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  اشمیتو اۀبرای انکشاف زراد خان تا يک تريليون دالر امريکا پالن دارد

  .سرمايه گذاری کند

در نظر دارد تا بيشتر از يک " اوباما "ۀآورده که ادار" ٢٠١٤ سپتمبر٢٢" نيويارک تايمز درمقاله ای به روز دوشنبه 

می آن کشور سرمايه و در امور توليد وباال بردن توانائيھا اترتقای قابل توجها آينده جھت ھۀتريليون دالررا در سه د

  .گذاری کند

 .David E و ديويد ای سنگر William J. Broadاوی مضمونی است توسط، ويليام جی برود  نخست حۀصفح

Sangerاين يک اخطار است به روسيه ،. ھدف مشخصی در راستای اھداف سياسی است  که توضيح يک خدمت و 

می امريکا برای اھداف نظامی آن، وآمادگی نظا چين وکشور ھا ديگری که شايد بخواھند سد راه حکمروائی امريکا و

  .می قرار گيرندوجنگ ات

 ۀپاکستان با بسط وتوسع روسيه در راه جنگ، ادعا ھای ارضی چين و، تحليلگران می گويند  ": تايمز می افزايدۀنويسند

را در خلع سالح به طور فزاينده ای تيره وکم سو به " اوباما" نظامی خود، به طور کلی شانس به ياد ماندنی ۀزراد خان

  " می آوردنظر

می می افزايد ودر امور ات" اوباما" پروفيسور ھاروارد مشاور سابق Gary Samoreروزنامه به نقل از گری سامور 

ه می بوواين کار ھرنوع محاسبه را در پائين آوردن ذخاير ات". پوتين بازيگر بنيادی اين قضيه ، با اشغال اوکراين است"

  .اخته استصورت يکجانبه از نظر سياسی نا ممکن س

 تجاوز  متحده رول کامالً  مضمون زبان دفاعی اختيار کرده ، در رابطه به روسيه وچين اياالتۀکه نويسند در حالی

راه انداختند که ه امريکا ومتحدين اروپائی آن يک کودتای راست گرايانه را در اوکراين ب. را بازی کرده است گرانه ای

جرا دارد، متکی بر ادر دست " اوباما"محور اصلی که دولت . وسيه ھمراستبا تحديد اقتصادی وتھديد جنگ عليه ر

نظامی می ساختار که جاپان را دعوت به تجديد  کنترول آسيا و اقيانوس آرام می باشد در حين اين آسياست، دفاع منافع و

  .کند

عالوه ه  اروپائی گردد، بی با قدرتھایئتواند باعث کشمکش ھا می، میواين روياروئی وقيافه گرفتن ھای جنگ ات

 می را میوگذارد که امريکا آمادگی جنگ ات میوديگر کشور ھای کوچک شکی باقی نسوريه  کشمکش ھای با ايران،
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کار برده، استفاده وپرتاب دوبمب ه می را درجنگ بوقابل يادآوری است که امريکا يگانه کشوری است که بمب ات. گيرد

  .ھانی دومی بر جاپان در پايان جنگ جاتوم

درماه اگست قصر سفيد .  نظامی خودرا تجديد کندۀبخشی ازاين آمادگی ؛ قوای نظامی امريکا در نظر دارد تا زراد خان

 کنگره ۀمی خود کند، روی ھمين اصل از بخش بودجودر نظردارد تا مروری بر چگونگی مصارف ات اعالم نمود که ،

  . به مصرف برسد، در اختيار شان قرار بدھند٢٠١۶رار بود در سال که قرا صورت پيشکی پولی ه در خواست شد تا ب

رساند، مردم زير فشار   امريکا مبالغ ھنگفتی را در پروژه ھايش به مصرف میۀکه قوای نظامی اياالت متحد در حالی

 ۀخش بودجب. رياضت ھای اقتصادی قرار دارند وپولی نيست که برای بنيادی ترين نياز ھای اجتماعی به مصرف برسد

.  بليون دالر اعالم نموده است٣۵۵را " اوباما "ۀمی اداروکنگره به صورت تخمينی مصارف ده سال اول برنامه ھای ات

را قدرتمند تر وقابل اعتمادتر بسازند در حين زمان  می دارد؛ تا آنودقت روی انکشاف ، گسترش وپخش سالح اتبرنامه 

 ھدف اصلی او از پائين آوردن تعداد و و "اوباما"اظھارات عامه . علیاز لحاظ حجم کوچکتر نسبت به کالھکھا ف

می و اتی ھاراکتقدرت تخريب بيشتر کالھکھا و می که در ذخاير خود دارند؛ انکشاف قابليت انتقال ووگنجايش سالح ات

  .است

 انکشاف بدھد ودر را  ھا وکالھک ھای فعلی را نوسازی کند، سيستم حمل آنراکت مدرن سازی در نظر دارد ۀادار

  .ضمن فابريکه ھا والبراتور را مدرن بسازد

ی دارد که قابل توزيع اتوم راکتی کالھک ۴۶۵٠ی ، اياالت متحده در حال حاضر اتومبر اساس گزارش نشريه ساينسی 

که با روسيه در سال  بر اساس معاھده ای.  مختلف و پايگا ھايش قرار داردی آن به جاھا٢١٢٠وانتقال است، ازجمله

 . کاھش بدھد٢٠١٨ عدد تا سال ١۵۵٠ ، از امريکا در خواست شده تا اين تعداد را به يدرسء  به امضا٢٠١٠

 جايزه تٲکيد ی اعطاۀ نوبل گرديد، کميتۀنايل به دريافت جايز" بارک اوباما" رئيس جمھور ٢٠٠٩که در سال  ھنگامی

با " ی داشته باشيماتومتالش بايد صورت گيرد تا جھان بدون سالح  " که خصوصی روی اظھارات او مبنی بر اينه ب

گونی بنيادی وزير بنای قدرت ی بود ، اما نظرش دگراتومبيان اودر مقابل عامه حذف سالح وتھديد  که ديدگاه و وجودی

  .ی استاتوم ۀومرگ آفرينی بيشتر زرادخان

 امريکا خواھد بود که ۀتصريح کرد که حق اياالت متحد" دامجد" اوباما " " N P R"ی اتوماداره مرور وضع وحالت 

ی را اتوم عدم تکثير ۀی را در مقابل ايران ، روسيه وچين استفاده نمايد ، ھر گاه تشخيص دھد که آنھا معاھداتومسالح 

  .نقض کرده اند

NPR ھسته انه بر کشور ھای غير ی در اقدام تالفی جويئ روشن ساخته است که با وجود رّد استفاده از سالح ھای ھسته

حق استفاده از ادعای ھنوز ھم " در شرائط خاص وشديد "الت متحدهيميای ھستند، اياکای که دارای گسترش سالح 

  .دارد" ی خود تی اياالت متحده يا متحدان وشرکابرای دفاع ازمنافع حيا" ی را ئسالحھای ھسته 

رخانه والبراتور است که ازلورانس ليومر درکاليفرنيا تا رود ی اياالت متحده شامل ھشت کااتومصنعت سالح سازی 

 پروژه جھت ٢۶حد اقل .  مستخدم دارد٤٠٠٠٠ را شامل است، که بيشتر از کارولينای جنوبی ساوانا در ايالت ۀخان

  . استئيد پيشنھاد گرديدهأخاطر ته  پروژه ب٣۶ئيد قرار گرفته وأ وتکامل مورد تءارتقا

عنوان منبع اصلی ه  در اوک ريج، تنسی که بY-12 در مجتمع امنيت ملی ٢٠١١ دالری در سال ليوني م۵۵٠ ۀيک پرو

 جديد غنی سازی اورانيوم ۀقيمت يک پروژ.  در اياالت متحده خدمت می کنداتومغنی سازی اورانيوم برای ساختن بمب 

  . بيليون دالر افزايش يافت١٩ بيليون دالر به ۶،۵ ازY-12در 

ليون دالر ي م٧٠٠،ميسوری به قيمت تقريبی اس  شھر کنزۀ که در حوم٢٠١٢ن سلسله امنيت ملی، سال آخرين بخش دري

 ساخته شده، که توسط ١٩٧٠ ۀن که در دھآی ئکارگران در حال حاضر، در نو سازی کالھک ھای ھسته . ساخته شد
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 قادر به حمل وشليک ت البحری ھاتحھريک از اين .  اياالت متحده؛ اوھايو کالس مورداستفاده استتحت البحری ١٤

  .ی ھستنداتومليستيک ا موشک ب٢٤

ھای دوم وسوم اوج بيشتری خواھد گرفت وبه عدد ه  نوسازی در دھۀ پروژۀدر طرح پيش بينی شده است که ھزين

از به د؛ ونيشون  کھنه می راکتھا واحت البحری ھا ی، اتومکه بمب افگنھا با قابليت  رسد، به دليل اين تريليون دالری می

 جديدی که قادر به پرتاب تحت البحری١٢نتاگون در خواست برنامه ای برای خريد دولت از پ. تعويض می يابند

  .زمينی جديد ويا مرمت آنھا را ، نموده استراکت  ٤٠٠ليستيک وا براکتھای

منتشر شد  " CNS"ی اتومگزارشی که در ماه جنوری توسط مرکز جيمز برای مطالعات منع گسترش سالحھای 

 بمب افگن ١٠٠ بيليون دالر برای ١٠٠شامل جزئيات مصارف دولت است که حد اقل " ی اتوم تريليون دالری ۀمعاھد"

  . کروز، که با آنھا مسلح استراکتھایی واتوم بيليون دالر برای ساختار بمب ھای ٤٠ تا ٣٠سرنشين دار جديد وبين 

ی اين کشور تحت تٲثير کاھش جدی اتوم سالح ۀبودجه برای برناماشاره می کند که در خواست  " CNS" گزارش 

  . از جدا سازی کاھش بودجه معاف شد٢٠١٣بودجه ھا نشده است، به ويژه که در سال 

 کامل برنامه ھا، در طول ۀدھد که يک تريليون دالر با تخمين محافظه کارانه، برای ھزين اين گزارش ھمچنين نشان می

رسد، زيرا اين بر   فيصد بيشتر از برآوردھا به مصرف می۵٠برنامه ھای تدارک دفاع اغلب .  آينده است ۀسه دھ

  . نظامی نيستۀآوردھا شامل از بين بردن سيستم ھای سالح ويا پرداخت مزايا به پرسنل باز نشست

  

  :»آزادافغانستان-افغانستان آزاد«پورتال: منبع 

http://www.afgazad.com/Zabaan-2014/092414-US-Plans-to-Invest-One-Trillion-in-Nuclear-

Weapons-Arsenal.pdf 

 

  

    

    

 

  


