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  : غوث جانباز نوشته 

                                                                                            ۷۱/۱۰/۲۲۰۲ 

 ( از چه قرار است؟ کایبا ناتو )امر هی تازهٔ روس یبگو مگو ها
••••••••• 

 ی که غرب سع ستیناتو به طرف مشرق برخاسته از آن ن  مانیتوان استنباط نمود، مشکل در گسترش پ  یم کهیطور
به آن باور   نیدور شوند. کرمل  هیخواهند از روس  یم  هیروس  گانیمشکل در آن است که همسا  ابد؛یب   شتریدارد توسعهٔ ب
سرخ« را فشار خواهد داد و مسکو را راکت باران   هٔ ناتو جرئت خواهد کرد و ناگهان »دکم مانیدر پ  یندارد که کس

خود    یاسیس  -  ویو ج  یاسیو نفوذ سنات  مانیپ  نکهیاما ا  ست؛ین   شیب  یکه توهم  عتأیطب  دیطرز د  نگونهیخواهد نمود. ا
گرجستان و همچنان کشور متحد   ن،یاوکرائ  یکه در همجوار  هیکالن روس  یمعطوف به شهر ها  شتریرا هر چه ب

تواند جا داشته باشد، و    یشک و شبههٔ در این مورد نم  چگونهیتر خواهد ساخت، ه  قیو عم  شتریب  الروسیب  هیروس
 که مسکو را نگران ساخته است.   ستیاساسأ همان مورد نیا

  ان یو سپس م  کایو امر  هیروس  انیو سپس در بروکسل م  و ینخست در ژن  ر،یاخ  یروز ها  یکه ط  یاز مذاکرات  هیروس
 ناتو به طرف مشرق فورأ متوقف شود.   مانی گسترش نفوذ پ  :دینما  یهدف را دنبال م  ک یداشت،    انیو ناتو جر  هیروس

 
 : ناتو گفت ندگانی مذاکرات با نما یاز روند ها یک ی انیدر پا هیوزارت امور خارجهٔ روس نیمع ابکوف،یر یرگئیس
 

 چگاه،یه نیکه کشور اوکرائ میآن هست  ۀدر بار یو حقوق یکتب نیتضم افتیما قطعأ خواستار در م،ینمائ یم دی»ما تأک
ضد آتش و ضد آب  ، یضد مرم ن،یپوالد دیبا نیتضم ن یناتو را کسب نخواهد کرد. ا  ینظام مانیپ تی! عضوچگاهیه

  م، یده  ی م  نانی: » ما اطمبه کلمات چون   گریاستوار باشد. ما د  یسند دو جانبهٔ ضمانت حقوق  کی  یباشد، و بر مبنا
را    ودش  یابدأ شامل پکت ناتو نم  نی. ما ضمانت آنرا که اوکرائمیستی... « باورمند ندیما با  م،یدان  یخود م  تیما مکلف

 !«میخواه یم
: » ما با به موضوع گفت  وندیبه نوبهٔ خود در پ  کایمتحدهٔ امر  االتیوزارت امور خارجهٔ ا  یسخنگو  س«یند پرائ  »

  ی نم  رشیقابل پذ  کایحدهٔ امر مت  االتیا  یبرا  رایز  م،یرد نمود   نهیرا در زم  هیجانب روس  شنهادیو پ  دگاهیتمام د  تیقاطع
  ی اساسأ همان اصل   نیباز« ناتو را برهم بزند، چون ا  یدروازه ها  ی سیتا » پال  میده  یکس اجازه نم  چیباشد. ما به ه

 ناتو قرار دارد.«  ی است که در محراق اتحاد نظام
مذاکرات را » ناکام«    هیبردند. روس  شیرا پ  جهیاکنون سه روند مذاکرات بدون نت  تا  ن یکه طرف  ستیآور  ادی  قابل

 .دندینرس یتفاه چگونهیبه ه نی. جانبدیخواند و ناتو آنرا »دشوار« نام
و گرجستان را به    نیاوکرائ  یکشورها  یعنوان  چیمسکو از ناتو تقاضا نموده تا به ه  افت،یدر باال تذکر    کهیطور

را از   حاتیبه امضاء برساند و همچنان تسل  نهیزم  نیکننده را در ا  نیسند تضم  رد،ی نپذ  ینظام  مانیپ  نیا  تیعضو
 سازد.  رونیب یشرق یاروپا یاز کشور ها یبرخ
( توسعه  هیدر تالش است تا به طرف مشرق )جانب سرحدات روس  وستهی مسکو احساس آن وجود دارد که ناتو پ  در

  ی و گرجستان ادامه م  نیاوکرائ  یخود با کشور ها  ینظام  ی ها  یبه همکار  یظامسازمان ن  نی. افزون بر آن، اابدی
ً  یعنیدارد،  یدولت ها سالح ارسال م ن یدهد، به ا  کند.  یها رخنه م ورکش نیبه ا متدرجا

سلسله اقدامات    کیدست گرفتن    یمصمم است با رو  ،یبا در نظر داشت تحرکات فوق، و تجربهٔ دورهٔ شورو مسکو
 ها را متوقف سازد.  یشرویپ نیقاطع ا
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