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 ?چرا روسیه نمیخواهد اوکراین عضو ناتو شود
 

دوستانی  .این پست را صرف برای کسانی مینویسم که میخواهند در این باره چیزی بفهمند و برایشان سوال وجود دارد
که به هر دلیل دیگر یا از غرب بدشان میاید و یا هم پوتین را دوست دارند لطفا به خود زحمت ندهید. این مقاله برای 

 .نیست شما
اوکراین اولین کشوری نیست که  .قبل از همه باید بدانیم که کشور های عضو ناتو از قبل هم سرحد روسیه هستند

اگر روسیه با حضور ناتو در سرحد اش مشکل میداشت   .خواست عضو سازمان ناتو شود و هم سرحد روسیه بودمی
 .کردغاز میوقتی کشور های شمال شرقی اش عضو ناتو شدند این جنگ را آ

خصوصا ارتیکل پنجم ناتو که روسیه انرا  .درضمن الزم است بدانید که ناتو یک سازمان دفاعی است نه تهاجمی
یعنی تنها در صورتی کار میدهد که یکی از اعضای ناتو مورد  .تهدید میداند به وضاحت دفاع دسته جمعی نام دارد

ضو ناتو بخواهد به کدام کشوری حمله نظامی بکند این ارتیکل  اگر یکی از کشور های ع .حمله نظامی قرار بگیرد
اساسا باید بخاطر بسپاریم که سازمان ناتو بخاطری ایجاد شد که روسیه کشور های  .برایش هیچ کمکی نخواهد کرد

ف  اروپای شرقی را در قرن بیست یکی پی دیگر اشغال کرد تا اینکه باالخره در وسط جرمنی ایجاد این سازمان توق
داد داده شد .اش  توقف  افغانستان  در  باالخره  هم کرد که  میانه  اسیای  با کشور های  را  کار  امروز روسیه   .عین 

بخاطری عضو ناتو شدن را خوش ندارد چون فکر میکند مانع میشود تا روسیه کشور های دیگر را اشغال کند وگرنه 
تو ویا ارتیکل پنجم یک پرنسیپ تهاجمی تهاجمی  برای تهدید کردن روسیه درصورتی موقف اش موجه میبود که نا

  .میداشت نه دفاعی
اینست که چرا   -حتی کسانی که هیچ سیاست نمیدانند   -پرسد سوالی که هر انسان بالغ بصورت اتوماتیک از خود می

 ?ایا تصادف است ?روسیه از نظر جغرافیا اینقدر بزرگ شده است
اهد اشغال بکند. با این همه جغرافیای که دارد هنوز هم میرود و یک  نه تصادف نیست. بخاطری که پیوسته میخو

یاد تان باشد که اگر توانست اوکراین را اشغال بکند دنبال  .کشوری را که دید ضعیف است اشغال نظامی میکند
 .افغانستان و بقیه کشور ها هم خواهد رفت

ور ها را ناتو و یا غرب دعوت به عضو شدن نکردند.  نکته مهم دیگر که الزم است بدانید اینست که یکی از این کش
شرایط عضو شدن ناتو  .این ها خودشان سال ها منتظر ماندن و پیوسته درخواست کردن که انها را عضو قبول کنند

حال سوال اینست که  .خیلی سخت است و برای بسیاری از این کشور ها خیلی وقت گرفت تا شرایط را پوره کنند
وقتی بروید تحقیق کنید میبنید که همه شان از ترس اشغال روسیه برای   ?ها میخواهند عضو ناتو شوند  چرا این کشور

روسیه مثل پهلوان های سمت شمال افغانستان که وقتی در همسایگی خانه تان خانه  .خواهند عضو شوندبار دوم می
  .کند و همه اش با زور میل تفنگمیخرد دیگر باید بدانید که یک روزی خانه شما را هم میگیرد عمل می

نکته آخر که باید بدانید اینست که روسیه هدف اش از اشغال اوکراین این نیست که اوکراین برایش حیاتی است.  
 .روسیه هدف اصلی اش اشغال اروپا است .برابر انرا نداشته باشد  ۱۰اوکراین هیچ چیزی ندارد که روسیه 

 ?چرا
ی نگهداری این سرزمین بزرگ که مانند غاصبین زمین در افغانستان از نزد همه دلیل اش اینست که روسیه برا 

فعال روسیه با انقراض نسل  .سرمایه و تکنالوژی کار دارد تا انرا حد اقل کنترول بتواند  -غصب کرده است انسان  
بدون  .میلیون بود  ۱۴۶میلیون انسان است در حالیکه سال گذشته    ۱۴۵مرد اش مواجه است نفوس فعلی روسیه حدود  

اینکه کدام جنگی آنها را بکشد خود شان در حال انقراض هستند و هرچی میکنند راهش را نمی یابند که چگونه این 
خوب معلوم است که اگر چنین دوام کند نه تنها برای کنترول روسیه عسکر  .انقراض نسل روس را توقف بدهند

گاهی از خود پرسیده اید که چرا کشور   .بدون کدام جنگ حذف میشوندنخواهد داشت بلکه دیر یا زود از روی زمین  
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گذشته از آن در همسایگی اش کشوری قدرتمند شده روان است   ?های مختلف مملو از خانم های مهاجر روسی است
  برابر روسیه است. روس ها میدانند که دیر یا زود چینی ها یک   ۱۰که به کمبود جغرافیا روبرو است و نفوس اش  

آنها قبال هم اختالفات مرزی خیلی زیاد دارند چون مثل اروپا و  .کتله بزرگ جغرافیای شانرا از آنها خواهند گرفت
اسیای میانه یک قسمت چین را هم در گذشته روسیه اشغال کرده است و میدانند که دیر یا زود چین قدرتمند انرا پس 

 .خواهد گرفت
ممکن مانع انقراض شان شود اینست که اروپا را با تمام دانش و سرمایه و    بنا تنها راهی که روس ها فکر میکنند
توانند قدرت قابل  سال عمر دیگر بخرند. به این شکل آنها می  ۲۰۰یا    ۱۰۰انسان اش اشغال کنند تا برای روسیه  

از کوریای شمالی مقایسه با امریکا و چین در عرصه اقتصاد و تکنالوژی هم شوند. فعال اقتصاد و تکنالوژی روسیه  
 ?شما گاهی شنیده اید کسی کدام متاع روسی را در بازار بین المللی بخرد .کرده هم عقب است

کنند تا با روسیه مبارزه کند  دلیلی که تمام اروپا و امریکا در عقب مردم اوکراین پت شده اند و انها را کمک می
سخنان زیلینسکی در پارلمان اروپا را به دقت  .وپا استاینست که میدانند هدف روسیه اوکراین نیست بلکه خود ار

 .بشنوید متوجه مساله میشوید
و نکته آخر هم اینکه امریکایی ها و اروپایی ها بخاطری درمقابل اشغال اوکراین تعزیرات اقتصادی وضع کردند که 

ی با اشغال اوکراین و اروپا  به زبان ساده برای روسیه میگویند که تو میخواه .هدف اساسی روسیه را ضربه بزنند
  .ماه دیگر را هم برایت نخواهیم گذاشت ۱۰۰سال دیگر بخری ما با ضربه زدن اقتصاد ات  ۱۰۰

این بازی بزرگ بقای کشور های   .این است اساس جنگ بین غربی ها و روس ها متاسفانه مردم اوکراین قیمت 
بخاطری هستند که به گفته ما افغان ها میخواهند   در این بازی غربی ها صرف مالمت .بزرگ را خواهد پرداخت

قیمت این بازی را مردم اوکراین بپردازد. اما روس ها خیلی مالمت هستند چون هدف اصلی شان اشغال و چپاول 
 .است نه امنیت

 ?شما از خود بپرسید کدام کشور در دنیا جرات میکند تا امینت روسیه را تهدید کند
وجودیکه میبنند روسیه جنگ را آغاز کرده است و به اساس قوانین بین المللی حق دفاع برای  همین اروپا و امریکا با

قدرت نظامی روس به اندازه یی زیاد است که هیچ کشوری  .همه حق مشروع است هنوز هم به جنگ روس نمیروند
طر بقای نسل روس هیچ مشکل اش امنیت نیست. مشکل اش در این است که بخا .امنیت اش را تهدید کرده نمیتواند

درست مثل اینکه یک آدم  .راهی دیگری که مشروع و منصفانه باشد ندارد و حال میخواهد با اشغال انرا حل کند
  .زور آور پیوسته اوالد هایش به مرگ خودشان بمیرد و بخواهد اوالد های دیگران را بزور بگیرد که بی اوالد نماند

نجا نوشتیم خودتان تحقیق کنید و با جزئیات اش مطالعه کنید تا باز نگویید که خودت لطفا بروید و تمام آنچه را در ای
 .چون روس را بد میبینی این چنین مینویسی

من روس ها را بد نمی بینم بر عکس با انها روابط خیلی نزدیک دارم. من یک برادر روسی دارم که فعال در روسیه  
مده است. من اولین زبانی را که در طفولیت مثل زبان مادری روان یاد گرفتم  کند و از مادر روسی به دنیا آزندگی می

شناسند این نکات را برایتان تاکید خواهند کسانی که مرا از نزدیک می .زبان روسی بود چون با انها کالن شده ام
بخاطری مینویسی که در  گویید چنین  کرد. اما این باعث نمیشود در بررسی حقایق کتمان واقعیت ها کنیم. اینکه می

 .آمریکا هستی کامال اشتباه است
سیاست و حرص انسان   -روس ها مردم نهایت ارام و مهربان مثل هر ملت دیگر دنیا هستند. متاسفانه این قدرت  

وقتی شما به  .هر کی را حلقه کرد به عین شکل متاثر اش میسازد .است که از انسان یک موجود وحشتناک میسازد
آورده    نشینید تنها سیاست را بررسی و قضاوت میکنید و نه انسان هایی را که سیاست در میداناست میبررسی سی

 .شده اند
سال قدرت    ۲۰سیاسیون روسی خصوصا پوتین با مشکالت جدی قدرت و حرص ثروت رو برو هستند. در طول  

 .ز قدرت کنار برودمیلیارد دالر ثروت جمع کرده است ولی هنوز هم نمیخواهد ا ۲۵۰تا  ۱۵۰اش 
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