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٢٠١٩ مارچ ١٧  
 

 !ھشدار، تبليغات ناتو

  
گذارد و جنايات خود عليه بشريت را با   مییالملل را زير پا سال است که حقوق بين ٧٠ ،)ناتو(پيمان نظامی غرب 

   .کند تبليغات ھدفمند در مه و غبار مخفی می

پردازان ناتو با  ، ھواداران فراآتالنتيکی و نظريه٢٠١٩ پريلا۴ مين سالگرد تأسيس پيمان نظامی ناتو تا- ٧٠به مناسبت 
را منحرف  کنند، تا آن المللی استفاده می بليغاتی خود برای پاشيدن خاک به چشم انظار بينھای ت تمام نيرو از دستگاه

کند تا در مقابل افزايش به شدت خطرناک  تالش می» آن«ھای وابسته به   سياسی نظامی و رسانهۀاين مجموع. سازند
مين سالگرد -٢٠ ما اين را در مورد.  انظار عمومی را ممکن ساخته و سازمان دھدۀالمللی حمايت گسترد ھای بين تنش
  . غيرقانونی ناتو عليه يوگسالوی نيز که اضمحالل اين کشور باثبات را در پی داشت، شاھد خواھيم بودۀحمل

  
  سالگردھای خونين

که ) My Lai(» می الی« ويتنامی ۀ در دھکد مين سالگرد کشتار قدرت رھبری کننده ناتو-۵١در اين رابطه از جمله 

 ١۶اين جنايت روز . شود ًدھا قربانی غيرنظامی و غيرمسلح به جای ماند، عمدا به دست فراموشی سپرده میطی آن ص
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مين سالگرد جنايت جنگی که اياالت متحده و ائتالف به اصطالح -١۵طور  ھمين. به وقوع پيوست١٩۶٨ چمار

  .شود اھميت جلوه داده می بی درآوردند پرانتز گرفته شده و ء به اجرا٢٠٠٣عليه عراق در سال » مشتاقان«

:  سرنوشت خواھد بود  صورت گرفت، نيز دچار ھميناالمللی که از سوی کشورھای عضو ناتو عليه ليبي نقض قوانين بين

ھدايت کرده و انجام دادند روز ) المانکشور (اشتاين  ً و انگليس و کانادا بعضا از رامامريکااقدامات نظامی که فرانسه و 

کشورھای عضو ناتو از : مورد سوءاستفاده قرار گرفتمتحد ملل  ۀنام در اين مورد قطع. آغاز شد ٢٠١١ چ مار١٩

» ر رژيمئيتغ«ژی يسترات پرواز ممنوع که برای حفظ جان مردم غيرنظامی در نظر گرفته شده بود برای ۀ منطقۀنام قطع

  .يط نامعلومی به قتل رسيد، معمر قذافی تحت شراايس کشور ليبيئخويش استفاده کردند، که طی آن ر

توان آن را دستکاری در انتخابات  گران کماکان با اخبار جعلی ديگری، مغز مردم را مسموم خواھند کرد که می نظامی

مدام به ما اين ضرورت مفروض . گردد ناميد، يعنی درست ھمان چيزی که دشمن برگزيده در شرق مدام بدان متھم می

 نظامی روسيه است بايد به ويژه به خاطر خطر روسيه ۀ برابر بودج١۴اکنون  و که ھم ناتۀشود که بودج  حقنه می

  . درصد افزايش يابد٢وار  جھش

 ۀی خود به بھانئپيمانان ناتو  با حمايت کامل ھمامريکا ۀاياالت متحد. کند طور عمل می  ديگر نيز ھمينۀنشد ادعاھای اثبات

. ھای باليستيک با برد متوسط خارج شد اکتر زده از قرارداد منع استقرار اين که روسيه پيشاپيش دست به تجھيز خويش

ولی متأسفانه  ١.اساس است ناتو بی/ توضيح داد که استدالل اياالت متحدهSIPRI دنیيانستيتوی تحقيقات صلح سو

  .گونه تحميق دارای سنتی مرگبار است اين

  .دفوق مشخص بو» دفاعی«و اين واقعيت قبل از تأسيس پيمان 

خواھد جنگ را پايان  ِبا اين دروغ به نظر انساندوستانه که می» ترومن. ھاری س «امريکا ۀجمھور اياالت متحد يسئر

. می خود را روی ھيروشيما و ناکازاکی تخليه کردوھای ات بتری از مردم جلوگيری کند، بم دھد و از مرگ تعداد بيش

 اپانجولی در واقع مسأله بر سر اين بود که به اتحاد جماھير شوروی نشان داده شود که ھژمونی جھانی از اين پس از 

  ٢.تا اروپای غربی در اختيار غرب قرار دارد

  

  المان آغاز تقسيم - دويچه مارک

ی اتحاد ئنظاميان در آن زمان آن را با خطر کشورگشا.  از تأسيس ناتو آغاز شده بودرو جنگ سرد خيلی زودتر از اين

اين روايت ھم به دنبال تکرار .  توجيه کردند١٩۴٨ برلين غربی در سال ۀجماھير شوروی به ويژه پس از محاصر

اتحاد : اغماض قرار داده که غرب در تبليغات خود آگاھانه مورد چ ولی آن. مکرر آن مبدل به نظر انظار عمومی شد

  ٣. بودالمانشوروی در آن زمان مطابق با قرارداد پوتسدام خواھان وحدت 

ِولی غرب از جمله با اعالم ناگھانی و بدون نظرخواھی قبلی ارز جديد، دويچه مارک چاپ کرد و در سه منطق  نفوذ ۀِ

آسای پولی   از اين طريق خطر ورود سيل را به ھم ريخت والمانغرب و برلين غربی وارد بازار کرد و طرح وحدت 

  .که ديگر ارزش خود را از دست داده بود، از مناطق غربی به منطقه شوروی تشديد يافت

ًھای زمينی به برلين که بعدا از طرف شرق صورت گرفت، واکنش به ويژه  تر، مسدود کردن راه در صورت تحليل دقيق

  .ی بيابدئھا حل غرب بود تا بتواند برای دفاع از منافع خود راه» زرنگی«اتحاد شوروی در مقابل اين 

 فوق را غيرشفاف و ۀ ارتباط با انگيز١٩۴٩ پريلا ۴ی تأسيس پيمان نظامی ناتو روز ئ  عظيم رسانهۀواقعغرب در 

 ترومن که مسؤول جنايات جنگی در ھيروشيما و ناکازاکی بود در امريکا ۀجمھور اياالت متحد يسئر: غبارآلود کرد

  :سخنرانی خويش به مناسبت تأسيس ناتو حامل پيام زير بود
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ريم که با اين پيمان چتر دفاعی و دژ مستحکمی عليه ترس و تجاوز برقرار سازيم، يک چتر حفاظتی که به ما اميدوا«

اجازه دھد کار معمولی دولت برای جامعه را ادامه دھيم و زندگی موفق و خوشبختی برای شھروندان خود فراھم 

  ۴».کنيم

ھای گذشته  بار دھه  سنت فاجعهۀنی تھديد نه تنھا در ادام به عنوان با١٩۴٩ اتحاد جماھير شوروی در سال ۀترسيم چھر

  :رسيد اعتبار به نظر می قرار داشت، بلکه در مقابل يک تعمق حتا سطحی نيز بی

اتحاد جماھير شوروی طبق اصل به جای گذاردن سرزمين سوخته طی يک جنگ خانمانسوز تا نزديکی مسکو از 

 خود را عليه منتفعين جنگ جھانی دوم در  امی نازی ويران شده بود و پس از پايان جنگ نيز امکانات نظالمانطرف 

  ۵. از دست داده بودامريکا ۀاياالت متحد

 که به غرب تعلق داشت دو بار روسيه و يا المان اول قرن بيستم ۀدر نيم: داد تبليغات ناتو تاريخ را وارونه جلوه می

 ميليون قربانی داد که بيش از ھمه ٢۶ًبا اتحاد شوروی در جنگ دوم جھانی تقري. اتحاد شوروی را مورد حمله قرار داد

  ۶.داد شدگان جنگ دوم جھانی را تشکيل می ھای قربانی ديگر بود و نيمی از کل کشته ھا و خلق گروه

ًدر نتيجه ناتو اصال و ابدا تشکيل نشد تا از ھم  مردم جوامع غربی در مقابل خطر اتحاد شوروی محافظت کرده و يک ۀً

 با اين رويکرد امريکا ۀماند که اياالت متحد در نتيجه اين فرضيه باقی می. ی آنان تأمين کندزندگی سعادتمندانه برا

پيمان به  ھای ھم  جھانی با موفقيت و با حمايت دوستانه دولتۀابزاری پديد آورد تا اھداف خود را برای استقرار سلط

  . نظامی خود تضمين کندۀکمک بودج

  

  دستورالعمل برای کودتاگران

می سوق ون رابطه نيز بايد بحران کوبا را مدنظر قرار داد که اياالت متحده طی آن جھان را تا لب پرتگاه جنگ اتدر اي

 يعنی ١٩۶٢ت سگ ا٢٣روز ٧. تاريخ نام نھادۀترين لحظ بحران کوبا را خطرناک» شلزينجر«ی ئامريکاگذار  سياست: داد

که »  امنيت ملی١٨١يادداشت شماره «ھای اياالت متحده  ازهھای شوروی در نزديکی درواکترچند روز قبل از استقرار 

 را امريکادستورالعملی برای تحريک يک شورش داخلی که بايد بعد حمله «از طرف پنتاگون تھيه شده بود پخش شد، 

  ٨».ھای مھم ارتش را نيز دربر گيرد ئیجا به دنبال داشته باشد و مانورھا و جابه

بندی  الملل از سوی امپراتوری بود، بلکه جمع  حقوق بينۀريزی شد لعملی برای نقض برنامهاين يادداشت نه تنھا دستورا

يس دولت چپ کنگو که مانعی برای ئقتل ر. داری غرب بود  و يا جوامع سرمايهامريکا ۀکليه تجربيات اياالت متحد

 صورت ١٩۶١زمان سيا در سال معامالت بزرگ غرب و تاراج منابع زيرزمينی عظيم اين کشور شده بود به وسيلۀ سا

  .گرفت

، حداقل از سرنگونی دولت به طور دمکراتيک انتخاب »سيا« بسياری از کودتاھای ۀنام لمبه ف» ١٨١يادداشت شماره «

ھای  ًبه دنبال اين کودتا شاه مجددا به قدرت رسيد که با شيوه.  شباھت داشت١٩۵٣شدۀ دکتر محمد مصدق در سال 

داران غربی را به ويژه در معامالت نفتی تأمين  افع سرمايهھا سال حکومت کرد و من فاشيستی و با حمايت غرب ده شبه

  ٩.کرد

و   ١٠در اوکرائين نيز مورد استفاده قرار گرفت» مايدان«ً ظاھرا قبل و در طی و بعد از شورش ١٨١يادداشت امنيتی 

ھا  ۀ تحريک ناآرامیتر شد ھای ظريف اين شيوه ھر بار نمونه. گيرد ًظاھرا امروز نيز در ونزوئال مورد استفاده قرار می

ھای آنان مطرح  چی از طريق جنگ که به وسيلۀ نظاميان و تبليغات» حل انساندوستانه راه«ًدھد که نھايتا به  را نشان می

  .گردد، ختم شود می
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ال در يوگسالوی سابق و به دنب. ١٩٧٣يلی در سال چً مثال در – درآورد ءًتوان ھر بار عينا به اجرا البته اين شيوه را نمی

ھم اين جمله صادق است که  بر روی. المللی از طرف کشورھای غربی نقض شد  و سوريه حقوق بيناآن در عراق و ليبي

ترين و شديدترين تخلفات  شد که از قلمرو آن بيشوزی در جنگ سرد به پيمانی تبديل پيمان نظامی ناتو تازه بعد از پير

  . درآمدءالملل به اجرا در نقض قوانين بين

يميايی در اختيار عراق نھاد که در جنگ ک در جنگ بين ايران و عراق سالح امريکا ۀ اين واقعيت که اياالت متحدتنھا

عالوه برآن، با حمايت سازمان . ه شده کامل نيستئدھد که ليست جنايات ارا نشان می ١١مورد استفاده قرار گرفت،

 صورت ١٩۶۵ در سال ا سرنگونی دولت چپگرای اندونزيی تروريسم دولتی درئ ترين جنايت کشتار توده بزرگ» ياس«

در اين کودتا بيش از نيم  ١٢.ھای ضدکمونيستی از آن حمايت کرد  نيز با انگيزهالمانمسيحی - گرفت که دولت دمکرات

  ١٣.ميليون نفر قربانی شدند

  

  ھشدار آيزنھاور

آيزنھاور در مورد آن ھشدار داده . يت ددھد و روزی دوا صنعتی در مقابل جھان قرار می- مشکالتی که مجتمع نظامی

بشريت اين وظيفه را در مقابل خود قرار داده که در يک . بود تنھا با خروج برخی از کشورھا از ناتو حل نخواھد شد

ملل متحد و يا سازمان امنيت و ھمکاری در اروپا و  چون ئیھا  امنيت مشترک به کمک سازمانۀسيستم گسترد

ولی . ھای نظامی را منحل سازد ی، پيمانئ ھای ھسته ًو نھايتا نابودی سالحی ئ ھای ھسته طق عاری از سالحطور منا ھمين

  .دھد، کافی نخواھد بود اين کار با در نظر گرفتن نرخ سودی که صنايع تسليحاتی وعده می

  . بين کشورھا مانند ناتو است تر از وجود پيمان علت خطر آخرالزمانی نظامی، عميق

ی، ايجاد امکانات تعامل برای حل اختالفات در ئ ھای ھسته تسليحاتی، نابودی سالح ۀخلع سالح عمومی به جای مسابق

 برای تسلط اين امر آنگاه با ثبات و ماندگار خواھد شد که سيستم رقابت. ھای مھمی ھستند سطح برابر حقوق و غيره گام

  .بر منابع، بازارھا، سھم بازار، سود و ديگر اشکال امتيازھای اقتصادی به ضرر ديگران به تاريخ سپرده شود

طور طی  و ھمين(!) »جامعه ارزشی ناتو«مين سالگرد تأسيس -٧٠زرگداشت بجنبش صلح در رابطه با مراسم 

 یشمار به جا ديدگان بی ن و لطمهاشدگان، مجروح  کشتهالملل با ھای عيد پاک به رد خونينی که نقض حقوق بين مارش

  .الملل قيام خواھد نمود سالح و حفظ و رعايت قوانين بين نھاده، اشاره خواھد داشت و برای خلع
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