
گذاش��ت. در صورت وقوع درگيري و اس��تفاده از اين 
تسليحات، مي توان گفت که رويدادهايي رخ مي دهد 
که غيرقابل باور است چون با استفاده از اين سالح ها، 
طرفين جنگ مي توانند از فاصله چند هزار کيلومتري 
و با سرعت خيلي زياد، هر جايي را که بخواهند، هدف 
قرار دهند. بنابراين با عملياتي ش��دن اين تسليحات، 
يک نوع بازتعريفي از مفهوم جنگ و عمليات ضربتي در 
جنگ هاي آينده انجام خواهد شد. هنوز در دوره ظهور 
و آزمايش اين تسليحات هستيم و تا استقرار و عملياتي 
شدن کامل اين تسليحات چند سال زمان الزم است. 

در تکنولوژي موش�ک هاي هايپرسونيک 
کدام کشورها پيشرو هستند؟ 

اروپا، چين، روسيه و امريکا در حال گسترش موشک هاي 
هايپرسونيک هس��تند اما روس ها در اين زمينه گوي 
سبقت را از بقيه رقبا ربوده  و توانس��ته اند برخي از اين 
تسليحات مثل موشک ها کينژال را عملياتي کنند که 

توسط جنگنده هاي رهگير ميگ 31 پرتاب مي شود. 
با توجه به اينکه موشک هاي هايپرسونيک 
سرعتش�ان به ش�دت زي�اد اس�ت، اين 
تکنولوژي تا چه ميزان در روند بازدارندگي 
تأثي�ر دارد؟ همانطور که ش�ما هم اش�اره 
کرديد، برخ�ي گزارش ه�ا حاک�ي از اين 
است که امريکا در تکنولوژي موشک هاي 
هايپرسونيک نسبت به روسيه عقب مانده 
اس�ت. اين مس�ئله تا چه حد جدي است. 
گزارش »بني�اد هريتيج« تأکي�د مي کند 
هر چند قدرت موش�کي امريکا از گذشته 
بيشتر ش�ده اما توانايي اين کشور در وارد 
شدن به جنگ با روسيه و چين کاهش يافته 
است. با توجه به اينکه طبق آمارها، امريکا 
از لحاظ تجهي�زات و نيروه�اي نظامي در 
موقعيت برتر نسبت به رقبايش قرار دارد 
اما کارشناسان و مقامات امريکايي بر اين 
باورند که بازدارندگي اين کشور در مقابل 
پيشرفت هاي نظامي چين و روسيه کاهش 
يافته است. اين مسئله چقدر صحت دارد؟ 
در بررسي توازن نظامي بين امريکا و روسيه بايد بين 

انواع نيروها تفکيک قائل شد. به طور کلي، نيروهاي 
نظامي را به دو بخش نيروهاي متعارف و استراتژيک 
و هسته اي تقسيم بندي مي کنند. در بخش نيروهاي 
متعارف مثل دريايي، هواي��ي و زميني، امريکا قدرت 
اول جهان اس��ت و روس��يه در جايگاه دوم قرار دارد. 
اما در بخش سالح هاي هس��ته اي و استراتژيک، بين 
روس��يه و  امريکا توازن برقرار اس��ت و حتي از لحاظ 
عددي، روسيه کالهک هاي هسته اي بيشتري نسبت 
به امري��کا در اختيار دارد. والديمي��ر پوتين از زماني 
که روي کار آمده برنامه بس��يار جدي براي بازسازي 
نيروي هسته اي روسيه در سه بخش دريايي، زميني 
و هوايي آغاز کرده اس��ت. در بخ��ش دريايي، برنامه 
روس ها ساخت و توليد انواع زيردريايي هاي هسته اي 
است که قادر به حمل و پرتاب موشک هاي قاره پيماي 
هسته اي هستند. در بخش هوايي، روسيه توانمندي 
بمب افکن ه��اي اس��تراتژيک خ��ود را به ط��ور قابل 
توجهي افزايش داده و در حال ساخت تعداد جديدي 
از بمب افکن هاي توپولوف 160 است و در عين حال 
بمب افکن جدي��دي را در مرحله طراحي و س��اخت 
دارد. در بخش نيروهاي زميني هم روس��يه توانسته 
موشک هاي قاره پيماي هسته اي زمين پايه جديد را 
توسعه دهد که مهم ترين  آنها، »موشک سرمت« است 
که قرار است به زودي آزمايش شود . 10 هزار کيلومتر 

برد دارد و تا 1۵ کالهک جنگي را حمل مي کند. 
به طور کلي، امريکا با اينکه از لحاظ توانمندي نظامي 
متعارف بر روسيه برتري دارد اما نقطه ضعف امريکا در 
مقابل روسيه که سبب مي ش��ود در برابر اين کشور با 
احتياط عمل کند، توانمندي استراتژيک روسيه است 
و والديمير پوتين با آگاهي کامل از اين مسئله همچنان 
بخش قابل توجهي از بودجه نظامي را صرف بازسازي 
سه گانه هس��ته اي مي کند تا بتواند توازن استراتژيک 
با امريکا را حفظ کند. در اين ميان با عملياتي ش��دن 
موشک هاي هايپرسونيک، مي توان گفت که يک نوع 
بازتعريفي از توازن نظامي بين قدرت هاي بزرگ شکل 
مي گيرد اما تا زماني که اين امر محقق نش��ده، سخن 

گفتن درباره اين مسئله زود است. 
در بحث مسابقه تس�ليحاتي، پيمان هاي 
تس�ليحاتي مانند »استارت و سالت« بين 
روس�يه و امري�کا وج�ود دارد و در مورد 
تکنول�وژي موش�ک هاي هايپرس�ونيک 
چقدر احتمال دارد که پيمان هاي جديدي 

مث�ل گذش�ته بي�ن قدرت ه�اي ب�زرگ 
شود؟  ايجاد 

فعاًل زود است که از امضاي پيمان هاي جديد در ارتباط 
با موشک هاي هايپرسونيک سخن بگوييم، چون اين 
تسليحات در اروپا و امريکا در مرحله آزمايش قرار دارند 
و هنوز عملياتي نش��ده اند. هر چند روس ها موش��ک 
کينژال را توانسته اند عملياتي کنند اما در مورد ساير 
تس��ليحات روس ها هم در مرحله توسعه هستند و به 
همين دليل، سال ها زمان مي برد تا در صورت عملياتي 
شدن اين نوع تسليحات اساساً احساس نياز به وجود 
پيماني براي محدود کردن اين تسليحات به وجود  آيد. 
با وجود دول��ت ترامپ در امريکا ک��ه مخالف هر گونه 
پيمان محدودسازي تسليحاتي است، به نظر نمي رسد 
واش��نگتن حداقل تا زماني که ترامپ در رأس قدرت 
است به هيچ گونه پيمان تسليحاتي جديدي تن دهد. 
در همين راستا، به رغم اصرار مکرر و درخواست هاي 
روسيه براي ش��روع مذاکرات به منظور تمديد پيمان 
نيروهاي هسته اي راهبردي موس��وم به »استارت«، 
عماًل امريکا از اين مسئله خودداري کرده و بهانه تراشي 
مي کند. يکي از بهانه هاي امريکا براي عدم تمديد پيمان 
استارت اين است که چين هم بايد به اين پيمان ملحق 
شود و بهانه ديگر امريکايي ها اين است که روسيه بايد 
از توسعه تسليحات هايپرسونيک خودداري و توسعه 

آنها را متوقف کند. 
در واقع امريکايي ها از اين مسئله آگاه هستند که اين 
دو شرط هيچگاه محقق نخواهد شد و به همين خاطر 
ش��رط هايي را مطرح کرده اند که عماًل باعث مي شود 
تا به اين بهانه آنها بتوانند ب��دون هيچ محدوديتي به 
توسعه انواع تسليحات موش��کي هايپرسونيک اقدام 
کنند. مهلت پيمان اس��تارت در س��ال 2021 پايان 
مي يابد و با اين حال هنوز هيچ توافقي بين واشنگتن و 
مسکو براي تمديد آن صورت نگرفته است. اين مسئله 
هش��دارهاي متعدد روس��يه را در زمينه بي اعتنايي 
امريکا به توافقات تس��ليحاتي به دنبال داشته است. 
با خروج امري��کا از پيمان اس��تارت، بايد گفت که در 
جهان شايد هيچ پيماني وجود نخواهد داشت که مانع 
از توسعه و گس��ترش انواع تسليحات شود. واشنگتن 
تالش مي کند تا مس��کو را مقصر لغو و تمديد نشدن 
پيمان کنترل تس��ليحات از جمله پيمان اس��تارت 
معرفي کند. با اين حال مقامات ارش��د روسيه بر عزم 
اين کش��ور براي ايس��تادگي در برابر امريکا و اقدام 

متقابل تأکيد کرده اند. 
لغو پيمان  آي ان اف و تمديد نشدن پيمان استارت به 
معناي گسترش رويارويي موشکي و هسته اي امريکا 
و روسيه و وارد شدن ديگر قدرت هاي هسته اي مانند 
چين به اين عرصه خواهد بود. ادامه اين روند نه فقط 
باعث گسترش تسليحات ممنوعه طبق اين پيمان ها 
و در نتيجه بروز مسابقه تسليحاتي جديدي در سطح 
بين المللي خواهد شد، بلکه ثبات و امنيت جهاني را در 

معرض مخاطره جدي قرار خواهد داد. 
برخي منابع بر اين باورند که عملياتي شدن 
موشک هاي هايپرسونيک بحث بازدارندگي 
را تحت تاثير قرار نمي دهند ولي برداشت و 
نيات کشورهاي ديگر از توسعه اين سالح ها 
مي تواند بي ثباتي را در وضعيت بازدارندگي 
ايجاد کند؟ با توجه به سرعت زيادي که اين 
موشک ها دارند، گفته مي شود که قابليت 
شناسايي و رهگيري آنها سخت است؟ شما 

اين مسئله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 
عملياتي شدن موشک هاي هايپرسونيک چند پيامد 
مهم به هم��راه دارد. اول، کش��ورهاي داراي اين نوع 
تس��ليحات از توان ضربت��ي بي س��ابقه اي برخوردار 
خواهند ش��د که در م��ورد امريکا باعث مي ش��ود تا 
احتمال تهديدات و اقدامات نظامي اين کش��ور عليه 
کشورهاي مخالف واش��نگتن در هر منطقه از جهان 
افزايش پيدا کند. امري��کا به خاطر خوي تجاوزکارانه 
و س��لطه گرايانه اي که دارد به تهديد ديگر کش��ورها 
مي پردازد و قادر اس��ت تا از خاک اصل��ي امريکا هر 
منطقه اي را که بخواهد با اس��تفاده از موش��ک هاي 
هايپرس��ونيک و با س��رعت خيلي زياد م��ورد هدف 
قرار دهد. بدين ترتيب، مي ت��وان گفت حداقل تأثير 
عملياتي ش��دن اين نوع تس��ليحات اين خواهد بود 
که هم تهديد عليه ديگر کشورها را به شدت افزايش 
مي دهد و هم احتمال اس��تفاده از اين موش��ک ها تا 
حد زيادي افزايش خواهد يافت. ب��ه دليل اينکه اين 
موش��ک ها بس��يار دقيق و مؤثر و غيرقابل رهگيري 
هس��تند و از همه مهم تر ب��ه احتمال زي��اد اين نوع 
تس��ليحات، به کالهک هاي متعارف و غيرهسته اي 

مجهز خواهند شد. 
در ح��ال حاض��ر، تکنولوژي ک��ه قادر ب��ه رهگيري 
موش��ک هاي هايپرس��ونيک باش��د در جهان وجود 
ندارد و اين مسئله سبب مي شود تا قدرت هاي بزرگ 
نظامي به سمت توسعه و استقرار اين تسليحات پيش 
بروند تا عالوه بر اينکه موازنه نظامي را بر هم مي زنند، 
همچني��ن داراي توانمندي هجوم��ي و بازدارنده اي 
مي ش��وند که رقبايش��ان را در مقابل آنها محتاط تر 
مي کند. به همين خاط��ر، مي توان گف��ت که ترس 
متقابل بين قدرت هاي بزرگ ب��ه وجود خواهد آمد، 
چون اين امکان را براي آنها ايجاد مي کند تا در صورت 
بروز درگيري و تنش بتوانند قلمرو و نيروهاي طرف 
مقابل را به طور دقي��ق مورد هدف ق��رار دهند. اين 
مسئله براي کش��ورهاي در حال توسعه بعد جديدي 
از تهديدات نظامي را ايجاد خواهد کرد که قباًل وجود 

نداشته است. 

پيمان موشکي آماده است تا مجدداً به مفاد اين 
پيمان بازگردد. اما مش��کلي که وج��ود دارد اين 
اس��ت که امريکايي ها به دنبال رهاي��ي از قيد و 
بندهاي چنين پيمان هايي هستند و درصددند تا 
بتوانند تفوق تسليحاتي خود را در مقابل روسيه 
در حوزه هاي استراتژيک و مناطق مهم جهان به 

ويژه شرق آسيا و اروپا حفظ کنند. 
امريکايي ها زماني که با روسيه بر سر اين پيمان 
موشکي اختالف داشتند، شرطي را پيشنهاد داده 
بودند که اگر قرار باشد امريکا به مفاد اين پيمان 
پايبند باشد بايد کش��ور چين هم به آن بپيوندد. 
دليل اين درخواست امريکايي ها اين بود که چين 
به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان، مقادير 
زيادي از منابع خ��ود را به گس��ترش توانمندي 
نظامي و ساخت انواع تس��ليحات جديد به ويژه 
موشک هاي کروز و بالستيک اختصاص داده است 
و اکنون تهديد موشکي چين در شرق آسيا عليه 
نيروها و پايگاه هاي امريکايي در کشورهايي مثل 
ژاپن و کره جنوبي به ش��دت افزايش يافته است. 
نبايد فرام��وش کرد که امريکايي ها در راس��تاي 
تغيير تمرکز استراتژي خودشان، از سال 2012 
از لحاظ نظامي بر شرق آس��يا متمرکز شده اند و 
60 درصد نيروهاي دريايي امريکا در اين منطقه 
مستقر ش��ده اس��ت. با توجه به ادعاهاي ارضي 
چين در درياي چي��ن جنوبي و س��اخت جزاير 
مصنوعي، امريکايي ها با اعزام و استقرار شناورها 
و هواپيماهايش��ان در اي��ن منطقه ب��ه مقابله با 

سياست هاي پکن مي پردازند. 
امريکايي ها مدعي هس��تند که ب��ا توجه به روند 
کنوني گس��ترش تس��ليحاتي و موش��کي چين 
تهديدات بس��ياري جدي اي در آينده عليه ناوها 
و نيروهايش، احتمال درگيري بين واش��نگتن و 
پکن در درياي چين جنوبي افزايش داده است و 
لذا امريکا به طور کلي خواهان اين است که در هر 
گونه پيمان تسليحاتي، حتماً چيني ها را هم در آن 
عضو کند تا بتوانند مانع توسعه تسليحاتي چين 
ش��ود. اما چين با اين درخواست امريکا مخالفت 
کرده اس��ت و بر لزوم افزايش ت��وان نظامي خود 
براي مقابله با تهديدات فزاينده غرب تأکيد دارد. 
در واقع، اقدام امريکا براي خ��روج از پيمان منع 
موشک هاي هسته اي ميان برد در راستاي خروج 
ترامپ از توافقات بين الملل��ي و در رقابت با ديگر 

کشورها صورت گرفته است. 
خروج امريکا از پيمان منع موشک هاي 
هس�ته اي ميان برد چ�ه تبعاتي براي 

جامعه جهاني خواهد داشت؟ 
با خروج امريکا از پيمان منع موشک هاي هسته اي 
ميان برد، تسليحات هس��ته اي بدون محدوديت 
گس��ترش خواهد يافت و جه��ان ناامن تر از قبل 
خواهد ش��د. امريکا عالوه بر افزايش قابل توجه 
بودجه براي ساخت موشک هاي جديد قصد دارد 
تا هر چ��ه زودتر اين موش��ک ها را عملياتي کند 
و بدون ترديد روس��يه هم در اقدامي متقابل، به 
دنبال توسعه و استقرار موشک هاي جديد خواهد 
رفت و ادامه اين روند مي تواند به بي ثباتي امنيتي 

در جهان منجر شود. خروج امريکا از اين پيمان، 
پيامدهاي متعددي را به دنبال دارد و امريکا از اين 
پس در چارچوب آزادي عملي که به دست خواهد 
آورد، موشک هاي هسته اي کوتاه برد و ميان برد 
خود را توسعه خواهد داد و از آنجايي که استقرار 
اين موشک ها در اروپا خواهد بود، امنيت اين قاره 
را که به مدت نزديک به 30 سال از کابوس جنگ 
هسته اي و موش��کي امريکا و روسيه در امان بود، 
با چال��ش مواجه خواهد کرد. همچنين روس��يه 
نيز محدوديتي در زمينه س��اخت و استقرار انواع 
موشک هاي کوتاه برد و ميان برد داراي برد ۵00 
تا ۵۵00 کيلومتر نخواهد داش��ت. به اين ترتيب 
يک نوع مسابقه تسليحاتي در جهان به راه خواهد 
افتاد؛ چراکه چين هم به عنوان يکي از بزرگ ترين 
قدرت هاي موشکي جهان تا کنون گام هاي بلندي 
را در اين زمينه برداشته و انواع موشک هاي کروز را 

توسعه داده و مستقر کرده است. 
االن رقابت جدي امريکا و روسيه بر سر 
توليد موشک هاي هايپرسونيک است که 
چند برابر سرعت صوت، سرعت دارند و 
به همين خاط�ر امريکايي ها مي گويند 
که به خاطر موشک هاي هايپرسونيک 
عماًل پيمان منع موشک هاي هسته اي 
ميان برد کارايي ندارد. دليل اين ادعاي 

امريکا چيست؟ آژانس اطالعات دفاعي 
امريکا در گزارش خ�ود در مارس 2018 
تأکيد کرده است که توسعه تکنولوژي 
موش�ک هاي هايپرس�ونيک با فراهم 
کردن توانايي ب�راي هدف ق�رار دادن 
اه�داف مورد نظ�ر با س�رعت و فاصله 
بيشتر و با قدرت آتش بيشتر انقالبي در 
جنگ ها ايجاد مي کند؟ توضيح دهيد که 
اصالً تکنولوژي هايپرسونيک چيست و 

چه ويژگي هايي دارد؟ 
تسليحات هايپرسونيک به تسليحاتي گفته مي شود 
که بيش از سه برابر س��رعت صوت، سرعت داشته 
باشند. تسليحات اگر سوپرسونيک باشند، مافوق 
صوت به شمار مي روند و تا سه برابر صوت، سرعت 
دارند اما اگر باالتر از اين س��رعت داش��ته باشند، 
هايپرسونيک تلقي مي ش��وند. ادعاي امريکايي ها 
در ارتباط با کارايي نداش��تن پيمان »آي ان اف« 
در عصر موشک هاي هايپرسونيک، به خاطر تالش 
بسيار جدي روسيه است که توانسته زودتر از امريکا 
به انواع موشک هاي هايپرسونيک دست پيدا کند و 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه در مارس 
2018 طي مراسمي از انواع تسليحات جديد اين 
کشور، به ويژه موشک هاي هايپرسونيک رونمايي 
کرد که شامل موشک هاي کروزي هستند که داراي 
پيشرانه هسته اي هستند و همچنين »موشک ضد 
کش��تي کينژال« که گفته مي شود 10برابر صوت 

سرعت دارد و برد آن بيش از هزار کيلومتر است. 
اينکه امريکايي ها ادعا کرده اند با ظهور موشک هاي 
هايپرسونيک، پيمان منع موشک هاي هسته اي 
ميان برد بي ارزش مي شود، فکر نمي کنم چندان 
ارتباطي به اين مسئله داشته باشد. به دليل اينکه 
تس��ليحات هايپرس��ونيک که روس ها تا کنون 
گسترش داده اند، هوا پرتاب بوده اند، درحالي که 
پيمان  آي ان اف معطوف به موش��ک هاي کروز و 
بالستيک است که از زمين پرتاب مي شوند و برد 
آنها هم مشخص است. البته اين نکته را بايد متذکر 
شد که توسعه تسليحات هايپرسونيک و عملياتي 
کردن آنها تأثير بسيار ش��گرفي بر موازنه نظامي 
بين قدرت هاي بزرگ در جه��ان بر جاي خواهد 

تنش امريکا و روسيه در ماه هاي اخير بر سر خروج 
واش�نگتن از »پيمان منع موش�ک هاي هس�ته اي 
ميان برد« افزايش يافته اس�ت. به لحاظ سياس�ي 
امريکايي ها با خروج از اين پيمان موشکي، به دنبال 
اين هستند که پيمان جديدي را امضا کنند که چين 
را هم شامل شود اما از لحاظ نظامي خروج امريکا از 

اين پيمان موشکي به چه معناست؟ 
امريکا در دوره دونالد ترامپ يک راهکار مشخص را دنبال مي کند 
به نحوي که قصد دارد از همه پيمان هاي امنيتي خارج ش��ود. 
وقتي از پيمان هاي بين المللي صحبت مي کنيم همه پيمان هاي 
آب و هوايي، تس��ليحاتي، تج��اري و زيس��ت محيطي و حتي 
پيمان هاي حقوقي را شامل مي شود. در حوزه امنيتي و نظامي 
يکي از اقداماتي که ترامپ انجام داد تالش ب��راي ايجاد زمينه 
براي خروج از پيمان کنترل تسليحاتي پيمان منع موشک هاي 
هسته اي ميان برد موس��وم به »INF« بود. اين پيمان در سال 
1987 بين شوروي سابق و امريکا منعقد ش��ده بود و بر اساس 
آن، تمامي موشک هاي کروز و بالس��تيک زمين پايه داراي برد 
۵00 تا ۵۵00 کيلومتر قرار بود نابود شوند و تا سال 1991 حدود 
3000 موشک بالستيک توسط شوروي و امريکا امحا شدند. اين 
پيمان تداوم يافت و به روسيه به عنوان کشور جانشين شوروي 
رس��يد ولي امريکايي ها از س��ال 2010 و از دوره باراک اوباما، 
رئيس جمهور سابق اين کشور پايه ريزي براي خروج از پيمان منع 
موشکي را شروع کرد و مدام روس ها را به نقض آن متهم مي کرد، 
ولي ترامپ قصد دارد در راستاي دکترين هسته اي جديد امريکا 
که در سال 2018 اعالم شد، اساساً هرگونه محدوديت در زمينه 
توسعه جنگ افزارهاي هسته اي از جمله موشک هاي مجهز به 
کالهک هاي هسته اي را از ميان بردارد و در اين زمينه اقدامات 

نامحدودي را انجام دهد. 
بهانه امريکايي ها براي خروج از پيمان منع موشک هاي هسته اي 
ميان برد اين بود که روس��يه به صورت پنهاني مش��غول توسعه 
و استقرار يک نوع موش��ک کروز زمين پايه با نام اسکندر است. 
امريکايي ه��ا مدعي بودند که برد اين موش��ک بي��ش از ميزان 
مشخص شده در پيمان »آي ان اف« اس��ت، لذا روسيه به طور 
مستقيم مفاد اين پيمان را نقض کرده است. در مقابل، روس ها 
هم مي گفتند که امريکا با استقرار س��امانه هاي ضد موشکي در 
کشورهاي روماني و لهس��تان و به ويژه استقرار سکوهاي پرتاب 
موشک »MK 41« که قادر به ش��ليک انواع موشک ها از جمله 
کروزهاي زمين پايه است، اين پيمان را نقض کرده است. از ديدگاه 
روسيه، مدرن سازي بمب هاي هسته اي »B 61«  که امريکا در 
اروپا مستقر کرده و قصد دارد آنها را به موشک هاي بالدار هسته اي 

تبديل کند، نقض پيمان موشکي »آي ان اف« است. 
از نظر روسيه، همچنين اس��تقرار پهپادهاي امريکا در اروپا که 
قابليت اس��تفاده به عنوان يک هواگرد مانند موش��ک کروز را 
دارند يکي از موارد نقض پيمان موش��کي ش��ناخته شده است. 
به رغم اين اختالف��ات، مذاکرات بين دو طرف ادامه داش��ت تا 
اينکه ترامپ در سال 2018 مهلتي را براي روسيه مشخص کرد 
تا روس ها به خواسته امريکا مبني بر توقف توسعه موشک هاي 
اسکندر پاس��خ مثبت دهند. اما روس ها با توجه به موارد نقضي 
که از س��وي امريکا مطرح بوده است، با اين درخواست مخالفت 
کردند. در نهايت امريکايي ها يک دوره شش ماهه را مقرر کردند 
تا در اين مدت اگر روسيه به خواسته هاي واشنگتن عمل نکند، 
امريکا به طور کامل از اين پيمان خارج شود و در اين شش ماه هم 
امريکا اجراي اين پيمان را به حالت تعليق درآورده بود. سرانجام، 
امريکا در آگوست 2019 از پيمان  آي ان اف خارج شد و روسيه 
هم متعاقب آن اعالم کرد که به مفاد اين پيمان موشکي پايبند 
نخواهد ب��ود. امريکايي ها بالفاصله پس از خ��روج از اين پيمان 
امنيتي، اقدامات خودشان را براي توسعه و استقرار موشک هاي 
ممنوعه در چارچوب اين پيمان آغاز کردند و اخبار متعددي در 
مورد آزمايش موش��ک هاي کروز جديد و همچنين ديدارهاي 
مقامات ارش��د امريکايي از کش��ورهاي مختلف جهت استقرار 
اين موشک ها به گوش مي رسد که اين اقدامات امريکا به معناي 

گسترش مسابقه تسليحاتي در ابعاد بي سابقه خواهد بود. 
در چارچوب پيمان  آي ان اف، اس��تقرار اين موشک ها در اروپا 
ممنوع ب��ود و از اين ب��ه بعد دول��ت ترامپ به اس��تقرار مجدد 
موش��ک هاي کروز و بالس��تيک با برد ۵00 تا ۵۵00 کيلومتر 
در اروپا اق��دام خواهد کرد. موضع س��ازمان پيم��ان آتالنتيک 
ش��مالي )ناتو( هم در اين زمينه حمايت از ادعاي امريکا بوده و 
انتظار مي رود که اگر دولت ترامپ اقداماتي را براي استقرار اين 
موش��ک ها در اروپا انجام دهد از حمايت ناتو برخوردار خواهد 
بود. هر چند که کش��ورهاي بزرگ اروپا مثل آلمان از اين روند 
بسيار نگران هس��تند. در دوره جنگ سرد، آلمان محل استقرار 
موشک هاي بالستيک زمين پايه و همچنين استقرار موشک هاي 
کروز زمين پاي��ه ب��ود و االن آلماني ها اين نگران��ي را دارند که 
سناريوي جنگ س��رد تکرار ش��ود و آمريکايي ها در چارچوب 
جنگ طلبي و افزايش تقابل با روس��يه اقدام به اس��تقرار مجدد 

موشک هاي کروز و بالستيک خود در آلمان بکنند. 
هر چند روسيه در واکنش به اقدام امريکا، از اين پيمان موشکي 
خارج شده اما بارها اعالم کرده که به محض بازگشت امريکا به 
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روسيه در موشک هاي هايپرسونيک از امريکا جلوتر است
گفت وگو با دکتر سيدرضا ميرطاهر، کارشناس مسائل نظامي و استراتژيک

توسعه تس�ليحات هايپرس�ونيک و 
عملياتي کردن آنها تأثير بسيار شگرفي 
بر موازنه نظامي بين قدرت هاي بزرگ 
در جهان بر جاي خواهد گذاشت و در 
صورت وقوع درگيري و استفاده از اين 
تسليحات، رويدادهايي رخ خواهد داد 

که غيرقابل باور است 

ترام�پ قص�د دارد در راس�تاي 
دکترين هس�ته اي جديد امريکا 
که در سال 2018 اعالم شد، اساسًا 
هرگون�ه محدوديت�ي در زمين�ه 
توسعه جنگ افزارهاي هسته اي 
از جمل�ه موش�ک هاي مجهز به 
کالهک هاي هس�ته اي را از ميان 
ب�ردارد و در اين زمين�ه اقدامات 

نامحدودي را انجام دهد

خروج امريکا و روسيه از پيمان منع موشک هاي هسته اي 

روح اهلل صالحي
      رویکرد

ميان ب�رد و ت�الش دو رقيب براي توس�عه موش�ک هاي 
هايپرسونيک، خطر آغاز يک مسابقه تسليحاتي و بازگشت 
به دوران جنگ سرد را به  دنبال دارد که مي تواند به ثبات راهبردي جهان آسيب جدي وارد 
کند.  امنيت جهاني بار ديگر تحت الشعاع اقدامات خارج از چارچوب امريکا قرار گرفته است. 
پس از خروج امريکا و روس�يه از پيمان منع موش�ک هاي ميان برد هسته اي، بسياري از 
تحليلگران و کارشناسان بر اين عقيده هستند که اين تحرکات مي تواند موجب آغاز رقابت 
تسليحاتي ميان دو کشور شود که آثار و پيامدهاي آن فراتر از روابط دوجانبه، چشم انداز 
پيش روي رژيم هاي خلع سالح و کنترل تسليحات را متأثر خواهد کرد. پايان پيمان منع 
موشک هاي هسته اي ميان برد به روس�يه و امريکا اجازه خواهد داد که سيستم هايي را 
مستقر کنند که تاکنون منع شده بودند. تالش روسيه و امريکا براي استقرار موشک هاي 
جديد در ساير مناطق که در ماه هاي اخير به شدت از س�وي مقامات مسکو و واشنگتن 
پيگيري مي شود، مي تواند به وقوع جنگ سرد جديد بين دو کشور بينجامد. در حال حاضر 

امريکا در تحقق سياست دونالد ترامپ براي بازسازي توان نظامي اين کشور قصد دارد تا 
توازن نيروها و توان بازدارندگي را به نفع خود تغيير دهد و لغو تعهدات در قبال پيمان منع 
تسليحات هسته اي ميان برد اولين گام در اين راستا بوده است. خروج از توافقات امنيتي و 
پيمان کنترل تسليحات، آزادي عمل بيشتري به امريکا براي تقويت توان نظامي و سياسي 
خود در جهان مي دهد تا سياست هاي جاه طلبانه خود را پيش ببرد.  دکتر سيدرضا ميرطاهر، 
کارشناس مسائل استراتژيک در گفت وگو با »جوان« مي گويد: »لغو پيمان منع تسليحات 
هس�ته اي ميان برد و تمديد نشدن پيمان اس�تارت جديد به معناي گسترش رويارويي 
موشکي و هسته اي امريکا و روسيه و وارد شدن ديگر قدرت هاي هسته اي مانند چين به 
اين عرصه خواهد بود که منجر به بروز بي ثباتي و ناامني و در نتيجه بروز مسابقه تسليحاتي 
جديدي در سطح بين المللي خواهد ش�د.« به گفته اين کارشناس، »توسعه تسليحات 
هايپرسونيک و عملياتي کردن آنها تأثير بسيار شگرفي بر موازنه نظامي بين قدرت هاي 
بزرگ در جه�ان بر جاي خواهد گذاش�ت و در صورت وق�وع درگيري و اس�تفاده از اين 
تسليحات، مي توان گفت که رويدادهايي رخ خواهد داد که ش�ايد غيرقابل باور باشد.« 


