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  ٢٠١٤ سپتمبر ٠٤

 

  اياالت متحده و ناتو

منی بی  دريائی وسيعی را عليه دشمانورگسترش نيروھای نظامی در زمين و 

 نام پيشبينی کرده اند

 

 .جھان در چھار راه خطرناکی به سر می برد 

  .نپيمان نظامی غرب در وضعيت آمادگی پيشرفته به سر می برد و روسيه نيز به ھمچني

معرفی شده و روياروئی نظامی اياالت متحده و ناتو عليه روسيه پيشبينی شده » تجاوزکار«روسيه به عنوان کشور 

  .است

 The Russian(سنای اياالت متحده از ديدگاه قانونی روسيه را به عنوان کشور تجاوزکار شناسائی کرده 

Aggression Prevention Act   ( روياروئی مستقيم نظامی عليه روسيه در اوکرائين اياالت متحده را در مسير«و 

  .»قرار داده است

ھر جنگی بين اياالت متحده و روسيه آمادگی دارد که خيلی سريع به سوی جنگ اتمی منحرف شود، زيرا نه اياالت 

توانند ھر دو کشور ھزاران سالح اتمی در اختيار دارند که می . متحده و نه روسيه حاضر به پذيرش شکست نيستند

فوراً به کار ببندند و به قدرت بازدارندگی تکيه دارد، اين نظريۀ نظامی که به اشکال پيشگيری کننده می پردازد، عبارت 

  .است بسيج سربازان برای تخريب نيروھای اتمی دشمن در وضعيت جنگ

االت متحده و ناتو عبارت اي پيشگيری از تجاوز روسيه در فرجام بيش از بيست سال آماده سازی جنگ از سوی قانون

  : بوده است از محاصرۀ نظامی روسيه و چين
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ژی ي سقوط کرد، اياالت متحده بی وقفه سترات١٩٩١از ھمان لحظه ای که اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در سال 

 شناسائی ژی را نيز در رابطه با کشورھای ديگری که به عنوان دشمنيمحاصرۀ روسيه را پی گيری کرد وھمين سترات

 کشور اروپای مرکزی را به ناتو ملحق ١٢اياالت متحده . کرده بود به کار بست، به ويژه در رابطه با چين و ايران

قدرت نظامی اياالت متحده ھم اکنون مستقيماً . ساخته است که تمام آنھا به گروه ھم پيمانان قديمی مسکو تعلق داشته اند

 Philip Breedlove فيليپ بريدالو ج ستاد فرماندھی ناتو در اروپا،ه فرماند.در مرزھای روسيه اسکان يافته است

 )تصوير او را در زير می بينيد(

  

بايد «نرال فيليپ بريدالو در مالقات با پنتاگون يادآور شد که جماندھی ناتو در اروپا،  ستاد فره فرماندجوالی ٢٤روز  

 ذخيره کنيم تا بتوانيم از گسترش سريع پولندبه اندازۀ کافی اسلحه، مھمات و تدارکات ديگر را در پايگاه نظامی واقع در 

ذخيره «نرال بريدالو، ناتو نيازمند جبه گفتۀ .). ٢٠١٤, juillet ٢٤ ,RT. (»ھزاران سرباز عليه روسيه پشتيبانی کنيم 

 و به ھمين گونه نيازمند پايگاھی است که بتواند خيلی سريع نيروھای جايگزين را  و قابليت ھای عملياتی در محل است

  .»بپذيرد

 را — اسلحه، مھمات و بسته ھای خوراکی —او می خواھد تدارکات «:  در اين مورد نوشت ٢٠١٤ت گس ا٢٢تايمز، 

  .»در ستاد فرماندھی راه اندازی کند تا امکان تجمع فوری ھزاران سرباز ناتو را فراھم سازد

توسط بريدالو بايد در گردھمآئی ناتو در ) blitzkriegبليتسکريگ (» سناريوی جنگ برق آسا«به گفتۀ تايمز لندن، 

وليت ھای ؤيری از تجاوز روسيه است که مسيشگدر واقع اين طرح نسخه ای از قانون پ. انگلستان پرده برداری شود

  :زيرين را برای رئيس جمھور اوباما در برخواھد داشت 

، استونی، ليتوآنی، لتونی و پولند تدارک طرحی برای افزايش کمک ھای اياالت متحده و ناتو به نيروھای نظامی -١ «

و برای بررسی امکان اسکان دائمی نيروھای گسيل نمايندۀ دائمی اياالت متحده در نات- ٢. ديگر کشورھای عضو ناتو

  » )٢٠١٤-٢٠١٣ (S.2277 – Congrès 113e( ناتو در اين کشورھا

به يک عبارت کلی، ضميمه شدن دو مادۀ پيشنھادی در گسترۀ بازی جنگ موجب مساعد ساختن زمينه برای افزايش 

  .تنش نظامی خواھد شد

ما در مقابل نيروی نظامی بسيار . ه نقش بزرگی در طرح جنگ داردساختار پيمان نظامی به پدرخواندگی اياالت متحد

شبکه ای از » تالنتيکامنطقۀ «اياالت متحده و ناتو فراسوی .  کشور عضو آن ھستند٢٨کارا و خطرناکی ھستيم که 

  . شمالی ايجاد کرده اندوريایپيمان ھای نظامی دو جانبه با کشورھای ديگر عليه روسيه، چين، ايران و ک
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   دريائی بزرگ اياالت متحده و ناتومانور

ط ناتوی اياالت  ھای جنگ دريائی متعدد توس مانور. ھای بزرگمانورآماده سازی ھای جنگ ھميشه ھمراه است با 

لمان و ا گذاشته شد که کانادا، ءبه اجرا) FLEETEX(» فليتکس«متحده در سواحل فلوريدا در چھار چوب عمليات 

 .ترکيه نيز در آن شرکت داشتند

چھار دولت عضو ناتو . است» جنگ جھانی«علت وجودی اين بازی جنگی و اصلی که بنمايۀ آن را تشکيل می دھد، 

ژيک در مجاورت مناطق دريائی روسيه واقع شده اند، يعنی دريا و تنکۀ برينگ ي دريائی ستراتدر طول آبراه ھای

  ).ترکيه( سياه بحيرۀو ) لمانا( شمال بحيرۀ، )کانادا(، اقيانوس منجمد شمالی )اياالت متحده(

دشمن : ترجم م( روی پيوست و ھمکاری چند مليتی عمليات دريائی عليه دشمنی بی نام ابازی ھای جنگی فلوريد

  :طرح ريزی شده است ) فرضی

 ھای جنگ دريائی چند اردوئی است که برای ارتقاء ترکيب نيروھا و آزمون مھارت ھای مانورفليتکس مجموعه ای از 

 ھا مانورلمان، ترکيه و اياالت متحده در اين اناوھای نيروی دريائی کانادا، . مختلف جنگی طرح ريزی شده است

  .شرکت خواھند داشت

نيروی دريائی چند  (SNMG2اين بازديد بندری و فليتکس فھرستی از تمرين ھای آموزشی را در بر می گيرد که 

برای نخستين بار طی . تالنتيک، در آن شرکت خواھد کرداھنگام موضع گيری و گسترش نيروھا در غرب ) مليتی ناتو

اين تمھيدات . ی شمالی تدارک می بيندامريکاا در تالنتيک راچند سال گذشته است که گروه کار ناتو عمليات فرا 

  .آموزش ھای مختلفی را در باالترين سطوح عمليات دريائی ممکن می سازد

فليتکس حاوی سناريو ھای پدافند ھوائی و زير دريائی با مھمات واقعی و تمرين حرکات رزم دريائی است و برای 

 به يمن تمرين در گروه کاری است که به نيروی دريائی چند مليتی تمرين ھای نبرد گام بلند و کسب تجربيات گرانبھا

و نيروھای کانادائی می ) CSG8( نيروی دريائی چند مليتی ناتو و گروه ھوادريای اياالت متحده. ناتو ضميمه شده

يروئی يگانه آموزند که در مجموعه ای يگانه تمرين کنند تا برای واکنش در متن سناريوھای مختلف تھديد، به عنوان ن

  .ھمآھنگی کافی داشته باشند

ی شمالی مستقر شده، عبارت است از ناو امريکارزمناوھای نيروی دريائی چند مليتی ناتو که در حال حاضر در 

 F( FGS NIEDERSACHSENلمانی ا، رزمناو ) USS LEYTE GULF )CG 55فرماندھی اياالت متحده، 

  ).TCG KEMALREIS )F 247 ، و و رزمناو ترکيه 208

 ) is in Florida to prepare for Fleetex2SNMG  ١٨ c’est l’auteur qui souligne, 2014août (.  
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   سياهبحيرۀبازی جنگ در 

 

. بايد يادآوری کنيم که فليتکس يکی از انواع بازی ھای جنگ دريائی اياالت متحده و ناتو عليه دشمنی بی نام می باشد

ر مجاورت بسيار نزديک مرزھای آبی ش را در منطقه ای د ھای دريائی امانور سياه بحيرۀ، ناتو در جوالیدر ماه 

 . گذاشتءروسيه به اجرا

 با شرکت جوالی ١٣ تا ٤، رسماً به عھدۀ بلغارستان بود و بين »  Breeze « ناتو تحت عنوان مانورسازماندھی 

  . گذاشته شدءرزمناوھای يونان، ايتاليا، رومانی، ترکيه، انگلستان و اياالت متحده به اجرا

 و سازماندھی پدافند ھوائی گروه ھای رزمناو و زير ساخت ھای ساحلی آباوھای دشمن در تخريب ن«صحنۀ فرضی 

  .»بود

در نظر » ...برای ارتقاء ھمخوانی تاکتيکی و ھمکاری بين نيروھای دريائی دولت ھای عضو پيمان ناتو«تمرين ھا 

  )مراجعه شود به منابع زير(» .گرفته شده است

 ( Voir Atlantic Council ,voir aussi Russia, U.S. ships sail in competing Black Sea exercises , ,

Navy Times, 7 juillet 2014) 

روزی شروع شد که تمرين ھای   ھمان به شکل شگفت آوری دقيقاً جوالی سياه در کوران ماه بحيرۀ ناتو در یھا تمرين

دريای سياه اظھار تأسف کرد، و نيروی دريائی روسيه نيز اعالم  روسيه به روشنی از حضور ناتو در. »دشمن بی نام«

  : وھايش تحت نظر داردھا را با ھواپيماھای شناسائی و رزمنا مانورداشت که 

NTV نيروی ھوائی روسيه در ناوگان مستقر در دريای «:  به نقل از يک منبع نيروی دريائی روسيه اعالم کرد که

را ھدايت می کند زير نظر » Breeze« ھای  مانوررا که» USS Vella Gulf«سياه با دقت تمام ناو موشک انداز

  .» ھا نيستنورمادارد، اگر چه رسماً ناو فرماندھی اين 

 

  گسترش نيروھای زمينی در اروپای شرقی

) کالينينگراد(، در مجاورت مرز غربی روسيه پولند، اياالت متحده در حال گسترش انبار اسلحه در ٢٠٠٦از سال 

آغاز شد و در عين حال به )  کيلومتری مرز٦٤در  (٢٠١٠ جوالی از پولندئی در امريکاگسترش نيروھای . است
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 Stars and Stripes, 23(را آموزش می دھند ) ساخت اياالت متحده( استفاده از موشکھای پاتريوت لندیپونيروھای 

juillet 2010(.  

 و نيروھای گارد ملّی در چھار چوب امريکات، پنتاگون از گسترش نيروھای اياالت متحدۀ گساخيراً، در آغاز ماه ا

، ليتونی، استونی و ليتوانی و پولندو به ھمچنين پيشبينی کرده اند در اياالت متحده و نات. عمليات آموزش نظامی خبر داد

نرال جھمان گونه که (زمينی پياده کنند به ھمين گونه در گرجستان و آذربايجان در مجاورت مرز جنوبی روسيه نيروی 

  ).بريدالو نيز اظھار داشته است

ناتو در » دفاعی«ژی يتجاوز روسيه، ھم زمان به ستراتتدارکات نظامی پيشبينی شده در چھار چوب قانون پيشگيری از 

  :مرتبط می باشد » تسخير روسيه«مورد طرح 

ضميمه سازی کريمه توسط روسيه و زد و خوردھای شرق اوکرائين، کشورھای لتونی، استونی و ليتوانی را به حالت 

 ھای شوروی سابق تعلق داشته و داری آماده باش درآورده، زيرا اين کشورھا نيز مانند اوکرائين به گروه جمھوری

  .اقليت روس زبان ھستند

مبر برگزار خواھد شد، بايد دربارۀ اطمينان خاطر  سپت٥ و ٤آئی در انگلستان که طی  نفر از رھبران ناتو در گردھم٢٨

  .گو کنند و  و کشورھای بالتيک گفتپولندبخشيدن به 

نجال مرکل اطمينان داد که ناتو از کشورھای بالتيک دفاع خواھد کرد، روز دوشنبه، در بازديد کوتاھی از ليتونی توسط آ

  .ولی نيروھای رزمی دائمی نخواھد فرستاد

تمام کشورھا، حتی « به رويترز اظھار داشته است که Raimonds Vejonisوزير دفاع لتونی، ريموند وجونيس 

  ».يرش نيروھای کمکی در وضعيت بحرانی تقويت کنندبرای پذ[...] ، بايد زيربناھای خود را پولندکشورھای بالتيک و 

 برای گروه ھای زمينی، در پايگاه ھوائی Adaziچنين طرحی برای ليتونی به معنای سرمايه گذاری در پايگاه آدازی 

ھار  می باشد، وزير دفاع لتونی عالوه بر اين اظLiepaja و به ھمين گونه در پايگاه دريائی ليپاجا   Lielvarde  ليلوارد

  .اميدواری کرد که ناتو در مخارج شرکت داشته باشد

از توليد ناخالص داخلی را به امور دفاعی اختصاص می دھند، ولی متعھد  % ٠،٨و  % ٠،٩لتونی و ليتوانی به ترتيب 

اتش در وزير دفاع در ادامۀ بيان. برسانند % ٢،٠ اين بودجه را به ٢٠٢٠شده اند که در چشم انداز پيمان ناتو تا سال 

در حال حاضر ھيچ تھديد نظامی مستقيمی وجود ندارد، ولی ما «: اضافه کرد ) ٢٠١٤ت گس ا٢٢(گو با رويترز و گفت

ی صورت بايد نيروھای نظامی و زير بناھای خودمان را گسترش دھيم، و در صورتی که به شکل ناگھانی تجاوز نظام

  »گرفت، بتوانيم نمايندگان کشورھای ناتو را بپذيريم

  

  پياده کردن نيرو در مرز جنوبی روسيه، در مرز جمھوری آذربايجان و گرجستان

 توسط سه کشور ترکيه، گرجستان و ٢٠١٤ت گس ا٢٢وسيه با توافقنامه ای که در پياده کردن نيرو در مرز جنوبی ر

  : صورت خواھد گرفت  رسيده است،ءآذربايجان به امضا

پس از گردھمآئی سه جانبه بين وزرای دفاع جمھوری آذربايجان، ترکيه و گرجستان، تفليس اعالم کرد که ھر سه 

  .کشور مايل ھستند که بر اساس طرح مشترکی قابليت ھای دفاعی شان تقويت کنند

 سه کشور ھمکاری ھايشان را برای ايجاد نمايندگان دولتی«:  وزير دفاع گرجستان اعالم کرد که Alasaniaآالسانيا 

منافع اروپا و ناتو خواھد بود، ، او ھمچنين اضافه کرد که در جھت ».طرح تقويت قابليت ھای دفاعی آغاز کرده اند

  ».عبور می کند]  باکو– تفليس - قارص[زيرا راه عبور و مرور به افغانستان برای آنھا از «

  )٢٠١٤ت گس ا٢٢. آذری نيوز.(ھدف نگرفته است اين تمھيدات دشمن خاصی را آالسانيا در عين حال يادآور شد که
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  به شيوۀ اوباما» تغيير جھت آسيائی«روسيه و 

تغيير جھت «از ديدگاه نظامی، . اوباما به خطر افتاده است» تغيير جھت آسيائی«در خاور دور نيز مرزھای روسيه با 

اقايانوس آرام، و بھره برداری از -اياالت متحده در منطقۀ آسياعبارت است از توسعۀ صف آرائی نظامی » آسيائی

اين کشورھا با واشينگتن پيمان .  جنوبی و استرالياوريای، کجاپانمشارکت ھم پيمانان واشينگتن در منطقه، از جمله 

وريای ه، چين و کبه عنوان ھم پيمانان اياالت متحده، در طرح جنگی پنتاگون عليه روسي. ھمکاری نظامی دوجانبه دارند

  :شمالی جايگاه خاص خود را دارند 

 جنوبی در عين حال در طرح بزرگ نظامی اياالت وريای و کجاپانھمان گونه که دولت ريگان پيشبينی کرده بود، 

مراجعه . (متحده برای استقرار سامانه ھای موشکی در جھان و نيروھای نظامی گسترش سريع شرکت خواھند داشت

 ٥. مرکز مطالعات جھانی. محاصرۀ روسيه و چين: اتحاد نظامی در سطح جھانی . ی داريوش ناظم رعايامھد: شود به 

  )٢٠٠٧اکتبر 

( Mahdi Darius Nazemroaya  ,Alliance militaire mondiale: encercler la Russie et la 

Chine, Global Research, le 5 octobre 2007) 

 ستراتيژيکپنتاگون، فرماندھی ( ژی راھبردی نظامی پنتاگون مستلزم فرآيند تصميم گيری نظامی تمرکز يافته يسترات

  .طق مختلف می باشدو به ھمچنين ھمکاری با ناتو و مراکز فرماندھی اياالت متحده در منا) اياالت متحده

، ولی )USEUCOM(اگر چه امور مرتبط به روسيه رسماً در صالحيت فرماندھی نيروھای اياالت متحده در اروپا 

) USSTRATCOM( اياالت متحده ستراتيژيکطرح جنگی اياالت متحده عليه روسيه در ھمآھنگی با ستاد فرماندھی 

وھای اياالت متحده در اروپا بلکه به ستاد فرماندھی اياالت متحده در در اوماھا، در نبراسکا بوده که نه تنھا به نير

 مرتبط می باشد که ھر) USNORTHCOM(و به ستاد فرماندھی شمال اياالت متحده ) USPACOM(اقيانوس آرام 

  .ژيک کليدی به عھده خواھند داشتيستراتيک در صورت جنگ عليه روسيه نقش 

  

com.historyfuturenow  منبع :  

  

 حده و استرالياپيمان نظامی بين اياالت مت

  کردند که از اين پس گسترش نيروھایءاستراليا يک پيمان نظامی جديد را امضا ت، اياالت متحده وگس ا١٢ روز

جديد در پيوند با تغيير جھت آسيائی اوباما  اين پيمان نظامی. نظامی اياالت متحده در استراليا را امکان پذير می سازد

 : می باشد
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ديگر  يک  کرده اند که به نيروھای ھر دو کشور اجازه می دھد که باءپيمان جديدی را امضا يااياالت متحده و استرال

 .متحده در درون و بيرون کشور مستقر شده اند بھتر کار کنند، به ويژه وقتی که تفنگداران دريائی و خلبانان اياالت

 پيمان نامۀ دراز مدت به ھمکاری ھای ما در اين«: چاک ھاگل وزير دفاع اياالت متحده روز سه شنبه اعالم کرد که «

ثبات در » ستون« استراليا را به عنوان -امريکااو پيمان . »ی عمق و وسعت بيشتری می بخشدئزمينۀ امنيت منطقه 

 .منطقۀ آسيای اقيانوس آرام معرفی کرد

 ١١٠٠ به بيش از ٢٥٠از ، تعداد تفنگداران دريائی در آنجا ٢٠١١ نوشت که از سال ٢٠١٤ت گس ا١٢مسکو تايمز، 

 اعالم کرد که بخش شمالی کشور بی صبرانه David Johnstonوزير دفاع استراليا، ديويد جانستون . نفر رسيده است

  . نفر می باشد٢٥٠٠منتظر افزايش تفنگداران تا 

 دريائی مانورر مورد گزارش در مورد پيمان نامۀ اياالت متحده و استراليا به شکل غريبی مصادف بود با بيانيۀ مسکو د

  ) : مدعی آنھا استجاپانجزائری که ( در اقيانوس آرام Kourilesدر جزائر کوريل 

به آژانس روسی، مسکو  ه، سخنگوی بخش نظامی در شرق روسيAlexander Gordeyevسرھنگ الکساندر گورديو 

 ھا در جزيرۀ کوريل واحد. از شده است نظامی منطقه می باشد، آغقطعات ھائی که شامل مانور«: تايمز اعالم کرد که 

  ». شده و موضع گرفته اندادهپي

  

  خطر جنگ جھانی سّوم

تلقی شده، ولی در مورد نسخۀ کنونی ھيچ » جنگ سرد نوين«اگر چه اين روياروئی تازه بين شرق و غرب به عنوان 

روسيه از گروه کشورھای . شيده استديپلماسی بين المللی از ھم فروپا. يک از موازين جنگ سرد پيشين ديده نمی شود

خالف دوران جنگ سرد، در حال حاضر برای اجتناب از برخورد .  تنزل يافته است٧ به گروه ٨ حذف شده، و گروه ٨

شورای امنيت در سازمان ملل متحد نيز عمالً . وجود ندارد» گوی شرق و غرب و گفت«نظامی بين ابر قدرتھای رقيب 

  . تبديل شده استامريکاياالت متحدۀ به وزرارت امور خارجۀ ا

ين اياالت متحده و ناتو در وضعيتی نيستند که بتوانند در جنگ کالسيک عليه روسيه پيروز شوند زيرا برخورد نظامی ب

  .نجامدآنھا می تواند به جنگ اتمی بي

لی که در نظريۀ جنگ  به شک »سالح آخرين راه حل«جنگ سرد، از اين پس سالح ھای اتمی به عنوان - در دوران پسا

سالحی بی خطر برای «پنتاگون سالح اتمی را به عنوان .  عکسهکامالً ب. مطرح نيست» تخريب متقابل « سرد 

. »شھروندان غير نظامی که در مجاورت انفجار به سر می برند خطر ناک نمی داند، زيرا در زير زمينی عمل می کند

  .بست سالح اتمی در صحنۀ جنگ کالسيک چراغ سبز را روشن کرد، سنای اياالت متحده برای کار٢٠٠٢در سال 

تعلق دارد و نظاميان می توانند از آن به عنوان سالح متعارف » جعبۀ ابزار نظامی« ی از اين پس به ئبمب ھای ھسته 

  .استفاده کنند

ن است که واشينگتن در طنز تلخ اي. وقتی که جنگ به عنوان صلح تعبير می شود، جنگ به شکل واژگونه جلوه می کند

ی، امکان ئعالوه بر سالح ھای ھسته . تلقی می کند» ابزار صلح«ی را به عنوان ئحال حاضر سالح ھای ھسته 

  .يميائی را نيز بايد يادآور شويمککاربست سالح ھای 

ه انضمام جنگ به کار بستن روش ھای جنگی نامتعارف توسط اياالت متحده و ناتو را نيز بايد مد نظر قرار دھيم، ب

مالی، مجازات ھای تجاری، عمليات سّری، جنگ سايبری، مھندسی جغرافيائی و فنون تغيير آب و ھوائی و محيط 

  .ولی روسيه نيز توانائی ھای فنی حائز اھميتی در اين زمينه دارد. زيستی
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  د می کندرھبران عالی مقام غربی در طرح جنايتکارانه ای شرکت دارند که آيندۀ بشريت را تھدي

 از اھميت اساسی ٢٠١٤مبر  سپت٥ و ٤ی ناتو در انگلستان طی گردھمآئ. تقويم جنگ عليه روسيه تھيه شده بود

  .برخوردار است

ما در مقابل سناريوی سومين جنگ جھانی ھستيم که موضوع مرکزی گردھمآئی ناتو در انگلستان خواھد بود و توسط 

دستور روز اين گردھمآئی از پيش توسط واشينگتن، ناتو و . اندھی شده استديويد کامرون نخست وزير بريتانيا سازم

ديويد کامرون از پيش برای رؤسای جمھور تمام دولت ھای عضو ناتو نامه ای فرستاده . دولت بريتانيا ارسال شده است

  :به گفتۀ او . است

بايد برای مناسبات دراز مدت ناتو را ] توکشورھای نا[در واکنش به حرکت غير قانونی روسيه در اوکرائين، رھبران «

نحست وزير عالوه بر اين می خواھد از اين گردھمآئی برای تضمين ھم . در رابطه با روسيه مورد بررسی قرار دھند

پيمانان اروپای شرقی استفاده کند و تصميم بگيرد که چگونه ناتو با تکيه به اقداماتی که ھم اکنون در پيمان آتالنتيک 

  ». در شرف تکوين است، طی ماه ھای آينده حضور پايدار خود را حفظ خواھد کردشمالی

  

  را گرفت» تقويم نظامی«بر اساس ضرورتی حياتی بايد جلوی 

 در Celtic Manor Resortمبر، در ھتل  سپت٥ و ٤ردھمآئی آيندۀ ناتو در با فشار سياسی و تظاھرات عليه گ.١

مآئی ناتو ايجاد توافق نظامی برای جنگ عليه روسيه است که می تواند جھان را ھدف اين گردھ. نيوپورت در انگلستان

  .گرفته شود» توافق سياسی«ضرورتی حياتی ايجاب می کند که جلوی اين . به سوی سومين جنگ جھانی سوق دھد

در . ور دارند دولت عضو ناتو، رؤسای دولت ھائی که با ناتو ھمکاری می کنند در اين گردھمآئی حض٢٨عالوه بر .٢

در نتيجه ضروری خواھد بود که جنبش ضد جنگ در اين .  کشور در اين گردھمآئی شرکت خواھند داشت٦٠مجموع 

  . کشور با راه اندازی اردوئی گسترده اين گردھمآئی ناتو را متوقف کنند٦٠

. ی کنگرۀ اياالت متحده، با فشار روی سناتورھا و اعضا»قانون پيشگيری از خشونت روسيه«جلوگيری از تصويب . ٣

قانون « منطبق است بر اً بايد دانست که متن ارسالی توسط ديويد کامرون برای رؤسای کشورھای عضو ناتو قوي

چه اين قانون به تصويب برسد يا . که در حال حاضر در سطح کميته مسدود شده است» پيشگيری از تجاوز روسيه

  .ھموار می سازد» توافق سياسی«است که راه را برای نرسد، آنچه دارای اھميت می باشد ماھيت آن 

  .گواز سوی جنبش اعتراضی ضد جنگ در اياالت متحده و در تمام کشورھای عضو ناتو و راه اندازی بحث و گفت.٤

مبارزه عليه قانونيت بخشيدن به برنامۀ نظامی اياالت متحده، ناتو و اسرائيل، به وسيلۀ ضد تبليغات عليه رسانه ھای .٥

  .بزرگی که می خواھند در اين راستا بسيج کنند

  .افکار عمومی جھان بايد به اين طرح جنگی آگاھی يابد 

  .به آگاھی ھمگان برسانيد

L’opinion publique mondiale doit être mise au courant de ces plans de guerre imminente. 

Passez le mot. 

Michel Chossudovsky 

Note 

Pour plus de détails: Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN – 

Newport, pays de Galles (Royaume-Uni) – 4 et 5 septembre 2014 

Article original en anglais : 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

Dangerous Crossroads: US-NATO To Deploy Ground Troops, Conduct Large Scale 

Naval Exercises against “Unnamed Enemy”, publié le 24 août 2014. 

 آدرس الکترونيک متن اصلی

-au-troupes-de-deploiement-le-prevoient-lotan-et-unis-etats-les/ca.mondialisation.www://http

5398294/nom-sans-ennemi-un-contre-envergure-grande-de-navals-exercices-des-et-sol 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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٢٠١٤ت گس ا٢٩. مرکز مطالعات جھانی سازی  

  


