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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٢
  

 خون در ارتش امريکاريختن جنون 

١  

 ھا  سال جمھوريت خاندانی، که از يک جانب خطوط مواصالتی نسبت به گذشته۵در اواخر دورۀ دموکراسی تاجدار و 

قندھار، ھرات، مزار، قندوز، جالل آباد و گرديز به يمن سرکھای قير و امنيت نسبی، آمد و شد  بھتر شده، بين کابل با 

زياد شده بود و از طرف ديگر فقر، گرسنگی و بيکاری کتله ھای ميليونی افغانستان را آوارۀ ايران ساخته بود، شرکت 

د که برخی از آنھا به تقليد از شرکتھای ترانسپورتی ايرانی، بعد از نام شھر ھای ترانسپورتی متعددی به وجود آمده بو

 منظور بس ھای -را نيز به دنبال می کشيد، توگوئی وقتی بر موتری" پيما"قندھار، ھرات، بلخ، قندوز، کلمۀ 

ست، چنان فاصله ھائی را راستی چنان موتری قادر اب.." قندھار پيما، ھرات پيما و بلخ پيما، "  نوشته شد -ترانسپورتی

  .بپيمايد

گستردگی فقر و بيکاری از يک در جانب ديگر قضيه و ھمزمان با رشد نسبی خطوط مواصالتی و آمد و شد مسافران، 

، کتله ھای وسيعی از باشندگان  از سوی ديگرسو و ظلم و فشار بيحد اربابان محلی در تمام مناطق مرکزی افغانستان

را به شھر کابل کشانيده، عده ای از آنھا که امکان ايجاد يک زندگی " ھزاره جات"غانستان يعنی تمام واليات مرکزی اف

تمرکز يافته، آرام آرام آن منطقه " دشت برچی"بخور و نمير برای خود تدارک ديده می توانستند، به صورت عمده در 

  . پر نفوس می ساختند،والی چھاردھیکابل بر آن ادعای مالکيت داشت و ھم ولسشاروالی " ۵ناحيۀ "را که ھم 

تا بنويسم که آن منطقه با وجود ادعای دو مالک و مزاحمت روزانۀ دوگانۀ ھر دو  ھر چند زياد الزم به يادآوری نيست

 امکانات شھری قرار داشت، چه با در نظرداشت آن که در نھاد برای باشندگان فقير و بی بضاعت آن در چه سطح از

شه ھای شھری می شد نه از آب آشاميدنی صحی خبری بود و نه از برق و ساير امکانات رفاھی در نقاطی که شامل نق

قرن بيستم، ھر کس بايد خودش بتواند حدس بزند که وضع زندگانی باشندگان دشت برچی تا چه حدی سخت و طاقت 

  . فرسا بوده است

ن دشت برچی نبود، بلکه رسيدن تا دشت برچی بر  و قرون وسطائی در داخل خانه ھای گليدشوارمشکل تنھا زندگانی 

باالی سرک خامه که زمستانھا روزانه ده ھا وسيلۀ نقليه، در گل و الی آن بند مانده، نمی توانستند از جای حرکت 

بيشماری گرفتار می  ب جريان حيات اجتماعی شان، به مصائدررا که باشندگان آنجا بود نمايند، مصيبت ديگری 

  .ساخت
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ًن موجوديت چنان مشقاتی، مردم کابل که تقريبا عادت کرده اند با به تمسخر گرفتن مشکالت، اگر در زدودن در بط

ًمشکالت ناتوان اند، در تحمل آن، ظرفيت خويش را ارتقاء بدھند، از مقايسۀ دو تغيير فوقا تذکار يافته يعنی گسترش 

ترکيب بس زيبا و گويائی را به وجود ای دشت برچی، ھ ھا و سکونت در مخروبه" پيما".. خطوط مواصالت و افزايش 

  ".برچی پيما"آورده بودند، به نام 

، اطالق می شد که نه در داشتند و  در کل به آن عده از عراده جات اعم از سرويس، مينی بس و يا تکسی" برچی پيما"

 از دور نمايان، وقتی ماشين آنھا چاالن می ، گيتس تاير ھا"فرنی عليه السالم"نه ھم دروازه، ماشين ھای آنھا مال عصر 

، سيتھا تنگتر از قبر آدم بخيل، در جمب و جول شد، ھيچ نيازی به ھارن نبود تا رھگذران را از آمدنش مطلع سازد

تعدادی از آنھا به خاطری که در جريان طی ھمان فاصلۀ کوتاه جوش .  نه روده سرک، نه برای مسافر دل می ماند

 دقيقه يکبار، از داخل موتر ۵ الی ٣شبيه آبپاش را بر باالی جنگلۀ آنھا نصب نموده بودند و راننده ھر نيايد، چيزی 

موتر، و باد ) رادياتور(بپاش وصل بود، باز و بسته و می کرد تا با جريان آب بر روی رريتر آشيردھن نلی را که به آن 

ۀ کالم چيزی کمتر و بی خطر تر از سواری بر يک جنازه شدن آن به وسيلۀ پکۀ موتر، ماشين اندکی سرد شود، خالص

  .نيز ياد می کردند" جنازۀ روان"به نام " برچی پيما"نبود، به ھمين علت ھم آنھا را در کنار 

*****  

در جريان ھفته ای که گذشت، خبر دو جنايت آشکار و علنی در دو محل جداگانه، مگر به وسيلۀ يک قاتل سرخط تمام 

  . و خارجی بود، يکی مربوط به افغانستان و ديگری مربوط سوريهاخبار داخلی

به وسيلۀ  سپتمبر، ١٨ پوليس نيروی امنيتی ادارۀ مستعمراتی کابل به تاريخ ٨خبر مربوط افغانستان، کشته شدن  -١

ستعمراتی زده  افغانی که يا از روی اجبار و فقر دست به خيانت تقويت نظام م٨يعنی . طيارات بمب افگن امريکائی بود

بودند و ھر يک از آنھا گذشته از اين که نان آور داده اينانه به چنين دنائتی تن شکارخانگيزه ھای آبر مبنای بود و يا ھم 

خانواده ھای شان بودند، به مثابۀ يک انسان، يک جاندار، يک موجودی که حق حيات و ادامۀ آن را دارد، به وسيلۀ 

 دريافت انخون کشيده، مزد خيانت به وطن و ھمکاری با امپرياليزم را از جانب بادارانشدژخيمان امريکائی به خاک و 

  .ندداشت

از آن جائی که بروز چنين اتفاقاتی از قبل به مثابۀ پيش شرط بر تمام خاينانی که توافقنامۀ امنيتی با امريکا را آماده 

يرش قرار گرفته است، مسلم است که قتل چند افغان، ھيچ نموده و گردانندگان ادارۀ مستعمراتی کابل، آشکار و مورد پذ

  . وجدانی را تکان نمی دھد، آخر مگر نه اين است که چيزی که نيست نمی تواند تکان بخورد

و در آستانۀ پيروزی در "  داعش" مورد دوم، بمباردمان عمدی نيروھای ارتش سوريه که مشغول جنگ با نيروھای -٢

 يعنی قبلۀ آمال تمام وطنفروشانی که گاھی زير نام ؛م به وسيلۀ ارتش قھار اياالت متحدۀ امريکاآن عمليات بودند، باز ھ

ميمون وار به تقليد از نظريه پردازان امپرياليستی که به حمايت اشغال و تجاوز می پردازند و زمانی ھم، " جھانی شدن"

شعار عصر جديد، تغيير جھان و نفی امپرياليزم را با مصرف ميليارد ھا دالر جھت تحميق توده ھای ميلياردی جھان، 

شب و روز جار می زنند، اينھا نيز از طريق سايتک ھای استخباراتی شان ھمان تفاله ھای متعفن و مسموم را نشخوار 

امپرياليزم "نموده، ھيچ گاھی جرأت و توانمندی علمی و اخالقی آن را ندارند تا در يک بحث روياروی از مواضع 

حزب "، "القاعده"، "طالب"، "داعش"شان دفاع نمايند؛ به وقوع پيوسته بارديگر به جھانيان ثابت ساخت که " نۀپرستا

و در کليت آن تمام " ايران، عربستان سعودی، قطر، ترکيه"، حاکميت ھای اسالمی در "جمعيت اسالمی"، "اسالمی

بوده، ھيچ فرد و يا دولتی حق ندارد، حتا در دفاع از " ناتو"، بخش پياده نظام پيمان متجاوز "اسالم سياسی"داعيان 

  .خود، خانواده، ميھن و ناموسش بر روی آنھا آتش کشوده، گلوله فير نمايد
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دولت . باز و افسر سوری کشته و بيش از صد تن ديگر زخم برداشته اندر س٨٠خوانديم که در اثر آن بمباردمان حدود 

به خوبی شناخته و نمی تواند چيزی " قذافی"و " صدام"ن کلۀ گرگھا يعنی  خودش را بعد از کندموقعيتسوريه که 

مسلم است که روسيه و پوتين چنين . بگويد، به ناگزير دست به دامان روسيه و پوتين دراز نموده، از وی کمک خواست

ی نموده، در عين حالی موقعيتی را به مثابۀ امداد غيبی امريکا برای خودشان در قسمت انتخابات پارلمانی روسيه، تلق

که در دل و شايد ھم پيامھای مخفی، بار بار از آن بابت سپاس شان را ابراز نموده باشند، در ظاھر به محکوميت امريکا 

  .نقطۀ پايان بر آن گذاشت" اشتباه"شعار ھای بی مصرفی که امريکا با گفتن . شعار می دھند

*****  

ً امريکا چيزی نوشته بعدا ارتباط ديالکتيکی بين قطعات ظاھرا بدون رابطۀ اين قبل از آن که راجع به سالح ھای پيشرفتۀ ً

نوشته را دنبال نمايم، جھت تازه ساختن معلومات خودم و تھيۀ چند عکس، سری زدم به گوگول و زير عنوان سالح 

  . ھای پيشرفتۀ امريکا به جست و جو پرداختم

نوانی را که جھت جست و جو انتخاب نموده ام ناقص و عقب مانده ن آغاز جست و جو متوجه شدم که نخست عدر ھما

سالح ھای فوق پيشرفتۀ " پيشرفته و معرفی آنھا نيست، بلکه بحث روی یاست زيرا در اينجا بحث روی سالح ھا

انه بايد قادی چون اين قلم نامی از آنھا نشنيده است، بلکه ص"جھان سومی"سالح ھائی که نه تنھا آدم . می باشد" امريکا

 آلمانی و انگليسی حد اقل در سطح خواندن و فھميدن، تلفظ آنھا نيز اگر یاعتراف نمايم با وجود آشنائی نسبی با زبانھا

  .زبان را رگ نسازد، حد اقل به لکنت دچار می سازد

، نيز با گذشته از آن تصوری را که از تھيۀ چند قطعه عکس و ضميمه ساختن آنھا در اين مختصر نزد خود داشتم

چنان انتخاب را  برخوردار نبوده و نيست، تریيک نسبت به ديگری از اھميت کم صد ھا قطعه عکس که ھيچ مشاھدۀ

شما خوانندۀ عزيزتقاضا نمايم، زحمت را قبول نموده، خود از از دشوار و غير ممکن ساخت، که تصميم گرفتم تا  

مستقالنه تحقيق نمائيد، آنچه من در اين قسمت به مثابۀ ضميمه " سالح ھای فوق پيشرفتۀ امريکا"طريق گوگول راجع به 

می آورم در واقع قسمتی از يکی از مقاالتی که تعداد شان بيشتر از صد ھا می باشد، است؛ تا برای آنانی که فرصت و 

  *ساعد شده بتوانديا امکان تحقيق مستقل را نداشته باشند، امکان حد اقل آشنائی با سالح ھای فوق پيشرفتۀ امريکا م

  !خوانندگان نھايت عزيز

 به ھم دارند، خواھش می کنم، به خواندن تان ادامه دھيد، ی قضيه چه ارتباطسهاگر به فکر خودتان نرسيده که اين 

صحبت به عمل می آورد، در اينجا ھم صدق و پديده ھا با ھم ديگر مطمئن باشيد اصل اول ديالکتيک که از ارتباط اشياء 

  :و چنين. يدمی نما

" برچی پيما"به دنبال عنوان مطلب ما آغاز می يابد با ". جنون ريختن خون در ارتش امريکا: "در عنوان نوشته داريم

ن را بايد منتظر آًھا، يعنی آن وسايلی که کامال خراب و بی کاره و ھر لحظه امکان از کار ماندن و ايجاد خطرات از 

 اساس اشتباه جان صد ھا نفر هيان امريکا در افغانستان و سوريه، گويا بد تلفاتی که ارتشمی يابد با تعدا مطلب ادامه ،بود

  .خر مطلب با نظری بر سالح ھای فوق پيشرفتۀ امريکائی خاتمه می يابدآرا گرفته و زخمی نموده اند، در 

  !خوانندگان عزيز

 قرار گيرد که مداقهنی زمانی می توانست، مورد ادعای اشتباه از جانب سخنگويان ارتش امريکا حين ايجاد تلفات انسا

ن صورت می شد فکر نمود آدر . طرف می بوديم "برچی پيما"به جای سالح ھای فوق پيشرفتۀ امريکائی، با چند عدد 

مورد استفاده ھمه قراضه، کھنه و از کار افتاده است، گذشته از آن که امکانات الکترونيک پيشرفته که خوب وسايل 
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ھا دچار چنان مشکل تخنيکيی باشند، " برچی پيما"ا کمکی به پيلوت ھا نمايد، چه بسا در ھدف گيری ھم به مانند ندارد ت

  .که بيچاره پيلوت با وجود تالش جھت ھدف گيری، رنگ زرد باقی مانده، حاصل کارش کشتار بيگناھان می گردد

 ٢٠٠٠دعا می دارند که می توانند از ارتفاع حدود اما دقت در کيفيت سالح فوق پيشرفتۀ امريکائی، وقتی خودشان ا

و حوادث ناشی از " برچی پيما"متر، يک نمبر پليت موتر را با آسانی و بدون اشتباه بخوانند، قضيه را از اساس با 

د،  متر نمبر پليت موتری را بخوانن٢٠٠٠، زيرا وقتی آنھا قادر اند از ارتفاع حدود قراضه بودن آنھا متمايز می سازد

چه شده که از ھمان ارتفاع و يا ھم پائينتر از آن، نه پرچمھای ادارۀ مستعمراتی کابل و ارتش سوريه توجه آنھا جلب می 

   .نمايد، نه لباس و تجھيزات شان و نه ھم آن خريطۀ نظامی که بر مبنای آن، عمليات می بايست صورت می گرفت

 نقص فنی در ميان نيست، بلکه کسانی که از آن وسايل فوق پيشرفته بدان معنا که در اينجا حرف از اشتباه تخنيکی و

استفاده می کنند، به دفعات باعث ايجاد چنين حوادث دلخراشی گرديده، نتيجۀ آن ھم ھميشه به نفع خود امريکا و يا 

که نيروھای ارتش اين روند است که انسان را وا می دارد، تا ببيند علت اين . مزدورانش و به ضرر مخالفانش می باشد

  .، چيستمی نمايند!!" اشتباه"امريکا با وجود بھره مند بودن از پيشرفته ترين وسايل، باز ھم 

 ادامه دارد

 
  :ضميمه* 

 سال گذشته متحول نمودند، نسل ١۵درست مانند گجت ھای ھوشمند که خانه ھايمان را مورد ھجوم خود قرار دادند و زندگی ھايمان را ظرف 

  .ساختند  تسليحات نيز به ارتش ھای دنيا راه پيدا کردند و آنھا را دستخوش تغييراتی شگرفتازه ای از

و از آغاز ھزاره جديد، تسليحات مختلف ھمراه با طيف گسترده   تکنولوژيکی دارند امروز ارتش ھای سراسر دنيا سعی در کنار زدن مرزھای

  .قطه عطف در صنايع نظامی بدل شدندای از پيچيدگی ھای تکنيکی ارائه گرديد که به نوعی ن

 گرفته تا ليزرھای چند ميليارد دالری، ھمه و ھمه روش ھای) که ارزان قيمت، ابتدائی و مرگبار ھستند(از بمب ھای پنھان کنار جاده ای 

  .متحول نمودند مرسوم مبارزه را تغيير داده و چشم انداز ھای تکنولوژيکی و سياسی دنيا را

  . سال اخير ساخته شده اند، آشنا نماييد١۵ سالح پيشرفته دنيا که ظرف ١٩داريم در قالب يک مطلب دو قسمتی، شما را با در ادامه قصد 

  بمب ھای نفوذگر کشتار انبوه -١

 

 کيلوگرم می رسد، می تواند به ١٣۶٠٧دارد وزنش به   متر طول۶٫٠٩  که   شونده اياالت متحده آمريکابزرگ ترين بمب متعارف و ھدايت

  .نفوذ کرده و آنھا را منفجر کند داخل سنگرھای زير زمينی

 متر به ١٨تواند تا  خوانده می شود و توسط بوئينگ ساخته شده به گونه ای طراحی گرديده که می ھم MOP اين بمب نفوذگر که اصطالحا

  .شود و ھيچ پناھگاھی را سالم نگذارد  متری زير زمين منفجر۶٠داخل بتون نفوذ کرده و در عمق 

آنھا را به شرکت   ميالدی، نيروی ھوايی اياالت متحده آمريکا انباری از٢٠٠٧اين بمب در سال  پس از نخستين تست موفقيت آميز

  .سفارش داد  سازنده

  ينبرنامه ضد ماھواره ای چ -٢
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با استفاده از يک    خلق چين)بخش(ارتش آزادی.  ميالدی، چين، عصری تازه و البته وحشتناک را در جنگاوری رقم زد٢٠٠٧در ژانويه سال 

زمين ھدف بگيرد و نابود   مايلی از سطح۵٠٠که يک ماھواره ھواشناسی خارج از ماموريت را در ارتفاع  موفق شد C-19  بالستيکراکت

  .کند

جلوگيری   شايد. کرد نيز از سوی جامعه جھانی محکوم گرديد فضای خارج از جو زمين را نيز نظامی چين با اين اقدام که به صورت گسترده

اقدام به  مدت آن، بھتر بود که کشورھا دنيا تمام تالش خود را برای جلوگيری از اين اما به خاطر پيامدھای درازاز اين اقدام غير ممکن بوده، 

  .عمل می آوردند

که کل مدارھا را  گردد در نظر گرفته شوند، حمله به آنھا می تواند منجر به شکل گيری ميادينی اگر ماھواره ھا در زمره اھداف نظامی مشروع

وده و واکنش ھايی زنجيره وار را ايجاد کند که در نھايت می تواند منجر به تخريب ماھواره ھای کليدی ارتباطی يا موقعيت ياب می تخريب نم

  .شوند

توانند تسليحاتی را در جو خارجی زمين به کار بگيرند که توانايی تخريب  به ھمين نحو، با شکسته شدن تابوی جنگ فضايی، کشورھا می

  .ر روی سيارات ديگر را نيز دارنداھداف مستق

 چين را به عنوان ٢٠٠٧سال  اگر چنين سناريوی ھشدار دھنده ای رنگ واقعيت به خود بگيرد، نسل ھای آينده احتماال آزمايش موفقيت آميز

  .در حوزه فضايی به ياد می آورند لحظه تبديل شدن فضا به خط مقدم جنگ ميان کشورھا

که چگونه يک کشور  چين به توسعه و ساخت تسليحاتی را نشان داد که مورد استفاده رقبايش نيستند و مشخص نموداين تست ھمچنين اشتياق 

  .ابزارھا و تسليحات نامتقارن بھره بگيرد از  می تواند برای از ميان برداشتن اختالف خود با حريفانش

٣- X-47B  

 

خوانده می شود  X-47B که   تعلق دارد)تھاجمی (با جنگنده ھای  تصويری که در باال مشاھده می کنيد به يک ھواپيمای بدون سرنشين ھم اندازه

  .قرار دارد  دريايی اياالت متحده آمريکا نيروی  و در اختيار
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است در حين پرواز و در  قادر Northrop Grumman پھپاد شرکت. يير کارزار ھوايی برخوردار استاين ھواپيما از پتانسيل کافی برای تغ

  .عليه اھداف مختلف به کار بگيرد  درجه سوخت گيری کند و مھمات خود را٣۶٠زاويه چرخش 

 خودمختار انجام دھد و نامش را برای نخستين بار عمل سوخت گيری حين پروازی را به صورت کامال اين پرنده بدون سرنشين موفق شد که

  .توانست از روی يک ناو ھواپيمابر بلند شده و مجددا فرود بيايد X-47B عالوه بر اين،. در تاريخ ھوانوردی دنيا به ثبت برساند

ا بال ديگرش زنی کند و فاصله راس يک بال آن ت ھواپيمای بدون سرنشين می تواند با سرعتی معادل نصف سرعت صوت در آسمان گشت اين

  .بيشتر از دو برابر برد پھپاد ريپر است   مايل اعالم گرديده که٢۴٠٠اين ھواپيما بيش از  برد.  متر است١٨٫٨٩  برابر با

  پھپاد ريپر -۴

 

اين ھواپيمای بدون سرنشين .  انجام عمليات ھای نظامی توسط اياالت متحده آمريکا را به ميزان قابل توجھی تغيير دادطريقه M19 پھپاد ريپر

شبه نظاميان در کشورھای مختلفی چون  حمالت ھوايی عليه   ميالدی رونمايی شد در عمليات ھای مراقبتی و٢٠٠١در سال  که نخستين بار

  .شد  گرفتهعراق، سومالی و پاکستان به کار

طراحی شده اند و قادرند که يک پالک خودرو را از مسافت بيش   ھای ھوايی در ماموريت ھای مراقبتی و پشتيبانی  پھپادھای ريپر برای استفاده

  . پايی ھستند تشخيص دھند۵٢٠٠مايل آنطرف تر و در حالی که در ارتفاع  ٢از 

 ھای ھوا به زمين می شود و ھم انواع راکتھم دربرگيرنده  رمی را با خود حمل کنند که کيلوگ٢٢۶اين درون ھا ھمچنين می توانند بمب ھای 

در حال ماموريت را به خطر   ساعت در ھوا باقی بماند و بی آنکه جان نيروھای٣۶ريپر ھمچنين می تواند تا  پھپاد. ھوا به ھوا

  .سريع و بی صدا را در سراسر دنيا باال برده استارتش اياالت متحده آمريکا برای حمله به اھداف   توانايی  بياندازد،

۵- V-22 Osprey  
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V-22 Osprey از بخش ھای اصلی اين اياالت متحده، به يکی   دريانوردی نوعی ھواپيمای چند منظوره است که از زمان ورودش به سازمان

اين ھواپيما قادر است عمليات ھای بلند شدن و فرود را درست مانند يک ھلی کوپتر به صورت عمودی انجام دھد و با . گرديده ارگان دولتی بدل

  .حرکت کند سرعت ھايی نزديک به يک ھواپيما

سانحه  وجود داشت که از آن جمله می توان به چندين مورد Osprey مختلف برای  حوادث در ابتدا، نگرانی ھای عديده ای در رابطه با بروز

  . اشاره نمود٢٠٠٧مرگبار پيش از معرفی رسمی اين پرنده در سال 

انجام عمليات ھای نجات در سرزمين ھای   جديدترين مدل ھای ارائه شده از اين ھواپيما فاقد ھرگونه نقص يا خطايی ھستند و از آنھا برای

  .افغانستان و ليبی بھره گرفته شده است دوری نظير عراق،

برای انجام ھر ماموريت ممکنی بھره گرفته اند؛ از جابجايی  Osprey دريانوردی اياالت متحده آمريکا از نيروی ھوايی، دريايی و اداره

  .واپيماستتحويل ھوايی محموله ھا از جمله موارد کاربرد اين ھ گرفته تا  انتقال آذوقه و  نيروھا، کمک به مجروحان

بر اين، ھم اکنون اين ھواپيما در دست تست و بررسی است تا در صورت موفقيت از آن به عنوان نوعی پلتفرم سوخت گيری ھوايی  عالوه

 به صورت عمودی فرود بيايد و به ھمين دليل می توان از آن در انجام ماموريت ھايی که  قادر است Osprey شد ھمانطور که گفته. استفاده شود

   .خالی برای فرود نياز دارند، بھره گرفت  عمدتا به صدھا متر فضای خارج از توانمندی ھای ھواپيماھای معمولی است و

 

  تسليحات فراصوتی بوست گاليد -۶

 

تشکيل می دھند و جالب است بدانيد که ھيچکدام از اين  نظامی را يحات جديدترين ميدان رقابت چين و اياالت متحده آمريکا در حوزهاين تسل

امروز موفق به ساخت نمونه اوليه واقعی از اين سالح که بتواند با موفقيت عمل کند، نشده اند، اما ھر دويشان در اوت سال  کشورھا تا به

  .مورد آزمايش قرار دادند ھای تھيه شده خود را، نسخه ٢٠١۴

تسليحات بوست گاليد می توانند اھداف خود را با سرعت و اثرگذاری باال ھدف قرار دھند و در صورتی که يک نمونه عملياتی از آنھا ساخته 

با ھر بار سوخت گيری ھزاران مايل سوی اھداف مختلف شليک کنند و   برابر صوت به۵شود قادر خواھند بود که در حين حرکت با سرعت 

  .نمايند را طی

ی بسيار دشوار است چراکه آن سيستم ھا برای استفاده راکتسيستم ھای سپر  اين سالح قادر است در مسيری حرکت کند که رھگيری آن برای

  . ھای بالستيک متعارف طراحی شده اندراکت عليه
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ھای فعلی  تکنولوژی آنھا برای حرکت می کنند که رھگيری)  درجه١٨٠يا ھمان (زاويه تخت سرعتی بسيار باال و  گلوله ھای بوست گاليد با

  .ی امری است دشوارراکتسپر 

ه شده حمل کنند و ھمين مساله باعث شده اين تسليحات می توانند کالھک ھای ھسته ای را بھتر و سريع تر از ھر چيز ديگری که تابحال ساخت

  .افتادن يک نبرد تسليحاتی تازه با استفاده از آن ابراز نگرانی کنند که کارشناسان نسبت به راه

  Tomahawk  ھای دريايیراکت -٧

 

را که قابليت فرمان  Tomahawk شليک شده از دريا به نام راکت ميالدی، نيروی دريايی اياالت متحده آمريکا نوعی ٢٠١۵ ژانويه ٢٧در 

ھدايت می شد قادر بود  F/A-18E/F Super Hornet  که توسط يک ھواپيمایراکتاين . موفقيت مورد آزمايش قرار داد پذيری ھم داشت با

  .دھد و اھداف متحرک در بستر دريا را نشانه بگيرد از مسير حرکت خود را تغييردر حين پرو

که ساخت آن کمترين   اين دستاورد  داشت، در اين رابطه اظھار WEST 2015 باب ورک معاون وزير دفاع اياالت متحده آمريکا در کنفرانس

 ١٠٠٠با برد   کروز ضد کشتیراکتيک  Tomahawk و اضافه کرد کها. عطفی در صنابع نظامی باشد ھزينه را در بر داشته می تواند نقطه

  .مايل است

مقايسه با رقبای خود  اياالت متحده آمريکا را در   مايل دريايی خواھد داشت و توان نيروھای دريايی١٠٠٠ بردی برابر با راکتنوع جديدتر اين 

  .به ميزان زيادی باال می برد

 ھای کروز ضد کشتی اين کشور راکتبه  ز تھديد آميز ترين پيشرفت ھای نظامی چين قرار دارد که در اقعدر آن سوی اقيانوس آرام، يکی ا

از نصف انواع  که تھديدی بالقوه عليه ناوگان دريايی آمريکا محسوب می گردند، بردشان کمتر  ھا در عين حالراکتاين . مرتبط می گردد

  .است Tomahawk جديد

  THAAD  ھایراکت -٨

 

THAAD  ھای پرتاب شده از آسمان را شکار کرده راکتی دنياست که روی يک کاميون سوار می شود و می تواند راکتپيشرفته ترين سيستم 

  .و منفجر کند

تواند برای يکسان سازی درگيری ھا و برابرسازی ميدان  با دقت مثال زدنی خود می (THAAD) ارتفاع باال پايانه ایسيستم دفاع محدوده 

  .ھای جنگی در سراسر دنيا به کار گرفته شود
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کرده  يا بدلرا به گزينه ای ايده آل برای حذف نابرابری ھای نظامی نيروھای جنگی دن THAAD سيار بودن و جايگذاری استراتژيک باتری،

  .کاسته است  و از برتری ھوايی دشمن نيز

آزاد سازی نيروی مرگبار  فاقد ھرگونه کالھک ھستند و در عوض صرفا از انرژی جنبشی برای THAAD  ھایراکتجالب است بدانيد که 

  .جو زمين بھره می گيرند  ھای بالستيک داخل يا خارج ازراکتو ھدف گرفتن  خود

شمار مختلفی از آنھا   ھا را با خود حمل کند و بسته به نوع تھديد پيش روی، می توانراکتاز اين   عدد٨کننده می تواند تا ھر النچر يا پرتاب 

  .را به کار گرفت

  YAL پلتفرم تست ھوايی ليزر -٩

 

با وجود آنکه تا به امروز تنھا يک عدد از اين تسليحات . آينده ھستند ليزرھای تسليحاتی احتماال از جمله بخش ھای جداناشدنی ميدان ھای مبارزه

  .کردنمونه بسيار مھمی از آنھا قلمداد  را می توان YAL شده است و برنامه توليدشان متوقف گرديده، پلتفرم تست ليزر ساخته

 قرار ٧۴٧کاربری داده شده   ميالدی مورد آزمايش قرار گرفت داخل يک ھواپيمای تغيير٢٠٠٧بار در سال  اين سالح آمريکايی که نخستين

  .اين ھواپيما بزرگ ترين برجک چرخان ليزری را داشت که روی دماغه آن نصب شده بود. گرفت

موفق  YALانجام گرفت،  ٢٠١٠کتيکی را در حين پرواز داشت؛ در تستی که در سال  ھای بالستيک تاراکت خود ليزر نيز قابليت رھگيری

  .نشانه بگيرد  شد که يک ھدف آزمايشی را با موفقيت

 الزم بود که ھواپيما در حال پرواز راکتچراکه برای رھگيری يک  به اين نتيجه رسيد که اين سالح کارايی الزم را ندارد  اما ارتش آمريکا

  .طرفی ساخت، ھدايت و نگھداری اين سالح نيز گران تمام می شد باشد و از

نشان داد که ليزرھای قدرتمند اين قابليت را دارند که اھداف بزرگ و در حال حرکت را به راحتی تخريب کنند و قادرند  YALھمه،  با اين

  .آسمان انجام دھند اين کار را در ميانه ھای  که

  سيستم تسليحات ليزری -١٠
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از آن ياد می شود نوعی ليزر است که روی کشتی سوار  LaWS سيستم تسليحات ليزری نيروی دريايی اياالت متحده آمريکا که تحت عنوان

  .بگيرد  اھداف دشمن را نشانه ثانيه٣٠کمتر از  می شود و می تواند ظرف

که يک سيستم سطح به  SM-2 در مقايسه با سالح سنتی  و  دالر اعالم شده١يک بار شليک اين سالح ليزری برابر با   برای انرژی مورد نياز

  .ھزار دالر آب می خورد بسيار مقرون به صرفه است ۴٠٠  آنراکتو ھر  ھوای مشابه محسوب می شود

نرم افزار فعلی مورد استفاده در اين سيستم ليزری را  ينگ قراردادی را با اياالت متحده آمريکا به امضا رساند تا به موجب آن،بوئ اوايل امسال،

  .به روز رسانی کند

 

  استاکس نت -١١

 

برنامه مخرب ياد شده که استاکس نت نام داشت . راه پيدا کرد ی، يک برنامه مخرب کامپيوتری به تاسيسات ھسته ای ايران ميالد٢٠١٠در سال 

 درصد کاھش ٢٠را تا  سانتری فيوژھای غنی سازی اورانيوم کشورمان شد و حتی ظرفيت غنی سازی اين تاسيسات باعث بروز اختالل در

  .داد

توسط اياالت متحده آمريکا و  کامپيوتری که احتماال اين کرم. در تاريخ جنگ ھای مدرن خواند  تحولی عظيم گراستاکس نت را می توان آغاز

دو کشور به تاسيسات ھسته ای ايران حمله کرد و آسيب ھای جدی را به آنھا وارد نمود که  رژيم صھيونيستی ساخته شده بود و با حمايت اين

  .پاکسازی شد مان پس از مدتی کوتاه به کلیخوشبختانه با تالش کارشناسان کشور

ھا برای ابراز مخالفت ھای خود عليه يکديگر به   کرد و باعث شد که دولت  استاکس نت انجام حمالک ھکی دولت ھا عليه يکديگر را باب

  .قلمرو سايبری روی بياورند

کنترل  از استاکس نت شاھدش بوديم و نشان داد که چگونهسايبری است که پس  انجام حمله ھکی کره شمالی عليه سونی، مھم ترين تھاجم

  .المللی بدل گردد می تواند به قدری دشوار شود که به بحث روز محافل بين  تسليحات سايبری

  پرتوھای گرمايی -١٢
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را طراحی کرده اند که درد شديدی را در فرد ايجاد کرده و » حرارتی پرتوھای«ياالت متحده آمريکا سالحی غير مرگبار به نام ھم چين و ھم ا

  .مورد استفاده قرار می گيرد برای کنترل جمعيت ھای انبوه

داغ می کنند که باعث ايجاد درد می  حدیايده کلی ساخت تسليحات متصاعد کننده پرتوھای حرارتی اين است که آب زير سطح پوست فرد را به 

  .مخمصه بگريزد آمدن جراحات جدی به فرد را در پی داشته باشد، او را وادار می کند که از بدون آنکه مرگ يا وارد شود و در نھايت

تغذيه   کننده آن به يک منبعزمانی که دستگاه متصاعد  و   متری ھدف قرار دھند٨٠تا فاصله   پرتوھای حرارتی ساخت چين می توانند افراد را

  .ھدف بگيرند  مايلی٠٫۶خارجی متصل گردد، پرتوھای آن می توانند اھداف را تا فاصله 

  متر دارد و می تواند دمای١٠٠٠از آن ياد می شود بردی برابر با  (ADS) فعال نسخه آمريکايی اين دستگاه که تحت عنوان سيستم ممانعت

ابھامات و پرسش ھايی که در رابطه با اخالقی بودن کاربردش مطرح  اال ببرد، با اين ھمه، اين سالح، به خاطر درجه ب١٣٠پوست انسان را تا 

  .می شد از سوی ارتش اين کشور کنار گذاشته شد

  گلوله ھايی که در حين حرکت تغيير مسير می دھند -١٣

 

مسير خود را تغيير دھند و از اين  می توانند در حين حرکت گلوله ھايی ھستند که (EXACTO) دقت باال مھمات ويژه انجام ماموريت ھای با

  .را تغيير دھند ه از مسير شده اندرا اصالح کرده يا ديگر فاکتورھايی که باعث خارج شدن گلول طريق يا حرکات ھدف

بعد،  در مرحله. توانند ليزرھای ھدايت کننده معطوف شده روی يک ھدف را تشخيص دھند اين گلوله ھا دارای راس ھای اپتيکال ھستند و می

  .ھدايت می کنند تيغه ھای باريکی که روی گلوله ھا قرار دارند آنھا را به سمت آن ليزر

صورت  اينکه، اگر به  نکته پايانی در رابطه با اين مھمات. موفقيت آزمايش کرده است نتاگون اخيرا اين گلوله ھا را باناگفته نماند که پ

اين تسليحات ھمچنين می توانند خطرات ناشی از شليک . را باال ببرند به کار گرفته شوند می توانند دقت سربازان اياالت متحده آمريکا  درستی

  .دھند ای خودی يا وارد آمدن آسيب به غيرنظاميان را به ميزان زيادی کاھشسمت نيروھ گلوله به

  Golden Hour خون بسته ھای -١۴
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  .ی بسيار مھم در پيروزی يا شکست يک ارتش ايفا کندمی تواند نقش  يک سالح نيست، با اين حال اين بسته

اياالت متحده آمريکا ساخته شد و به سربازان اين کشور   ميالدی توسط دانشمندان ارتش٢٠٠٣در سال  (Golden Hour يا(ساعت طاليی 

  .جراحت برداشتن در ميادين جنگ، زنده بمانند کمک می کند که پس از

نامساعد جوی در جنگ ھايی نظير  دمای خون ھای اھدايی را در سطح مناسبی نگه می دارد و از آن در شرايط  دمانن ِحرارتی جعبه اين بسته

  .برای متعادل نگه داشتن دمای خون نيازی به الکتريسيته، باتری يا يخ ندارد جعبه مورد بحث. افعانستان و عراق استفاده شد

بسته ھای کوچک و قابل   ديدگی می شوند، خون اھدايی در ھای جنگی دچار جراحت و آسيبدر مواردی که سربازان در ميدان  به اين ترتيب،

  .برای مجروحان انجام دھند نيروھای امدادی می توانند فرايند تزريق خون را در کوتاه ترين زمان ممکن حمل فراھم خواھد بود و

 اوقات می توان تسليحات جديد مربوط نمی شود و گاھی  به توليدپيشرفت در ميادين جنگ صرفا  ساخت اين بسته نشان می دھد که ھرگونه

  .داد را در راستای نجات جان انسان ھا مورد استفاده قرار تکنولوژی

  ابزارھای منفجره دست ساز -١۵

 

ميان ارتش ھای قدرتمند دنيا و گروه ھای شبه نظامی غير  در ھر دوره ای از جنگ ھای مدرن، شاھد عرضه تسليحاتی بوده ايم که فاصله

  .اند دولتی را کم کرده

برای مبارزه با ارتش ھای  AK-47 ارزان قيمت و در دسترس به نام ی سالحدر جريان جنگ سرد، گروه ھای شورشی سرتاسر دنيا از نوع

  .عظيم مقابل به خود استفاده کردند

. بھره می گيرند عراق و افغانستان برای به زانو در آوردن آمريکای قدرتمند از آن شورشيان بمب ھای کنار جاده ای ھمان ابزارھايی ھستند که

 اغلب در داخل ماشين ھا يا چاله ھا کار گذاشته می شوند و  آنھا ياد می گردد از» ستگاه ھای منفجره دست سازد«اين تسليحات که تحت عنوان 

  .می توان با استفاده از تلفن ھای ھمراه آنھا را منفجر نمود

  .وليد کردبدون نياز به دانش باالی مھندسی می توان آنھا را ت  ساخت اين بمب ھا ھمچنين به زمان زيادی نياز ندارد و

افغانستان گرفته اند که دو سوم مجموع تلفات نظاميان اين کشور را   سرباز آمريکايی را در جنگ ھای عراق و٣١٠٠اين بمب ھا تا کنون جان 

  .جنگ ھای ياد شده در بر می گيرد در جريان

تکنولوژيکی جديدی   وسايل اشت تا به دنبال ساختاز اين بمب ھا، اياالت متحده آمريکا را بر آن د استفاده شورشيان عراق و افغانستان

  .در ھر دوی اين کشورھا در پيش بگيرد باشد و استراتژی مقابله با شورشيان را MRAP مانند

ای بمب ھای کنار جاده . مقايسه نيست اياالت متحده آمريکا و نحوه انجام ماموريت ھای آن با ھيچ سالح مدرنی قابل تاثير اين سالح ھا بر ارتش

می تواند ارتشی عظيم تر و مجھزتر مانند اياالت متحده ) به لحاظ تکنولوژی(، يک ارتش کوچک و ابتدائی ٢١نشان دادند که چگونه در قرن 

  .آمريکا را از پای در آورد

  خودروھای استتار شونده مقاوم در برابر مين -١۶
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جنگی که به سرپرستی آمريکايی ھا در حال انجام بود به  . ميالدی، سالی دشوار برای اياالت متحده آمريکا در خاک عراق بود٢٠٠۵سال 

  .شورشيان عراق به سرکردگی القاعده مرتبا دشوارتر می شد خاطر بيشتر شدن قدرت

جاده ای مرتبا بيشتر و بيشتر می شد و اين بمب  ھم به خاطر استفاده شورشيان از بمب ھای کنار  نظاميان اين کشور  آمار تلفات از سوی ديگر

  .ھا حتی ماشين ھای زرھی آمريکا را نيز در امان نمی گذاشتند

ريکا منفجر می شدند؛ ماشين ھايی که توان مقاومت در برابر که درست زير ماشين ھای حمل نيروی آم شورشيان بمب ھايی را کار می گذاشتند

  .را نداشتند  تسليحات منحصربفرد القاعده

تنھا چند ماه به اتمام رسيد تا با بزرگ ترين  طراحی گرديد و فرايند ساخت آن ظرف مدت MRAP دليل ماشين زرھی و فوق محکم به ھمين

 عدد از آن در خاک عراق به خدمت گرفته ٢١٠٠٠ ميالدی، ٢٠٠٩ر عراق مقابله کند و تا سال متحده آمريکا د چالش عملياتی پيش روی اياالت

  .شد

  عينک ديد در شب چھار لوله -١٧

 

به ھر کدام از اعضای : می گويد» روز آسانی نبود» خود تحت عنوان کتاب در  SEAL Team Sixنفرهمت بيسونت يکی از اعضای تيم شش 

  .چھار لوله داشت  و دالری داده شد که برای ديد در شب مورد استفاده قرار می گرفت۶۵٠٠٠عينک  اين تيم نيروی دريايی يک

  .برخالف عينک ھای معمولی که ھر کدام تنھا دو لوله دارند، مدل چھار لوله ميدان ديد بسيار وسيعی به سربازان می دھد

 L-3 Warrior Systems شرکت Insight توسط واحد اين عينک ھا که ديدی پانوراميک را به فرد می دھند Defense One طبق گزارش

  .قرار دارد New Hampshire  که دفتر اصلی آن نيز درساخته می شوند

 ميليون دالر را صرف ساخت اين عينک ھای نظامی ١٢٫۵ تاکنون، پنتاگون دست کم ٢٠١٠، از سال Defense One به گزارش سايت

  .پيشرفته کرده است

  ھاورکرافت گوست -١٨
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تواند نامش را به عنوان يکی از کشتی ھای نظامی آينده به  اين ھاورکرافت که توسط شرکتی به نام سيستم ھای دريايی جوليت ساخته شد می

  .می دھد اين قايق به گونه ايست که اصطکاک آن با سطح آب را کاسته و ثباتش را افزايش طراحی. ثبت برساند

 نمی توان آن را از طريق سونار رھگيری کرد؛ به ھمين دليل، آھنربايی است و اين قايق خاصيت استتاری بسيار بااليی دارد و فاقد خاصيت

  .گزينه ای ايده آل برای نفوذ به آب ھای دشمن و انجام ماموريت ھای مراقبتی در آنھاست

 تسليحات تھاجمی مانند آنچه توسط ھلی کوپترھای ھجومی مورد استفاده قرار می گيرند را با ھاور کرافت گوست می تواند طيف گسترده ای از

  .مجھز نمود  ھای گريفينو و انواع راکتراکتخود حمل کند و می توان آن را به انواع مسلسل، 

 


