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 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
٢٠١٤ سپتمبر ٠٧  

  

 ناتو خواستار ممنوعيت پيشرفت برای روسيه و چين است
L’Otan entend interdire à la Russie et à la Chine de se développer 

گردھمآئی با شکوه ناتو در نيوپورت رسماً در مورد تصميم ھای مھم مطلبی منتشر نکرده است، ولی گمان می رود که 

 ناتو می — و به ھمين گونه ھند —برای جلوگيری از پيشرفت روسيه و چين . توافقات مخفيانه صورت پذيرفته است

د روی تروريسم امارات اسالمی حساب کند که در حال حاضر اينگونه جلوه می دھد که گوئی آن را محکوم کرده و توان

 .عليه آن مبارزه می کند

 ٢٠١٤مبر  سپت٦|) سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر 

 

در آن .  ناتو تلقی کنيمجلسۀ در پراگ، مھمترين ٢٠٠٢ سال جلسۀرا می بايستی پس از ) در ولز( گردھمآئی نيوپورت 

اين . تالنتيک شمالی بودادورن موضوع اصلی ضميمه سازی دولت ھای نوين اروپای مرکزی و شرقی در بطن پيمان 

ژی دراز مدت برای جلوگيری از پيشرفت ھای روسيه و چين است تا نتوانند با اياالت يستراتطرح بار، موضوع اصلی 

 ).١(قابت کنند متحده ر

در واقع، ناتو از تاريخ بنيانگذاری اش در سال . ھر موضوعی در رابطه با ناتو می تواند موضوع بحث و جدل باشد

 بی وقفه با تحريف رويدادھا و گزارشات بر آن بوده تا خود را به عنوان اتحاديه ای برای دفاع در مقابل توسعه ١٩٤٩
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 تشکيل شد و ھدفش دفاع از ١٩٥٥ورشو، شش سال پس از ناتو در سال طلبی شوروی معرفی کند، ولی پيمان 

  ). عکسهو نه ب( کشورھای سوسياليستی در روياروئی با امپرياليسم آنگلو ساکسون بود 

عالوه بر اين، خالف نام آن، ناتو پيمانی بين اعضای برابر نيست، بلکه اتحاديه ای است که ارتش کشورھای ھم پيمان 

ھستند » اتحاديه«در واقع، تمام ارتش ھائی عضو اين به اصطالح . اياالت متحده و بريتانيای کبير می داندرا تابعی از 

 می — نيروھای اياالت متحده در اروپا نيز ھست ه که ھم زمان فرماند—تنھا به فرمان افسر اياالت متحده در اروپا 

به فرماندھی مشترک واشينگتن و لندن بستگی دارد، ) »  Gladio «(» گالديو«باشند، در حالی که سرويس مخفی ناتو، 

برای پاسخپوئی به چنين نيازی، ). ٢(و کشورھای عضو را تحت نظر دارند که تمايالت ضد امپرياليست به قدرت نرسند

  ).، ايتاليا، يونان، قبرس و ترکيه)٣(در فرانسه (ناتو ھيچ ابائی از قتل سياسی، يا کودتا نداشته است 

عيتی ناقض اصول منشور سازمان ملل متحد است، زيرا دولت ھای عضو استقالل خود را در زمينۀ سياست چنين تاب

نقض چنين مواردی در مورد کشورھای عضو از سوی اتحاد جماھير . امور خارجه و دفاع از دست می دھند

وگل پس از روياروئی با سوسياليستی شوروی مورد اعتراض قرار گرفته بود، و رئيس جمھور وقت فرانسه، شارب د

 اش، یچھل مورد سوء قصد توسط سازمان ارتش سّری که از سوی ناتو تأمين مالی می شد، در تجديد رياست جمھور

  . سرباز و کارمند ناتو را از خاک فرانسه اخراج کرد٦٤٠٠٠فوراً فرانسه را از اين اتحاديه بيرون آورد و 

شيراک به پايان رسيد، و چند ماه پس از ورود به کاخ اليزه، فرانسه را دوباره استقالل فرانسه با پيروزی انتخاباتی ژک 

 تحت ، به تصميم نيکال سرکوزی ارتش فرانسه کامالً ٢٠٠٩سال .  و کميتۀ نظامی اتحاديه بازگرداندءبه شورای وزرا

  .فرماندھی اياالت متحده قرار گرفت

ن نھاد مدنی تداوم يافت که اساسی ترين و مؤثرترين آنھا اتحاديۀ سرانجام، فرمانبرداری دولت ھای عضو با ايجاد چندي

خالف تصورات رايج، اتحاديۀ اروپا ھيچ ارتباطی با مفھوم يگانگی اروپا به عنوان کمال مطلوب اروپائيان . اروپا است

از نفوذ شوروی و تثبيت اعضای ناتو در خارج » طرح مارشال«ندارد، بلکه ھدف از چنين اتحاديه ای مبنی بر موازين 

اتفاقی نيست که دفاتر ناتو و مديريت . در نتيجه ھدف اين است که اروپا به دو بخش تقسيم شود. سپس روسيه بوده است

و برای کنترل اتحاديه . اجرائی اروپا به طور کلی در بروکسل و در حد نازلتری در لوکزامبورگ مستقر شده است

فاً پيشنھادھای اقتصادی و ت عجيب و غريبی ايجاد کرده اند که فعاليت آن صرأط آنگلوساکسون ھا بوده است که ھيتوس

غالباً نمی دانيم که ناتو تنھا يک پيمان نظامی نيست، بلکه در زمينۀ . ی است که از پيش توسط ناتو تعيين شدهسياسي

اشد، سپس برای پيشھاد فروش  ناتو نخستين خريدار صنايع دفاعی در اروپا می بءابتدا. اقتصادی نيز مداخله می کند

اين موازين و شاخص ھا است . موازين خاصی را تعيين کرده، که به امور زندگی روزمرۀ سربازانش مرتبط می باشد

در حال حاضر سه چھارم بودجۀ . که توسط کميسيون پيشنھاد می شود، و سپس توسط پارلمان اروپا به تصويب می رسد

  .أمين می شودناتو تنھا توسط اياالت متحده ت

  

  آيندۀ طرح امپرياليست آنگلو ساکسون

در چنين چشم اندازی بود که رئيس جمھور . ، اياالت متحده در پی برخورد با چين است)٤ (٢٠٠١از تاريخ کودتای 

 با اين وجود، اين برنامه به دليل رشد اقتصادی، سياسی. اوباما موضع گيری تازۀ نيروھايش را در خاور دور اعالم کرد

 روسيه نشان داد که می تواند از اوستيای جنوبی که مورد حملۀ ٢٠٠٨و نظامی روسيه دچار اختالل شد، و سال 

  . از کريمه در مقابل کودتاچيان کی يف حفاظت نمايد٢٠١٤گرجستان قرار گرفته بود دفاع کند، و سال 

ه عنوان سامانۀ دفاع عليه موشک ھای اين طرح در آغاز ب. کنار گذاشته شد» سپر ضد موشکی« از سوی ديگر، طرح 

دفاعی در واقع سامانۀ دفاعی نبود بلکه تھاجمی بود و پيرامون مرزھای روسيه و » سپر«ايران تعريف شده بود، اين 
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با يک نگاه ساده به نقشۀ جھان می توانيم ببينيم که موشک ھای ايران، در . برای فلج کردن اين کشور مستقر شده بود

الت متحده را ھدف بگيرد، از فضای ھوائی اروپای مرکزی عبور نخواھد کرد، بلکه کوتاھترين راه را صورتی که ايا

پس از يک دھه مين گذاری در مناسبات بين . انتخاب خواھد کرد، يعنی از روی قطب شمال به پرواز در خواھد آمد

تند که از ديدگاه فنی تخريب آخرين نسل کنار گذاشته شد، زيرا درياف» سپر ضد موشکی«واشينگتن و مسکو، اين طرح 

به ھمين علت، طرح سپر ضد موشکی مبنی بر اصل . موشک ھای قاره پيمای روسی در حال پرواز ناممکن است

در روياروئی با روسيه کنار گذاشته شد، حتی اگر برای ديگر کشورھا اھميت خود را حفظ » یئبازدارندگی ھسته «

  .کرده باشد

ناتو که از . جاپانر محور روی آسيا، موجب تنش بين چين و ھمسايگانش شد، به ويژه در رابطه با واشينگتن با تغيي

مريکای شمالی در آورده، در عين حال درھايش برای ھمکاران آسيائی و اقيانوسيه، ايدگاه تاريخی اروپا را به فرمان د

 دانست که زمينۀ  البته بايد.  مشارکتی ممکن می گردد باز است، و از راه پيمان نامه ھایجاپابه ويژه برای استراليا و 

  ).٥(فعاليت ھای ناتو تمام جھان را در بر می گيرد

در اين دوران محدوديت ھای مالی، پيمان ناتو که با بحران بيگانه است، با بودجه ای معادل يک ميليارد يورو، مرکز 

  ).٦( آماده شود ٢٠١٧ال  در آغاز سدتازه ای در بروکسل ايجاد کرده است که می باي

  

ل اين دو کشور که نتوانند به اندازۀ کافی به ولۀ ضرورت جلوگيری از چين و روسيه و کنترأبر موضوع و مسعالوه  

 تابستان موضوع دسترسی پيدا کنند، و در نتيجه نتوانند به رقيب اياالت متحده تبديل شوند، طی فصل مادۀ خام اوليه

  .امارات اسالمی نيز به فھرست نگرانی ھا افزوده شد

البته جنايات امارات اسالمی تازگی . ی وسيعی ابليس نمائی اين سازمان جھاد طلب را آغاز کرده استئرسانه اردوی 

ح داده ايم که امارات ما بارھا توضي. ندارد ولی گزارشات ابليس نما تنھا مرتبط است به تاريخ حملۀ آنھا به مردم عراق

اسالمی ساخته و پرداختۀ غرب است و با وجود ظواھر امر، فعاليت امارات اسالمی در عراق کامالً منطبق است بر 

برای اجرای طرحی که در اساس نامی ). ٧(طرح اياالت متحده برای تجزيۀ اين کشو ربه سه دولت مستقل از يکديگر 

ی طرحی که با تصفيۀ قومی ھمراه است، واشينگتن به ايجاد ارتش خصوصی جز جنايت عليه بشريت ندارد، يعنه ب

  .روی آورد تا آن را به شکل پنھانی پشتيبانی ولی رسماً محکوم کند

 و استيون استلوف James Foleyمريکائی، جيمز فولی اسالمی دو نفر از روزنامه نگاران پس از اين که امارات ا

Steven Sotloffولی بررسی دقيق . ويا که اياالت متحده به عمق خطر اسالمگرايان پی برده است را سر بريدند، گ
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 Nick در مورد ذبح اسالمی نيک برگ ٢٠٠٤مورد مشابھی در سال . نشان می دھد که واقعی نيست) ٨(ويدئوھا

Berg   ٩( توسط امارت اسالمی به وقوع پيوست.(  

می با گروه ھای جھاد طلب ديگر اشاراتی داشتيم، از جمله به دليل عالوه بر اين، پيش از اين به تفاوت ھای امارات اسال

. سرويس ھای ارتباطاتی و خدمات مدنی که می تواند فوراً ادارۀ امور مدنی سرزمين ھای تسخير شده را به عھده گيرد

  .رو ھستيم که برای تداوم طوالنی مدت ايجاد شده استه در نتيجه ما با تشکل گروھی روب

 نشان داده است، خالفت اسالمی حتی اگر در Alfredo Jalife-Rahmeرحم -  که متن تحليلی آلفردو جليفھمان گونه

  ).١٠(حال حاضر به سوريه و عراق منحصر می باشد، برای حمله به روسيه، ھند و چين ايجاد شده است 

ئيم، زيرا که از آغاز به ھمين فزا دستور روز ضد روسی و ضد چينی بيدر نتيجه، موضوع امارات اسالمی را نبايد به

  .طرح تعلق داشته است

عالوه بر اين بايد دانست که از آنجائی که واشينگتن مايل نبود که يکی از دولت ھای عضو در مورد اين کاروان مسخره 

ح مريکا بارک اوباما برای تنظيم طرارئيس جمھور . ابراز بد گمانی کند، اين موضوع را به حاشيۀ گردھمآئی سپرد

 فراخوانده بود، عالوه بر استراليا که تنھا با ناتو ھمکاری می کند و عضو جلسه کشور ديگر را به اين ٨جنگی اش، 

  .به شکل مابعدی تصميم گرفتند که اردن را نيز در اين طرح شرکت دھند. رسمی آن نيست

  

  نتايج گردھمآئی

مطمئناً ناتو نيروھای نظامی اش را . در يک صبح مختصر به موضوع حضور در افغانستان اختصاص يافتگردھمآئی 

در اين گردھمآئی . ل ارتش افغانستان و امنيت کشور را حفظ خواھد نمودودر پايان سال خارج خواھد کرد، ولی کنتر

ی افغانستان بخواھند که توافقنامه ای مبنی خودشان اين لوکس را اھداء کردند که از نامزدھای رياست جمھوره حتی ب

 کنند، در حالی که اين انتخابات توسط نيروھای اياالت متحده سازماندھی و ءبر مصونيت جزائی اياالت متحده را امضا

بر اين اساس، نامزد رياست جمھوری درافغانستان که به چنين فراخوانی پاسخ . در نتيجه پوچ و بی معنی شده است

  ]تأکيد از ويراستار پورتال است[.يد، می تواند از ھم اکنون خود را بازنده بداندمثبت نگو

به ھمان شکلی که در گاوبازی شنل سرخ را برای تحريک و عصبی کردن گاو تکان می دھند، گردھمآئی تصميم گرفت 

ين کاری می خواستند گسترش دھد، با چن) که اوکرائينی جزئی از آن است(که سيطرۀ ناتو را تا بخش شرقی اروپا 

موضوع روسيه و ناتو به شکل اساسی مطرح نشد و اوکرائين را . ولی شدت چندانی نداشت. واکنش روسيه را بيآزمايند

  .ھر يک ترجيح دادند که بين کی يف و دونباس آتش بس برقرار شود. نيز به ناتو ملحق نکردند

جنگی برای مقابله با يک سرويس سايبر : د مجھز کرد گردھمآئی ناتو در عين حال خود را به دو ابزارکار جدي

و .  کشور به فرماندھی بريتانيا٧ سرباز از ٤٠٠٠کرھای نظامی چين، و يک نيروی مداخلۀ سريع متشکل از ھ

سرانجام، گردھمآئی روند پيوستن مونته نگرو را اعالم کرد، و عالوه بر اين دولت ھای عضو ناتو را به افزايش بودجۀ 

  .فراخواندنظامی 

   

  چند نکته

... با وجود اتھاماتی که دولت اوکرائين به روسيه وارد ساخته، و اين کشور را متھم به تجاوز به خاک اوکرائين می داند 

روزنامه نگار  ( Giulietto Chiesaکس نديده، بر اين اساس است که جيوليتو شيزا   نفر که ھيچ١٠٠٠ولی تنھا با 

، گردھمآئی ناتو برای جنگ عليه روسيه تصميم نگرفته است و تنھا به اقدامات نمادينه )١١(  نوشته است) ايتاليائی

  . نيوپورت تدارک ديده اندجلسۀولی نمی دانيم چرا اين ھمه پيرامون . بسنده کرده است
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به نظر . مبر، پشت درھای بسته مطرح شده است سپت٥ھمآئی رؤسای دولت روز جمعه طی گرد و يا اين که مسائل مھم 

پيش . نمی رسد که دربارۀ جنگ سّری مطلبی گفته باشند، ولی شايد در حاشيۀ گردھمآئی و تنھا با برخی از اعضای ناتو

تالنتيک مراجعه ا، ناتو موازين خودش را نقض کرد زيرا پيش از بمباران طرابلس به شورای ٢٠١١از اين در سال 

اياالت متحده، و بريتانيا به .  اين گونه قصابی ھا موافق بوده باشند باءنظر می رسد که تمام اعضاه ناممکن ب. نکرد

شکل سّری با فرانسه، ايتاليا و ترکيه در ناپل گردھمآئی تشکيل دادند و طرح حمله ای را تدارک ديدند که طی يک ھفته 

  . قربانی از بين شھروندان غيرنظامی بر جا گذاشت٤٠٠٠٠

زيرا بحران اوکرائين به عنوان تجاوز روسيه تلقی شده، بی آن که ھرگز : ان می دھد بيانيۀ نھائی رياکاری نادری را نش

بحران . به کودتای ميدان مايدان اشاره کنند و يا از استقرار دولتی در اوکرائين ياد کنند که نازی ھا جزئی از آن ھستند

 شده که از اقليت ھا پشتيبانی می کند، و در سوريه نيز به عنوان منازعه ای بين اپوزيسيون ميانه رو و دموکرات معرفی

خليج (سوی ديگر ديکتاتوری بشار اسد و گروه ھای افراطی، بی آن که ھرگز از کمک ھای مالی ديکتاتورھای خليج 

ه و بريتانيا در سوريه آغاز ياد کنند و بی آن که اعتراف کنند که بحران سوريه به وسيلۀ جنگ سّری توسط فرانس) فارس

و روشن است که پيروزی انتخاباتی رئيس جمھور ) Lancaster House اساس پيمان نامۀ النکستر ھاووس بر(شد 

عالوه بر اين بايد دانست که جمھوری عرب سوريه نه تنھا از اقليت ھا دفاع کرده است بلکه از .  درصد٦٣بشار اسد با 

ا بی شرمی تمام دربيانيۀ خود مدعی شده که بر اساس ولی بيانيۀ ناتو ب. تمام شھروندان سوری به انضمام اکثريت سنّی

 پشتيبانی می کند، در حالی که از اين پيمان نامه ھا برای تغيير رژيم ا از مردم ليبي١٩٧٣ و ١٩٧٠پيمان نامه ھای 

  . را نيز به قتل رسانده و تمام کشور را به ھرج و مرج کشاندندا نفر از اھالی ليبي١٦٠٠٠٠استفاده کردند و 

 و در شمال شرقی سوريه، يعنی تنھا ا اين وجود، طی سال ھای اخير، ناتو به اھدافش رسيد، در افغانستان، عراق، ليبيبا

نظر نمی رسد که ناتو ه در نتيجه ب. ی اداره می شودئاجتماعی به شکل قبيله  در مناطقی که ساخت و ساز و مشخصاً 

  .بخواھد مستقيماً با روسيه و چين وارد جنگ شود

Thierry Meyssan 
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