
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 
 Reports گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ اگست ١٢

   امريکاراکتیپاسخ چين به سيستم ضد 

  
 در آسيا راکتیژيک ضد يسترات برای ايجاد سيستم چين به دنبال آماده کردن برنامه ای جدی در پاسخ به اقدام امريکا

 .است
 ھای بالستيک راکت چين را برای ساخت ۀ سياسی روسيه برنام–يف مدير مرکز مطالعات اجتماعی يير يوسوالديم

  راکتاين کارشناس پيش بينی می کند که تکنولوژی ساخت. تفسير می کند» ۴١دون فِن «قاره پيما نسل سوم مدل 

  .راکتی ۀحوز در وريا کۀھای بالستيک چين در واقع پاسخی است به فعاليت ھای بی سابق

ی ئ کالھک ھسته ١٢واند راکت ميتاين .  جديد بالستيک قاره پيما با کالھک جداگانه استراکتچين به دنبال ساخت 

اما اين تنھا ويژگی ھای متمايز .  ھزار کيلومتر را می تواند منھدم کند١٢اھداف بسيار دور با مسافت . را حمل کند

 به دنبال اگانه می سازد، که حتاچين نه تنھا کالھک ھای جد«: يف می گويديوالديمير يوس.  مذکور نيستراکت ۀکنند

اگر چين . ثير زيادی داردأاين اقدام ت. ی می باشدراکتساخت دستگاه ھای مشابه روسی برای غلبه بر سيستم دفاع 

 خارج از اتمسفر و ۀد را چه در محدوراکتد ن به سختی می توانامريکا و روسيهنوقت آبتواند اين کار را انجام دھد، 

پس از ورود به فضای جوی، زمان برای . دن کيلومتر رديابی کن۶٠چه در ھنگام ورود به اتمسيفر در ارتفاع تقريبی 
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ی امريکا را راکت ضد ۀ، چين می تواند توانائی سيستم غلبه بر سامانراز اين نظ. رديابی و واکنش بسيار کم است

اجزای اين . یراکتژيک ضد يبه امريکا در مقابل برنامه ھای ايجاد سيستم ستراتاين پاسخی جدی است . باالتر ببرد

  .»جنوبی نيز به آن ملحق شده اندورياي و کجاپانکشورھای .  آالسکا و کاليفرنيا قرار گرفته اندۀسيستم در منطق

 برد بلند پرواز اين . بالستيک نسل سوم يکی ديگر از ابعاد چين را به عنوان يک قدرت جھانی نشان می دھدراکت

 ۀ مذکور از ذخيرراکتضمن اين که .  امريکا نابود کندست که بتواند اھداف را در قلمروا ھا به اندازه ای راکت

  .به اين ترتيب، با پائين آوردن برد پرواز می توان تعداد کالھک ھا را افزايش داد. زياد انرژی برخوردار می باشد

 جنوبی مسبب آن وريایاما اين رقابت به خاطر چين نيست، بلکه ک. ی شده استاکترامروز آسيا وارد رقابت جديد 

ی خود می باشد، به طوری که راکت جنوبی در حال ساخت سيستم ضد وريایيف می گويد که کيوالديمير يوس. است

 جنوبی ھيچ ایوريعالوه بر اين، ک. ی را با خود حمل کندئ کيلومتر پرواز کرده و کالھک ھسته ٨٠٠قادر است تا 

  .و دستگاه ھای سنگين بدون سرنشين ندارد ھای باالرراکتمحدوديت برای ساخت 

. ی استراکت تکنولوژی ۀ اھرم فشار ديگری در حوزوريادر شرايط کنونی جمھوری ک«: يف می گويديوالديمير يوس

 و چين بايد گفت که اين رقابت ھا حالت توازن دارد و در بحث رقابت امريکا. چين پاسخ اين فشار را ھم خواھد داد

ی ژاگرچه برای چين بسيار مھم است که از تکنولو. ھيچ يک به طور مشخص موفقيت بيشتری کسب نکرده است

چين نه تنھا در .  ھای بالستيک زيردريائی ھاستراکتمنظور .  ھای مستقر در پايگاه دريائی بھره بگيردراکت

از جمله مشکالت در بخش ناوبری . مين فعاليت زيردريائی ھای اتمی مشکالتی داردألکه برای ت، براکترابطه با 

پيشرفت در اين حوزه می تواند امکانات چين را بيشتر کند و در اين صورت پاسخ مناسب را به رقبای خود . است

  .خواھد داد

عالوه بر اين، در رقابت . مقابل می شودی امريکا و چين موجب واکنش از طرف راکتھر گام جديد در رقابت ھای 

 ھند و پاکستان  شمالی و جنوبی، دايماً وريایبه غير از ک.  تعداد کشورھای آسيائی بيشتر می شودی دايماً راکتھای 

سيا بی شک رھبر دنيا در اين حوزه خواھد بود و آ.  ھای بالستيک خود ھستندراکتدر حال کامل کردن تکنولوژی 

  . را بيشتر می کندراکتافزايش استفاده از له خطر أھمين مس

  :خواندن کامل متن

http://persian.ruvr.ru/2014_08_10/275738505  

  

  :يادداشت 

ارشھای اخير بر می آيد، رقابت تسليحاتی نه تنھا بين رقبای ديروز يعنی روس و امريکا زتا جائی که از مطالعۀ گ

دو طرف سخت در تالش اند تا متحدين خويش را نيز در اين رقابت حدت و شدت بيشتر يافته است، بلکه ھر يک از 

  . آنھا سرشکن نماينددوش خلقھای از مصارف شان بریھا وارد نموده، بخش

چه در حالی که تمام انظار در . از جمله در ساحۀ وسيع می توان از ورود چين در اين مسابقۀ مرگ ياددھانی نمود

و در کل و تا حدودی روسھا است و اينجا و آنجا از تالش ھای ھند، افريقای قدم اول متوجه امريکائی ھا و نات

يد، چينی ھا بدون آن که سروصدائی آجنوبی، کوريای جنوبی و شمالی، پاکستان و ايران نيز سخنی به ميان می 

در بطن را خويش ايجاد نمايند و يا اين که به اخطار ھای طرفھای مقابل اھميتی قايل شوند، چھار اسپه مليتاريزم 

  .در آن کشور توسعه می دھنديک سياست ابھام 
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اين که چينی ھا قادر خواھند شد، قبل از آن که امريکا و ناتو جنگ جھانی را ديگری را آغاز نمايند، با رشد برق 

آسا در عرصۀ نظامی به کمک روسھا و مجموع پيمان شانکھای و حتا بريکس چنان توازن نظامی نسبيی را به 

، ھنوز نمی توان در مورد در عرصۀ مناسبات بين المللی گردد» تعادل ترس«ود بياورند که باعث استقرار مجدد وج

حکمی صادر نمود چه چنان پيروزيی در ذات خود به معنای شکست ستراتيژی بازدارندگی از ھر نوع رقيب است 

آنچه از تمام اين تالشھا بر می آيد با گر که از دو دھه بدين سو خط حرکی امپرياليزم امريکا را ساخته است؛ م

  . تأسف بردن جھان به طرف نابودی کامل می باشد

  عثمان حيدری

  

  

 


