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 Reports  گزارشھا

 
  منبع رسانه ھای روسی

  .مينا صابری: برگردان
  ٢٠٢٢ ر اکتوب٠٨

 »کند پوتين شوخی نمی«: بايدن

 
  ی ھشدار دادئبايدن نسبت به آرماگدون ھسته جو : »کند پوتين شوخی نمی«

ی تاکتيکی در اوکراين، جو بايدن، رئيس جمھور ئ احتمالی از سالح ھای ھسته ۀدر ميان گمانه زنی ھا در مورد استفاد

ی قرار ئ کوبا در معرض خطر جنگ ھسته راکتی مريکا اعالم کرد که جھان برای اولين بار از زمان جنگ سرد و ا

  .دارد

ی در حال حاضر بيشتر از زمانی است که ئجو بايدن، رئيس جمھور اياالت متحده، گفته است که خطر جنگ ھسته 

  . به اوج خود رسيده بود١٩۶٠ ۀجنگ سرد در دھ

ی خود در ئ ھسته ۀ ساله ھمچنين مدعی شد که روسيه ممکن است تالش کند از بخشی از زرادخان٧٩اين سياستمدار 

  .اده کندجنگ اوکراين استف

ی ھشدار داد و افزود ئبايدن که در نيويورک صحبت می کرد، با استناد به کتاب مقدس، نسبت به نابودی احتمالی ھسته 

  :که تشديد خصومت ھا بين روسيه، اوکراين و غرب می تواند به آرماگدون کامل تبديل شود

ما از زمان . ی مواجھيمئ استفاده از تسليحات ھستهی کوبا، ما با تھديد مستقيم اکتربرای اولين بار از زمان بحران «

  ».رو نبوديمه کندی با چشم انداز آرماگدون روب

که ارتش روسيه : مريکا مدعی شدارئيس جمھور . بايدن ھمچنين ادعا کرد که او شناخت خوبی از والديمير پوتين دارد

  .ی متوسل شودئد برای موفقيت به سالح ھسته در اوکراين در وضعيت خوبی قرار ندارد، به ھمين دليل پوتين می توان
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يميايی کی تاکتيکی يا سالح ھای بيولوژيکی يا ئ احتمالی از سالح ھای ھسته ۀزمانی که در مورد استفاد) پوتين(او

سخنان بايدن در . داند که ارتش روسيه در اين جنگ دست باال را ندارد صحبت می کند، شوخی نمی کند، زيرا می

  .ات مقامات کاخ سفيد و پنتاگون استتضاد با اظھار

 متحده دليلی برای تعديل موقعيت در اوايل اين ھفته، کارين ژان پير، سخنگوی کاخ سفيد اظھار داشت که مقامات اياالت

روسيه در حال آماده شدن برای استفاده به «ای وجود ندارد که  ی خود نمی بينند، زيرا ھيچ نشانهئ ژيک ھستهيسترات

  .». نزديک استۀی در آيندئ ھستهھای  سالح

کيد کرد که روسيه تصميمی در أبر اين اظھارات را تکرار کرد و تو اکت۶سرتيپ پاتريک رايدر سخنگوی پنتاگون در 

  .ی نگرفته استئمورد استفاده از سالح ھسته 

مبر، پوتين، رئيس پت س٢١در . ی در اوکراين را رد کرده استئيمياکی يا ئمسکو بارھا استفاده از سالح ھای ھسته 

 روسيه به ۀو تالش برای تجزي» یئباج گيری ھسته «جمھور روسيه، بسيج محدود را اعالم کرد و غرب را به 

  .متھم کرد» ديگر مجموعه ای از مناطق و سرزمين ھای متخاصم دشمن يک«

کيد کرد که کشور آماده دفاع أن توالديمير پوتي. ی استئرئيس دولت روسيه يادآور شد که روسيه نيز دارای سالح ھسته 

  .از خود به ھر وسيله است و اين يک بلوف نيست

در استراليا در  Lowy ی با مؤسسهئای ويديو جمھور اوکراين، در مصاحبه در ھمين حال، والديمير زلنسکی، رئيس

ی استفاده کند، بايد ئ ھستهھای  که روسيه اول از سالح بر، از ناتو خواست به جای منتظر ماندن برای اينو اکت۶تاريخ 

  :زلنسکی. مريکا و غرب حمالت پيشگيرانه را عليه روسيه انجام دھدا

  . روسيه از سالح ھای ھسته ای جلوگيری شودۀناتو چه بايد بکند؟ تا از استفاد

حمالت به روسيه :  بين المللی درخواست می کنمۀ از جامعروریب ف٢۴مھمتر از ھمه، من يک بار ديگر مانند قبل از 

  .ی سر آنھا می آيدئمی چه بالوپيشگيرانه کنيد، تا روس ھا بدانند در صورت استفاده از بمب ات

آه، پس اين شما بوديد، خوب حاال جوابت «يد ئمی روسيه بمانيد تا بعد بتوانيد بگووعکس، نبايد منتظر حمالت ات هو نه، ب

  . فشار به روسيه تجديد نظر کند اعمالۀکيد کرد که ناتو بايد در نحوأاو ت» .را خواھيم داد

زلنسکی خواستار «کمی بعد سرگئی نيکيفوروف سخنگوی رياست جمھوری اوکراين در اظھاراتی اعالم کرد، که 

در آن زمان .  صحبت کردروریب ف٢۴رئيس جمھور از يک دوره تا . ی عليه روسيه نشده استئاستفاده از سالح ھسته 

شوم که تنھا اقداماتی که در  يادآور می. گيری از آغاز جنگ توسط روسيه انجام می شدبايد اقدامات پيشگيرانه برای جلو

  ».ھای پيشگيرانه بود آن زمان مورد بحث قرار گرفت، تحريم

ملل متحد در مورد اظھارات رھبر اوکراين اظھار نظر کرد و گفت که با اين حال، استفان دوجاريک، سخنگوی دبيرکل 

  .ی غيرقابل قبول استئ ھسته ۀرد مناقشحتی بحث در مو

کيد کرد که غرب در حال آغاز کردن جنگ ھسته أ خود تۀ روسيه نيز به نوبۀماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارج

  .ی با دستان زلنسکی استئ

 عنوان  به١٩۶٢بر ومريکا و اتحاد جماھير شوروی در اکتای سياسی، ديپلماتيک و نظامی بين اياالت متحده ئرويارو

  . کوبا در تاريخ ثبت شدراکتی بحران 

  .ی شوروی در کوبا بودئمريکا در ترکيه و تسليحات ھسته ای ئکه محرک، استقرار سالح ھای ھسته 

 و جان اف کندی، رئيس جمھور وسيهر بين نيکيتا خروشچف، دبير اول حزب کمونيست ذاکرهم با نجشاين تشديد ت

 .اياالت متحده حل شد


