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 ی خواھد شداتومجنگ ناتو و  روسيه 
قرار " شکست"در آستانۀ اکثر صاحب نظران غرب معتقد شده اند که اگر روسيه در يک روياروئی نظامی  با ناتو 

اتومی گيرد و يا حد اقل عاليم ضعف را در اردوی خود در تقابل با غرب مشاھده نمايد، متشبث به استعمال سالح 

که روسيه از جانب ناتو احساس خطر کند و مالحظه  اتو ھم به اين اعتقاد رسيده اند، در صورتینظاميان ن. خواھد شد

. ی خوداری نخواھد ورزيداتوم ناکام خواھد شد، برای جبران آن  از استعمال سالح یاتومنمايد که در يک جنگ غير 

اھل خبره ھمچنان به اين نظر اند که غرب ھم در صورت شکست و حتا احساس کھتری در يک تصادم نظامی با 

 . دی خود را بر اين کشور وارد خواھد کراتومی پناه خواھد برد و ضربات اتوماردوی روسيه، به سالح 

محققان امور سياسی و نظامی در امريکا و کشور ھای  اروپائی به اين باور اند که اردوی روسيه قادر خواھد شد کشور 

 ساعت از پا در آورد و توانائی رزمی  اردوی اين کشور ھا ۶٠ھای بالتيک و اروپای شرقی را در خالل پنج روز و يا 

يه روسيه ادامه دھد و در صورت برخورد نظامی به تعھدات خود در قبال اگر ناتو به تحريکات خود عل. را نابود سازد

بند بماند و در دفاع آنھا با روسيه داخل جنگ گردد، حوادث غير قابل پيش بينی يکشور ھای سابق تحت سلطۀ شوروی پا

ت خواھد گذاشت تا آيا روسيه دست روی دس. ناتو مشتمل از قوای چندين کشور به شمول امريکاست. اتفاق خواھد افتاد

شاھد تجاوز و پيشروی ناتو به سوی سرزمين خود باشد و نابودی اردوی خود را مشاھده نمايد؟ اکثر صاحب نظران 

ش در دورنما د و در حالتی قرار گيرد که شکستکه روسيه فشار ناتو را احساس کن غرب به اين نتيجه رسيده اند، زمانی

 . ذروی دريغ نخواھد کردتحقق می يابد، از استعمال سالح ھای

در صورت تحريکات عمدی ناتو و برخورد نظامی بين روسيه و کشور ھای اين پيمان،  روسيه در قدم اول خواھد 

کوشيد که از برتری کميتی خود در جبھۀ شرق استفاده برد و کشور ھای متحد ناتو را در اروپای شرقی که زمانی اقمار 

يا از کمک به : درينجا ناتو در دو راھی مشکلی مواجه خواھد شد.  صحنه برداردشوروی سابق بود، به يک بارگی از

که به دفاع آنھا برخواھد  کشور ھای اروپای شرقی که مورد آماج روسيه قرار گرفته اند، خودداری خواھد کرد و يا اين

د که روسيه توانائی متخصصين امور نظامی غرب ھنوز ھم معقدن.  ی را پذيرا خواھد شداتومت و خطر جنگ خاس

روسيه . ی را با ناتو دارد و قادر خواد شد که ناتو را در بال تکليفی جدی و حتا شکست  قرار دھداتومروياروئی غير 

ھمين اکنون بيش از ده ھزار تانک و صد ھا ھزار عسکر در  جبھۀ شرق دارد که در صورت لزوم سراسر اروپای 

  . د کردبر خواھزشرقی را زيرو
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که ناتو از کمک به کشور ھای اروپای شرقی که بعد از فروپاشی شوروی سابق عضويت ناتو را حاصل  رتیدر صور

ًکرده اند، خوداری ورزد، حيثيت و اعتبار جھانی اين پيمان تجاوزکار شديدا لطمه خواھد ديد و سرآغاز پايان اين 

ًکال بار ديگر در گرو سياسی و نظامی روسيه درين حالت، اروپای شرقی . سازمان آلۀ دست امپرياليسم  خواھد  شد

اگر ناتو به کمک . قرار خواھد گرفت و نقشۀ نظامی اروپا تغيير خواھد خورد و روسيه خود را پيروز خواھد يافت

ی فراتر ه ئکشور ھای اروپای شرقی برخيزد، برخورد نظامی بين قوای روسيه و قوای ناتو از مرحلۀ جنگ عنعن

روسيه بيست سال است که به احيای اردو و دوکتورين نظامی خود پرداخته . ی خواھد گرفتاتومخواھد رفت و شکل 

يکی از داليل دخول روسيه در بحران سوريه ھم ھمين است که غرب نبايد . است تا بتواند با ناتو دست و پنچه نرم کند

را در کارزار سوريه به نمايش گذاشت و روسيه تکنالوژی خود . اين کشور را دست کم بگيرد و آن  را ضعيف بپندارد

ر ابش"روسيه توانست که نظام در حال سقوط .  ثابت ساخت که اگر تکنالوژی اش از امريکا بھتر نباشد، کمتر ھم نيست

  .ستاده کند و اولين شکست سياسی و نظامی امريکا را بعد از بھار عرب  در شرق ميانه رقم زنديرا دوباره سرپا ا" اسد

تصور کنيم که شايد ناتو بتواند . ست روسيه، ناتو بايد قوای عظيمی را در جنگ با اين کشور گسيل داردبرای شک

ضربات خرد کننده ای بر قوای روسيه وارد سازد و حتا به سوی خاک اصلی روسيه پيشروی  نمايد و به اين نتيجه 

ين صورت روسيه  امدرن و مجھز نيست، دربرسد که اردوی روسيه ھنور ھمپايۀ قوای نظامی کشور ھای عضو ناتو، 

خيرۀ سالح ذ. ی متوسل خواھد شداتومبدون ترديد که خطر حياتی را احساس خواھد کرد و به  استعمال سالح تکتيکی 

 ٢۵٠٠٠ و ١۵٠٠٠ًشود که روسيه فعال بين  ی روسيه مانند دوران شوروی دست نخورده باقی مانده و گفته میاتوم

ی است، اما بم اتومی کمتر نسبت به بم ستراتيژيک اتومکه  تخريب بم  تکتيکی  باوجودی. اردی داتومسالح تکتيکی 

پس عکس العمل . ی ھم قادر خواھد شد  که تلفات غير قابل جبران بر قوای ناتو در جبھۀ جنگ وارد نمايداتومتکتيکی 

ًناتو خصوصا امريکا چه خواھد بود؟ يک جنگ تماما عيار ذروی که نابودی    .  تمدن بشری را در قبال خواھد داشتً

ی اتومدر جھت ديگر، ناتو ھم آماده است که در صورت يورش موفقانۀ اردوی روسيه و تفوق آن بر ناتو، از سالح 

ی را در جريان جنگ جھانی دوم دارد و اتومامريکا که قوی ترين عضو ناتو است، تجربۀ استعمال اسلحۀ . استفاده برد

ن حاضر شد که تسليم گردد، دو شھر بزرگ اين کشور يعنی ھيروشيما و ناکازاکی را روی داليل که جاپا با وجودی

با در نظرداشت اين تجربه، می توان گفت که امريکا ھم در تقابل با روسيه . انتقامی و خلق وحشت به خاکستر تبديل کرد

ه  افغانستان ثابت ساخت که ادارۀ بوش می جريان تجاوز امريکا ب. ی خوداری نخواھد ورزيداتوماز استعمال اسلحۀ 

ی اتومی  را در مناطق توره بوره در افغانستان استعمال نمايد، اما بعد به استعمال بزرگترين بم غير اتومخواست سالح 

شود اکتفاء نمود که زمين و آسمان را به لرزه درآورد و ھزار ھا تن  مادر بم ھا ياد می" GBU-43 bomb"که به نام  

امريکا برای انھدام عراق به عين عمل ضد بشری متثبث گرديد و ده ھا بم  متذکره را در مناطق مختلف عراق .  کشترا

ی بين امريکا و روسيه، ميليون ھا تن در اتوم سالح استفادۀرسيم که در صورت  پس به اين نتيجه می. پرتاب نمود

  .دن اين قاره به خاکروبه مبدل خواھند گرديدکشور ھای پرنفوس اروپا نابود خواھند شد و شھر ھای متم

 ی اش ھم میاتومدھد که مشمول راکت ھا و قوای  اردوی روسيه به مدرن ساختن ھمه جانبۀ  نيرو ھای خود ادامه می

 بدانيم  که ھر دباي. ی خود استاتومی و غبر اتومنشسته و بيشتر از روسيه در صدد تجديد قوای ناتو ھم بيکار ن. شود

عمل نابخرانه عليه روسيه و ھمچنان ھر اقدام غير منطقی نظامی روسيه عليه غرب، بشريت را به سوی تباھی گونه 

 . خواھد کشاند و تمدن انسانی را نابود خواھد کرد

  

 


