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 ٢٠٢٢ نومبر ٢٥

 دتوانند دنيا را به آتش بکشن ھا می آن

 
 تبار غرب صفر نيس گيری فاجعه درجۀ احتمال تصميم

تواند به چاشنی   بعدی میۀی زاپاروژيه توسط اوکراين، که در آن ھر پرتابئ اه ھستهباران نيروگ خطر شديد گلوله

ی تبديل شود، احتمال تصادفی ئ ًانفجاری آلودگی راديواکتيو مناطق وسيع و پرجمعيت، و احتماال حتی به يک فاجعۀ ھسته

 .کند ًبودن چنين اقداماتی را کامال نفی می

سياسی اوکراين است و محافل -مجری مستقيم اين طرح، رھبری نظامی. رود شده میسخن از يک برنامۀ خوب انديشيده 

 .حاکم اياالت متحده متوليان آن ھستند

آنچه که ممکن است در پايۀ اين طرح قرار گرفته باشد، به طور قطع فقط برای دايرۀ باريکی از آغازگران معلوم است 

 .از آن اطالع ندارنديف نيز  کنندگان کیءو به احتمال زياد، حتی اجرا

اقتصاد در حال سقوط . کند ھای تبليغاتی خود، احساس بدتر و بدتر می پايان بر طبل رغم کوبيدن بی يف، علی رژيم کی

زمستان در پيش است و بعيد است با خيال راحت به زندگی . ارتش بدون صنعت نظامی دوام زيادی نخواھد داشت. است
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 چه بخواھيد چه نخواھيد، به ھر اقدامی، از جمله، به شديدترين اقدامات يا تالش برای در چنين شرايطی،. خود ادامه دھد

گلوله  -»برای حذف تمام قطعات از صفحه« - برای اين منظور. ھا از صفحه شطرنج متوسل خواھيد شد حذف تمام مھره

 .تر ھم شد ی زاپاروژيه از سر گرفته شد و حتی خطرناکئ باران نيروگاه ھسته

برند، به طور چشمگيری خطرات را  ھا از آن نام می ھمانطور که اکنون برخی رسانه» ی محدودئ ادثۀ ھستهح«يک 

 .کند دھد و بازيکنان جديدی را وارد بازی می افزايش می

طرف بماند بلکه به  تواند بی ی در اوکراين، غرب نمیئ اند که در صورت وقوع يک حادثۀ ھسته يف متقاعد شده سران کی

 .درگيری اوکراين را جھانی خواھد کرد» یئ ين امنيت ھستهتأم«ۀ بھان

مند به  اگر چه غرب و مقاصد آن چندان ھم مبھم نيست، اما احتمال دارد بخش خاصی از محافل حاکم غربی عالقه

 .حمايت از طرح افراطی اوکراين باشند

ر قالب فعلی مشارکت خود در بحران ًدر اين حالت، غرب عمال ھيچ فرصتی برای تغيير وضعيت به سمت بھتر د

 .يف نخواھد داشت ھای نظامی خود به رژيم کی  کمکۀاوکراين، به ويژه با توجه به ارائ

مريکا و کشورھای اکند، که اياالت متحدۀ  واشينگتن پست با استناد به گفتۀ نمايندۀ يکی از کشورھای عضو ناتو ادعا می

در عين حال، واشينگتن پست . اند رو شدهه ی ارسال به اوکراين با مشکالتی روبی به دليل تمام شدن تسليحات برائاروپا

يکی از مقامات يکی ديگر از کشورھای عضو ناتو که . »ھنوز ھزاران مھمات در انبارھا دارد«معتقد است، که روسيه 

ش ھستند تا مقدار کافی ی آن در تالئخواست نامش فاش نشود، به واشينگتن پست گفت که اياالت متحده و متحدان اروپا

غرب در شرايط سختی قرار . رو ھستنده سالح و مھمات در اختيار اوکراين قرار دھند، اما با مشکالت خاصی روب

کشورھای غربی بايد ذخاير خود «: اين منبع به واشينگتن پست گفت. اند ًرا قبال ارسال کرده] ھا سالح[بسياری از . دارد

  .» استتراتيژيکسحل مشکل کمبود تسليحات نيازمند اقدامات بلندمدت و «ر او، به نظ. »جو کنند و را بيشتر جست

 
تواند موقعيت مساعدی برای محافل غربی  ی در اوکراين میئ در نتيجۀ يک حادثۀ ھسته» پاره شدن بند«بر اين اساس، 

 از ھمه، کشورھای اروپای پيش. ايجاد کند تا شرايط را تغيير دھند و نيروھای جديد مخالف روسيه را وارد ميدان کنند

 .ی تبديل شوندئتوانند به چنين نيروھا مريکا ھستند، میانشاندگان مطيع اياالت متحدۀ  شرقی که دست
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ی ئ ی در يک نيروگاه ھستهئ  در اروپای شرقی چندان مشتاق جنگ نيستند، اما يک حادثۀ ھستههنشاند ھای دست دولت

ی در ئ جلوگيری از يک فاجعۀ ھسته«به اوکراين به منظور » آميز تھاجم صلح«ھا در  تواند دليل کافی برای شرکت آن می

 :به ھر حال، وزارت دفاع فدراسيون روسيه در مورد احتمال آن ھشدار داد. باشد» یئاروپا مقياس پان

طرح حداقلی برای چنين تھاجمی ممکن است وادار کردن مسکو به پايان دادن به عمليات ويژۀ نظامی به بھانۀ خطرات 

 .کراين به عنوان سکوی پرش برای حملۀ آينده به فدراسيون روسيه باشدی غيرقابل قبول، برای حفظ بقايای اوئ ھسته

، » ھدف دورتراتيژیس«توان گذار به  در صورتی که دستيابی به ھدف در چارچوب طرح حداقلی غيرممکن باشد، نمی

 .تيعنی تالش برای شکست روسيه در چارچوب يک جنگ متعارف با جذب منابع اضافی از شرق اروپا را منتفی دانس

 آشيل اين طرح ۀی روسيه و آمادگی برای استفاده از آن در صورت تھديد موجوديت روسيه، پاشنئوجود تسليحات ھستھ

 .شود غربی محسوب می

ی ئ اگر چه يک جنگ ھسته. کنند ً احتماال اين مشکل را غيرقابل حل تصور می آنگلوساکسون» ھای شاھين«با اين حال، 

کند و به نفع  مريکا را صاحب نيمی از جھان میاگذارد، اما  يکی بر نيمکرۀ غربی تأثير نمیزمحدود در اروپا به لحاظ ف

ًتصادفی نيست که دقيقا اين روزھا در اياالت متحده اظھاراتی در سطح رسمی در مورد .  است ژئوپليتيک آن

ی وزير امنيت داخلی اياالت در گواھی کتب. شود مريکا شنيده میای در اروپا برای ئ بودن انفجار ھسته» ضرر بی«

ی ئ انفجار ھسته«: شود مريکا گفته میا کميسيون امنيت ملی مجلس نمايندگان لسۀجمتحده، آلخاندرو مايورکاس در 

ی برای ميھن ئ  و ھستهخطرات راديولوژيک. ھا نخواھد داشت یئمريکاااحتمالی در اروپا عواقب منفی برای سالمتی 

ی در اروپا پيامدھای مستقيم بر سالمتی در داخل کشور ما خواھد ئ که يک انفجار ھستهما اعتقاد نداريم . کم است

 .»داشت

ی در قارۀ اروپای بنا شده بر روی شن ئھا به موفقيت خود برای مھار کردن آخرالزمان ھستھ طراحان آنسوی اقيانوس

ًقطعا دنيای جديد را قبل از تالفی . ی لذت ببردئامريکا به تنھازيرا، روسيه اجازه نخواھد داد از سوختن خود، . اميدوارند

اما بايد توجه داشت که درجۀ احتمال اتخاذ چنين تصميماتی در غرب صفر . متناسب، به حال خود رھا نخواھد کرد

 .نيست
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