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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۰۵/۰۸/۲۰۱۸           نباز: غوث جاتتبع و ترجمه
 

 یاحتمال وقوع جنگ سوم جهان
 

که متعاقباً  یداخل تقابل نظام هیرا در مورد آنکه چگونه روس یدلچسپ لیتحل راً یاخ یروس یاز رسانه ها یبرخ
 خواهد شد، به نشر رسانده اند.  یمنجر به آغاز جنگ سوم جهان

 

 
 

 یۀدرآمده و در نشر ریبه تحر واکوفیالکساندر س هیروس یبحر یو جنرال قوا یبه قلم ُدکتور علوم نظام لیتحل نیا
 است.  دهی" به نشر رسهیروس ینظام عیصنا کی"پ
 

که  یتیداقل از چهار روانموده و ح یآور ادی هیروس هیعل ینظام یها دیدر مقاله اش از تعدد تهد واکوفیس ُدکتور
 . دینما یم یآور ادیگردند،  یجنگ سوم جهان یریاحتماالً منجر به درگ

 

دو ماه دوام کند.  یتواند از چند روز ال یمنازعه م نیاز مناطق. ا یکیدر  ،یسرحد ۀبروز منازع :اول تیروا

تواند سرآغاز  یمتذکره م ۀاشتراک خواهند داشت. منازع یده هزار نظام یاز دو هزار ال ینظام ۀمنازع نیدر ا
 گردد.  یجنگ عتریوس یها اتیعمل

 

منازعه ماه ها و  نیا ادی. به احتمال زدیبروز نما یونیاوپراس نیاستقامت مع کیمنازعه احتماالً در  :دوم تیروا

. گرددیم ینیب شی( هزار نفر پ120) ی( هزار ال30منازعه از ) نیسالها طول بکشد. تعداد اشتراک کنندگان در ا
 یبلکه در کشورها ه،یمناطق همسرحد با خود روس راز انحاء نه تنها د یکه مسکو به نحو ستیدور از امکان ن

به تقابالت  هیدر قلمرو خود روس یبرخوردار باشند، و حت یونیخاص اوپراس تیدور که از اهم یکشورها ه،یهمسا
 شود.  دهیو منازعات مشابه کشان

 

خواهد بود.  کیژیاستقامت سترات کیدر  یجنگ منطقه ئ کیوقوع  یعنی، تر از همه  یجد کنیل :سوم تیروا

عسکر شامل باشند.  ونیلیم کی یهزار ال 400کند و در آن از  دای( سالها دوام پایتواند ماه ها و ) یجنگ م نیا
 را مطرح خواهد ساخت.  یسرحد یمطالبات جد یمهاجم احتمال
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در  یتواند از قطعات بزرگ نظام یمواصالت، م یجنگ، با حفظ کنترول همه جانبه باال کیهمچو در  هیروس
محدود  یرا در مناطق دور تر، قوا ینظام فیاز وظا یبرخ انیم نی. در ادیاستفاده نما شیامتداد سرحدات خو

 انجام خواهند داد.  هیروس یبحر ی" و قوای"فضائ -یهوائ
 

را در بر خواهد گرفت و  کیژیسترات یاستقامت ها هیروس هیعل یور شدن جنگ منطقه ئ شعله :چهارم تیروا

 لیتحل ۀسندیباشد. نو یاز جنگ سوم جهان یتواند بخش یحال م نیجنگ در ع نیخواهد کرد. ا دایسال دوام پ نیچند
تنها مشغول  یرواتحاد شو کهیشود، زمان یآور م ادی یجنگ دوم جهان نیح ،یبا آلمان ناز یاز جنگ اتحاد شورو

 کی. در صورت آغاز همچو دیجنگ یضد آلمان م نیآلمان در چند جبهه با متحد کهیجنگ با آلمان بود، درحال
جنگ خواهند ساخت. البته  ۀاز آن( را آماد شتریهم ب دیانسان )شا ونیلی( م10) یمتخاصم ال نیطرف ،ینظام ۀمنازع
 ریشود و به هدف اشغال کشورها، تغ یچند سال گرفته م ای کی یجنگها ط نگونهیا یبه راه انداز یبرا هایآمادگ

 .افتندیدر جهان به راه م نیمع ینظام، و به منظور تحت کنترول در آوردن مناطق و حوزه ها
 

 آماده باشد. یجنگها و منازعات نظام نیاز ا کیدر هر  یروزیپ یبرا دیبا هیروس یقوا واکوفیبه باور س
 

 پایان
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