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 Political  سياسی

  
  par Thierry Meyssan -تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۶ جوالی ١٢

  

  غروب ناتو
Le crépuscule de l’Otan  

اجازه می دھد تا به درک چگونگی دروغ پردازی غرب پی ببريم و دريابيم که چرا تاريخ ناتو و فعاليت کنونی آن به ما 

مطالب متن حاضر شوک آور است، ولی آيا . از اين پس در بند ساخت و پرداخت ھای دروغ آميز خود گرفتار آمده است

ا پافشاری خودشان را در ھمين ندازند و ببيحد اکثر می توانند به ھمين دروغھا چنگ . می توانيم واقعيات را انکار کنيم

 .وضعيت سر پا نگھدارند

  ٢٠١۶ جوالی ١١/)سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

  

  …We are the wordترانه خوانی جمعی ناتو : ويدئو 

:  Videoo_md3vqLb3m=v?watch/com.youtube.www://https 

،  رھبران ناتو مجلس صرف شام را ھمراه با مشروبات الکلی پر منات به ٢٠١۵ مه ١٣در گردھمآئی ستانبول، در 

احمق ھائی را به ريشخند می گيرند که به قول و قرارھای صلح  » We are the word «با خواندن ترانۀ . پايان بردند

 ، ينس Philip Breedloveنرال فيليپ بريدالو جّدر اين ويدئوی شوک آور و بی مسما می توانيم . آميزشان باور دارند

 .  و بسياری از وزرای دفاع را ببينيمFederica Mogherini، فردريکل مورگرينی Jens Stoltenbergستولتنبرگ 

اين گردھمآئی بايد گواه بر . شد برگزار ارسا در و٢٠١۶ جوالی ٨ و ٧گردھمآئی رؤسای دولت و دولت ناتو در  

  .پيروزی اياالت متحده بر بقيۀ جھان می بود، ولی در واقع آغازی شد برای ورشکستگی

  .تالنتيک می پردازيمادر اينجا به يادآوريھائی چند در باب پيمان 

  

  آنچه پيمان آتالنتيک بود

 نگران و ١٩۴٩ای جنگ دوم جھانی در سال در حالی که برگزيدگان اروپائی از به قدرت رسيدن کمونيستھا در فرد

پيش از ھمه ھدف اين بود که از موضع قدرت در . اياالت متحده موضع گرفتند» چتر«دست پاچه شده بودند، زير 

  . ِاز پشتيبانی کمونيستھای غربی بازدارندرا وضعيتی قرار بگيرند که بتوانند شوروی ھا 
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دست آورده ه  ب١٩۵۵ غربی، که اجازۀ بازسازی ارتش خود را در سال انالمدولتھای غربی پيمان خود را با پيوستن 

 شده بود، شش سال پس از کتالنتيک بيم ناااتحاد جماھير سوسياليستی شوروی که از ظرفيت پيمان . بود، گسترش دادند

  . را به وجود آوردارساايجاد ناتو، پيمان و

از يک سو ناتو زير چتر اياالت متحده و تا : دانه ای تحول يافتند با وجود اين، با جنگ سرد، دو پيمان به شکل قدرتمن

 زير چتر اتحاد جماھير سوسياليستی ارسا و از سوی ديگر پيمان و حدود کمتری به مديريت بريتانيا اداره می شد

  . شوروی قرار داشت

) Gladio نام کد ستون پنجم ناتو(» ديوگال«ناتو در استفاده از : در واقع، بيرون آمدن از اين ساختارھا ناممکن شده بود 

 با وارساخود راه نداد، در حالی که پيمان ه بترديد برای سازماندھی کودتا و ارتکاب به قتل سياسی پيشگيری کننده 

  .چھرۀ آشکار مجارستان و چکوسالواکی را اشغال کرد که تمايالت استقالل طلبانه از خود نشان می دادند

چف اجازه داد ميکائيل گورب. ين نظام خاتمه دادن، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی به ايار برلحتا پيش از سقوط ديو

ً يعنی چيزی که بعدا به شوخی (« My Way ») راه استقالل خودشان را انتخاب کنند وارساکه دولتھای عضو پيمان 

ط کرد، ھم پيمانانش پراکنده شدند و پس از وقتی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی سقو. ناميده شد» دکترين سيناترا «

 نائل آمدند، و با درک اشتباھات گذشته، اينبار بر (OTCS)چندين سال بی ثباتی به تشکيل سازمان پيمان امنيت جمعی 

  .کيد ھمۀ کشورھای عضو به توافق رسيدندأاساس برابری 

 سازمانھائی ھستند که در واقع ناقض  منشور وارسامان ًدر اينجا مختصرا بايد يادآوری کنيم که ناتو و به ھمين گونه پي

سازمان ملل متحدند، زيرا دولتھای عضو با بسيج نيروھايشان در فرماندھی اياالت متحده و يا شوروی، استقالل 

  .خودشان را از دست می دھند

م پيمانان با روش اقتدار منشانه خالف روسيه، اياالت متحده امپراتوری خود را حفظ کرد و به استفاده از ناتو و ھدايت ھ

ھدف اوليه برای فشار آوردن به شوروی ھا و جلوگيری از کمک رسانی به کمونيستھای غربی و رفع خطر . ادامه داد

  .وميت اياالت متحده باقی ماندمولی قي. از به قدرت رسيدن آنھا، ديگر علت وجودی نداشت

که به ھيچ عنوان تھديدی ) صربستان کنونی( دولت خيلی کوچک ، ناتو نخستين جنگ خود را عليه يک١٩٩٨در سال 

اياالت متحده بی سر و صدا و به آرامی شرايط جنگ را با متشکل کردن مافيای . برای اياالت متحده نبود آغاز کرد

لت ًکوزووئی در پايگاه انجيرليک در ترکيه، اردوی حمالت تروريستی در صربستان را راه اندازی کرد، و بعدا دو

 و بعد سفارتخانه  ُپتک روی پشه فرود آمد. صربستان را متھم کرد که آن را به شکل اغراق آميزی سرکوب کرده است

ھای اتحاديه مشاھده کردند که وزن خيلی سنگين و در عين حال نامؤثر است، در نتيجه اصالحات عميقی را آغاز 

  .کردند

  

   سپتمبر به بعد١١پيمان ناتو از 

 را نداشت، و در امريکاتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ھيچ دولتی توان رقابت نظامی با اياالت متحدۀ با فروپاشی ا

ًمعموال اين اتحاديۀ نظامی بايد منحل می شد، ولی چنين اتفاقی . نتيجه با حساب پيمان ناتو، معادله باز ھم نابرابرتر بود

  .روی نداد

سپس پايتخت ھای کشورھای عضو ناتو را مورد حمله قرارداد، و . ريسمترو:  دشمن تازه ای به ميدان آمد ءابتدا

  .کشورھای عضو را مجبور کرد از يکديگر پشتيبانی کنند
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با وجود .  و گروه ريشوھا که در غارھای افغانستان به سر می بردند وجود نداشتوارساالبته، ھيچ شباھتی بين پيمان 

فتار می کنند که گوئی شباھتی بين دشمنان قديمی و جديد وجود دارد، زيرا  کشورھای عضو ناتو به گونه ای رۀاين، ھم

 کردن بيانيه ھای ناتو و اعالم نظريات و تفکرات ءتنھا ابزار محافظت از مردمانشان امضا: انتخاب ديگری نداشتند 

  .يکسان بود

ۀ ثروتمند و حاکم خودشان بوده که ناتو با وجود ادبيات تاريخ حجيمی که وجود دارد، غربيھا ھنوز پی نبرده اند که طبق

اين موضوع . را عليه خودشان بر پا کرده است، و امروز نيز اياالت متحده آن را عليه برگزيدگان آنان به کار می برد

 که به تازگی وارد ناتو شده اند اندکی متفاوت است زيرا ترس و بيم رھبران کنونی از پولندبرای کشورھای بالتيک و 

  .تھا در نخستين مرحلۀ به سر می بردکمونيس

  

  ًمنطقۀ جغرافيائی تقريبا بی حد و مرز ناتو

جای چنين رويکردی، منطقۀ ه اگر ناتو اتحاديه ای دفاعی می بود، به دفاع از کشورھای عضو بسنده می کرد، ولی ب

  . جغرافيای مداخالت نظامی اش را فراتر از اين مرزھا گسترش داده است

 ، که اياالت متحده ھنوز با جمھوری وريااز ک: ، می بينيم که از ھمه چيز می گويد وارساِنيۀ نھائی با خواندن بيا

واره اميد وار است مرکز فرماندھی ويژۀ مفريقا که پنتاگون ھا نرسانده است، تا ءدموکراتيک قرارداد صلح به امضا

ی التين، منطقۀ اختصاص امريکا گريخته، مريکاايگانه بخشی از جھان که از دست .  را مستقر کندAfriComفريقا ا

اران پنتاگون خواسته زدر مناطق ديگر، از خدمتگ). »دکترين مونرو« ((« doctrine Monroe »)يافته به واشنگتن 

  .شده است که نيروھايشان را برای دفاع از منافع فرمانروايشان بسيج کنند

 تنظيم و ھماھنگی نيروھا را به عھده ٢٠١١ را در سال اسقوط ليبيناتو بود که . اتحاديه در تمام جنگھا حضور دارد

 به اتھام استفاده از القاعده در Carter Hamنرال کارتر ھيم جفريقا، ا مرکز فرماندھی ناتو در هداشت، سپس فرماند

 Allied Land با استقرار ٢٠١٢ديه است که از سال و ھمين اتحا. د اعتراض قرار گرفتسرنگونی معمر قذافی مور

Command, جنگ عليه سوريه را سازماندھی و ھماھنگ می کند) در ترکيه(  در ازمير.  

آخرين نمونه ھا بحرين، اسرائيل، اردن، قطر و . به تدريج، کشورھای غير اروپائی به درجات مختلف به ناتو پيوستند

  .ند مه ھر کدامشان يک دفتر مرکزی برای ناتو ايجاد کرده ا۴کويت است که از 

  

   با بودجه ای معادل يک ميليارد دالر ناقابل ساخته شده استلمرکز جديد ناتو در بروکس
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  ناتو در روزگار ما

 از توليد ناخالص داخلی را ٢%از ھمۀ دولتھای عضو خواسته شده است که برای شرکت در جنگھای آينده آماده شوند و 

اين جنگ افزارھا بايد مطابق استاندارد و .  از واقعيت باشدامر اختصاص دھند، حتا اگر در واقع خيلی دوراين به 

  .شاخص ھای ناتو باشد، در نتيجه خواسته شده که آنھا را از واشنگتن خريداری کنند

البته، توليدات ملی در زمينۀ اسلحه سازی باقی می ماند، ولی نه برای دراز مدت، زيرا طی بيست سال گذشته، ناتو 

پنتاگون . جز کارخانه ھای ايالت متحدهه واپيماسازی نظامی دولتھای عضو را تخريب کرده است، بًدائما کارخانه ھای ھ

ھمۀ کشورھای عضو .  است ٣۵ساخت يک ھواپيمای چند منظوره به بھای رقابت ناپذير را اعالم کرد، اين ھواپيما اف 

ال بعد، پنتاگون ھنوز قادر نيست يک فروند  س٢٠. اين نوع ھواپيما را سفارش دادند و کارخانه ھای خودشان را بستند

از .  سرھم بندی شده را در بازارھای اسلحه به نمايش بگذارد٢٢ را بسازد و بايد اف هاز نوع ھواپيمای ھمه کار

ًمشتريان دائما دعوت به عمل می آورند که در طرح ھای تحقيقاتی سرمايه گذاری کنند، در حالی که کنگره توليد مجدد 

  . ھرگز ساخته نخواھد شد٣۵ً قديمی را در دست بررسی دارد زيرا احتماال اف ھواپيمای

  . آنانی که نپردازند بايد با سوء قصد تروريستی مقابله کنند: در نتيجه ناتو مثل يک شرکت باجگير عمل می کند 

ای سازنده از بھينه اياالت متحده با تشويق ھمپيمانان در وابستگی به صنايع نظامی اش، موجب شده است که کشورھ

در اين مدت، روسيه صنايع نظامی خود را باز سازی کرده و تالشھای  چين نيز در . سازی سامانه ھای خود باز ايستند

از پنتاگون ) کالسيک(از اين پس، ارتش روسيه در زمينۀ جنگ افزارھای متعارف . اين زمينه در شرف تکوين است

سيه در غرب سوريه، دريای سياه و کالينينگراد مستقر کرده موجب بازداشتن  سامانه ھائی که رو. پيشی گرفته است

 و در زمينۀ توليد ھواپيما، روسيه به توليد ھواپيماھای چند منظوره نائل آمده  فرماندھی ناتو از نظارت بر اين مناطق شد

ًالسيک تقريبا تا دو سال ديگر ناتو چين نيز در زمينۀ جنگ افزارھای ک.  آنھا رشک می برندنکه خلبانھای ناتو از ديد

 بی آن که واکنشی ،در نتيجه ھمپيمانان شاھد غروب اتحاديه ای ھستند که در تعلق آنان است. را پشت سر خواھد گذاشت

  .نشان بدھند، به استثناء بريتانيا

  

  در باب داعش 

امارات اسالمی در عراق و شام، : ند  در مورد القاعده، دشمن جديدی ما را تھديد می ک٢٠٠٠پس از ھيستری سالھای 

 وارساگردھمآئی . بپيوندند و عليه آن مبارزه کنند» اتحاديۀ جھانی«عضو ناتو دعوت شده اند که به دولتھای . »داعش«

مداخلۀ نظامی روسيه، «وجود  و چنين امری با  دست آمده در عراق و حتا در سوريه را تبريک گفتنده پيروزيھای ب

  ).١(» منشأ خطر و مانعی بيشتر برای امنيت ھمپيمانان است« که »   رنگش و پشتيبانی از رژيم حضور نظامی پر

 توسط اياالت متحده ايجاد ٢٠٠۶در سال ) داعش/دولت اسالمی( ھر يک با درک روشن از اين امر که امارات اسالمی 

 ھمان شکلی که گوش ما را با داستان القاعده پر شده، به ما اطمينان می دھند که امروز عليه آنھا اقدام می کند، يعنی به

، در حالی که ارتش عرب سوريه در شرق حمص عليه گروه ھای تروريست می جنگيد، جوالی ٨ولی، در . می کردند

طی .  ساعت دست به عمليات زد۴ارتش نيروی ھوائی اياالت متحده برای تأمين پوشش ھوائی به نفع تروريست ھا طی 

 بھانه برای تخريب دائمی لوله ھای انتقال گازی که از سوريه، عراق و ايران عبور می کند ۀش به مثاباين مدت از داع

خاصه کنسولگری اياالت متحده در (عربستان سعودی  در جوالی ۴عالوه بر اين، در عمليات تروريستی . استفاده کردند

در . د که تا امروز تنھا پنتاگون آن را در اختيار دارد، داعش از مواد منفجره ای استفاده کر)جده، در سوی ديگر خيابان
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نتيجه مشکل بتوانيم بدانيم که چگونه پنتاگون با يک دست عليه دولت اسالمی می جنگد و با دست ديگر به آنان اسلحه و 

  .مھمات می دھد و در برخی مناطق از آنان پشتيبانی لوژيستيک به عمل می آورد

  

  نمونۀ اوکراين

از جمله فعاليتھای نظامی تحريک آميز در حاشيۀ (...) حرکات خشونت آميز « . ناک  ديگر، روسيه استھيوالی ترس

مناطق ناتو و تمايالت آشکارش برای دستيابی به اھداف سياسی با اعمال زور و تھديد، منشأ بی ثباتی منطقه بوده و 

  .»برای ھمپيمانان مانع اساسی به شمار می آيد 

 را برای ضميمه سازی کريمه سرزنش می کند، موضوعی که واقعيت دارد، ولی شرايط وقوع اين پيمان ناتو روسيه

. دھی شده توسط سازمان سيا در کی اف و استقرار دولت با ترکيبات نازیکودتای سازمان: ضميمه سازی را نمی گويد 

 را که با ناتو پذيرفته زير پا گذاشته یکوتاه سخن اين است که اعضای ناتو مجاز به ھر کاری ھستند ولی روسيه توافقات

  .است

  

  گردھمآئی وارسا

» مناسبات ويژه اش«ه با خروج از اتحاديۀ اروپا به بريتانيا ک. گردھمآئی به واشنگتن اجازه داد که شکافھا را پر کند

 حاضر لندن برای در حال. پايان داد نمی خواھد انحالل تعھداتش در اروپا را با افزايش حضورش در ناتو جبران کند

  .روشن ساختن چنين مسائلی به بھانۀ تغيير دولت در آينده از صحنه خارج شده است

نخستين تصميم . استقرار پايگاه ھای دائمی در مرز روسيه و گسترش سپر ضد موشکی: حداکثر دو تصميم گرفته شد 

قتی نخواھند بود بلکه سربازانی خواھند بود که خالف تعھدات ناتو بوده، استقرار نظاميان به شکلی خواھد بود که پاره و

دومين تصميم عبارت است از استفاده از سرزمين ھمپيمانان برای استقرار . به شکل دائمی حضور خواھند داشت

برای جريحه دار نکردن مردم در مکانھائی که مستقر می شود، اياالت . سربازان و سامانه ھای نظامی اياالت متحده

يعنی . فرماندھی اياالت متحده بلکه تحت فرماندھی ناتو قرار بگيرده ه است که سپر ضد موشکی نه بمتحده پذيرفت

نرال کورتيس اسکاپاروتی جموردی که فقط روی کاغذ تغيير می کند، زيرا فرماندھی عالی پيمان ناتو، در حال حاضر 

Curtis Scaparrottiده برای چنين مأموريتی برگزيده شده است و افسر نظامی که از سوی رئيس جمھور اياالت متح.  

Thierry Meyssan  

[1] « Communiqué du Sommet de l’Otan à Varsovie », Réseau Voltaire, 9 juillet 2016 

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر  

http://www.voltairenet.org/article192798.html 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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