاليتھای نظری درپيشنھاد کرد تا وی .  معرفی گرديدBrüssel" بروکسل" منتخب ناتو درمنشی عمومی

پيمان ناتو در يک جھان غير قابل : " در ھمين راستا چنين گفت.  در سال گذشته انداخته شود]ورناتومنظ[ی جنگاتحاد

" حفاظت و صيانت"تا کشور ھای عضو خود را " پيش بينی زحمات و تالش ھای خود را تشديد و تقويت کرده است

 کننده گمراه برداشت فريب دھنده و ًکشورھای عضو طبعا مانند ھميشه مفھوم و" حفاظت و صيانت"منظور از . نمايد

ناتو در کشورھای بيگانه مانند کوزوو، افغانستان، عراق به مراتب بيشر است " حفظ و حمايت"دارد، به اين معنا که 
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 است که به آن آشنائی داريم، يعنی زمانی که وزير دفاع پيشين المان یھای عضو آن، موضوعنسبت به قلمرو کشور

آنچه قابل اھميت است . دفاع کنداز امنيت شان  افغانستان در تا به اصطالح  می خواستPeter Struck" پيتر اشتروک"

تداوم  مسأله ای که بر ناتو.  توسعه داده استی نظامی فعاليتھای خود را در سال گذشته به طور چشمگيراتحاد اين که

 .دارد

" منتنگرو" کشور ٢٠١٧ از دست می دھد، ناتو در سال  راGroßbritannienدر اثنای که اتحاديۀ اروپا کشور بريتانيا 

Montenegro می ناتو کشورعضو ٢٩ را با وجودی که يک کشورکوچک است به جمع خود جلب می کند و اينک 

 مشخص می شود توانائی امورمالی نظامی کشورھای ناتو اروپائی و کانادا ٢٠١٧طوری که از گزارش سال . باشند

ھمچنان اين ائتالف بازسازی ساختارھای فرماندھی خود را به راه انداخته . فزايش داده شده است در صد ا۵ًجمعا حدود 

اتالنتيک تأسيس کرده شود که اين قرارگاه خطوط ای بحر به طور مثال در نظر است تا يک قرارگاه مرکزی بر. اند

 اروپا و آنھم ای آن يک قرارگاه مرکزی برھمزمان با. تھيه و تأمين از امريکای شمالی به طرف اروپا را مطمئن بسازد

 سرتاسری اين قاره را سازماندھی ۀدر المان در نظر گرفته شده است تا از آنجا انتقال قوای نظامی و مصالح و مواد اولي

 در ٢٠ کشورعضو حاضرھستند تا  ١٢اقدامات ناتو درجھت نوسازی قوای نظامی پيش می رود، در اين ميان . نمايد

باشته ھای دفاعی خود و حتا اضافه تراز آن را جھت انکشاف و ساختمان دستگاه ھای پرقدرت جديد نظامی به صد از ان

  .مصرف  برسانند

ًطوری که گزارش ساليانۀ کنونی صريحا واضح و برجسته می سازد، سرانجام تعداد قوای نظامی ناتو که درعمليات 

 در تن ٣٠.٠٠٠ از ی می توانند گماشته شوند،مليات ھای نظامھای نظامی مصروف ھستند و يا در مدت کوتاه جھت ع

   . افزايش يافته است تن يعنی دوبرابر۶٠.٠٠٠به طور واضح به ٢٠١۴ سال 

 افزايش داده ١۶.٠٠٠ به ١٣.٠٠٠از " افغانستان"مستقر ھستند و قوای نظامی در" کوزوو" سرباز در۴.۵٠٠کماکان 

اضافه به آن در سال گذشته . ترانه و در آبھای جانبی آن ھمچنان ادامه دارد مديۀريشده، استقرار قوای بحری در بح

) کشورھای بالتيک( سرباز در پولند و در کشورھای شمال شرق اروپا ١٣٠٠ تا ١٠٠٠چھار گروپ جنگی ناتو از 

 نظامی تھاجمی  ناتو ايجاد شده است بلکه يک واحد"ضربت"قوای  نه تنھا ٢٠١۴افزون بر آن از سال . مستقر شده اند

 سرباز که بود و باش آنھا به شکل چندين قرارگاه مرکزی کوچکتر که پايه و اساس زير ساختھا ۵٠٠٠که متشکل از 

 Response Forceھمچنان تکامل نيروھای رزمی ناتو . درشرق کشورھای ناتو را دراختيار دارند، احياء گرديده است

 اجسام انتقال modularenنھا از نگاه وقت از طريق ايجاد و تأسيس نيروی رزمی که ميزان آمادگی و دسترسی آ( 

 در يک طيف وسيع و فراگير ازعمليات ھای احتمالی گماشته شوند، از   دمی توانکه  )دھندۀ نور و يا اشعه از مترجم

 . تن افزايش داده شده است۴٠.٠٠٠تن  به ١٣.٠٠٠

ھای رزمی که ناتو در سال گذشته  فعاليت  نيرودحات و ازديا ديگری از رشد و افزايش، گسترش تسليتجھادر کنار 

در ۀ فرماندھی مرکزی را ھستيک  ٢٠١٧ ناتو در ماه جنوری .ھای خود را در شرق نزديک و ميانه توسعه داده است

 ھدايت و سرپرستی آموزش قوای نظامی عراق و به ھمين ترتيب ٢٠١٧بغداد تأسيس کرده است که در جريان سال 

" انآموزش آموزگار" در چارچوب برنامۀ ٢٠١٧تا آخر سال . ت وزارت خانه ھای عراق را به راه انداخته استمشاور

طوری که در اين فاصله می دانيم، در .  تن آموزگار نظامی عراقی توسط سربازان ناتو آموزش داده شده اند۵٠٠حدود 

 در ماه جنوری یجنکاتحاد آن راضافه ب. ده می شودآينده استقرار سربازان ارتش المان در عراق، بسط و توسعه دا

اين مرکز بايد ھمکاری ميان ناتو و . تأسيس نمودی را در شرق ميانه در کويت ئ به اصطالح اولين مرکز منطقه ٢٠١٧

تنھا کشور يمن شامل  -کشورھای شبه جزيره که بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، 
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 صورت گرفته است، طبق یدر اين مرکز در سال گذشته اولين دورۀ آموزش. ، متمرکز و عميق بسازد- تآن نيس

 ناتو اين مرکز در مرحلۀ نخست به منظور پالن مانوری که ھمکاری ارتش غير نظامی و پيرامون آن ۀگزارش ساليان

ين تأسيسات گسترش تسليحات نظامی ا. در نظر گرفته شده استدر قبال فاجعه ھا پالن حفظ و امنيت غير نظامی 

  .جمله جمھوری فدرال المان کامل می سازد  را توسط قدرت ھای غربی، منخليج فارسکشورھای 

نيوپورت  (britischen Newport بريتانيا "نيوپورت "خالصه در سال گذشته در مالقات سران کشورھای ناتو در

 گرفته ٢٠١۴تصميمی را که آنھا نسبت به برنامۀ تمرينات نظامی در سپتمبر سال ) شھری که در جنوب ولزقرار دارد

ظاھر قضيه بحث و . بودند، عملی کردن آن را درديگر کشورھای شرق نزديک و شمال افريقا تشديد و تقويت کردند

 در بارۀ کشور ھای موريتانی، مراکش، الجزاير، ١٩٩۴ در سال یجنگاتحادمديترانه است که ۀ ري مبنی بر بحمذاکره

به طورمثال درکشور اردن تصاميم الزم را جھت تقويت جداسازی . تونس، مصر، اردن و اسرائيل شروع کرده بودند

 نيروی رزمی اردن را در عمان کمک کرده و IT"  آی تی"سسۀ ؤسرحدات اتخاذ کردند، عالوه بر آن ناتو در تأسيس م

 ، اردن را ياری Cyber-Abwehrstrategie و تحول و تحقق در ستراتيژی دفاع سايبر هھمچنان در رشد و توسع

از جانب ديگر طوری که از گزارش ساليانۀ ناتو افشاء می گردد، تصميمات الزم جھت تمرينات  . نموده است

در کشور موريتانی تأسيسات . الجزاير، تونس، مصر و اسرائيل را انجام داده اندمخصوص ضد ترور در مراکش، 

  .مرکز مديريت بحران را پشتيبانی و حمايت کردند

در کشور که ی در جھان عرب ئً صريحا در گزارش ساليانه از حمايت ناتو نسبت به مانور منطقه ٢٠١٧ در سپتمبر 

 کشور سھيم بودند که از جمله چھار کشور متعلق ١۵مجموع آن مانور در   در.، تذکر داده شده استاردن صورت گرفته

 با اين اقدامات خود به یجنگاتحاد. مشغول جنگ ھستند در يمن ھمين اکنون مديترانه ھستند که ۀري بحمذاکرۀبه بحث و 

رب برای خود جايگاه ً نه تنھا فقط در کشور ھای عضو خود بلکه به حيث ائتالف رسما در جھان عًاتدريج مگر مطمئن

  . باز می کند

  

  : مترجمۀافزود

  !خوانندگان گرانقدر

 از اشکال با داليل عوام یطوری که شما ترجمه را از نظر گذشتانديد، ديده می شود که کشورھای پيمان ناتو به شکل

نمائی قوای فريبانه وضد بشری که آموزش نظامی و تمرينات ضد تروريستی و ساختن مراکز آموزشی، ھدايت و رھ

 ديگر می خواھند تا از يک جانب به حاکميت دولتھای شيخ نيشين عرب بھانۀ خالصه به ده ھا ... و نظامی جھان عرب

و غير آن استحکام ببخشند و از جانب ديگرقدرت و حاکميت خود را بر دولتھای ضد مردمی در جھان عرب توسعه 

 بتوانند با خريد تسليحات نظامی فابريکه ،ق ستمديدۀ عرب استوگسترش بدھند تا از سرمايه ھای ملی که مربوط خل

  . تقويت کنند و خود از خون خلقھا تغذيه نمايندھم ھای توليد کنندۀ سالح کشورھای ناتو را 

مگر طوری که ديده می شود دولتھای خودفروختۀ جھان عرب از ھيچ نوع ھمکاری با کشورھای امپرياليسم ناتوئی 

ه  نمی شوند وحتا عليه آن صدای خود را بلند نمی کنند، باينھانھا نه تنھا مانع پالنھا و تدارکات نظامی آ. دريغ نمی کنند

 ديری نخواھد گذشت که .ًعکس دست ناتو را در تطبيق پالنھای وسيع نظامی در کشورھای عربی کامال باز گذاشتند

 ھمانطوری که  خود را ھم به دست خواھد آورد،ناتو با اين ھمه تجھيزات نظامی اجازۀ  باز کردن حرم سرای ھای

چپاول دوامدارکشوراختيارعام  و وطنفروش افغانستان، امپرياليستھا را در کشت و کشتارخلق افغان و چورخاين و دولت

  . و تام داده است و زنھای ستمديدۀ افغان را با زندگانی بخور و نمير شان مجبور به تن فروشی نموده است
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 که در افغانستان داشت، به نيرو ھای نظامی ه ایوزير دفاع المان در سفر دو روز" فن در الين"انه ھا طبق گزارش رس

بايد آمادگی به يک مأموريت " آموزشی"با افزايش نيروھای رزمی به اصطالح المانی مستقر در آنجا گفته است که 

  . جنايتکارمرگ و نفرين به چنين دولتھای خود فروخته، خاين و. طوالنی بگيرند

که مانند پيمان ناتو متحدانه  در صدد می شدند تا پيمان اعراب را به وجود می آوردند و در   جھان عرب درعوض اين

مقابل ناتو که امروزمی خواھد بی ھراس جايگاه رسمی خود را درھر يک از کشورھای عربی باز و مستحکم نمايد و 

به مثابۀ به پا خيزند و از گوشه گوشۀ خاک کشورھای عربی دفاع نمايند، دولتھا را زير پوشش فرماندھی خود بياورد، 

   .جاده صاف کن استعمار ناتو در خدمت آنھا قرار گرفته ھمه چيز شان به حراج گذاشته اند

 از جانب کشورھای عربی، کشورھای عضو ناتو را تھديد به جنگ و یطوری که ناتو ادعا می کند، آيا کدام خطر

د، مگر اين  نوپاشی می کند که ناتو می خواھد تا بدين ترتيب کشورھای عضو خود را حفاظت و صيانت کننابودی و فر

 !؟کشورھای پيمان ناتو نيستند که جنگھا را جھت فروپاشی کشورھای ديگر و نابودی خلقھای آن سازماندھی می کنند

م است، در صورتی که اگرروزی خلقھای اھداف ناتو فروش تسليحات نظامی و مسلح ساختن دولتھای عرب تا حلقو

که طبق گزارش به ده ھا مرکزمی  ليه تأسيسات مراکز فرماندھی ناتوعرب عليه دولتھای خودفروخته و حاميان ناتو وع

رسد، دست به مبارزه بزنند، آنموقع است که دولتھای کشورھای عرب با تسليحات نظامی ساخت کشورھای ناتو، 

  . می کشندبه خاک و خون خلقھای ستمديدۀ عرب را 

، در حالی که ھيچ تھديدی از سوی اين در نظر گيريمرا ، يمن، سوريه و افغانستان  ليبيا،اگرما جنگھا در يوگسالويا

عليه اعضای پيمان ناتو وجود نداشت، ولی از جانب پيمان ناتو يکی  پارچه پارچه شد و ديگری به خاک ھا کشور

طوری که ما شاھد ھستيم کشور ليبيا . ھنوز تنور جنگ با استخوان انسان فروزان استه و در ديگران تا يکسان گرديد

تا به امروز از مداخالت نظامی و تروريستی آنھا رھائی ندارد و حتا اين کشورتا به امروزقادرنشده است تا يک دولت 

ابع سرشار زيرزمينی و متکی به خود واحد و متحد را در ليبيا به وجود بياورد، لبييائی که يک کشور آباد و دارای من

مگر با عمليات نظامی وحشيانۀ . ی غير وابسته و خود مختار بودئبوده است و رئيس جمھور آن معمر قدافی تا جا

 امپرياليسم امريکا، کشورليبيا به خاک يکسان شده و ھنوز ھم بايد يک خرابه باقی بماند تا در رأسکشورھای ناتو 

ی که خود آنھا را به وجود آورده اند با ئيبيا را چور و چپاول نمايند و سالح ھای خود را به گروپھاکشورھای ناتومنابع ل

  . سرمايۀ کشورليبيا به فروش برسانند و منفعت حاصل نمايند

الخره بايد بيدار شوند و آگاھانه برخورد نمايند و با اتحاد و ھمبستگی عليه ادر اخير بايد گفت که خلقھای عرب ب

تھای خاين و منفعت جو و عياش و خوش گذران خود به مبارزه دست بزنند و نگذارند از يک جانب سرمايه ھای دول

ملی آنھا حيف و ميل دولتھای عياش ومفت خورعرب شود و از جانب ديگر باعث ازدياد و گسترش سرمايه ھای 

 .را تداوم بخشديده، انقياد آنھا فابريکه ھای توليدات سالح انسانکش کشورھای ناتو گرد

  

 

  


