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 !نخواهد بود؟ یافغانستان مرکِز شروع جنگ سوم جهان
 (اختصار یبا اندک)

 

 The یۀکه در نشر ۀضمن مقال یتیو امن یو آگاه امور دفاع سوری، پروف (Robert Farely) فارل رابرت
National Interestکه  یمیعظ یجنگ ها ۱۱1۱از پنج حوزه در جهان که در آنجا در سال  ده،یبه چاپ رسان

 .شودیآور م ادیخواهند بود،  یبرابر با جنگ سوم جهان
 

 یراکت ها جادیدر ا یشمال یایکور یها تی"مؤفق یبرد. به باور و ینام م یشمال یایدر شروعِ از کور یفارل
و شرق  یشرق یایناگوار و خطرناک را در آس تینها تیدونالد ترامپ وضع ۀادار کیدپلومات یتجربگ یو ب کیبالست

 یتواند منجر به جنگ مدهش یم دیتفاهم متقابالً مف کیبه  لینو عدم  یت. سرتمبگafggآورده اس انیدور در ُکل به م
 .خواهد شد رد،یگیدر بر م زیرا ن نیکه جاپان و چ

 

را در اطراف  شیخو یحضور نظام راً یاخ نی" احراز نموده است. چوانی"تائ ۀریدوم را در فهرست مذکور جز یجا
ر را مذکو تیوضع کایواشنگتن را به بار آورده است. امر دیشد یامر نگران نیساخته، و ا شتری" هرچه بوانی"تائ

حوزه  نیدر ا کنیواشنگتن و پ انیتشنج م دی. تشدشدبخ ی" شدت موانیرا به "تائ حاتیبهانه قرار داده و ارسال تسل
 .داشته باشد یدر مجموع در پ یالملل نیب ۀحوزه و جامع نیا یبرا زیفاجعه انگ تیتواند عواقب نها یم

متشنج  و دهیچیالسابق پ یکماف نیاو، اوضاع در اوکرائ ۀدیقرار دارد. به عق یفارل ستیسوم در ل ینقطه ا نیاوکرائ
. در صورت گرددیاز هر دو جانب منازعه نقض م نیاوکرائ یباشد. اعالم متارکه و آتش بست در مناطق شرق یم

 بیترت نیغصب خواهند کرد، و بد یافراط یقدرت را در کشور راستگراه ها ن،یاوکرائ یسقوط حکومت کنون
 نیبر اوکرائ هیروس ینظام ی. تهاجم احتمالافتیتداوم خواهد  شتری)دنباس( با شدت ب یشرق نیمنازعه در اوکرائ

خواهد  گر،یو غرب از جانب د کایامر ۀمتحد االتیطرف و ا کیاز  هیروس انیم ینظام یمنجر به تقابل تمام نما
 .دیگرد

 

 یۀتحاداز ا نیواپس یسالها یط هیاست. ترک دهیقلمداد گرد یدر فهرست فارل یارم انفجار جهانچه ۀحوز ثیمنح هیترک
 هیو برعکس مناسبات خود را با روس ده،یگرائ یبه خراب کایشود، روابط اش با امر یدور م شتریاروپا هر چه ب

اند  . تعامالت مذکور قادردینمایم یداریرا خر یل نظامیثق حاتیاز مسکو تسل یدر پ یساخته است. انقره پ کترینزد
 .اوردیب انیرا در توازن قواء در منطقه به م ۀقابل مالحظ راتییتغ
 

 یباور ندارند که جنگ راه حل عقالن کایو نه هم امر هینه روس ه،یسازد که نه ترک یحال خاطر نشان م نیدر ع یفارل
ً یتوازن قواء مستق رییتغ کنیباشد. ل یاوضاعِ بوجود آمده م  یشورهاک ران،یعراق، ا ه،یبر انکشاف اوضاع در سور ما

 .خود را خواهد گذاشت ریبالکان و قفقاز تأث ۀحوز
 

تا توجه  دینمایم هیتوص یاحراز نموده است. فارل جیخل یکشورها ۀفهرست حوز نیپنجم را در ا یسرانجام، جا و
 ینظام میباالخره به تصادم مستق یگاه تقابل کنونمبذول گردد. هر رانیو ا یعربستان سعود انیخاص به تداوم تقابل م

 .ر خواهد ساختیمنطقه را با هم درگ یادیز یجنگ کشورها نیا انجامد،یب

 
 پایان
 

  .لطفاً اینجا کلیک کنید لسیگدریافت متن انبرای 
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