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ارسال جنگ افزار امريکائی برای کی يف  :پاسخ روسيه می تواند در چين شنيده شود

اگر اياالت متحده تصميم بگيرد برای اوکراين جنگ افزار کشنده ارسال کند ،روسيه را مجبور می کند تا ھمکاری
ھای فنی و نظامی اش را با چين تشديد نمايد ،رويدادی که از ديدگاه يکی از کارشناسان نتايج سنگينی در پی خواھد
داشت.
کارشناس امور سياست دفاعی ھاری کازيانيس  Harry Kazianisدر صفحات مجلۀ دو ماھيانۀ امريکائی The
 National Interestنوشته و گمانه زنی کرده است که بحران اوکراين نقش کاتاليزور نيرومندی در نزديکی بين
روسيه و چين باز می کند.
در پاسخ به ارسال جنگ افزار کشنده به کی يف ،روسيه می تواند ھمکاری ھايش را با چين در زمينۀ گسترش
سامانه ھای ضد زير دريائی تشديد نمايد.
چنين اقدامی به بيجينگ کمک خواھد کرد که در زمينۀ ستراتيژی (Anti-access/Area Denial)A2/AD
پيشرفت ھای مھمی را به انجام رساند که عبارت است از برقراری ممنوعيت برای نيروھای امريکائی ،جاپانی و
نيروھای ھم پيمان ديگر در دسترسی به مناطقی که برای چين اھميت حياتی دارد.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

به گفتۀ ھاری کازيانيس ارسال جنک افزار برای کی يف می تواند به زنجيره ای از کنش و واکنش ھا در فاصلۀ
ھزاران کيلومتری اوکراين بينجامد و بيجينگ را مشمول فن آوری ھای نظامی روسيه ساخته و کنترول چين در
دريای جنوبی را تقويت کند.
بر اين اساس ،روسيه می تواند برای اياالت متحده و ھم پيمانانش در تمام جھان مشکل ايجاد کند .به باور اين
روزنامه نگار پاسخ و رفتار روسيه فوراً موجب واکنش غرب خواھد شد و ديری نخواھيد پائيد که جنگ سرد تازه
ای آغاز گردد.
کازيانيس بر اين باور است که در جست و جوی راه حل برای بحران اوکراين اين نتايج بايد حتما ً در نظر گرفته
شود.
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