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  ٢٠١٥ اپريل ٢٨
 

  ژی نظامی اياالت متحدهيسترات نابينائی اتحاديۀ اروپا در مقابل
La cécité de l’Union européenne face à la stratégie militaire des États-Unis  

لۀ مھاجرانی که از جنگ گريخته و به اروپا پناھنده أل سوء قصد ھای اسالم گرايان و مسمقامات اتحاديۀ اروپا در تحلي

ای اتفاقی و جنگ در تی يری ميسان در اينجا نشان می دھد که تمام اين موارد نتيجۀ رويدادھ. می شوند در اشتباه ھستند

  .ژيک اياالت متحده می باشديفريقا نبوده بلکه جزء جدائی ناپذير اھداف ستراتاخاورميانه و 

  ٢٠١٥ اپريل ٢٥ /) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

  

 سوء قصد يا تالش برای ،از يک سو. رھبران اتحاديۀ اروپا ناگھان به وضعيت پيشبينی ناپذيری برخورد کرده اند

 و از سوی ديگر موج  ارتکاب به عمليات تروريستی توسط افرادی که به ھيچ گروه سياسی شناخته شده ای تعلق ندارند

  .زاران نفر از آنھا در ھمان دروازۀ خروجی و در ھمان آغاز سفر می ميرندمھاجران از راه دريای مديترانه که ھ

ًژيک، اين دو رويداد پيش از ھر بررسی معتبر بی ھيچ نقطۀ مفصلی و به عنوان مقوالت کامال يدر نبود تحليل سترات

لۀ موج أيس، و مسلوامور تروريستی به اطالعات و پ. متفاوت توسط اداره ھای مختلف مورد رسيدگی قرار می گيرد

بی : با اين وجود بايد دانست که ھر دو رويداد منشأ مشترکی دارند . مھاجران به گمرک و وزارت دفاع واگذار شده است

  .فريقااثباتی سياسی در شامات و در 
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  :اتحاديۀ اروپا خود را از امکانات درک موضوع محروم ساخته است

ًودشان را به خوبی انجام داده بودند، حتما می بايستی از ده سال پيش کادمی ھای نظامی اتحاديۀ اروپا کار خااگر 

سال ھا پيش، پنتاگون  در واقع، از . اياالت متحده را مورد مطالعه و بررسی قرارمی دادند» برادر بزرگ«دکترين 

مريکائی به ا-لمانیا فيلسوف Leo Straussکه از لئو اشتروس » ريۀ ھرج و مرجظن« اقسام پرونده دربارۀ انواع و

 Andrew چند ماه پيش، يکی از قديمی ترين کارمندان پنتاگون به نام آندريو مارشال .  منتشر کرده است،عاريت گرفته

Marshall ١٠ می شد، او ساالنه بودجه ای معادل متقاعد سال پيش از اين ٢٥ در صورتی که می بايستی تقاعد نمود 

ولی ھيچ يک از آکادمی ھای نظامی ). ١(وی اين موضوع دريافت می کرد ر بودجه برای پژوھش ھايش رالميليون د

. جو و پرسش اراده نکرده بود و ريه پردازی و پيامدھای آن را به جستظاتحاديۀ اروپا با تالش و کوشش پی گير اين ن

يکی از اربابان ريۀ ياد شده توسط ظزيرا موضوع عبارت است از شکلی از اشکال بربريت در جنگ و عالوه بر اين، ن

بر اين اساس، پيش فرضی که ھمه با آن آشنائی داريم . انديشه بين برگزيدگان يھودی اياالت متحده طراحی شده است

چنين است که اياالت متحده ای که ما را از چنگ نازيسم نجات داده است نمی تواند مبلغ ارتکاب به چنين جنايتی باشد 

)٢.(  

فريقا، نيجريه و مالی بلکه به ھمچنين ا، شاخ اوپا حتی اندکی نه تنھا به عراق، سوريه، ليبياگر مردان سياسی اتحاديۀ ار

ژی را يريه پردازی در زمينۀ ستراتظکمی به اوکراين سفر کرده بودند با چشمان خودشان می توانستند کاربست اين ن

يبونی در طرابلس و يا در ميدان ميادين در کی ولی به سخنرانی در ساختمانی در منطقۀ سبز در بغداد، يا روی تر. ببينند

 ھای خودشان را نيز به درخواست سفارتخانه. ًيف بسنده کردند، و واقعا نمی دانند چه به روزگار مردم آمده است

عالوه بر . بسته اند تا چشم و گوششان از ديدن و شنيدن واقعيات دردناک دورتر از ھميشه باقی بماند» برادر بزرگ«

در محاصرۀ اقتصادی شرکت کردند به شکلی که ھيچ بازرگانی نتواند پايش » برادر بزرگ « از ھم به درخواست اين، ب

  .را به آنجا بگذارد و از اوضاع مطلع گردد

  

گاھی اوقات امواج دريا . داد نامشخصی از پناھندگان در دريای مديترانه غرق شده و جانشان را از دست داده اندتع

اجسادی را به سواحل ايتاليا می آورد و در برخی موارد ديگر مأموران گمرک شناوری انباشته از اجساد آدمھا را 

  .کشف می کنند

   

  ھرج و مرج نه اتفاق بلکه ھدف است

و » کمبود ضروريات زندگی«آنچه رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند گفته است، مھاجران ليبيائی حاصل خالف 

 بوده و کشور او نيز در اجرای آن نقش رھبر را به  نبوده، بلکه نتيجۀ عمليات پيشبينی شده» اتحاديۀ حفاظتی « عمليات 
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پس از سقوط معمر  » اانقالبی ھای ليبي« اھم بين به اصطالح تداوم ھرج و مرج را به نبود توافق و تف. عھده داشته است

 ھرگز آن ادر ليبي. قذافی نسبت می دھند، ولی در واقع چنين ھرج و مرجی جزء جدائی ناپذير اھداف اياالت متحده است

نداز گذاشته گونه که در رسانه ھا منعکس ساختند انقالب دموکراتيکی در کار نبود، بلکه جدا سازی سيرنياک در چشم ا

 نفر از مردم ١٦٠٠٠٠جای آن ه  گذاشته نشد، بلکه بءصادر و به اجرا» حفاظت مردم«ھرگز مجوزی برای . شده بود

يعنی رقمی که ( در بمباران ھای اتحاديه کشته شدند که سه چھارم آنھا را شھروندان غير نظامی تشکيل می دادند اليبي

  ).صليب سرخ بين المللی اعالم کرده است

ت أ بپيوندم، به عنوان ناظر در مالقات طرابلس بين ھيابه ياد می آورم، پيش از آن که به دولت جمھوری عرب ليبي

ت نمايندگی اياالت أگوی طوالنی، رئيس ھي و در اين گفت.  دعوت شده بودمانمايندگان اياالت متحده و نمايندگان ليبي

ت آنھا را از مرگ حتمی نجات دھد تنھا به اين شرط که رھبر را متحده به مخاطبان خود می گفت که پنتاگون حاضر اس

ی در مورد انتخاب رھبر جديد به اين ئت اضافه کرد که وقتی قذافی بميرد، جامعۀ قبيله أرئيس ھي. به آنھا تحويل دھند

دام بی دادگاه پس از اع. زودی ھا توفيقی به دست نخواھند آورد و کشور در ھرج و مرجی بی سابقه ای غرق خواھد شد

 من اين موضوع را بارھا به مناسبت ھای گوناگون سعی کردم توضيح دھم و رويدادھائی را  ٢٠١١بر ورھبر در اکت

  .که امروز مشاھده می کنيم، پيشبينی کرده بودم

  

او پيرامون خود گروه کوچکی از شاگردان را گردآوری . متخصص فلسفۀ سياسی بود) ١٨٩٩-١٩٧٣(لئو اشتروس  

آنھا به نوعی فرقه ای را تشکيل دادند که به منبع الھام . ًکرده بود که ھمۀ آنھا بعدا در وزارت دفاع استخدام شدند

  .ژی پنتاگون تبديل شديبخش سترات

   

  »ريۀ ھرج و مرج ظ ن«

ھرج و « کاخ سفيد با طرح  »تئوری ھرج و مرج« ، نشريات اياالت متحده شروع کردند به افشای ٢٠٠٣وقتی در سال 

 می خواست بگويد که تخريب ساختارھای اختناق برای آن است تا شبه آن پاسخ گفت، و با اين نگر» مرج سازنده

شی ولی نه لئو اشتروس و نه پنتاگون ھرگز از چنين نگر. ند شکوفا گرددجريان زندگی بی آن که به مانعی برخورد ک

جز خواست ه  عکس، به باور آنھا، ھرج و مرج بايد به شکلی صورت بگيرد که ھيچ چيزی بهًکامال ب. حرف نزده بودند

  ).٣(آفرينشگر نظم نوين جھانی نتواند شکل بگيرد 

ساده ترين شکل غارت منابع طبيعی يک کشور : شکل زير تعريف کنيم ژيک را می توانيم به ياصول اين دکترين سترات

 و ارتشی نيز در کار نباشد که واکنش نشان  وقتی دولتی وجود نداشته باشد. اشغال آن نيست بلکه تخريب دولت آن است

 که رھبری ژيک ارتش اياالت متحده و اتحاديه ایيبر اين اساس، ھدف سترات. دھد، خطر شکست وجود نخواھند داشت

ھر بالئی سر مردم بومی کشورھای ھدف گيری . ًآن را به عھده دارد، يعنی ناتو، مشخصا تخريب دولت ھا می باشد

  .شده می آيد جزء مسائل و مشکالت واشنگتن نيست
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ثر ًاين طرح غير قابل تصور برای اروپائيان از تاريخ جنگ داخلی انگلستان کامال روشن شد و به ويژه با لوياتان ا

ًتوماس ھوبز که ضرورتا به اين نتيجه رسيدند که بايد از برخی آزادی ھا چشم پوشی کرد، و برای جلوگيری از غوطه 

  .ورشدن در ھرج و مرج حتی صالح عمومی بر پذيرش دولت مستبد خواھد بود

  

  اتحاديۀ اروپا تبانی خود را با جنايات اياالت متحده انکار می کند

اين جنگ ھا در شورای امنيت به ). ٤( ميليون نفر انجاميده است ٤عراق به بھای جان بيش از جنگ ھای افغانستان و 

مبر و در  سپت١١ می دانيم که خيلی پيش از معرفی شده، ولی امروز» حق دفاع از خود«عنوان پاسخ ضروری در متن 

نوان دليل و برھان برای آغاز اين طرح ريزی شده بود، و در نتيجه آنچه به ع» ترسيم مجدد خاور ميانۀ بزرگ«طرح 

  .جنگ ھا مطرح گرديده تبليغات پوشالی و ساختگی چيز بيشتری نبوده است

ًمعموال نسل کشی ھای دوران استعمارگری ھای اروپائی ھا را بازشناسی می کنيم، ولی امروز حتی با وجود پرونده 

می پذيريم که پدرانمان خبيث بودند .  رسميت می شناسيم ميليون قربانی را به٤ھای عينی و انکار ناپذير به ندرت اين 

  .ولی تصور می کنيم که ما آدم ھای خوب ھستيم و نمی توانيم بپذيريم که ما نيز سرانجام در تبانی با چنين جناياتی ھستيم

ا پس از پايان جنگ لمان را به تمسخر می گيريم که تا پايان به رھبران نازی اعتماد کردند و تنھابه راحتی مردم بيچارۀ 

ھا رفتار می کنيم، و ھمچنان به ًولی ما نيز دقيقا مثل آن.  پی بردند،جناياتی که به نام آنھا مرتکب شده بودندبه بود که 

ًمطمئنا فرزندان ما . شممان را روی جناياتی که به نام ما مرتکب می شود می بنديمچاعتماد می کنيم و » برادر بزرگ «

  ...سخره خواھند کرددر آينده ما را م

  

  وقتی اتحاديۀ اروپا در تعبير رويدادھا دچار اشتباه می شود

ًھيچ يک از رھبران اروپای غربی، مطلقا ھيچ يک شھامت آن را نداشته تا اعتراف کند که پناھندگان عراق، سوريه، ) ١

ًگريخته اند که ما عمدا ولی ناخودآگاھانه ، شاخ آفريقا، نيجريه و مالی از ديکتاتورھا نگريخته بلکه از ھرج و مرجی اليبي

  .در کشور آنھا ايجاد کرده ايم

ًھيچ يک از رھبران اروپای غربی، مطلقا ھيچ يک شھامت آن را نداشته تا اعتراف کند که سوء قصدھای اسالم ) ٢

ھائی ھدايت شده نبوده بلکه توسط ھمان» خاورميانۀ بزرگ« گرائی که اروپا را ھدف گرفته نتيجۀ گسترش جنگ برای 

دشمن يھودی ھا و » اسالم گرايان « ما ترجيح می دھيم فکر کنيم که . که در اين منطقه به ھرج و مرج دامن زده اند

با قاطعيت . مسيحيان ھستند، ولی در واقع اکثر قربانيان آنھا نه مسيحی و نه يھودی بلکه از بين خود مسلمانان ھستند

متھم می سازيم، در حالی که چنين نگرشی با فرھنگ آنان بيگانه بوده و » جنگ تمدن ھا« تمام آنھا را به دامن زدن به 

  ).٥(تنھا در بطن شورای امنيت ملی اياالت متحده تدارک ديده شده است 

اسالمی « ًھيچ يک از رھبران اروپای غربی، مطلقا ھيچ يک شھامت آن را نداشته تا اعتراف کند که مرحلۀ بعدی ) ٣

بکه ھای پخش مواد مخدر بر اساس الگوی ضد انقالبی ھای نيکاراگوئه است که در جامعۀ سياه کاليفرنيا با ش» سازی 

ی امتياز  ايم فراموش کنيم که خانوادۀ کرزو تصميم گرفته). ٦(ّکمک ھای سری سازمان سيا مواد مخدر می فروشند 

  ).٧(پخش ھروئين افغان را از مافيای کوزووو به داعش منتقل کرده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

ت متحده در کی يف، گوفری پيات و سفير اياالVictoria Nulandمعاون وزير امور خارجه، ويکتوريا نوالند  

Geoffrey R. Pyatt .شده، ويکتوريا نوالند ءنی رھگيری شده از سوی مدافعان مساوات افشاولفيدر يک مکالمۀ ت 

  ).نیولفيگفتۀ دقيق ويکتوريا در مکالمۀ ت(» اتحاديۀ اروپا را بگايد«گفته است که می خواھد 

   

   به اتحاديه اروپا نبوده استاياالت متحده ھرگز خواھان پيوستن اوکراين

را مورد بررسی قرار ندادند زيرا چنين کاری برای آنھا » ريۀ ھرج و مرج ظن« دمی ھای نظامی اتحاديۀ اروپا آکا

ًچند استاد و پژوھشگری که در اين زمينه دست به ماجراجوئی زدند فورا به سنگينی مجازات . ممنوع اعالم شده بود

نوشته بودند تعدادی نويسندۀ خارج از حوزۀ نظامی به اين موضوع » ريۀ توطئهظن«نه از شدند، در حالی که در رسا

  .توجه نشان دادند

سياستمداران اتحاديۀ اروپا فکر می کردند که رويدادھای ميدان ميادين به شکل خود جوش به وقوع پيوسته و تظاھر 

ولی مقامات اتحاديۀ اروپا از . ت اتحاديۀ اروپا ھستندکنندگان خواھان خروج از سيطرۀ اقتدار روسيه و پيوستن به بھش

انتشار مکالمۀ معاون وزير امور خارجۀ اياالت متحد ھويکتوريا نوالند بھت زده شدند که گفته بود که ھدفش اين است 

  .از اين پس پی بردند که ھيچ چيزی از اين رويدادھا نفھميده اند). ٨(» اتحاديۀ اروپا را بگايد « که 

چنين پژوھش ھائی را در کشورھايشان تشويق کرده بودند، در می يافتند که با مداخله در اوکراين و سازماندھی اگر 

نگرانی بزرگ واشنگتن . ، اياالت متحده کاری خواھد کرد که اتحاديۀ اروپا در خدمتش باقی بماند»تغيير رژيم « برای 

لمان ا، اين است که ٢٠٠٧ون موضوع امنيت در مونيخ به سال از دوران سخنرانی والديمير پوتين در گردھمآئی پيرام

با تخريب تدريجی دولت اوکراين، اياالت ). ٩(در پی تحقق منافع اصلی خود با مسکو ھمراه گردد و نه با واشنگتن 

و به ھر  را دوره کنيد  می توانيد رويدادھای پی در پی. متحده راه ارتباطی بين اتحاديۀ اروپا و روسيه را قطع کرد

ھمان گونه که گفتار ويکتوريا نوالند نشان می . سوئی بگردانيد و تعريف کنيد ولی مفھوم ديگری جز اين نخواھيد يافت

تنھا ھدف او تبديل اين سرزمين به يک منطقۀ خطرناک .  واشنگتن نمی خواھد اوکراين به اتحاديۀ اروپا بپيوندد دھد،

  .برای عبور و مرور است
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گروھک ھای نازی و اسالمگرا ) غرب اوکراين ( در ترنوپول ) لمان نازیاتاريخ سالروز سقوط رژيم  (٢٠٠٧ مه ٨

سازمان ھای ليتوانی، لھستان، اوکراين و . تشکيل دادندجبھۀ به اصطالح ضد امپرياليستی برای مبارزه عليه روسيه 

جدائی طلبان اسالمگرای کريمه، آديغيه، داغستان، اينگوشتيا، کارباردينو بالکاريا، قره : ند تروسيه در آن شرکت داش

ل به دلي) رھبر شورشيان چچن امير امارت اسالمی قفقاز(دوکو خاماتوويچ عمروف . چای و چرکس، اوستيا و چچنی

مجازات ھای بين المللی نمی توانست به آنھا بپيوندد ولی بيانيه اش را فرستاده تا برای اعالم ھمبستگی در آنجا 

 به عھده داشت که امروز به مقام مشاور Dmytro Yaroshرياست اين جبھه را دميترو ياروش . خوانده شود

  .وزارت دفاع اوکراين ارتقاء يافته است

   

  متحدهطرح نظامی اياالت  

» اسالمی«ما تازه در آغاز سوء قصدھای : اکنون ما به دو مشکل برخورد کرده ايم که با شتاب در حال گسترش است 

  . مديترانه طی يک سال گذشته به سه برابر رسيده است بحيرۀ و مھاجرت از طريق ھستيم

در پيوند با خاورميانۀ بزرگ و » اياناسالم گر« اگر تحليل من درست باشد، طی ده سال آينده ما شاھد سوء قصد ھای 

مرتبط به اوکراين به شکل مضاعفی در عرصۀ بين المللی مطرح » نازی « آفريقا خواھيم بود که با سوء قصد ھای 

 در ٢٠٠٧در نتيجه کشف خواھيم کرد که القاعده و نازی ھای اوکراين از دوران گردھمآئی مشترک سال . خواھد شد

در واقع، پدر بزرگان آنھا از دوران جنگ جھانی دوم با . در پيوند با يکديگر عمل می کنند) در اوکراين(ترنوپول 

اين برنامه در ( نازی ھا مسلمانان شوروی را برای جنگ عليه مسکو استخدام کرده بودند . يکديگر آشنائی داشته اند

در پايان جنگ، توسط سازمان ).  گذاشته شدءچھارچوب طرح وزارت رايش برای سرزمين ھای اشغالی شرق به اجرا

  .سيا يکی و ديگری برای اجرای عمليات تروريستی عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی به خدمت گرفته شدند

 نفر ٢٠٠٠٠٠( لۀ بشر دوستانه مطرح می باشد أدر حال حاضر تنھا به عنوان يک مسمھاجرت از طريق مديترانه که 

تصميم اخير . فزايش است تا اين که به يک مشکل خيلی وخيم اقتصادی تبديل شود، ھمچنان در حال ا)٢٠١٤در سال 

 موجب متوقف ساختن موج مھاجران نخواھد شد، بلکه به ااتحاديۀ اروپا برای غرق کردن شناورھای قاچاقچيان در ليبي

 و نه برای پايان بخشيدن به ( ادامه يابد ااجرای عمليات نظامی تازه ای خواھد انجاميد تا وضعيت ھرج و مرج در ليبي

  ).ھرج و مرج 

تمام اين مسائل در اتحاديۀ اروپا که امروز به ساحل صلح و تمام آرزوھا تبديل شده موجب ايجاد اختالل ھای وخيمی 

 که برای او ضروری می باشد نيست، بلکه می خواھد مطمئن  البته واشنگتن خواھان تخريب اين بازاری. خواھد شد

  . به رقيب خود او تبديل نخواھد شد و در نتيجه در پی محدود ساختن گسترش اروپا خواھد بودشود که ھرگز
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 Paul تزمريکا بوش پدر يکی از شاگردان لئو اشتروس را به نام پل ولفوويا، رئيس جمھور ١٩٩١در سال 

Wolfowitz) اصی را تدارک ببيندژی خيمأمور کرد تا برای دوران پسا شوروی سترات) که تا کنون ناشناخته بود .

بر اين اصل استوار بود که برتری اياالت متحده بر تمام جھان مستلزم متوقف ساختن اتحاديۀ اروپا » تزدکترين ولفووي«

 طی بحران ملی در اياالت متحده، رئيس شورای اقتصادی کاخ سفيد، تاريخ شناس کريستينا ٢٠٠٨در سال ). ١٠(است 

ت که تنھا راه واپس زدن بانک ھا، بستن بھشت مالياتی در کشورھای ثانوی می  می گفChristina Rohmerرومر 

طور ه ب. باشد، به انضمام تحريک اختالل در اروپا به گونه ای که سرمايه ھا به سوی اياالت متحده سرازير شود

م ذوب کند، به ھمين مريکای شمالی و اتحاديۀ اروپا را در ھامشخص، واشنگتن امروز می خواھد قرارداد تجارت آزاد 

  ).١١(ر و يورو و کشورھای عضو اتحاديۀ اروپا را در سطح مکزيک تنزل دھد الگونه د

مريکا بارک اوباما برای آنھا تدارک ديده آگاه امتأسفانه نه مردم اتحاديۀ اروپا، نه رھبران آنھا به آن چه رئيس جمھور 
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