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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مانليو دينوچی:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ مارچ ١٢

 چگونه ناتو زير اوکرائين تونل زد
. در مورد کار آماده سازی انقالب می نويسدزدھم مارکس اينگونه در اواسط قرن ن: » !خوب تونل بزنموش کور، «

 می تواند عمليات ھدايت شدۀ ناتو در اوکرائين را -  خالف مفھوم مارکسی-  کار موش کور - امروز ھمين تصوير 

 .ترسيم کند
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ه يعنی وقتی که پيمان ورشو و اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی فروپاشيد، و ب شروع شد، ١٩٩١ھمه چيز از سال 

 به ھدف اياالت متحده و ھم پيمانان اروپائی اش فوراً . جای يک دولت، پانزده دولت از جمله اوکرائين تشکيل گرديد

، ناتو ١٩٩٩سال . دکسب بيشترين بھره برداری از بروز وضعيت جديد در عرصۀ جغرافيای سياسی دست به کار شدن
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فدراسيون يوگوسالوی را از طريق جنگ ويران کرد، يعنی دولتی را از بين برد که می توانست راه گسترش تسلط بر 

لھستان، جمھوری چکوسالواکی و : شرق اروپا را سد کند، و در برگيرندۀ نخستين کشورھای پيمان باطلۀ ورشو بود 

، )بخشی از شوروی دوران گذشته(ۀ خود را به استونی، لتونی، ليتوانی ، سيطر٢٠٠٩ و ٢٠٠٤سپس، سال . مجارستان

 .لبانی گسترش داداو ) جمھورس يوگوسالوی دوران گذشته(بلغارستان، رمانی، اسلواکی، اسلوونی و کوروآسی

ور انرژی  ھزار کيلومتر مربع به مثابه مرز بين ناتو و روسيه عمل می کند، و داالن ھای عبور و مر٦٠٠اوکرائين با 

ولی اوکرائين وارد . روسيه و اتحاديۀ اروپا نيز از اين کشور عبور می کند، با اين وجود خود مختار باقی مانده است

پيوست و در عمليات » ھمکاری برای صلح« نيز به ١٩٩٤شد و در سال » تالنتيک شمالیاشورای ھمکاری «

به تصويب رسيد و رئيس » اوکرائين -عملياتی ناتوطرح «، ٢٠٠٢سال . در بالکان شرکت کرد» حفاظت از صلح«

، »انقالب نارنجی«، در تداوم ٢٠٠٥سال .  اعالم کردجمھور لئونيد کوشما نيّت خود را برای پيوستن به ناتو رسماً 

گوی  و گفت« پس از اين رويداد، فوراً . رئيس جمھور يوشچنکو برای شرکت در گردھمآئی ناتو در بروکسل دعوت شد

 گردھمآئی بوخارست ٢٠٠٨مطرح گرديد و سال » ربارۀ تمايالت اوکرائين برای پذيرش عضويت در ناتوفشرده د

ف قراردادی را برای حمل و نقل تدارکات نيروھای  کيي٢٠٠٩سال . اين کشور روشن کردچراغ سبز را برای ورود 

 . رساندءناتو در افغانستان از طريق خاک اوکرائين به امضا

 رئيس جمھور جديد ويکتور ٢٠١٠نظر می رسد، ولی سال ه از اين پس پيوستن اوکرائين به ناتو امری مطمئن ب

با اين وجود، طی . يانوکويچ با وجود ادامۀ ھمکاری، اعالم کرد که پيوستن به اتحاديۀ اروپا جزء برنامۀ دولت او نيست

افسران عالی رتبه طی سالھا در کالس . ن برقرار ساخته بوداين مدت ناتو مناسباتی با درون نيروھای نظامی اوکرائي

پيرامون مضمون چگونگی پيوستن نيروھای نظامی اوکرائين به ناتو ) لمانا(کالج دفاع در رم و اوبرمرگو « ھای ناتو 

ناتو نوينی با اساتيد » دانشکدۀ چند مليتی«کادمی نظامی اوکرائين ادر اين چھار چوب است که در . شرکت داشتند

و به ويژه بايد به ھمکاری ھای فنی و علمی اشاره کنيم که برای تسھيل عمليات مشترک و شرکت . بنيانگذاری شد

 .به فرماندھی ناتو گسترش يافت» عمليات مشترک برای حفاظت از صلح«نيروھای نظامی اوکرائين در 

 اھداف اتحاديۀ اتالنتيک شمالی اطالعات کافی بسياری ا زاوکرائينی ھا دربارۀ نقش و«عالوه بر اين، از آنجائی که 

ف مرکز اطالعاتی را برای ناتو در کييالگوی باطل شدۀ جنگ سرد است،   متأثر از ندارند و طرز تلقی شان غالباً 

در مرکز فرماندھی در ) ١(» نمايندگان جامعۀ مدنی«مالقات و سخنرانی ايجاد کرده است و حتی مالقات ھائی را با 

ازماندھی می کند و از آنجائی که گوئی تنھا آن چيزی که ديده می شود وجود دارد، روشن است که ناتو بروکسل س

. دارای شبکۀ ارتباطاتی در محيط نظامی و مدنی می باشد که فراتر از آن چيزی است که در ظاھر امور ديده می شود

 در خطاب به نيروھای اوکرائينی به آنھا بروری ف٢٠اين موضوع را می توانيم در لحن گفتار فرماندھی ناتو بشنويم که 

خواھد » نتايج ناگواری برای مناسبات آنھا با ناتو«، در غير اين صورت »بايد بی طرف باقی بمانند«اخطار داد که 

ناتو از اين پس احساس می کند که گام نوينی جھت گسترش تسلط خود در شرق برداشته و بر نيمی از اوکرائين . داشت

 .ادامه می دھد» الگوھای با طل شدۀ جنگ سرد«طه يافته است، در حاکی که ھمچنان به اردوی خود عليه احا

  

که می بينيد اين جمله داخل گيومه نوشته شده است، و به اين معنا بوده که ناتو ھمواره برای   چنان:توضيح مترجم )١

شک ن غير دولتی، حقوق بشر و روزنامه نگار و پزاجرای طرح ھايش از ابزارھائی مانند جامعۀ مدنی و يا سازما

 .يم سوء استفاده می کندبدون مرز استفاده يا بھتر بگوئ

 :آدرس متن اصلی در انوستيگ آکسيون 

http://www.michelcollon.info/Comment-l-OTAN-a-creuse-sous-l.html 
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ چمار١١ 

 منتشر شده توسط انوستيگ آکسيون 

 به مديريت روزنامه نگار آزاد بلژيکی ميشل کولن

 ٢٠١۴ چ مار١٠

 


