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  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٦ اکتوبر ١١

  :چھار راه ھمۀ خطرات
  ی آماده می کنند؟ئآيا روسيه و اياالت متحدۀ امريکا خود را برای جنگ ھسته 

  

رسانه ھای غربی به ندرت حرف می زنند، ولی روسيه و اياالت متحدۀ امريکا در حال تسليح سامانه ھای جنگ 

در حالی که اياالت متحده طرح مدرنيزاسيون جنگ افزارھايش را با ھزينۀ سنگين . ی شان ھستندئافزارھای ھسته 

انتخاب کرده که عبارت است از » با ھزينۀ کمتر«را ميلياردھا دالری راه اندازی می کند، روسيه فرآيند باز سازی 

 RS24 Yarsبازنشست کردن ذخيرۀ موشکی باليستيک قاره پيمای زمينی، و جايگزين کردن آنھا با سامانۀ پيشرفته تر 

 . به مرحلۀ نھائی رسيد٢٠٠٧که در سال )  يارس٢٤آر اس ( 

ی ئت متحدۀ امريکا فرآيند مدرنيزاسيون سه حامل بمب ھسته اياال. ًحقيقتا آغاز شده است» غير رسمی«مسابقۀ تسليحاتی 

 تحت البحریی زمينی، موشکھای ھوابرد و موشکھائی که از روی ئرا آغاز کرده است که عبار تند از موشکھای ھسته 

 ترکيه  وبلجيملند، ا که در المان، ايتاليا، ھB6112اين مدرنيزاسيون ھمگام است با ساخت موشکھای . پرتاب می شوند

  .مستقر خواھند شد
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که توان انفجاری آن » ی ئمينی بمب ھسته « جز يک ه  چيزی نيست ب B61-12خودتان راه ندھيد، زيرا ه ولی بيمی ب

در جنگ متعارف ) برای حفظ صلح(» دفاعی «  به مثابه جنگ افزار B61-12. يماست برابر بمب ھيروش٤فقط معادل 

بمبھای سنگر کوب و به  (B61-12 و B6111به گفتۀ دانشمندانی که برای پنتاگون کار می کنند، بمبھای . شود تلقی می

  .»شوندبرای شھروندان بی خطرند زيرا در زير زمين منفجر می «) ی مسلح می باشندئکالھک ھسته 

بودجه . ی از جيب ماليات دھندگان امريکائی تأمين می گرددئھزينۀ اجرای طرح مدرنيزاسيون اين سه نوع بمب ھسته 

مصرف » اقتصاد جنگی « به نفع ...) بھداشت، آموزش، زير بناھا، (جای تأمين مالی در زمينۀ مدنی ه ھای فدرال ب

  .توجيه می کنند»  امنيتصلح و«البته چنين گزينشی را به نام . خواھد شد

  »برای داد و ستد خوب است « جنگ، 

اين طرح پر ھزينه به حجم ميلياردھا دالر برای توليد کنندگان بخش صنايع دفاع در اياالت متحدۀ امريکا مانند بوئينگ، 

ه بسبد بسيار خوبی ) Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman(الکھيد مارتين و نورثروپ گرومن 

ژی حملۀ پيشگيری کننده، ضربۀ ين ھستند که برای ستراتۀ آنان نيز از طرفداران جبھۀ ھيلری کلينتد و ھمرسنظر می 

  . شمالی تبليغ می کندوريایاول عليه روسيه، چين، ايران و ک

 ٢٦  درامريکاوزير دفاع اياالت متحدۀ  Ash Carter گزارش داد که اش کارتر  Defense Newsخبرگزاری دفاع 

اين . »را مدرنيزه کنيم) تحت البحریزمينی، ھوائی و (ی ئبايد سه عنصر ترکيبی مثلث ھسته « سپتمبر اظھار داشت که 

  .طرح موجب جذب بودجه ھا به  زمينۀ دفاع خواھد شد

  

ی را به ضرورت اجتناب ناپذير تبديل کرده، به دالرکه طرح چندين ميليارد » وضعيت امنيتی ناپايدار«با تأکيد روی 

 . شمالی ستوريایگفتۀ کارتر به دليل حضور تھديدھای اصلی از سوی روسيه، چين و ک

در درخواست (...).  در داکوتای شمالی مطرح کرد Minot را طی بازديد از پايگاه ھوادی مينوت کارتر اين نظريات 

ی اختصاص داد که مرتبط است ئ را به بخش ھسته دالر ميليارد ١٩، کارتر گفت که وزارتخانه ٢٠١٧بودجه برای سال 

گزارشی از خود وزير دفاع، وزارت دفاع بر اساس . ی که برای پنج سال آينده پيشبينی شده استدالر ميليارد ١٠٨به 

 باليستيک قاره پيمای راکتھایژيک يعنی يدر سه زمينۀ سترات.  ھزينه کرده استدالر ميليارد ١٠  ازطی دوسال پيش

، در ھر سه مورد به سن باز نشستگی تحت البحریی از روی ئ ھسته راکتھایزمينی، ھوابرد از روی بمب افکنھا و 

  .يزه می شدندرسيده و بايد مدرن

 برای دالر ميليارد ٤٥٠ تا ٣٥٠ی و ھمۀ ضروريات جانبی آن ئبا گمانه زنی پنتاگون مخارج مدرنيزاسيون مثلث ھسته 

 پرداخت خواھد شد، يعنی وقتی که طرح ھای ٢٠٢٠ مھمی از آن در ميانۀ سال ده سال آينده است که بخش

  .ش بروند پيبحریمدرنيزاسيون بايد ھمزمان در نيروی ھوائی و 
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 و مخارج پنتاگون برآن ھستند تا به ھر وسيله ای طرح مدرنيزاسيون را امريکاژی نظامی اياالت متحدۀ يمخالفان سترات

ولی کارتر به روشنی در سخنرانی اش گفت که اين نوع . ی را حذف کنندئر دھند و يکی از ترکيبات مثلث ھسته ييتغ

 شمالی در حال مدرنيزاسيون جنگ افزارھايشان ھستند، اياالت متحده را به وريایطرح ھا در حالی که روسيه، چين و 

  )٢٠١٦مبر  سپت٢٦ Defense Newsخبر گزاری دفاع . (مخاطره خواھد انداخت

کارتر با پشت دست خطر جنگ جھانی را کنار زد يعنی جنگی که بی گمان ھيچ برنده ای نخواھد داشت و می تواند به 

او در عين حال مخالفان برنامۀ مدرنيزاسيون را مورد انتقاد قرار داد، از جمله وزير . نجامديب» ئیھولوکاست ھسته «

 که از روی مزاح به مشاور خود کارتر شھرت دارد و بر اين باور است که William Perryدفاع پيشين ويليام پری 

خبر . (ھد داددر آينده افزايش خوامی را وی خطر مصيبت اتئسرمايه گذاری بيشتر در زمينۀ جنگ افزارھای ھسته 

  ).٢٠١٦مبر  سپت٢٦. گزاری دفاع

  .ی از سوی روسيه اظھار نگرانی کردئعالوه بر اين، کارتر در مورد مانورھای تھديد آميز ھسته 

  

  : باليستيک قاره پيمای روسيهراکتی ھای دستگاه

 در مرز غربی کشور که يستيک قاره پيمای روسيه بالراکتی ھای دستگاهآيا بيانيه ھای کارتر پاسخی بود به باز سازی 

  مبر اعالم شد؟ سپت٢٠روز 

به  Tver ژيک در غرب کشور، در منطقۀ تور ي ستراتراکتھایلشگر «د کرد که ئيھفتۀ گذشته، آژانس خبری تاس تأ

  ». يارس مجھز خواھد شدراکتی دستگاه

 زمينی موجود مجھز و جايگزين راکت ھای گاهدستژيک است که به جديدترين ي ستراتراکتھایاين ششمين لشگر «

ژيک ي ستراتراکتیاين گزارش توسط سرويس خبری نيروی .  خواھد شدTopol باليستيک قاره پيمای توپول راکتھای

  . اعالم شدSergeï Karakayev اين نيرو سرگئی کاراکايف هبه نقل از فرماند
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 در IochkarOla و ايوشکار اوال Irkoutskرھای ايرکوتسک کول اين سرويس خبری، گردانھای لشؤبه گزارش مس

ً عمال به Taguil و تاگوئل Novossibirskيببريسک رھای نووسکمسلح کردن لش. حال آماده سازی به سر می برند

  . کار تجھيز خود را به پايان رسانده بودTeykovoر تيکوو کپيش از اين لش. پايان رسيده

ول گرفته خواھد ؤژيک در منطقۀ تور در پايان تمرين ھای فرماندھان مسي ستراتراکتیر کتصميم قطعی برای تجھيز لش

  . در طول جاده ھائی که گشتھای جنگی حضور دارندمانورن ھا عبارتند از سرويس خبری گفت که تمري. شد

ی مسلح به ئ باليستيک تک قطعه راکتھای و به ھمين گونه ICBM RS-24 Yars يارس دستگاهيندۀ نزديک آدر 

ژيک ي سترات راکتی که پيش از اين در خدمت بودند، ستون فقرات نيرویRS12M2 Topolی ئکالھکھای ھسته 

 .ه را تشکيل خواھند دادروسي

 به ميدان آمدند و عنصر تازه ای در امريکا اياالت متحدۀ راکتی در پاسخ به سپر ضد ٢٠٠٧ يارس در سال راکتھای

بمب (ی می باشد ئ بسيار پيشرفته ای ست که دارای قابليت گرما ھسته دستگاهولی . ذخيرۀ نظامی روسيه نيست

  ).ھيدروژنی

 يارس را دستگاهژيک خود را باز سازی و ي ستراتراکتی آيد، اين است که روسيه نيروی آنچه از اين گزارش بر می

  ).که مسکو آن را قديمی ارزيابی کرده است(  توپول می کند دستگاهجايگزين 
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