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«ایران» از کشف آزمایشگاههای نظامی -بیولوژیکی امریکا در مناطق مختلف جهان از جمله اطراف ایران گزارش میدهد
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منبعnewsweek :

رســانههای روســی اخیراً در گزارشی مفصل اعالم
کردنــد نشــانههایی در نقــاط مختلــف اوکرایــن
یافتهانــد کــه نشــان میدهــد پنتاگــون حداقل 30
آزمایشــگاه مخفــی بیولوژیکــی در خــاک اوکراین
دارد که در آن مقادیر بســیار زیادی از ویروسهای
خطرناک ذخیره شــده است .گفته میشود امریکا
بــرای اجــرای تحقیقات جنــگ بیولوژیکی خود در
آینــده بســیار به وجــود این آزمایشــگاهها وابســته
است .البته باید گفت این تعداد از آزمایشگاههای
مخــوف امریــکا در اوکراین تنها  10درصــد از 336
آزمایشــگاه بیولوژیکی اســت که طبق گزارشهای
رســمی امریکا در  30کشــور جهان مســتقر اســت.
البته امریکا مدعی اســت از این آزمایشــگاهها تنها
بــرای اهــداف پزشــکی و علمــی صــرف اســتفاده
میکند در حالی که برخی شواهد و مدارک ،خالف
این ادعا را ثابت کرده است.
در یکی دو سال اخیر که همهگیری کرونا جهان
را بشــدت گرفتــار کرد ،اصالً جــای تعجب نبود که
امریــکا همواره بهدنبال منبع و منشــأ این ویروس
در آزمایشــگاههای چینــی میگشــت .امریــکا از
آنجایی که خود پیشــرو در داشتن مراکز مخفی در
زمینه تحقیقات پزشکی و نظامی در جهان است،
بســیار از این موضوع هراس داشت که شاید منبع
ویــروس کرونــا نیز پشــت پردههایی داشــته باشــد
کــه اهدافی غیــر از یــک همهگیری ســاده را دنبال
میکند.
شــاید در ابتــدای بررســی ایــن موضــوع بتــوان
بــه راحتی به این نتیجه رســید که چــرا امریکا تا به
حال از تمامی ابزارهای سیاسی و استراتژیک خود
اســتفاده کــرده تا جلــوی ایجاد ســاز و کار بازرســی
در کنوانســیون تســلیحات بیولوژیکــی را بگیــرد .از
مجمــوع  182امضاکننــده این کنوانســیون ،امریکا
تنهــا کشــوری اســت کــه در ســال  2001از مذاکــره
دربــاره چنیــن ســاختاری کنارهگیری کــرد .واضح
است که یکی از اصلیترین دالیل این امر میتواند
پنهان نگه داشــتن اســرار همین  336آزمایشــگاه
بیولوژیکــی باشــد کــه در سراســر جهــان و تحــت
نظارت امریکا فعالیت دارند.
از دیگــر دالیــل فعالیتهــای مخفــی در
آزمایشــگاههای امریکا این اســت که در هفتههای
نخســت آغــاز درگیریهــای نظامــی در اوکرایــن،
این کشــور بــه ســرعت دســتور دارد تــا اطالعات و
آرشیوهای این آزمایشگاههای بیولوژیکی از سراسر

اوکرایــن جمعآوری و به این کشــور بازگشــت داده
شوند.
امــا بــه نظر میرســد بــا پیشــرفتهای صورت
گرفتــه در عرصههــای مختلــف ،دیگــر امریــکا
نمیتواند در امر پنهانکاری در مورد آزمایشگاههای
بیولوژیکــی خــود و اختفای آنهــا در نقاط مختلف
جهان موفق باشــد .پنتاگون باید به وضوح تشریح
کنــد که چــه فعالیتهایــی در ایــن مراکــز مخفی
انجام میشــود یعنی چــه ویروسهایی ،برای چه
اهدافــی در آنهــا ذخیرهســازی شــدند و خروجــی
ســاالنه این آزمایشگاهها چیســت .اتفاقی که البته
فعالً با مقاومت مقامات امریکایی رخ نداده ،ولی
به نظر میرســد صورت این معادله در این دوران
در حال تغییر است.
اخیراً در گزارشهایی که منتشــر شــده لیســت
جدیدی از آزمایشگاههای مخفی امریکا در سراسر
جهان از گرجســتان و لهستان گرفته تا بخشهایی
از قطب شمال فاش شده است .امریکا که در تمام
این سالها سعی کرده خود را پرچمدار دموکراسی
در جهان معرفی کند ،حاال با فاش شدن اطالعاتی
مهــم از آزمایشهــا و آزمایشــگاههای خطرنــاک

پنتاگون ،به گسترش امپراطوری بیولوژیکی نظامی
در جهان مشهور شده است.
اخیــراً در گزارشهای جدیــد ،مجموع  5هزار و
 629قــرارداد در مــورد آزمایشــگاههای بیولوژیکی
خــارج از امریــکا کشــف شــده کــه در تمامــی آنهــا
پنتاگون نقشی بیچون و چرا داشته است .بررسی
ی دهد که امریکا با
تمامی این قراردادها نشــان مــ 
 49کشــور جهان پیمــان همکاریهــای بیولوژیکی
امضــا کــرده کــه بــا یــک احتســاب ســاده میتوان
بــه راحتــی نتیجه گرفــت کــه تعــداد قراردادهای
بیولوژیکی این کشــور میتواند بســیار بیشتر از این
ارقام باشد.
در یکــی از قراردادهایــی کــه در یکــی از
آزمایشــگاههای مخفــی امریــکا در اوکراین کشــف
شــده ،پاراگرافی وجــود دارد که میگوید «مقامات
باید در جلوگیری از تکثیر فناوری ،عوامل بیماریزا
و محافظــت تخصصهایــی که در این تأسیســات
وجود دارند ،کوشا باشند ».همین جمالت میتواند
به خوبی مؤید این واقعیت باشد که امریکا به طور
ضمنــی به فعالیتهــای مخفی و مرمــوز خود در
ایــن مراکز اعتــراف کرده و از اینکــه تحقیقاتش در

این زمینهها فاش شود ،هراس دارد.
در همین ماههای اخیر بــود که روزنامه «تایمز
اف اسرائیل» در گزارشی اعالم کرد مرکز تحقیقات
«لــوگار» گرجســتان در یکســری از آزمایشهــای
مخفــی روی بــدن انســان ،مــرگ چندیــن نفــر را
گــزارش کرده اســت .همچنیــن در گزارشهایی از
شــبکه خبری بی.بی.ســی آمــده بود کــه نیروهای
امریکایــی در یکــی از آزمایشــگاههای خــود در
گرجســتان روی انواع بســیار ســمی برخــی عوامل
بیمــاریزا از جملــه ویــروس زنــده ســیاه زخــم،
تحقیقات گستردهای انجام دادهاند و برخی نتایج
آزمایشگاهی خود را برای تأیید و رسیدن به نتیجه
روی مردم محلی امتحان هم کردهاند.
رویترز هم درســت چنــد هفتــه از درگیریهای
نظامــی اوکرایــن گذشــته بود که گزارشــی منتشــر
کــرد کــه در آن عنــوان شــده بــود آزمایشــگاههای
بیولوژیکی تحت مدیریت امریکا با اعالم فوریت از
سوی دولت واشنگتن ،برخی پاتوژنهای مرگبار از
جمله پاتوژنهای سیاه زخم و طاعون موشی را در
همان روزهای اول از بین بردهاند.
ســؤالی که باید در مورد ادعــای امریکا مبنی بر

درگیری روسیه با اوکراین باعث
شد تا کشف این آزمایشگاهها
ذیل نسبت تقابلی امریکا و
روسیه تحلیل شود؛ درحالی
که واضح است ایران یکی از
اهداف راهبردی ایاالت متحده
است و فعالیت پایگاههای
نظامی-بیولوژیکی امریکا در
آسیای میانه و قفقاز را باید ذیل
راهبرد محاصره همهجانبه
و جنگ ترکیبی علیه ایران
تفسیر کرد؛ موضوعی که
مقتضی است برحسب راهبرد
فرماندهی معظم کل قوا مبنی
بر مقابله همهجانبه با این
تهاجم ترکیبی ،در دستور کار
نهادهای مربوطه قرار بگیرد
علمــی بودن صرف این تحقیقات بیان شــود ،این
اســت که چرا در تمامــی قراردادهایــی که حداقل
در ماههــای گذشــته در اوکراین از آزمایشــگاههای
مخفــی امریــکا در ایــن کشــور کشــف شــدهاند،
نــام دالالن و رابطهایــی از کمپانیهــای بــزرگ
اسلحهســازی در امریکا به چشــم میخــورد؟ چرا
به طور خــاص ،ردپایی از الکهیــد مارتین ،کمپانی
فنــاوری ریتــون ،جنــرال داینامیکــس و متابیوتا در
تمامی این آزمایشگاهها دیده میشود!
بســیاری از متخصصــان عرصــه فعالیتهــای
پزشکی و بیولوژیکی معتقدند که امریکا در صورت
انجام پروژههای صرفاً علمی باید نتایج آنها را در
قالب مقالههایی رسمی و دانشگاهی منتشر کرده
و به کمیتههای نظارت نهادهای بینالمللی اجازه
بازدیــد و کنتــرل فعالیتهای این مراکــز را بدهد؛
اتفاقی که تا امروز واشــنگتن سرسختانه در مقابل
آن ایستادگی کرده و مانع به وقوع پیوستن آن شده
است.

حــاال کــه امریــکا بــه بهانــه حمایــت و کمــک
بــه کشــورهای مشــترکالمنافع بــرای جلوگیــری
از تهدیــدات زیســت محیطــی ،شــبکهای از
آزمایشــگاههای بیولوژیکی نظامی در گرجســتان،
اوکرایــن ،مولــداوی ،ارمنســتان ،جمهــوری
آذربایجــان ،ازبکســتان ،قزاقســتان و برخــی
کشورهای اطراف روسیه را تحت کنترل و مدیریت
خــود دارد ،هــر گونــه پنهانــکاری و مخفــی نگــه
داشتن فعالیتهای علمی و نظامی در این مراکز
میتوانــد در آینــدهای نــه چندان دور بــه تهدیدی
جدی و مرگبار برای جهان تبدیل شود.
در ســالهای اخیــر هــم بــا شــیوع ویــروس
کرونــا در جهــان و نیز با گســترش این بیمــاری در
بخشهــای زیــادی از امریــکا و ثبت آمــار باالیی از
مرگ ومیر در این کشــور نظریه نشت این ویروس
از آزمایشــگاههای بیولوژیکــی امریــکا قــوت گرفته
و این مســأله میــان رقیبان امریکا تقویت شــده که
این کشور بهدنبال توسعه سالحهای بیولوژیکی در
جهان امروز است.
تمامی این اطالعات در حالی مطرح میشوند
کــه در ســال  2008دفتــر پاســخگویی دولــت وقت
امریــکا در اعترافــی آشــکار عنــوان کــرد بهدلیــل
آزمایشهای مخفی در آزمایشــگاههای پروژه 112
ایــن کشــور در ســال  ،1962دههــا هــزار غیرنظامی
تحــت تأثیرات نتایج این آزمایشها قرار گرفتند و
ممکن اســت عوامل و عوارض بیولوژیکی حاصل
از آنهــا تــا ســالها هم باقــی بمانــد؛ تحقیقاتی که
بــا شــدت گرفتــن اختالفــات سیاســی در دنیــای
امــروز بیش از پیش نتایج آنها بــروز پیدا میکند و
تهدیــدات آن بــرای دنیای امروز بیشــتر و جدیتر
میشود.
همــان طــور کــه در بخشــی از متن اشــاره شــد،
تعداد قابل توجهی از آزمایشگاههای بیولوژیکی-
نظامی امریکا در کشــورهای آســیای میانه و قفقاز
اســت .درگیری روســیه بــا اوکراین و غــرب به طور
کلی ،باعث شــد تا کشــف این آزمایشگاههای ذیل
نسبت تقابلی امریکا و روسیه تحلیل شود ،درحالی
کــه واضــح اســت ایــران یکــی از اهــداف راهبردی
ایاالت متحده است و فعالیت پایگاههای نظامی-
بیولوژیکی امریکا در حوزههای آسیای میانه و قفقاز
را بایــد ذیل راهبــرد محاصــره همهجانبه و جنگ
ترکیبی غرب علیه ایران تفســیر کرد؛ موضوعی که
مقتضی است برحسب راهبرد فرماندهی معظم
کل قــوا مبنی بــر مقابله همهجانبه بــا این تهاجم
ترکیبی در دستور کار نهادهای مربوطه قرار بگیرد.

«ایران» از زمینهها و پیامدهای پیوستن دو کشور اروپایی به ناتو و مخالفت ترکیه گزارش میدهد

امریکا از عضویت سوئد و فنالند در ناتو به دنبال چیست؟
فائزه سادات یوسفی
روزنامهنگار

ëëعلت تصمیم مقامات فنالند و ســوئد به الحاق
به ناتو
بــه گفته مقامــات این دو کشــور ،بعد از حمله
روســیه بــه اوکرایــن ،آنها بــرای تأمیــن وضعیت
ثبات و آرامش خود و رفع نگرانی از تغییر شــدید
در محیط امنیتی در شرق اروپا ،پیشنهاد پیوستن
به ناتو را درخواست دادند؛ چراکه فکر میکنند با
اســتفاده از پوشــش حمایتی ناتو ،خــود را از گزند
خطرات احتمالی روســیه مصون نگه داشته و در
صــورت احســاس خطــر ،دارای پشــتوانه نظامی
بــرای دفــاع از خــود خواهنــد بــود .ایــن در حالی
اســت کــه اســتقالل فنالنــد در ازای بیطرفــی در
جنگ ســرد بین شــرق و غرب حفظ شده و سوئد
نیــز تاکنــون بیطرفــی را مبنای سیاســت خارجه
خود قرار داده است.
ëëتهدیدی برای روسیه
اهمیت ســوئد و فنالنــد برای روســیه به دلیل
موقعیت ژئوپلیتیکی آنها  -به مثابه دیوار حائلی
میان روسیه و کشورهای عضو ناتو  -است و از این

حیث ،عضویت این کشــورها در ناتو باعث از بین
رفتــن این دیوار شــده و حتی طول مرزهای ناتو با
روسیه را دو برابر میکند.
گسترش ناتو به شرق اروپا ،هم تهدید امنیتی
برای روسیه قلمداد میشود و هم موجب کاهش
اقتدار این کشــور در نظام بینالملل خواهد شــد.
روســیه نیــز همــواره نســبت بــه توســعهطلبی و
پیشروی این ســازمان امنیتی غربی در شرق اروپا
و همجــوار شــدن با مرزهای خود ،بــه ناتو و غرب
هشــدار داده اســت .بنابراین الحاق این دو کشور،
اهمیــت واکنــش بازدارنــده در جبهــه روســیه را
تقویــت میکند .همچنین یک گمانه دیگر در این
خصوص این اســت که با توجه به موضع روســیه
در قبــال خبــر پیوســتن دو کشــور مذکور بــه ناتو و
تحرکات آتی غرب ،احتمال گسترده شدن جنگ
و درگیر شدن دو کشور نیز وجود دارد.
ëëاوکراین ،میدانی برای تلهگذاری غرب
ایــن درخواســت در حالی مطرح میشــود که
هنوز موقعیت مشخصی برای دو طرف در جنگ
وجود نــدارد و عضویت اوکرایــن در اتحادیه اروپا
و ناتــو نیــز بــا مخالفتهایی مواجه شــده اســت.
اســتقبال اعضــای ناتو از پیوســتن ســوئد و فنالند
به ناتو و اهتمام برای تحقق الحاق آنها ،درســت
در نقطه روبهروی تمام وعدههایی اســت که قبل
از جنــگ ،بــه اوکراین داده میشــد ،بهطــوری که
ایــن وعدههــا ،زمینــه الزم و انگیزه کافــی را برای
تحریک روسیه فراهم کرد .بنابراین آنچه مشهود
است این اســت که غرب در قبال وعدههای خود
برای اوکراین از یکســو و فنالند و ســوئد از سویی
دیگــر ،رفتــاری دوگانــه دارد .بهطــوری کــه پیــام
واضــح و بدون روتوش آن ،این اســت که اوکراین
به عنــوان تله و طعمهای بــرای راه انداختن یک
جنگ نیابتی علیه روسیه ،مورد سوءاستفاده قرار
گرفتــه و تنها یــک بازیچه و قربانی بــرای مقاصد
غرب بوده است.
ëëعلت الحاق دو کشور و تبعات جنگ برای اروپا
غــرب در تــاش اســت که بــا ارســال تدریجی
تســلیحات نظامــی بــه اوکرایــن و در ادامــه بــا
عضویــت فنالنــد و ســوئد در ناتــو ،به فرسایشــی
کردن جنــگ جهت تضعیف روســیه دامن بزند.

منبعDW :

چهارشــنبه گذشته ،ســوئد و فنالند بهطور رسمی
درخواســت عضویت در سازمان پیمان آتالنتیک
شــمالی (ناتــو) را در مقر این ســازمان نظامی در
بروکســل بلژیک ارائــه دادند .تقاضایــی که مورد
اســتقبال شــدید امریــکا و دیگــر اعضــای ناتــو به
اســتثنای ترکیــه قــرار گرفتــه اســت .آنهــا ضمــن
حمایــت کامل و همــه جانبه از این اقــدام ،آن را
«گام مهمی برای قدرتمند شدن بزرگترین اتحاد
دفاعی تاریخ جهان» برشمردند.
بــا ایــن حــال مخالفــت ترکیــه ،بــر پذیــرش
عضویت این دو کشور سایه انداخته و به لحاظی،
مانعــی بــرای آن محســوب میشــود؛ زیــرا لزوم
پذیــرش عضــو جدیــد در ایــن ائتــاف ،بایــد بــا
اجمــاع نظر بین اعضای ناتو همراه باشــد .ترکیه
علــت ایــن مخالفــت را حمایتهــای سیاســی و
مالی ســوئد و فنالند از حزب تجزیهطلب موسوم
به کارگران کردســتان (پ.ک.ک) و شمال سوریه
اعالم کــرده و خواهان توقف حمایتهای مالی و
نظامی دو کشور مذکور به آنها شده است.

جنــگ تلقــی کــرد.

الحاق دو کشــور فنالند و سوئد به ناتو ،این پیام را
به مســکو مخابره میکند که اگر اوکراین نتوانست
حضــور نظامــی ناتــو را بهصــورت رســمی با خود
بــه همراه داشــته باشــد ،امــا ناتو بهصــورت جدی
حضورش در دو کشور عضو اتحادیه اروپا را محقق
خواهــد کــرد و از ایــن طریــق ،هزینههــای جنگ را
برای مســکو  -به مراتب بیش از اوکراین -افزایش
خواهد داد.
هرچنــد که این حرکــت ،علیالظاهر تهدیدی
برای روســیه قلمداد میشود؛ اما با نگاه به جنگ
اوکراین مشــخص میشــود کــه تبعــات آن برای
اروپــا باقــی خواهــد مانــد .بحــران غذایــی و تورم
در اروپــا ،عــدم جایگزین مناســب از نظــر منبع و
زمــان در مقابلــه با قطــع گاز و حتی نفت روســیه
و از دست رفتن ثبات و امنیت در مرزهای شرقی
قاره ســبز ،خســارتهای مضاعفی را متوجه اروپا
میکنــد .ضمن اینکــه ذخایر محصــوالت غذایی
وارداتی اروپا در هفتههای اخیر بهسرعت کاهش
یافته است و احتماالً بزودی پایان خواهد یافت.
بنابراین ،گرچه هدف ایــن اقدامات باال بردن
هزینــه جنــگ بــرای روســیه وتضعیــف درونــی
این کشــور اســت؛ اما این اروپا اســت کــه متحمل
هزینههای متعدد و گزافی در ازای ادامهدار شدن

جنگ میشــود؛ زیرا بعد از الحاق دو کشور مذکور
به ناتو ،حتی احتمال توسعه میدان جنگ  -تنها
در مقیاس ســه کشــور اوکراین ،فنالند و سوئد  -را
هم متوقف نکرده و جبران خســارتهای گذشته
نیــز در کوتــاه مدت و بــا توجه به عــدم ثبات اروپا
محقق نخواهد شد.
آنچــه نتایــج این موضوع نشــان میدهد ،این
اســت که امریکا از خاک اروپا بــرای تحکیم نظام
تک قطبی و تثبیت هژمونی خود استفاده میکند
و اروپــا نیز تــا مرز قربانــی کردن خــود پیش رفته
اســت .بهطور دقیقتر ،این جنگ ،به جای عنوان
«جنــگ نیابتی غرب بــا روســیه» ،تصویر «جنگ
نیابتی امریکا با روسیه» را بازنمایی میکند.
وضعیت نامشــخص نتیجه جنگ  -بر خالف
انتظــار  -طوالنــی هــم شــده و هنــوز هــم آینــده
محتومــی بــرای آن نمیتــوان متصور شــد .برای
غــرب ،بازگشــت در جنــگ اوکرایــن و رســیدن به
نقطه خنثــی ،یک گزینه ضد حیثیتــی و غیرقابل
بــاور محســوب میشــود و بــه ایــن دلیــل ،آن را
بــه تکاپــو انداختــه کــه از تمــام ظرفیــت خــود و
راهحلهای ممکن در مواجهه با روســیه استفاده
کند که این نشــان دهنده عزم جدی برای غلبه بر
روسیه میباشد.

غرب در قبال وعده های خود
برای اوکراین از یک سو و فنالند
و سوئد از سویی دیگر ،رفتاری
دوگانه دارد؛ به طوری که پیام
واضح و بدون روتوش آن ،این
است که اوکراین به عنوان تله
و طعمه ای برای راه انداختن
یک جنگ نیابتی علیه روسیه،
مورد سوءاستفاده قرار گرفته و
تنها یک بازیچه و قربانی برای
مقاصد غرب بوده است
ëëعلل مخالفت ترکیه
درباره علل مخالفت ترکیه با پیوســتن ســوئد
و فنالنــد بــه ناتو بایــد گفت که این کشــور ضمن
همــراه کــردن غــرب بــرای مقابلــه بــا گروههای
جداییطلب کرد ،اهداف مشخص دیگری را نیز
دنبــال میکند .این موضوع بــرای ترکیه فرصتی
بــه وجــود آورده که با اعالم شــرط عدم حمایت
کشــورهای حامــی گروههای جدایــی طلب کرد،
هزینــه تقابل بــا آنها را برای خــود کاهش داده و
بــه نوعی آنهــا را در تنگنا قرار دهــد .عمده علل
مخالفت ترکیه با پیوســتن سوئد و فنالند به ناتو
را ذیــل محورهای پایین میتــوان اجماالً تحلیل
کرد:
راهبرد ایجاد توازن در سیاست خارجی
ترکیــه در سیاســت خارجــی خــود بــر موازنــه
و تعــادل در منطقــه تأکیــد دارد .در جنــگ
اوکرایــن نیــز ،عــاوه بــر فــروش پهپــاد بایراکتــار
بــه اوکرایــن ،بــه صــف کشــورهای غربــی
تحریمکننــده روســیه نپیوســت کــه علــت ایــن
اقــدام را میتــوان عــدم مواجهــه بــا واکنــش
منفــی از ســمت روســیه و بازگذاشــتن زاویــه
رابطــه بــا دو طــرف دعــوا بــرای فضــای بعــد از

امتیازگیری از اروپا و امریکا
درخواســت عضویــت ترکیــه در اتحادیــه
اروپــا همــواره با چالــش مواجــه بوده اســت .این
اتحادیــه در آخریــن اقدام خود در ســال گذشــته
به ایــن درخواســت ،به دلیــل کاســتیهای جدی
دموکراتیــک جواب منفی داد که در مقابل ،آنکارا
نیــز از این رفتار بــه عنوان «ادعاهای بیاســاس»
یاد کرد.
از سویی دیگر ،به موارد ایجاد تنش بین امریکا
و ترکیــه از جملــه حمایــت و پشــتیبانی امریــکا از
کردهــای مخالــف ترکیه بــرای مقابله بــا داعش،
ماجــرای عــدم بازگرداندن فتــحاهلل گولن ،خرید
ســامانه موشکی  400-sاز روسیه ،لغو طرح تولید
مشــترک جنگندههــای اف 35 -میــان ترکیــه و
امریــکا و موانــع واگذاری جنگندههــای اف 16-به
ترکیه اشاره کرد.
براین اساس ،میتوان گفت که ترکیه میتواند
موافقت خود با عضویت دو کشــور فنالند و سوئد
بــه ناتو را به ابزاری برای چانهزنی و امتیازگیری از
اروپا و امریکا تبدیل کند و خواســتههای خود را به
مرحله عملیاتی برساند.
امکان کشیده شدن جنگ به خاک ترکیه
بــا توجــه بــه مبهــم بــودن معــادالت مؤثــر
بــر جنــگ و غیــر قابــل پیشبینــی بــودن آن در
اوکراین ،مضافاً بعد از عضویت دو کشــور فنالند
و ســوئد ،احتمــال گســترده شــدن دامنــه جنگ
بــه کشــورهای دیگر بــاال خواهد رفــت .از طرفی،
موقعیــت ژئوپلیتیکــی ترکیــه ،امــکان درگیــر
شــدن این کشــور را در ازای این گســترش فراهم
میکند .این موضع ترکیه میتواند اقدامی برای
بازدارندگــی در ازای افزایش و بســط جغرافیای
جنگ اوکراین باشد.
آنچه مشــهود است این اســت که ترکیه سعی
دارد در معــادالت آینــده ،نقــش خــود در ائتالف
ناتو را تثبیت و برجستهتر کند که منجر به تقویت
جایــگاه این کشــور به عنوان عضو تأثیرگذار شــده
و بتواند میدانی برای معطوف کردن توجه ســایر
اعضا برای خواستههای دیگر ترکیه و امتیازگیری
از آنها باشد.

