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 ناتو اروپا را به نابودی تهدید می کند

ناتو قرار است ائتالفی دفاعی باشد که هدف آن محافظت اروپا از تجاوز است، اما امروز به وسیله ای 

شده است. امروز ناتو اروپا را به رانده شدن بسوی جنگ اتمی  تبدیل برای تجاوز از سوی آمریکا

نابودکننده ای با روسیه تهدید می کند. در سالهای اخیر شرکت در ناتو کشورهای اروپایی را به شریک 

بویژه منشور سازمان ملل ض قوانین بین المللی قجرم امریکا در تالش آن برای سلطه بالمنازع که آنهم نا

 رگ است، تبدیل کرده است.و اصول نورمب

برای بیان نظر خود مبنی بر نقض منشور سازمان  کریستف فن سپونِکمعاون سابق دبیرکل سازمان ملل 

اعالم شد که ناتو پایبند مشور سازمان ملل  1949در سال » ملل از سوی ایالت متحده چنین میگوید:

منحصر به نیروی  ،منشور 51دیگر کاربرد زور طبق ماده  ،ناتو 1999خواهد بود اما طبق دکترین 

اتالنتیک بود اکنون بر  –( ، منطقه اروپایی 1999سازمان ملل نیست. میدان عمل ناتو که تا آن موقع )

  «سراسر جهان گسترش پیدا کرده

در حال حاضر دولت ایاالت متحده، کشورهای اروپایی عضو ناتو را وادار به شرکت در عملیات 

منتخب اوکراین کرده است. بی مسئولیتی خودخواهانه تهاجمی در رابطه با کودتای امریکایی علیه دولت 

و ماجراجویانه دولت امریکا که خطر و ریسک فاجعه بار جنگ با روسیه را بوجود آورده تصور ناپذیر 

 است.

عد از جنگ دوم جهانی در اروپای بزرگترین مانور نظامی ب» ژوئن روزنامه گاردین  16بنا به گزارش 

شرقی در لهستان آغاز شده است چرا که ناتو و کشورهای عضو آن بدلیل دلواپسی از قاطعیت روسیه به 

 «نمایش قدرت دست زده اند

کشور گرچه  24نیروی نظامی و هزاران خودرو جنگی از  000,31روزه با  10این رزمایش نظامی »

شد اما متخصصین نظامی اعالم خطر کردند که وقوع هر اشتباه میتواند از سوی کشورهای ناتو استقبال 

 «موجب عکس العمل فدراسیون روسیه شود

اّما رهبران اروپا  ،آیا مردم اروپا واقعاً خواهان شرکت در دیوانگی تجاوز علیه روسیه هستند؟ البته که نه

یوغ امریکا رها نمی کنند؟ آیا رهبران مردم پیروی نمی کنند و اروپا را از چطور؟ آنها چرا از خواست 

ما خریده شده اند؟ اروپا برای نجات خود از نابودی اتمی باید استقالل خود را از امریکا اعالم کند 

  همانگونه که روزی امریکا استقالل خود را از انگلیس اعالم کرد.


