
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٧

 .دھيم می   را ھدف قرارامريکای شود ئاگر جنگ ھسته : روسيه 

 دی محدود وجود ندارئچيزی به نام جنگ ھسته :  ھشدار دادامريکاسفير روسيه در 

 

 .ی شده استئ احتمالی از سالح ھای ھسته ۀدر اياالت متحده نيز اکنون درگير بحث در مورد استفادسفير روسيه 

ی تحت فشار قرار گيرد، ئ ھای ھسته کند، اما اگر روسيه برای استفاده از سالح او اعالم کرد مسکو کسی را تھديد نمی

  .تواند پشت اقيانوس از آن محفوظ بماند  ديگر نمیامريکا

ی عليه ئ احتياطی ھسته  آنتونوف، سفير روسيه در واشنگتن ھشدار داد که اياالت متحده با درگير شدن در بیآناتولی

 .وجود ندارد» ی محدودئ درگيری ھسته«کند که چيزی به نام  اندازد و يادآوری می روسيه، ھستی خود را به خطر می

ًا اميدوار بودند که در صورت استفاده از تسليحات  ظاھرامريکاسفير روسيه ھمچنين گفت که برنامه ريزان نظامی 

ی در اروپا، اياالت متحده بتواند پشت اقيانوس خود را پنھان کند و از اين در گيری در امان بماند، او نسبت به ئھسته 

  .چنين ريسکی ھشدار داد

ک درگيری محلی يا منطقه ی به سرعت منجر به تشديد يئمی توان فرض کرد که ھرگونه استفاده از سالح ھای ھسته 

  .ی به يک درگيری جھانی خواھد شدئ

منتشر شد به اطالع  The National Interest ۀ تحليلی که روز چھارشنبه در مجلۀاو اين مطالب را در يک مقال

  .ی ھا رساندئامريکا
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  . از سوی اياالت متحده ناشی می شود نه از روسيهنجشخطر تشديد ت: آنتونوف نوشت

ل و دھه، واشنگتن با گسترش ناتو به سمت شرق به مرزھای روسيه نفوذ کرده و معاھدات مختلف کنتربرای چندين

  .ژيک با روسيه را يکطرفه ملغی کرده استيستراتتسليحات 

سادگی ناديده ر امنيت ملی روسيه را به خطر می اندازد بکه اين ام اين ديپلمات افزود، اعتراضات مسکو مبنی بر اين

ژيک به ويژه در يستراتمی خواھد به مزايای «و رھبری روسيه را به اين باور رساند که اياالت متحده . گرفته شد

  »دستيابی به تسلط نظامی جھانی«آنھم با ھدف » ی با روسيه دست يابدئرويارو

 ح ھسته خلع سالۀ روسيه در زمينۀ قبل از شروع به کار در واشنگتن در وزارت خارجامريکاسفير فعلی روسيه در 

  .ژيک فعاليت می کرديستراتای، شفافيت نظامی و کاھش خطرات 

 .ی است که مسکو بايد به آن پاسخ نظامی می دادئ آنتونوف، بحران جاری در اوکراين ناشی از تداوم سياست ھاۀبه گفت

ن نظامی اش گفته  و متحدانش تھديد می شود، ھمانطور که در دکتريامريکااگر روسيه معتقد باشد که موجوديتش توسط 

  .ی خود استفاده خواھد کردئشده از سالح ھای ھسته 

 از اين طريق اظھارات رھبری روسيه در مورد اين دکترين را امريکامحافل رسمی دولت : اين ديپلمات ادامه داد

  . ھا را بيشتر کنندنجشتحريف می کنند تا ت

  .بترساند» ی روسيهئتھديدات جعلی ھسته «واشنگتن ھمچنين سعی دارد مردم خود و ساير کشورھا را با 

 خود را تعديل کند، به منافع امنيت ملی روسيه احترام ۀوی از اياالت متحده خواست تا لفاظی ھا و سياست ھای خصمان

ی در تجديد تعھد خود برای تالش برای جلوگيری از ھرگونه استفاده ئ کشورھای مجھز به سالح ھسته ۀبگذارد و به ھم

  .ی بپيونددئسته از سالح ھ

ی خود برای جبران شکست در يک جنگ متعارف ئ ھسته ۀکه روسيه می تواند از زرادخان اين گمانه زنی مبنی بر اين

 نيروھای خود را به اوکراين فرستاد، در رسانه ھای غربی شايع روریباستفاده کند، از زمانی که مسکو در اواخر ف

  .شده است

 والديمير پوتين، ۀ گذشتۀشدارھای مقامات ارشد در غرب در واکنش به سخنرانی ھفتآخرين دور از گمانه زنی ھا و ھ

وی در آن گفت که اياالت متحده می خواھد روسيه را به ھمان روشی که اتحاد جماھير . رئيس جمھور روسيه بود

برای حفاظت از شوروی پس از فروپاشی آن تجزيه شد، تجزيه کند و ھشدار داد که مسکو از تمام ابزارھای خود 

  .تماميت ارضی روسيه استفاده خواھد کرد

 کمک ھای نظامی بيشتر به اوکراين، تھديدی برای منافع مسکو ۀسفير ھمچنين ھشدار داد که تصميم واشنگتن برای ارائ

  .است و خطر درگيری نظامی بين روسيه و غرب را افزايش می دھد

 .ژيک کشورمان می دانيميسترات تھديدی قريب الوقوع برای منافع اما اين ر: آنتونوف در کانال تلگرامی خود نوشت

. تامين تجھيزات نظامی توسط اياالت متحده و متحدانش نه تنھا مستلزم خونريزی طوالنی مدت و تلفات جديد است«

 ».بلکه خطر درگيری نظامی مستقيم بين روسيه و کشورھای غربی را افزايش می دھد

 

 


