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 بسمه تعالي
 طرح مساله( مقدمه( 

های کنترل تسلیحات المللی بویژه پیمانهای بینرد ترامپ در زمینه خروج از پیمانتاثیرات رویکموضوع مورد بحث در واقع 

ت همچنین بر صلح و ثباای و و تأثیری که این مسئله بر روابط دو جانبه آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرت رقیب هسته

مجموعه اقداماتی را در عرصه داخلی و جهانی انجام  که وارد کاخ سفید شد، 2017ژانویه 20ترامپ از  .استجهانی دارد، 

و اقداماتی را انجام داده  و سیاست خارجی  در عرصه داخلیبرای آن مناسب خواهد بود. ترامپ  "نامتعارف"داده که واژة 

  باشد.می باراک اوباما اقدامات بر خلف که کاملا دهد می

 ها درعرصه داخلی مصداق

 ود.شده بزده آن تخمین ای ای حدود دو تریلیارد دالری برطرح بهداشتی اوباما که هزینه "اوباماکر"ـ مخالفت شدید ترامپ با طرح 

اجازه امکان و اقامت ) "داکا"های مهاجرتی اوباما، مانند طرح های شدید و اقدامات عملی ترامپ با مسئله مهاجرت و طرحـ مخالفت

 که ترامپ آن را معلق کرده است. (غیرقانونی در آمریکافرزندان مهاجرین 

 ـ احداث دیوار مرزی در مرز مکزیک

 ها در عرصه خارجیمصداق

ت و قدر (قدرت نظامی)های سیاست خارجی ترامپ علوه بر تأکید بر استفاده از قدرت سخت ترین جنبهآید یکی از مهمبه نظر می

 المللی  است. بینهای بحث رویکرد خروج از تمامی توافقات و پیمان (مهاقدرت اقتصادی در قالب تحری)نیمه سخت 

ها و سیاست خارجی ترامپ بر مبنای دکترین خروج از سازمان» ، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: هاوس ادریچبه نقل از 

 «.المللی استوار استهای بینتوافق

این رویکرد ترامپ مبتنی است بر یکسری مبانی نظری غیر اعلمی. لیکن آن چیزی که در بطن سیاستهای ترامپ در عرصه 

در عرصه سیاست خارجی به منظور پیشبرد اهداف  اعمال زورو  یکجانبه گراییبحث  می باشد،سیاست خارجی برجسته 

مللی الی مداخله در همه مسائل بینالزم برا اقتدارو  صالحیت ،اختیار ؛ریکا ازاز دیدگاه ترامپ آم است. ،آمریکا مدنظر ترامپ

تصور می پلیس جهانینقش یک  است. در واقع آمریکا خود را در ای در راستای اهداف خود و شرکایش برخوردارو منطقه

بت به دیگر کشورها حتی کند که جهان باید برمبنا و محور اهداف و منافع آمریکا بچرخد و در این راستا لحن ترامپ نس

 ای. است و نه توصیه "آمرانه لحن"نسبت به شرکای خود یک 

وزیری نامزد مناسبی برای تصدی پست نخست جانسون بوریسصراحتاا اعلم کرد که آقای  قبل از سفر ترامپ به بریتانیا ویمصداق: 

رهبر حزب کارگر و بحث مداخله ترامپ در امور داخلی انگلیس شد.  جرمی کوربینگیری شدید باعث موضع البته که،انگلیس است

گوید یم یعنی اوالا دهد. می دستور اما نکته مهم تر این است که ترامپ در مورد مسئله برگزیت و نحوه برخورد لندن با برگزیت هم

دهد به مقامات بریتانیایی دستور می شوند. ثانیاا  د بریتانیا باید از اتحادیه اروپا در راستای منافع ملی خود خارجنهمه کشورها بمان

که شما بایستی حتی بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شوید و اگر اتحادیه اروپا بر شروط خود اصرار کند، حتی تاکید کرده که 
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حقیقت این است  به اتحادیه اروپا پرداخت کند. است را (میلیارد پوند 35حدود )میلیارد یورو  60بریتانیا نباید غرامتی که حدود 

با رویکرد روسای جمهوری  شود. این واقعاا ترامپ حتی در مسایل بسیار جزیی در کشور دیگر به نحو دستوری وارد عمل میکه 

و  در مقاماست که تاکنون  ربفردصنمونه منحتوان گفت ترامپ در نوع خود یک قبلی ایالت متحده خیلی متفاوت است. یعنی می

 است. بودهسابقه بیریاست جمهوری آمریکا  جایگاه

للی مربوط المهای امنیتی، و نظامی و تسلیحاتی در عرصه بیناصلی بحث رویکرد ترامپ است که به جنبه و موضوع لیکن مسئله

ه در ک های بسیار متفاوت و متنوعی را در برگرفته استتا کنون عرصه المللیهای بیندکترین خروج از توافقات و پیمان شود. می

 برشمرد: را ذیل مواردتوان  بندی میتقسیم یک

مللی الکه تبعات بسیار مهمی را در منطقه و نظام بین؛ خروج از توافق تسلیحاتی برجام خروج از توافقات سیاسیـ 1

 گذاشته است.

 خروج از توافقات آب و هوایی پاریس است. که مهمترین آن؛ خروج از توافقات آب و هواییـ 2

رخ داد، خروج از توافق تجارت آزاد دو سوی اقیانوس  2017مهمترین آن همان اوایل سال  ؛خروج از توافقات تجاریـ  3

ار ات بسیمتاسفانه کمتر در محافل سیاسی ایران به آن پرداخته شد. اما تبع ،بودهم العاده مهم ، که فوق1TPPآرام  

 خواهد داشت.گذاشته و مهمی بر وضعیت آینده تجارت و روابط تجاری آمریکا با شرق آسیا

خروج از یونسکو، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خروج از آنروا المللی؛ خروج از سازمانها و نهادهای بینـ 4

 ی(جویان فلسطیننهاد کاریابی و اشتغال پناه)

ین ا آن چیزی که اینجا مطمح نظراست، خروج آمریکا از توافقات تسلیحاتی است. توافقات تسلیحاتی؛خروج از ـ 5

خارج  INFای میانبرد ترامپ اعلم کرد که آمریکا از پیمان نیروهای هسته کلید خورد، 2018اکتبر  20خروج در واقع 

 خواهد شد.

 شود، ینوشته م پیمان منع موشکهای میانبردغلط  به این پیمان همواره ، ناممتاسفانه در ادبیات سیاسی و رسانه نکته:

 است.  ،ای میانبردپیمان نیروهای هستهآن  صحیحدر حالیکه عنوان 

 

چرا  اشتباه است. کاملا  این از لحاظ فنیدر حالی که  کنندترجمه می مافوق صوت را  هایپرسونیک های فراصوت  موشک نکته:

سرعت دارند اما موشک ،شود که تا سه برابر سرعت صوت های گفته میبه موشک سوپرسونیک، ت  مافوق صوهای که موشک

روسیه تولید  هایی که اخیراا شود که بیش از سه برابر سرعت صوت، سرعت دارند. موشک هایی گفته میهای فراصوت، به موشک

 مافوق صوت.هستند نه  فرا صوتقع این موشک ها و در وا برابر سرعت صوت سرعت دارند 20تا  5-6کرده است از 

                                                           
 .دهند امضا شده استدرصد اقتصاد جهان را تشکیل می ۴۰کشور که  ۱۲میان  ۲۰۱۵در سال  (TPP) پسیفیک -موافقتنامه موسوم به شراکت ترنس - 1
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ترامپ اعلم برمی گردد.  2018اکتبر  20ای میانبرد در اولین اقدام آمریکا به اعلم خروج آمریکا از پیمان نیروهای هسته

عهدات بعد تکرد به دلیل نقض این پیمان از جانب روسیه و اصرار مسکو بر ادامه این نقض، آمریکا حاضر نیست از این به 

 خود را ذیل این پیمان انجام بدهد.

INF چیست؟ 
عملیاتی شد. در دوره جنگ  1988بین شوروی و آمریکا منعقد و در سال  1987است که در سال  یپیمان ،INFپیمان

ین اافزارها و تسلیحات در اتو، اروپای مرکزی بود. لذا تمامی چینش جنگه اصلی جنگ احتمالی بین شوروی و نسرد صحن

شوروی در آن مقطع در اروپا مستقر کرده  ترین این تسلیحات که آمریکا و مخصوصاایکی از مهم صحنه صورت گرفته بود.

 .بود 2و میانبرد 1های بالستیک و کروز کوتاه بردانواع موشک؛ بودند

 4و کروز 3ی بالستیکپایههای زمین در چهارچوب این پیمان شوروی و آمریکا در آن مقطع موافقت کردند که کلیه موشک

موشک را طرفین 3000شود که حدود گفته می 1991در اروپا منهدم شوند و این به رغم مسئله فروپاشی شوروی تا سال

که اینتا  .تمدید کردند ،نابود کردند. دو طرف این پیمان را بعد از اینکه روسیه به عنوان جانشین شوروی روی کار آمد

شروع به افزایش اعتراضات در مورد اینکه روسیه این پیمان را با ساخت یک موشک کروز جدید  2013ها از سالآمریکایی

رر در مق کنند که برد آن بیشتر از حد آمریکاییها ادعا می ، کردند.که یک موشک کروز زمین پایه است M9 5729 به نام 

شبیه موشک کالیبراست که ، SSC8ه این موشک که نام غربی و ناتو آن کنند ک است. آمریکایی ها ادعا می INFپیمان  

ها روسکه  ها ادعا کردندموشکی که آمریکاییهمان  روسها از دریای مدیترانه و خزر اهدافی در سوریه را هدف قرار دادند.

ز در مقابل روسها نی کردند.نقض پیمان  ،با ساخت و استقرار آن در شرق اروپا، در منطقه کالیننگراد و در مجاورت لهستان

 را از سه طریق نقض کردند.  INFها هستند که پیمان  کنند این آمریکایی ادعا می

از سوی جرج بوش مطرح شد. که قرار شد طبق این چارچوب  2007اولین بار در سال  «سامانه سپرموشکی» بحث ـ 1

مقابله  ،اعالمی هدفالزم به ذکر است که جمهوری چک مستقر شود. های موشکی در لهستان و سامانه راداری در رهگیری

 ود.ب های موشکی استراتژیک روسیههدف واقعی، مقابله و بازدارندگی در مقابل سامانه و اما با تهدیدات موشکی ایران

به معنای دفاع ضد  «های ضدموشکیسامانه» بعد از کنار رفتن بوش، اوباما این طرح سپری موشکی را با عنوان ـ 2

و قرار بود این طرح در چهار مرحله اجرا شود که یک مرحله آن حذف و در سه مرحله اجرا شد.  موشکی پیگیری کرد

 است. 6کند موشک توماهاکترین موشک کروزی که ارتش آمریکا استفاده میشایع

                                                           
 کیلومتر برد دارند ، اعم از موشکهای بالستیک و کروز زمین پایه نه هوا پایه و دریا پایه. 1000تا  500ـ موشکهای کوتاه برد به موشکهایی گفته میشود که  1

 کیلومتر برد دارند.  5500تا  1000هایی گفته میشود که از شکـ موشکهای میانبرد به مو 2

 .کندی م یرا ط یمنحن مین رسیم کیو  شدهپرتاب  یکه بصورت عمود شودی گفته م یبه موشک کیموشک بالست - 3

به هدف طبق  دنیو تا رس کندیحرکت م نیبالدار است که پس از پرتاب به موازات سطح زم )جت، توربوجت، توربوفن(موشک کروزبه موشک موتوردار - 4

 کندیعمل م یاو ماهواره یداخل یناوبر ستمیس

  خود دارند. حاتیتسل یبرا یخاص یروسها نحوه کدگذار - 5

 یسرخپوست نیتوماهاک تبرز - 6
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 مراحل اجرای سامانه های ضدموشکی 

 در ترکیه و مدیترانه  ـ 1

 های ضدموشکی زمین پایه در یک پایگاه هوایی رومانیسامانه استوارـ 2

 1مرحله اول آن به پایان برسد. 2018های ضد موشکی در لهستان که قرار بود ـ استقرار سامانه3

 گرهایی است که قابلیت تشکیل دارد:ها بویژه مورد دوم و سوم از اجزاء مختلفی تشکیل شد که یکی از پرتاباین سامانه

استقرار ثانیا است.   INFاستقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در شرق اروپا نقض پیمان  اوالروسها این است که بحث 

ها را است بلکه طرح آمریکا برای اینکه این بمب INFکشور عضو ناتو نه تنها پیمان   5امریکا در    61Bهای اتمی بمب

ها آمریکا پهبادهایی را در اروپا مستقر است. ثالثا به گفته روس  INFای بالدار کند نقض پیمان  های هستهتبدیل به موشک

 کند. های کروز زمین پایه عمل میکرده است که دقیقا مثل موشک

   موارد نقض پیمانINF  هااز منظر روس 

 یهااستقرار بمب ایاست. ثان INFمانیدر شرق اروپا نقض پ کایآمر یاست که اوال استقرار سامانه ضد موشک نیها ابحث روس

ها را بمب نیا نکهیا یبرا کایاست بلکه حتی طرح آمر  INF  مانیکشور عضو ناتو نه تنها نقض پ 5در  کایامر   61B یاتم

را در اروپا  ییهاپهپاد کایها آمراست. ثالثا به گفته روس INF  مانیبالدار کند هم نقض پ یاهسته یبه موشکها لیتبد

 .کندیعمل م هیپا نیکروز زم یهامثل موشک قاایمستقر کرده است که دق

   تحوالت نقض پیمانINF      

پمپئو، وزیر خارجه  2018پایبند نیست و در دسامبر   INFترامپ اعلم کرد که آمریکا به پیمان   2018اکتبر  20در 

فوریه  2را داد و بعد از آن در تاریخ   INFها مبنی بر پایبندی خود به پیمان روزه به روس 60آمریکا یک مهلت اولیه 

 کند.ماه متوقف می 6را به مدت   INF، آمریکا اعلم کرد که اجرای پیمان  2019

 هاواکنش روس 

را به تعلیق درآورد، پوتین اعلم کرد که روسیه هم اقدام متقابل انجام خواهد   INFآمریکا اجرای پیمان    2019بعد از فوریه ـ 1

 را به حالت تعلیق درآورد.  INFپیمان  مسکو نیز داد. بدین معنا که

ای را بردومای روسیه تقدیم کرد مبنی بر اینکه دستور رئیس جمهور تبدیل (، الیحه1398خرداد9)2019می 30در تاریخ ـ 2

 ود.به قانون ش

 تبدیل کند.قانون به دومای روسیه آن را بررسی کرده و ( 1398خرداد 28)2019ژوئن18در تاریخ ، مقرر شد ـ 3

 یک پیمان مرده است.   INFبنابراین با اقدامات ترامپ پوتین هم اقدامات متقابل انجام داد و از این پس پیمان  

 

                                                           
 . دارد شلیک تیاست که قابل ییگرهااز پرتاب یکیشد که  لیتشک یمورد دوم و سوم از اجزاء مختلف ژهیها بوسامانه نیا - 1
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   تبعات مرگ پیمانINF      

 مربوط به منطقه اروپا خواهد شد به دلیل:ترین پیامدهای آن مهم

های ـ از آن جهت که روسیه هیچگونه محدودیت تسلیحاتی به موجب این پیمان ندارد، بنابراین اقدام به استقرار مجدد سامانه1

طقه یک خواهد کرد. این من 1کروز و بالستیک کوتاه برد و میانبرد، در مرزهای غربی روسیه از جمله در منطقه کالیننگراد

 جددماستقرار منطقه محصور است. روسها در حال حاضر موشکهای اسکندر را در اینجا مستقر کردند. لذا اولین پیامد، مجدداا 

 بود. در اروپا خواهد   INFهای تسلیحاتی ممنوعه در چارچوب پیمان  سامانه

. ای خواهد گذاشتر ساخت تسلیحات جدید هستهـ آمریکا هم چون محدودیتی در این زمینه ندارد، بیشترین تمرکز خود را ب2

دولت ترامپ معتقد  ، آمریکا قصد دارد تسلیحات کم شدت بسازد. NPRای جدید آمریکا چون در چارچوب دکترین هسته

 لذااستفاده از آنها غیر محتمل است.  ای کنونی از آنچنان حجم و قدرتی برخوردارند که عمالا است تسلیحات هسته

 ؛، آمده است NPRای آمریکا راهکار آن در مرور دکترین هسته و ای خود استخواهان ملموس بودن تهدیدات هسته

بیشترین تهدید هم اکنون متوجه  از این روست که ."کندکه آن را در اروپا مستقر  ای کم شدتساخت تسلیحات هسته"

 ابراز نگرانی می  INFاروپائیان است. اتفاقا کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان به شدت در مورد لغو و از میان رفتن پیمان  

 .هستند INFکنند و مقامات ناتو هم مدام خواهان پایبندی روسیه به پیمان  

ی واین پیمان را حفظ کند. گفتنی که خواهد که اراده سیاسی نشان داده و  ـ بنیس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از روسیه می3

ای و موشکی مثل چین، هند و پاکستان به علوه ادعا کرده است که روسیه خواهان این است که دیگر کشورهای هسته

 دو چیز بوده است: INF بپیوندند. از سویی خواسته آمریکا از خروج از  INFانگلیس و فرانسه باید به پیمان اصلح شده 

ای روسیه های جدید تا حد امکان همه تسلیحات موشکی و هستهها به دبنال این هستند که از طریق عقد پیمانییاول آمریکا

چین است. چرا که  INFترین دلیل واقعی خروج آمریکا از دوم مهم را تحت محدودیت پیمانهای تسلیحاتی جدید دربیاورند.

به  2030کنونی تنها رقیب اقتصادی و تجاری آمریکا نیست. چینی ها دومین قدرت اقتصادی جهان و تا ین در ورطه چ

قدرتی که میخواهد در این جایگاه باشد و بماند حتما نیازمند آن است  اولین قدرت اقتصادی جهان خواهند رسید. طبیعتاا

و  برخوردار باشد نیروی نظامی معتبرو تکنولوژیک از  که حداقل همسان با قدرت و توانمندی و مقدورات اقتصادی تجاری

سال اخیر طی کرده است. چینی ها به سرعت نور در حال نوسازی نیروهای  15این سیری است که چین ظرف خصوصا 

 منابع مالی که به این کار اختصاص داده اند غیرقابل باور است.  می باشند. حجممسلح خود 

یک ناو هواپیمابر نیمه کاره از دوران شوروی را  2و هواپیمابر را نداشتند. با تلشهای بسیار چینی ها تکنولوژی نا مصداق:

و از آن جهت که چینی ها  سال طول کشید تا از دریای سیاه آن را به بندر دالیانگ چین برسانند 2 .از اوکراین خریدند

حتی پس از ساخت دو ناو هواپیمابر، در حال ساخت سومین نوع  آنرا بسازند. توانستند، هستند قهرمان مهندسی معکوس

 آن هستند.

                                                           
 ـ پروس شرقی  1

 ـ چینی ها این ناو را به بهانه ساخت کازینوی دریایی از اوکراین خریدند.  2
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ناوشکن ساختند. هم اکنون تعداد شناورهای رزمی نیروی دریایی چین از آمریکا باالتر  50چینی ها در یکسال   مصداق: 

ف تلش برای قدرت با هد فعیو کروز تهاجمی و نه تدا ساخت موشکهای بالستیکاست. همزمان با این کار چینی بر 

 تمرکز کرده اند.، خود در عرصه بین الملل 1افکنی

 تالش برای باال بردن توانِ قدرت افکنی 

و از این ر است،هم اکنون آمریکا باالترین و بیشترین توان قدرت افکنی را دارد و ابزار آن نیز گروه های ناو هوپایمابر 

ناو هواپیمابر خواهند ساخت. چرا  15، 2030ها در حال دنبال کردن الگوی مشابه هستند. چه بسا چینی ها تا سال چینی

از مهمترین دستورهای نظامی چین توسعه و استقرار انواع موشکهای  یمالی. یک که هم توان تکنولوژیک آن را دارند و هم

 باشد. کروز و بالستیک زمین پایه، هواپایه و دریا پایه با قابلیت تهاجمی و بسیار موثر می

، یکره جنوبکند. ژاپن  ها و شناورهای آمریکایی در منطقه میاین رویکرد نظامی چین در وهله اول تهدید را متوجه پایگاه

تا هم اکنون تمرکز خود را بر منطقه  2012زیره گوام، و از همه مهمتر آمریکا در چارچوب استراتژی جدید از ژانویه ج

درصد نیروهای دریایی آمریکا در این منطقه مستقر هستند. ازیکطرف آمریکا به دلیل 60گذاشته است.  "آسیا پاسفیک"

اصل نیروی نظامی خود را آنجا  ، لذاداند که جدال اصلی را با چین دارد می است و قرن آسیا پاسفیک 21رن قاینکه 

سیستمهای و به همین دلیل مستقر کرده است. از سویی چینی ها هم واقفند که تهدید اصلی برای آنها آمریکا است 

گاه آمریکایی ها کنند. مهمترین تهدیدی که از دید تهاجمی از جمله موشکی را هم توسعه می دهند و هم مستقر می

 چین را به انواعباشد و راه جلوگیری آن نیز آن است که  متوجه منافع و نیروهای نظامی آمریکا است از جانبه چین می

پس بنابر این یکی از شروط آمریکا برای ادامه موجودیت  د.ننی و موشکی مقید کاپیمانهای تسلیحاتی مخصوصا هسته

 این است که چین باید به این پیمان ملحق شود.  INFپیمان 

 موضع چین 

ها حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان چینی آنها توان تسلیحاتی و نظامی است ها خط قرمزاز منظر چینی

 .وجود ندارد INFشود که امیدی به بقای پیمان هیچگونه پیمان تسلیحاتی دربیایند. لذا نتیجه نهایی این میبه عضویت 

  2استارتپیمان 
به  سابقه استارت است. (ای استراتژیکپیمان نیروهای هسته)پیمان دیگری که هم اکنون در معرض خطر است پیمان استارت 

منعقد شد  2010استارت  مد نظر، پیمانی است که بین اوباما و مدودوف در پراگ در آوریا  گردد. اما آندوران جنگ سرد برمی

های نه مجموع کلهک)ای عملیاتیهای هستهای از کلهکو مجموعه 3ایچارچوب آن تعداد تسلیحات استراتژیک هستهدر و 

 مستقر شود.  ،وسیله حمل آنها 700بر روی  (ایهسته

                                                           
 قدرت افکنی،توانایی اعمال نیروی نظامی در مناطق دور از کشور خودی. - 1

 NEW STARTـ  2

 است. استراتژیک و راهبردی ،استارتاست اما ماهیت  تاکتیکیای موشکی است اما ماهیت آن بحث هسته INFـ  3
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 محدودیت پیمان استارت 

رسد.  به پایان می 2021سالوسیله پرتاب باشد. پیمان استارت در  700کلهک و  1550مقرر شده است که در مجموع 

گاه اند. از دیدآمریکائیان واکنش منفی نشان داده ،تجدید این پیمان و به رغم تقاضای مکرر روسیه برای شروع مذاکرات

ای به اتمام برسد و آمریکا چون مذاکره "پیمان استارت"این پیمان، روسها هدف آمریکا این است که با عدم مذاکره در مورد 

دنبال مدرن سازی  1ای جدیداگر آزاد شود آمریکا در چارچوب دکترین هسته شود. خودبخود این پیمان آزاد میهم نکرده 

ت. مجموع آنهاس "سازی مدرن"ای خود است نه تکثیر به دنبال ازدیاد تعداد کلهک نیست، بلکه به دنبال تسلیحات هسته

  .اندتا یک تریلیون و دویست میلیارد دالر تخمین زده 800بین را هم  برهه ده تا پانزده ساله کیدر هزینه مدرن سازی 

 موضع آمریکاـ 

 بطور رسمی اعالم کرد تمدید پیمان استارت دو شرط دارد: 2019پمپئو در آوریل

اخت خود است. لذا درصدد س سازی تسلیحات مدرن پیوستن چین به پیمان استارت، با توجه به اینکه چین نیز درصددـ 1

ای قاره پیمای جدید است و ای جدید، ساخت بمب افکن استراتژیک جدید و ساخت موشکهای هستهزیردریایی هسته

 منفی دارند. شود. چینی ها در این زمینه واکنش کاملا این تهدید بزرگی برای آمریکا محسوب می

راصوت را متوقف کند. هم اکنون سه سیستم فراصوت بسیار مهم از سوی روسیه، روسیه باید توسعه و استقرار انواع تسلیحات فـ 2

 توسعه و عملیاتی شده است.

 « 2الزکین»ـ موشک فراصوت  

 العاده زیاد.باشد با سرعت فوق ای میکه یک مینی زیردریایی است که مجهز به کلهک هسته«  پوزایدون»ای به نام ـ سامانه 

 ران کند.وی اند. این سامانه قادر است یک بندر را از مسافت بسیار دور کاملا کیلومتر بر ساعت در زیر آب گفته 200ها آن را روس

برابر سرعت صوت، سرعت دارد. این سامانه یک موشک کروز با برد چند هزار 20ها که به ادعای روس« آوانگارد» ـ سامانه 

 .است کیلومتری

به شدت حساس هستند. شواهد حکایت از آن دارد که روسها نسبت به آمریکا، اروپا، چین در  ها به این سه سامانهآمریکایی

تسلیحات فراصوت جلوتر هستند چرا که آن را عملیاتی کردند و دیگر کشورها در حال آزمایش کردن هستند. در مجموع روسها 

  نیست.انی به بقای پیمان استارت هم اند. بنابراین با این روند، امید چندشروط دوم آمریکا را هم رد کرده

هم خارج شد و چون آن به  )منع تجارت تسلیحات) پیمان  ATTترامپ در آخرین اقدامی که کرد از پیمانی به نام پیمان  

 شود. در این مجال به آن پرداخته نمی ،شود تسلیحات متعارف و به همه کشورها مربوط می

 جمع بندی 

گ در جندر واقع  کند. ای آمریکا بر روسیه عمل میتوانمندسازی و ارتقاء و سیطره و برتری هسته ترامپ در راستای بهسازی،

بین بود. بدین معنا که  برابری و همطرازی هسته ایالملل مبتنی بر در عرصه بین سرد و پسا جنگ سرد، ثبات جهانی و امنیت

                                                           
 ـ دکترین ترامپ 1

 به معنی خنجر دو دم و دسته کوتاه  KINZALـ   2
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توازن فوق العاده ظریف و دقیق برقرار بود که همین دو قدرت هسته ای جهان که قابلیت انهدام چندباره کل کره زمین را دارند، 

آمریکا در دوره ترامپ به دنبال این است موضوع در واقع ضامن عدم وقوع هرگونه درگیری هسته ای محسوب می شود. لیکن 

به عبارتی به هر نحو ممکن از جمله اوالا روسیه را مقید به انواع جدید پیمان های  .م بزندکه به نحو ماهوی این تعادل را به ه

ای را گسترش دهد که غلبه کیفی بر توانمندی انواع جدیدی از تسلیحات هسته تسلیحاتی که آنرا محدود می کند،کند. ثانیاا 

های کنترل تسلیحات و در وهله بعد اول خروج از پیمان ای روسیه داشته باشد. در مجموع تلش اصلی ترامپ در وهله هسته

ای آمریکا و در مقابل تلش برای کاستن از توانمندی ای از طریق نوسازی و بهسازی نیروهای هستهبرهم زدن قاعده توازن هسته

 ای رقبای آمریکا یعنی روسیه و چین است.هسته


