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 : کارشناسی

 جھان در مرز مسابقۀ تسليحاتی مافوق صوت

  

 :© Photo DARPA 

استاد مدرسۀ ديپلماسی و  RobertFarley رابرت فارلی: صدای روسيه / ريانووستی– ٢٠١٤مبر  دس٣٠مسکو، 

:  اعالم کردThe National Interestمريکائی ادر ماھنامۀ  ، در مقاله ای Pattersonبازرگانی بين المللی پاترسون 

ساخت و ساز جنگ افزارھای مافوق صوت زنگ خطر تحريک مسابقۀ تسليحانی جديدی را به صدا درآورده که ممکن 

 .نجامدی بيئتھديدات ھسته است در عين حال به باالگرفتن 

توسط کشورھای اياالت متحده، روسيه، ) ھيپر سونيک( ھم اکنون جنگ افزارھای مافوق صوت رابرت فارلیبه باور  

  :بر اساس گمانه زنی ھای او . چين و ھند در حال توسعه است

ما می خواھيم ديگران را به سرعت بکشيم ) ١. اياالت متحده سالح ھای مافوق صوت را به دو دليل به کار می بندد«

 می خواھيم توان نفوذ در سامانه ھای دفاعی حريفانی را ما) ٢. ی قرار بگيريمئبی آن که در خطر جنگ جھانی ھسته 

  »داشته باشيم که در قدرت با ما برابری می کنند

به سامانه ھای ضربتی تھاجمی اتالق می گردد که دقت باالئی داشته و با سرعت » جنگ افزار ھيپر سونيک«اصطالح 

اين موضوع به آخرين نسل جنگ .  ماخ٥ر از حرکت می کند، و حتی با سرعت فرات) پنج برابر سرعت صوت( ماخ ٥
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 Advanced و سامانه ھای جنگی پيشرفته Tomahawkافزارھا مرتبط می باشد، مانند موشک ھای کروز تاماھاوک 

Gun System.  

بين جنگ افزارھای مافوق صوت ميانبرد، کارشناسان از موشک ھای باليستيک با دقت باال ياد کرده اند که روسيه و 

  .چين در اختيار دارند

اگر اياالت متحده اين نوع جنگ افزارھا را گسترش می دھد، به اين علت است که واشنگتن « به گفتۀ رابرت فارلی 

. »بتواند به سرعت و به شکل مؤثر ھر کسی را در ھر کجائی که ھست به قتل برساندنيازمند چنين سالح ھائی است تا 

 متحده بوده امنيت ملّی اياالت  تعيين کنندۀ سياست،، اين دليل و برھان١٩٩٠از تاريخ پيدايش القاعده در پايان سال 

کرده که ھدف از آن ايجاد  اياالت متحده را به عرصه ھای پژوھشی خاصی ھدايت ٢٠٠١مبر  سپت١١سوء قصد . است

  .يميائی را حتی پيش از پرتاب مورد اصابت قرار دھدکی و ئسامانه ھای مافوق صوتی است که بتواند سالح ھای ھسته 

به مؤثر بودن چنين  هالبته روسي« : اين تحليل گر بر اين باور است که روسيه و چين متوجه مسائل ديگری ھستند 

  .»روس ھا به کشتن افراد در ھر نقطه از جھان نيازی ندارند سامانه ھائی آگاه است، ولی 

روسيه و چين منطق ديگری را پی گيری می کنند که عبارت است از عقب نماندن از اياالت متحده و کسب « به گفتۀ او 

  .» کشورشانتوانائی ايجاد ساخت و سازھای دفاع مؤثر برای

مسابقۀ تسليحاتی جديدی گام بر می دارد، و اين بار در زمينۀ سالح  بر اين باور است که جھان به سوی رابرت فارلی

  .ھای مافوق صوت

RIA Novosti 

Lire la suite: http://french.ruvr.ru/2014_12_30/Le-monde-sur-le-seuil-d-une-course-aux-

armements-hypersoniques-expert-0641/ 
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