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 جنگی اوکراین 
 
 

جنگی که فعأل دراوکراین شعله ور گردیده، جنگ میان کشور روسیه و کشورهای انگلیس و آمریکا که عمال در این 
 .بجز تقسیم مجدد اقتصادی جهان چیزی دیگری نیستجنگ از طریق ناتو شرکت دارد، میباشد. هدف جنگ 

 

فعأل درین جنگ هزاران اوکراینی میجنگند بدون اینکه بدانند این جنگ آنها نیست و توسط قدرتی تحریک شده که 
 .بدون لحظهای تردید آنها را تنها خواهند گذاشت

 

خواست و آرزوی اکثریت مردم صلح درسراسر  وقوع جنگها بجز ویرانی و بدبختی چیزی دیگری درقبال ندارد،  
 دنیا میباشد،

 :توجه به تحلیل یکی از تحلیل گران امور سیاسی و نظامی نمائید
 

 گرداننده وتحلیل گر امور سیاسی ونظامی کانال یک روسیه گفت : 
 

بود کنند . جانسون "دیریست بریتانیانقش ویژه درسرنوشت وبدختی اوضاع اوکراین دارد و میخواهد این منطقه را نا
نخست وزیر ، ولیز تراس وزیر خارجه این" جزیره کوچک " درتالش هستند تا کیف وشخصا زلنسکی ریس جمهور  
اوکراین را متقاعد کنند که به هیچ توافقنامه صلح باروسیه پروتوکولی را امضا نکنند و میخواهند باشنده های این  

احمقانه میزنند ووعده کمک به اوکراین میدهند و حمله اتمی علیه    کشور را تا آخرین یک اوکراینی بکشند .الف
روسیه را تا پیروزی به ادامه جنگ میدهند .حتی تاجاییکه وزیرخارجه این جزیره کوچک لیز تراس بابیشرمی کامل 

 ." میگوید : ما به حرکت بیشتر و سریعتر برای بیرون راندن روسیه ازتمامی خاک اوکراین ادامه میدهیم
 

نخست اینکه میگویند »ما« این ما کیها هستند؟ درحقیقت این چنین ابراز نظرحاکمان بریتانوی میخواهند بگویندکه 
بریتانیا در اوکراین واقعا علیه روسیه می جنگند؟ ثانیاً، در مورد چه نوع "حرکت بیشتر و سریعتر" صحبت می 

اگر خود میخواهید بفرمایید ببینیم که چه میشود !معلوم    کنید؟ با نیروی نظامی اوکراین دیگر چیزی باقی نمانده ؟
 نیست لندن باچی کسی وارد جنگ میشود؟ 

 

جالب اینجاست ؛ وقتی نخست وزیر یک کشور می آید میگوید : " اگر روسیه حداقل از برخی سالح های کشتار  
 ".ه روسیه به خود محفوظ می داردجمعی در اوکراین استفاده کند، بریتانیا، بدون مشورت با ناتو، "حق حمله را ب

یعنی بوریس جانسون حاضر است علیه مسکو حمله ای هستوی کند ؟ آیا منظور ایشان چنین است ؟ اگر چنین است  
من کامال باوردارم که باریس جانسون خود نمیداند که چه میگوید وبیخبرازدنیاست. زیرا تقابل باروسیه دراین شرایط  

 .بودخیلی سنگین خواهد 
 

آقایی جانسون ! شما درحالیکه دریک جزیره کوچک نشسته ایید ؛ میخواهید روسیه را تهدید کنید؟ مطمین باشید این  
جزیره به حدی کوچک است که تنها به یک موشک " سرمات " یکباره برای همیشه کافیست که نابود گردد چه رسد 

رادیو اکتیو چیز دیگری باقی نخواهند ماند و هیچ بازی  به بمب اتومی ؛ مطمین باشید که ازاین جزیره جز اشعه  
دیگری هم وجود نخواهد داشت . وقتی منطقه تکزاس امریکا را این موشک نابود میکند جزیره شما دیگر اهمیتی 

 .ندارد. کوشش کنید درمحاسبه خویش اشتباه نکنید
 

 ! آقایی جانسون وخانم لیز
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یاد آورشوم ؛ گزینه دیگری فرو بردن ویاغرق کردن بریتانیا در اعماق بحراست میخواهم گزینه دیگری را برای تان  
کیلومتر در ساعت در عمق کیلومتری به هدف نزدیک   200. پهپاد روسی ربات زیر آب »پوزیدون« با سرعت  

  100می شود. هیچ راهی برای متوقف کردن این پهپاد زیر آب وجود ندارد. یک کالهک روی آن با ظرفیت تا  
مگاتن. انفجار این اژدر گرما هسته ای در سواحل بریتانیا موج عظیمی را به وجود می آورد و سونامی تا ارتفاع  

متر. چنین طوفان آبی همچنین حامل دوزهای شدید تشعشع است. با عبور از جزایر بریتانیا، آنچه را که ممکن   500
می کند که حداقل برای مدتی طوالنی زندگی انسانی را   است از آنها باقی بماند به یک صحرای رادیواکتیو تبدیل

 نامناسب میگرداند. گاهی درمورد فکرکرده ایید و چشم انداز چگونه است؟
 

بگفته پوتین: "امیدوارم صدای مارا شنیده باشید وماالف نمیزنیم ومااز این سالح درصورت ضرورت استفاده خواهیم  
ن هم نداشته باشید ، زیرا واکنش ما سریع و برق آسا خواهد بود وماقطعا نمود وهیچگاهی قصد مداخله را دراوکرای

 " .تصمیمات خودرا دراین باره گرفته اییم ، پاسخ ما چیزی خواهد که دیگران ) حریفان( فاقد آنند
 .حاالامتحان شرط است ؛ بیهوده نه الف بزنیدونه هم تهدید کنید
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