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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ اپريل ٠۴
 

  ی؛ئ ھای ھسته گسترش سالح
 )ِاف.ِان.آی(ُبرد ی ميانئ ھای ھسته راکت پيامد خروج از پيمان منع 

 

  : تھديد کردامريکا، رئيس جمھور ترمپ دونالد ٢٠١٩بر و اکت٢٠

 INF(Intermediate Range Nuclear(ُبرد ی ميانئ ھای ھسته راکتاز آنجا که روسيه به پيمان منع توليد آزمايش « 

Forces  از اين پيمان خارج خواھد شدامريکامتعھد نبوده است، بنابر اين «  

ًرا رسما اعالم ) INF( از پيمانامريکا عمل پوشانيد و خروج ۀ به اين تھديد جام٢٠١٩ بروریفو چھار ماه بعد در يکم 

ًيکروز بعد متعاقبا پوتين؛ رئيس جمھور روسيه؛ در . الجراستا  ماه ديگر الزم۶کرد و اضافه نمود که اين تصميم تا 

   .ُجويانه عضويت روسيه در پيمان مذکور را ملغی اعالم نمود اقدامی تالفی

)INF ( چف؛ دبير کل آن  و ميخائيل گوربامريکا ميان رونالد ريگان؛ رئيس جمھور وقت ١٩٨٧پيمانی است که در سال

ی و راکتپيمان مذکور اين دو کشور را از آزمايشات .  رسيدءھير شوروی به امضااتحاد جما» کمونيست«زمان حزب 

 کيلومتر باشد، نه تنھا در اين دو کشور، ۵۵٠٠ تا ۵٠٠ُپايه، که برد آنھا ميان  ھای بالستيک و کروز زمين راکتاستقرار 

 از نوع يادشده را از راکت ١٨۴۶ و شوروی ٨۴۶ امريکا پس از عقد اين پيمان؛ . کرد بلکه در سرتاسر جھان منع می

. را به فال نيک گرفتند  کشورھای اروپائی نيز از انعقاد اين پيمان استقبال کرده و آنۀمجموع. رده خارج کردند

اند، مورد نظر بود و دو  ھائی که بر خشکی مستقر شده راکتًھمانگونه که در باال اشاره رفت، در پيمان مذکور صرفا 

  . بر روی ناوھای نظامی بازگذاردندبحاراھائی در  راکتت خود را برای استقرار چنين ابر قدرت آگاھانه دس

در اواسط سال . ؛ مطرح کردامريکا سال پيش اوباما، رئيس جمھور وقت ۵بار  را برای نخستين) INF(ادعای نقض

 ۀپاي. ی را نقض کرده استئ ھای ھسته بار ادعا کردند که روسيه پيمان منع سالح ئی برای اولينامريکا مقامات ٢٠١۴

 و در ناتو به 9M729  کيلومتر توسط روسيه بود، که در روسيه به٢٠٠٠ُھائی با برد  راکتاستدالل واشنگتن توليد 

SSC-8 نشنال  «ۀدر نشري. ھستند» کروز«ھای  راکتھا از نوع  راکتالزم به ذکر است که اين . مشھور است

ً علنا بيان ٢٠١٧مبر در نو» کريستوفر فورد«صی به نام  شخامريکات ملی ، يکی از مقامات شورای امني»اينترست

 SSC-8 و يا 9M729 را نقض کرده است، ھمان توليد) INF( باور دارد که روسيه پيمانامريکاکه  ّداشت که علت اين

  . است
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رابر بيش از عدد  ب٢٠، که سرعت آن »آوانگارد« مافوق صوت روسی راکتسپوتنيک؛ امروز جديدترين به گزارش 

   .باشد، نيز توليد گشته است می)  در يک سيال به سرعت صوت در ھمان سيال استئی نسبت سرعت شی( »ماخ«

روسيه  »آوانگارد« مافوق صوت  راکتساخت «اند که  ھای فضائی روسيه در اين رابطه اظھار داشته کارشناسان سالح

 برابر عدد ۵ و رومانی است که سرعت آن ولندپ مستقر در ئیامريکا AEGIS ھای راکتدر واقع پاسخی به سيستم 

 به دروغ مدعی بود که استقرار امريکاامپرياليسم . اند  در اين دو کشور مستقر گشته٢٠١٢است و از سال » ماخ«

 اين دارند و به" دفاعی "ۀ جنبًھای ايران بوده و صرفاراکت و يا رومانی واکنشی در برابر ساختن ولندپھايش در راکت

توجه روسھا قرار اش مورد ی ايران ايجاد کند که دسيسهراکت و روسيه عليه صنايع امريکاای از خواست جبھهوسيله می

توانند به سکوی  میًفورا  ئی عليه ايران؛امريکا" دفاعی"ی راکتدرستی بيان کردند که اين پايگاھھای روسھا ب. نگرفت

 از امريکاامپرياليسم . است) INF(ه روسيه بدل شوند که در واقع نقض قراردادُھای ميانبرد برای تجاوز براکتپرتاب 

اين روش عوامفريبانه . کند عربی و اسرائيل استفاده میۀاين شگرد تبليغاتی برای تسليح عربستان سعودی؛ امارات متحد

است، تا مبادا تصور کنند کند، تنھا برای مصرف افکار عمومی تکيه می" دفاعی "ۀو ضد بشری که موذيانه به جنب

  . متجاوز؛ جنگ طلب و جنايتکار استامريکاامپرياليسم 

 و رومانی ولندپئی در امريکاُبرد  ھای ميان راکتچگونه است که استقرار . باشدمی» ِجواب ھای ھوی«اند  از قديم گفته

آيد و منجر به   شمار میروسی نقض کامل پيمان مذکور به SSC-8 ھای راکترود، ولی  شمار نمیه ب) INF(نقض

ِ؛ سفير وقيح و نخود ھر آش Richard Grenell»ِگرينل«آقای ! گردد؟ می) INF( مبنی بر خروج از امريکاتصميم 
کند و ھشدار  ً کافی برای ناتو شديدا انتقاد میۀلمان به خاطر عدم پرداخت بودجان؛ از ي در برلامريکااياالت متحده 

ِلوھر ھنکن«اما در اين رابطه آقای ! »زل شما کمين کرده استروسيه پشت در من«: دھد که می ِ ْ«Lüher Henken 

   : صلح، معتقد است کهۀن برجستايکی از محقق

سازند که قصد تجاوز به اروپای غربی و کشورھای بالتيک را در سر  ھای غربی به نادرستی روسيه را متھم می قدرت«

   »پروراند می

  :کند که و اضافه می

ھای متعارف؛ روسيه به مراتب از ناتو   سالحۀّتواند صحت داشته باشد، زيرا که در زمين وجه نمی ا به ھيچاين ادع«

 برابر ٣ھای متعارف ناتو نزديک به   سالحۀمجموع. پروراندتواند چنين رويائی را در سر ب میتر است و ن ضعيف

ُتواند خودکشی محسوب  از جانب روسيه تنھا میقصد تجاوز به کشورھای غربی و يا بالتيک . ھای روسيه است سالح

  .»شود

 »ژيکيسترات تحقيقات سسۀؤم«. اش بوده است ھای نظامی  برابر روسيه ھزينه زرادخانه١٠ امريکا ٢٠١٨در سال 

IISS ر ذکر کرده که به لا ميليارد د۶۴٣،٣ برابر با ٢٠١٨ را در امريکا نظامی ۀاش کل بودج در گزارش ساالنه

 ۀر ھزينلا ميليارد د٨٢،٩ ميليارد و ١۶٨،٣از دو کشور چين و عربستان سعودی است، که به ترتيب مراتب بيش 

 نظامی اختصاص ۀ را به بودجامريکا نظامی ۀر در واقع يک دھم بودجلا ميليارد د۶٣،١مسکو اما با . اند نظامی داشته

. اند ھای خود کرده ر خرج زرادخانهلاارد د ميلي٢۶۴عالوه بر اين ساير کشورھای ناتو نيز در مجموع . داده است

، رئيس کميسيون خارجی Röttgen ؛ دبيرکل ناتو و روتگن"ستو لتنبرگينس "ھای قھار اروپائی نظير ريستميليتا

  :لمان معتقدندامجلس 

 است که لذا ناتو درصدد. ابندي یُبرد روسی در اروپا افزايش م ھای ميان راکتدر حال حاضر روز به روز تعداد «

   .»اقدامات پيشگيرانه انجام دھد
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در نتيجه ! ی مستقر کندئ ُبرد ھسته ھای ميان راکت بايد در اروپا امريکاتولتنبرگ اين است که س دقيق اظھارات ۀترجم

تواند  می در اروپا را در پی خواھد داشت، که میوبه طور قطع يک رقابت تسليحات ات) INF( از امريکاخروج 

   . خطرناکی برای مردم اروپا دربرداشته باشدآمدھای بس پی

 از امريکا روسيه؛ تھديد کرده است که خروج ۀمعاون الوروف؛ وزير امور خارج» ُريابکف ِسرگی«از طرف ديگر 

ًبرد، قطعا اقدامات مقتضی نظامی روسيه را به دنبال خواھد داشت ی ميانئ ھای ھسته کتراپيمان منع  ھمانگونه که . ُ

ھای خود را به سمت  راکتاند، روسيه نيز   به سمت روسيه مستقر شدهولندپئی در رومانی و امريکاُبرد  يانھای م راکت

به گمان حزب ما اين افزايش و گسترش تسليحاتی، حتی يک گام فراتر از جنگ سرد است و . اروپا مستقر خواھد کرد

يحاتی غرب با روسيه شکستن توان اقتصادی اين ھدف از رقابت تسل. دھد جھان را به سمت جنگ جھانی سوم سوق می

سرزمينھای حاصلخيز و پھناور؛ . شودکشور؛ تجاوز به آن و تقسيم روسيه است که وسيعترين کشور جھان محسوب می

    . را باز کرده استامريکاويژه ه  سرشار اشتھای امپرياليسم غرب بۀمنابع اولي

ذکر کرده است، اما دليل مھم ديگری ) INF(ای برای خروج از پيمان هُبرد روسيه را بھانيانمھای  راکت گرچه امريکا

ھای  راکتگونه تعھدی برای عدم تکامل و گسترش  که موجب اتخاذ اين تصميم از جانب آنھا شده، اين است که چين ھيچ

ست که تسليحات ًش در جھان؛ عمال قادر ا ا اقتصادی؛ سياسی و نظامیۀُبرد ندارد و لذا با حضور گسترد ی ميانئ ھسته

که بتواند چين را نيز مھار کند، مايل نيست که   برای آنامريکااز اينرو امپرياليسم . خود را در اين زمينه گسترش دھد

در دورانی که . بنددی بئ ھای ھسته راکت توليد ۀباشد و از اين طريق دست و بال خود را در عرص) INF(پايبند پيمان

لی اکنون اين کشور به و. آمد  منعقد گشت، چين قدرتی به شمار نمیامريکا شوروی و ميان دو ابرقدرت) INF(پيمان

 امريکاسازد که قادرند ھای قاره پيما ب راکت کره ماه کند و ۀچنان قدرتی تبديل شده است که حتی قادر است ماھواره روان

به ھمين . گنجاندا ھم در محاسبات خود ب امروز مجبور است که عامل چين رامريکااز اينرو . را نيز ھدف قرار دھند

را با تبختری خاص ) INF( از پيمانامريکا» شرط عدم خروج« سال جاری خود نوریج ٢۶ در سخنان ترمپدليل 

   :چنين بيان کرد

   !!.»دھيم ھا را توسعه نمی که روسيه و چين پيش ما بيايند و بگويند که ما اين نوع سالح مگر آن«

 امريکاگرچه امپرياليسم . ی خود ادامه دھدئ ھای ھسته به توليد و تکامل سالح بتواند با خيال راحت در خفا امريکا تا

 خروج ۀکند، اکنون با طرح مسأل دنبال می) INF(رغم وجود پيمان ی خود را علیئ ھای ھسته ھاست که مشی سالح سال

ی آنھا و نيز رفع راکتھای  يه و چين برای محدودکردن فعاليتًاز پيمان مذکور احتماال قصد امتيازگيری از روس

که کشورھای فرانسه و انگلستان نيز؛ گرچه  ديگر اين. پروراند  را در سر میمريکاای راکتھا از برنامه  محدوديت

 امريکا ًنيست، که اين امر نيز قطعا در محاسبات) INF( در ناتو ھستند، ولی امضای آنھا زير پيمانامريکاپيمان  ھم

بيانگر تمايالت ) INF( از قراردادامريکاتھديد خروج امپرياليسم .  کرده استءنقش ايفا) INF(مبنی بر خروج از

توأم با بازرسی متقابل ) INF(آميز وگرنه ھمانگونه که قرارداد به نسبت موفقيت. ستامريکاطلبی  ميليتاريستی و جنگ

که با اتخاذ تصميم  توانست وجود داشته باشد و نه اين يق مذاکره میبه ثمر رسيد، اکنون نيز امکان نجات آن از طر

  .يکجانبه پيمان را نقض کرد

 امريکاھای بالستيک در  راکت، آزمايش امريکا توسط امپرياليسم ولندپدر رومانی و » ماخ «۵ھای  راکت ستگاهدايجاد  

کردن سياست جنگی  ی و دنبالراکتارز نقض پيمان ھای ب نشانه... و وجود ھواپيماھای بدون سرنشين در اين کشور و 

ت که در پی ھاس اش سال طلبانه و ميليتاريستی  با حرکت از سياست ھژمونیامريکاامپرياليسم . رود آنھا به شمار می

را  ننداشته و ندارد و آ) INF(گونه تضادی ھم با پيمان ی و تھاجمی است که البته از ديد آنھا ھيچئ ھای ھسته تکامل سالح
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ًدقيقا ) INF( مبنی بر خروج از پيمانترمپبنابر اين شکی نيست که تصميم اخير !! کند وجه نقض نکرده و نمی به ھيچ

  !ھای تھاجمی است و بس ژی گسترش سالحيسترات در خدمت 

 ۀ به بھانیئ ھای ھسته اختن ماشين توليد سالحکاراند ی بازگشت به جنگ سرد و بهابه معن) INF( از پيمانامريکاخروج 

جھان را بيش از پيش با وقوع جنگ » عمل مقابل به مثل«تھديد روسيه است، که بدون ترديد روسيه نيز با توسل به 

می خود؛ مجبور خواھد ساخت و، ناتو را نيز به پيروی از مشی اتامريکادير يا زود . جھانی سوم مواجه خواھند ساخت

ھائی  راکت!!  تضمين امنيت مردم اين کشورھاۀبه بھان.... ؛ رومانی و ولندپ؛ يمجلند؛ بلالمان؛ ھاکه در کشورھائی نظير 

ًرا شديدا به  عکس آن هکند، بلکه ب ی مستقر کنند، که اين امر بدون ترديد نه تنھا امنيت را تضمين نمیئ با کالھک ھسته

 در خدمت تثبيت و گسترش ديبا ی میئ ھای ھسته يليتاريستی گسترش سالحطبيعی است که سياست م. خطر خواھد انداخت

توانند از   میامريکادر اين راستا نه تنھا کشورھای عضو ناتو به سرکردگی .  باشدامريکاسلطه و ھژمونی امپرياليسم 

ھاست که دارای صدھا کالھک  ی برخوردار باشند، نه تنھا اسرائيل سالئ ھای دارای کالھک ھسته راکت» موھبت«

  .ر است که عربستان سعودی ھم به اين سالح مجھز شودی است، بلکه حتی قرائ ھسته

است و جھانيان نيز به » میوالمللی انرژی ات آژانس بين«ل وھاست تحت نظارت و کنتر ايران که سال: جالب اينجاست 

 ديگر ٢٠٠٣ از سال – از جمله سازمان سيا امريکا سازمان امنيتی ١۶ حتی به شھادت –دانند که اين کشور  خوبی می

ھای بالستيکی  راکت ۀاش؛ در مورد برنام  ظريف وزير امور خارجهوادجکند و حتی  ی را دنبال نمیئ است سالح ھستهسي

ًايران اخيرا علنا اعالم کرده است که اين  باز ھم متھم به ساختن .... ی ھستند و ئ ھا فاقد خاصيت حمل کالھک ھسته راکتً

   .شود ی میئ سالح ھسته

گاه به منظور حفظ صلح و امنيت نبوده و ھمانطور که تجارب  ھا ھيچ ھای جنگی از جانب امپرياليست افزايش زرادخانه

خانم مرکل، صدراعظم . آموزند، جز کشتار و ويرانی ثمری به بار نخواھند آورد ھای جھانی اول و دوم به ما می جنگ

پنداشت و  را برای تأمين امنيت اروپا حياتی می) INF( قرارداد سال گذشته ھمصدا با سران اروپا؛والیج ١٢لمان در ا

 از اين پيمان امريکا ۀاما امروز خروج يکجانب. »ما خود را موظف می دانيم که اين پيمان را حفظ کنيم«اعالم کرد که 

   !کند ارزيابی می» ناگزير«را 

 خارجی و امنيت داخلی نيست، پس   سياستۀزمين ورشکستگی اروپا و سران قدرتمند آن در ۀگيری نشان اگر اين موضع

  .چيست؟

برای مقابله با سياست افزايش تسليحات و خطر جنگ جھانی؛ کمونيستھا بايد به ايجاد و تقويت جنبش صلح و ضد 

 تجاوز ۀکسانی که عربد  .جنگ؛ جنبش احترام به حقوق ملل و مبارزه با دخالت در امور داخلی کشورھا بپردازند

 ۀطلبانت جنگساند در خدمت ھمين سي اکشند و خواھان نقض حقوق ملل و حقوق بشر به ايران را میامريکاسم امپريالي

 اقتصادی و مالی جزئی از ھمين ۀ تبھکارانه و غيرقانونی ايران در زمينۀمحاصر. گذارند گام میامريکاامپرياليسم 

طلبی و  در ميان اپوزيسيون ايران از اين جنگامريکا امپرياليستی است و نوکران امپرياليسم ۀسياست جنگ طلبان

شود سياست اپورتونيستی يک بام و دو ھوا را اجراء روشن است که نمی. کنند دفاع میامريکازروگوئی امپرياليسم 

 غيرقانونی کشورھا؛ نقض حقوق ملل و حمايت از ۀافزايش تسليحات نظامی؛ نقض پيمانھای تسليحاتی؛ محاصر. کرد

 در امريکا اوامر ۀھا؛ ديکتدر جھان و تحقير نقش توده" رژيم چنج"؛ سوريه و ساير کشورھا؛ سياست ادر ليبيتروريسم 

ھمه و ھمه از يک تفکر و يک سياست منشاء ... نظم کنونی جھان؛ حمايت از جنايات عربستان سعودی و اسرائيل و

 ضد امپرياليسم و صھيونيسم و اقدامات هبارزه بمبارزه برای صلح و آسايش ملتھا بخش جدا ناپذير از م. گيرندمی

  .بايد جنبش ضد جنگ را تقويت نمود. باشد آنھا میۀطلبانه؛ تجاوزکارانه؛ غيرقانونی و زورگويانتوسعه
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