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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  شيری. م. ا

  ٢٠١٢ جنوری ١٠

  

   ھرمزۀدر تنگ

   استني در شرف تکویکشتارگاه تازه ا
  

 متن ی تورچنکو برایئ سرگه،يروس» مطبوعات آزاد «ی است که خبرنگار روزنامه و تارنمای فوق، عنوانعنوان

 کيتي مسائل ژئوپلی آکادمسي و معاون اول رئی دکتر علوم نظامکوف،يوي سني کنستانتکمي خود با ناخدا یگو و گفت

   . استدهيبرگز

 کارشناس کي دي را از دراني اهي علی جھانسميالي امپری جنگ احتمالألۀ است که مسني مصاحبه در اني اتياھم

  . دھدی مطرح ساخته و پاسخ م- ست  به باور من، در-  ینظام

 سميوني و صھی جھانسميالي امپری که الشخورھایطي حاضر در شراۀ سبب، ترجمه و انتشار متن مصاحبني ھمبه

 جنگ را درست بر ی طبلھانکي در نقاط مختلف جھان، ای و نامرئی مرئیدنبال دھھا جنگ استعماره  الملل بنيب

 ی و وابستگان سنتی غربالران جنگ سایھاي که رجزخوانیطيند، در شراصدا در آورده اه  بني زمرانيبام ا

 افغانستان، ،یوگسالوي ن،ي فلسطعي رود تا فجای مراني ای اسالمی جمھورتي در داخل حاکمسي انگلیفراماسونر

 در ن،ي کند و ھمچنلي تحمراني ما اھني را بر مگري مستعمرات دیاري ساحل عاج و بس،ی سومال،ايبيعراق، ل

 ۀ به الشی چنگ اندازدي به ام-راني ا-  استعماری در اطراف شکار نوبتراني امي مزدور رژونيسي که اپوزیطيشرا

 ی تواند در آمادگی کند، می می در مقابل گماشتگان استعمار خوش رقص،یراني و اندام قتل عام شوندگان اھنيم

ران که ي اۀ مزدور غرب بر جامعی رسانه ھایليم تحی از جنگ روانی ناشیبھاي و دفع آسھني دفاع از میمردم برا

  .سھم و اندازه خود مؤثر باشده  است، بافتهي شدت ري اخیدر ھفته ھا

  یريش. م. ا

  ٢٠١٢ جنوری ٨ - ١٣٩٠ ]جدی[ید ١٨

  

***  
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   مصاحبهمتن

  »مطبوعات آزاد «یروزنامه و تارنما: مأخذ

  یريش. م.  اترجمه

  

   شودیه م آمادامريکا پاسخ دادن به ی برارانيا
  

روز .  سازدی ھند متصل مانوسي فارس را به اقجي که خلديآ یحساب مه  ب٢٠١٢ داغ سال ۀ منطقني ھرمز، اولۀتنگ

 خود را ی منطقه، آمادگني در اانبردي موشک مکي زي آمتي موفقشي ضمن آزماراني ای منابع رسم،جنوریاول 

 بر ري دامي بود که در صورت اعمال تحره اعالم کردانري از آن، اشيپ.  موشک دوربرد اعالم کردندشي آزمایبرا

 .John C» مابري ناو ھواپد،ي سال جدۀدر آستان.  ھرمز را خواھد بستۀ غرب، تنگی از سورانيصدور نفت ا

Stennis»  کس چي گفتند به ھامريکا انينظام.  به تنگه ھرمز وارد شدندامريکا ئیاي دریروي نی جنگیو دو کشت 

  . منطقه نخواھند دادني در ایرانيتانع در راه کش مجادي اۀاجاز

 با ی تورچنکو مصاحبه ای، سرگئ)مطبوعات آزاد( ھرمز، خبرنگار ما ۀ مرتبط با مناقشات در تنگیدھاي تھدۀ باردر

متن کامل .  انجام دادی و دکتر علوم نظامکيتي مسائل ژئوپلی آکادمسي معاون اول رئکوف،يوي سني کنستانتکميناخدا 

  : شرح استنيحبه بدمصا

  

   کنند؟ی مدي ھرمز را تشدۀ و چرا اوضاع در تنگھیچه کسان: » آزادمطبوعات«

 ۀ متحداالتي ایمبر سال گذشته، مقامات رسمدر اواسط ماه دس.  سازدی روشن معي وقاۀخچيله را تارأ مسني اــ

 بر اعمال ري دائی ھاهيانيدنبال آن به ب.  را اعالم کردندراني ای به برنامه اتمی موشکۀ تدارک حمللي و اسرائامريکا

 اعالم کرد که در راني جمھور اسي نژاد، رئی احمدمحموددر پاسخ آن، .  صادر شدراني اهي علی اقتصادیمھايتحر

 مابري ناو ھواپامريکا ۀ متحداالتيھمانوقت ا.  ھرمز را خواھد بستۀ تنگراني ا،ئیمھاي تحرنيصورت اعمال چن

 ی مالی نھادھاهي علیھي تنبري باراک اوباما قانون تداب٢٠١١ داشت و روز آخر سال ليمز گسخود را به تنگه ھر

 ني چنیتھران بارھا ھشدار داده است که امضا.  کنند، امضاء کردی می ھمکارراني ای که با بانک مرکزرا یخارج

 یشي آنھا، پرتاب آزمانيز اول ایکي.  به آن خواھد دادی خواھد کرد و جواب سختی تلقی اقدام جنگکي را یقانون

  . بودمابري ھواپیموشک قادر به نابود کردن ناوھا

  

   است؟ی جددي تھدکي راني ای مرزھایکي در نزدامريکا مابري حضور ناوھواپايآ: » آزادمطبوعات«

 تنگه ھرمز را  تواندی مرانيا.  کندجادي در راه  بستن تنگه مانع استي آنقدرھا ھم قادر نمابري ناوھواپني اصوال اــ

 ی ھا و ناوچه ھای موتورقيقا.  ناوگان کوچک ببنددکيکمک ه  بزرگ، فقط بی ھای از کشتیريبدون بھره گ

 ھم مابري کنند و ناو ھواپی می گذارني را میرانيشت شده اند، راه کی به ساحل مخفکي نزدري تندرو که در جزایجنگ

 هي شباري بسمابر،ي کار ناو ھواپنيعبارت ساده تر، اه ب. ستير ن برخوردائی ھاقي قاني نبرد با چنیاز امکانات فن

  . توپ به گنجشک خواھد بودکيشل
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من در .  داده استی منطقه روني بارھا در ای مواردنيچن. دي فرمائی محي شما صحد،يشا: »مطبوعات آزاد« 

 یحضور ناوھا. داشتم در تنگه ھرمز حضور ١٩٨٧-١٩٨۶ ی و عراق، در سالھاراني اۀ جنگ ھشت سالانيجر

 طرف در ی بیروي نکي ی شورواد ھند اتحانوسي اقئیاياسکادران در.  مورد بودی در آنجا بئیامريکا مابريھواپ

 ی ھا نمئیامريکا. مي کردی متي شده ھدای گذارني را در منطقه می خارجی ھایو ما کاروان کشت.  دادليآنجا تشک

  . کار بکنندچيتوانستند ھ

 نظاره گر ی تواند در کناری فقط مامريکا مابري کنند، ناو ھواپی می گذارني ھرمز را مۀ تنگھايرانيه ا االن ھم، کــ

  . تقاضا بکندگراني را از دیراني کشتري مسی روبنيباشد و م

 MM-38» ی فرانسوی، موشکھا٢٠١١مبر  دس٣١ در انبردي موشک مشي عالوه بر آزماھايراني کنم که ااضافه

Exocet»  کنم که در ی میادآوري.  را مورد ھدف قرار دھندئیاي دارد که قادرند اھداف بزرگ دراري در اختزيرا ن 

 فارس، جيدر خل» استراک «ئیامريکا دو موشک به ناوچه کي عراق با شل١ اف »راژيم «یماي، ھواپ١٩٨٧سال 

  . نفر از پرسنل آن را به ھالکت رساند٣٧ را از رده خارج ساخت و ی ناوچه جنگنيا

  

 راني ای اراضماي توانند مستقی مامريکا و لي ھرمز، اسرائۀخوب، در پاسخ به بسته شدن تنگ: » آزادمطبوعات«

  د؟يني بی اقدام را چگونه منيچشم انداز چن. را مورد حمله قرار دھند

 چند منظوره یشکار ٧٠ لياسرائ. ستي ننانهي واقع بادي اقدام زني به الي و اسرائامريکانظر من فعال دست زدن ه  بــ

 زيدر منطقه ن(ستندي مجدد، قادر به پرواز تا ھدف مورد نظر نیري آنھا بدون سوختگ-اما، اوال.  دارداريمدرن در اخت

 ھم ی جنگني ماش٧٠ از یمي ن-ايثان).  را در فرودگاه خود فراھم کندیاتي عملني چنطي شراستي حاضر نی کشورچيھ

 اتي توانند در عملی فروند از آنھا م٢۴در واقع، حداکثر .  اختصاص داده شودی اکتشاف- ی جاسوساتي عملی براديبا

 مثل ستدر.  تعداد را داردني با چنی دفع حمله ائی توانازي نانري ائی ھوایروي و نئیپدافند ضد ھوا. شرکت کنند

 قابل امريکا «John C. Stennis» مابري ناوھواپۀ بمب افکن موجود در عرشی فروند شکار۴٨ شعاع پرواز ن،يا

 ني پنج فروند از ادي حداقل باھايئامريکا ران،ي ای بر اراضزي آمتي وارد آوردن ضربات موفقیبرا.  استديترد

  .ندي نمالي را به تنگه ھرمز گسمابري ھواپیناوھا

  

  ست؟ي نی گسترده در منطقه فعال جداري خطر جنگ بسیعني: » آزادمطبوعات«

 که، نيو مثل ا.  استري قرار دھند، جنگ اجتناب ناپذی موشکۀ را مورد حملراني اليائ و اسرامريکا که نه؟ اگر چرا

 در جنگ شرکت خواھند زي و مصر نهيترک.  داردهي مثل سوری متحد مطمئنرانيا. دي نخواھد جنگئی ھم به تنھارانيا

 مي رسد که  تصمینظر مه  باما، در ھمه حال.  استمشھود کشتارگاه بزرگ واقعا کي چشم انداز ب،ي ترتنيبد. کرد

  . مشکل استاري بسراني حمله به ای برالي و اسرائامريکا ی دولتھایريگ

  

  چرا؟: » آزادمطبوعات«

 در عراق و افغانستان آنھا را به یروزيعدم پ.  کرده استرييشدت تغه  ناتو بی ژنرالھاهي روحري اخی زمانھادر

 ۀ سال قبل در برنامکي.  از عراق فرار کردندئی و ناتو با رسواکاامري.  وادار کرده استدادھاي به رویدينگرش جد

آنوقت . عراق شرکت کردم»  کردنزهيراتدمک« راجع به چشم انداز امريکا – هي مشترک روسیونيزيتلو

اما .  کردندی میزي برنامه ر٢٠١٢ خود در عراق در سال ی نظامگاهي پا١١ حفظ ی برائیامريکا استمدارانيس
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  . نفر در عراق جا گذاشتند٢٠٠اکنون فقط . ردي گی آنھا آتش می پاري در زنيا زم در آنجنکيا

 انواع ني تأمیبرا.  کشور حضور داردني در ای خارجی ھزار نظام١۵٠. تر استمي افغانستان اوضاع باز ھم وخدر

 پاکستان ارسال قي طر آنھا ازیبخش اصل.  الزم استی مادلي کاروان وسا٨ آنھا، ارسال روزانه حداقل یھايازمندين

 با ناتو ی ھا، دولت پاکستان را به ختم ھمکارئیاتودست نه  کشور بني ایرنظامي مردم غۀانياما کشتار وحش.  شدیم

 شي ھم بنيا! خوب.  پرواز کندی باریماي ھواپ٢٠٠ روزانه تا دي سابق، حاال بازاني حمل بار به میبرا. وادار کرد

 ساده، ی گرسنگنيھم.  ندارداري در اختی باریماي ھمه ھواپني اامريکا که ستيدر حال نيا.  شودیاز حد گران تمام م

 ی فقط مگر،ي دیاز سو.  دھدی ھم اجازه نمرانيا. اما کجا؟ راه پاکستان بسته است.  شودی ھا مئیباعث فرار ناتو

 ی تواند بارھایا ندارد، فقط م با کشور می نظامیروي نقل و انتقال نۀناتو ھم که معاھد. هي و روسکستانيماند تاج

 یادآوري را نگرادي سپاه پائولس در اطراف استالۀ خاطراع، اوضیدگيچيپ.  عبور دھدی محدودزانيمه خود را آنھم ب

 ی ھائی ماجراجوی کند که چرا بھای باره وادار مني در ادنيشي ناتو را به اندی ژنرالھانھايھمه ا.  کندیم

 پول ی ھاسهي دادن به اوامر کاني زمان پااي پرداخت و آاني باخون نظامديران را با و حرص و آز تاجاستمدارانيس

  . نداردئی دورنماه،ي احوال و روحني با اديشروع جنگ جد.  استدهيرانرسف

  

دام افتاده ناتو در ه  بی ھزار نظام١۵٠ رسد که ضرورت نجات ی نمنينظر شما چنه  بايآ: » آزادمطبوعات«

   از آنجا وادار سازد؟زي و باز کردن راه گرراني را به شروع جنگ با اامريکاند  توایافغانستان م

 است که ادي آنقدر زراني ای نظامیروھاياما تعداد ن.  تواند باشدی میني زماتي سخن فقط بر سر عملنصورت،ي در اــ

 ١٠ ني و تأمی نظامونيلي مکي جي بسئی توانادي حداقل باز،ي آمتي موفقیني زماتي انجام عملی ھا برائیامريکا

 آماده در ی پرنده جنگني ماش۴٠٠ -٣٠٠ داشتن حداقل  نھا،يموازات اه ب.  را داشته باشندرهي تن مواد ذخونيليم

 تواند پدافند ی مامريکا ئیروي نشي آرانيبا چن.  استی ضرورھايئامريکا ی باند پرواز برا٣٠٠ -٢٠٠فرودگاھھا و 

 م انجایاما برا.  ببردني آن را از بی اتمۀ مرتبط با برنامیته و مجتمع کارخانه ھا را مستأصل ساخراني ائیضد ھوا

 توان گفت که توان انجام آن را ی محدود است که میقدره  بامريکا ۀ متحداالتي امکانات ا،ی گسترده ااتي عملنيچن

  .ندارد

  

  د؟يني بی را چگونه مکي نزدۀنديدر ھمه حال، آ: » آزادمطبوعات«

 به مابر،ي چھار ناو ھواپلي جنگنده آنھم پس از گس٣٠٠ توانند با مجموع حداکثر ی ھا فقط مئیامريکا نھا،ي اۀم با ھــ

 ۀ توانند برنامی نمی از اھداف خود برسند ولی توانند به بخشی تنھا می حمالتنيبا چن.  دست بزنندئیحمالت ھوا

 دست دي جدی خواھند به تبھکاری مشه،ي مثل ھمري اخیمانھا در زھا ئیامريکا.  را کامال نابود سازندراني ایھسته ا

  .نديبزنند و سپس راه فرار بجو

  

  :»مطبوعات آزاد «وي آشاز

  

   ھرمزۀتنگ

 نفت و یدرصد صادرات جھان ۴٠، (Lloyd)دي شرکت لوئیاي آن طبق آمار شعبه درقي ھرمز که از طرۀتنگ

 امارات ج،ي خلی بخش شمالرانيا.  سازدی ھند متصل مسانوي فارس را به اقجي کند، خلی عبور میمحصوالت نفت
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 به جھان، مثل عربستان  نفت صادر کنندگان ني نفت بزرگترنيشتريب.  کندی آن را کنترل می بخش جنوبیعرب

 از یکي اروپا، ۀي و اتحادامريکا.  کندیھرمز عبور مۀ  و عراق از تنگی عربۀ امارات متحدران،ي ات،ي کو،یسعود

  . فارس ھستندجي خلۀارد کنندگان نفت از منطق ونيبزرگتر

  

  :«John C. Stennis» مابري ھواپناو

 شده ی نامگذارئیامريکا سناتور دمکرات س،ياستن. یافتخار جان سه ب.  باشدیم «Nimitz» ی ناو از سرنيھفتم

 ١٩٩١در سال ن ساخت آ.  استدهي به ثبت رسنگتني واشالتي سپ، شھر برمرتون، اتي بندر کگاهيدر پا. است

  . افزوده شدئیاي دریروي نی جمعابواب به ١٩٩۵مبر سال  دس٩ نومبر سال به آب انداخته شد و ١١شروع شد، در 

  .)ی پروازی ھاپيدر مجموع با اک( نفر ۵۶١٧:  آنۀ خدمتعداد

 نوع ني از ای کشت١٠مجموعا .  در جھان استی جنگی کشتني بزرگتریئبا توان ھسته  «Nimitz»  نوعمابريھواپ

 لي تحوئیاي دریروي به ن٢٠٠٩ سال جنوری ١٠ خي، در تار»جرج بوش«نام ه  آنھا بنيآخر. ساخته شده است

  .ديگرد

  : عمده آنمشخصات

  .ني، چھار تورب«A4W » دو رئاکتور: ی انرژستميس

   متر٣٣٣: طول

  . متر٧٨ / ۴ ــ ٧۶ / ٨:  باند پروازعرض

  . در حالت بار کامل تن١٠۴١١٢ تن، حداکثر ٩٨٣٢۵: ئیجاه جاب

  . متر در ساعتلوي ک۵۶ در حدود ،ئیاي درلي ما٣٠: سرعت

، «EA-6B Prowler» یمايھواپ F/A-18 Hornet» ،۴»  بمب افکنی شکار۴٨ فروند؛ ۶۶: یھوانورد

 یھل ٨، «Grumman E-2 Hawkeye»  ی باریمايھواپ ٢، «Grumman E-2 Hawkeye»  یمايھواپ۴

  .«Sikorsky SH-60 Seahawk» کوپتر

  . دالرارديلي م۴ / ۵: ارزش

  . سال۵٠ از شيب: دي مفعمر

  . شودی ممابري ھر فروند ناو ھواپی دالر صرف نگھدارونيلي م١۶٠ باي تقرساالنه
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