
 

  ی اتحاد شورویده سال پس از فروپاش

  کايجنگ بزرگ امر
  " ٢٠١٠ی دورنما"با رمز

  جاني فرقه دمکرات آذربا-صغریبرگردان ا
   

) ٧٣شماره  (٢٠٠۵ اوگوست سال ٣٠مورخه » اييا راسيساوئتسکا«ن مقاله در روزنامه يا
ت يچنان اهمن مقاله، مطالب آن هميرغم گذشت چند ماه از انتشار ايعل. ده استيبچاپ رس

ن رو اقدام به ترجمه مقاله ياز هم. دهد ی از سئواالت پاسخ میاريخود را حفظ کرده و به بس
 .ها با آن آشنا شوند ل نوشتهين قبيشد تا عالقمندان ا

 به گسترش و اکيآمر که یدر حال. ده استي خود رسحداقله به ي امروز روسیتوان اتم     
 یها  از گروهیره ايکا با ساختن زنجيآمر. دهد یامه م خود ادني نسل نویها سالحتوسعه 
ق زن ي بالدار دقیها ها و راکت ماها، تانکيها، هواپ يیايردري و انبوه زيی فضایکياستراتژ

ها را مورد  ن راکتيکا هزار عدد از اي، آمریوگسالويدر اشغال (ماها ي زدن هواپیبرا
اد ي کم و زی انفجاریها  با قدرتی و اتمی عادیها و ساختن راکت) استفاده قرار داده بود

 یار قوي بسیها  دشمن و بمبی راکتیها گاهي پای و راداریستم اداري نابود ساختن سیبرا
سازد و بعد از انفجار تشعشات آن  ی را نابود مهمه موجودات زندهکه با انفجار خود » یقافن«

شود که  ی ساخته ميیها ا سالحه نيدر کنار ا. افته استيرود دست  ین مي از بیپس از مدت
آورد  ی بوجود میستمين سيکا همچنيآمر. گذارد یر مي مغز و روان تاثیست بلکه رويمرگزا ن

روها را ظرف چند ساعت ين امکانات در اسرع وقت بتواند همه نيکه با استفاده از همه ا
  .ا کندي وارد آوردن ضربه مهیبرا

ن، هند، انگلستان، يه، چي روسیش از بودجه نظامي بيیکا به تنهاي آمریبودجه نظام     
ل يه و تحليکا مورد تجزي ارتش آمرینين چنيح شدن ايزه تسلي انگیوقت. فرانسه و آلمان است

کند که  ی آماده ماريجنگ تمام عک ي یکا خود را برايشود که آمر یرد، روشن ميگ یقرار م
ن يرد آن وقت ايجنگ صورت نگن يد گفت اگر ايبا. » است٢٠١٠ سال یدورنما«رمز آن 

ن سالها نتواند به اهداف ي ایکا طياگر آمر. دهد ی خود را از دست میت و معني اهمیآمادگ
ن يکا در ايآمر.  به دشمنان نخواهد بوديینده قادر به پاسخگوي آیها د، در ساليل آيخود نا

ه اندازد و ضربه رانه به رايشگيکم چند جنگ پيست و يشه است که در دهه نخست قرن بياند
اگر فردا . ن هدف خواهد بوديه اوليد روسيبدون ترد. اوردياول را به دشمنان خود فرود ب

م، يه را بزنيم بود ضربه جوابيم آن وقت ما قادر نخواهيجنگ شد و ما ضربه اول را خورد
 ششصد بار کمتر ١٩٩١سه با سال يه در مقاي روسیل اتمي پتانس٢٠١٢چرا که در سال 

  . بودخواهد
ما برابر با سه هزار ) طانيش(»ساتانا« راکت ٣٠٠ل ي پتانسیدر دوران اتحاد شورو     

 و یر اتمي هزار راکت با کالهک غ١٢ و ی واقعی با کالهک اتميیکايآمر» او.آر.پ«راکت 
 راه انداز ی محو موتورهايیما توانا» ساتانا «یها در آن زمان راکت. ب دهنده برابر بوديفر
 راکت ٣٠٠ یتازه وقت.  را داشتيیکاي آمریها  و کنترل موشکیستم راداري و سیقو
. شد یما باز م» ان.یس. یو.آر« راکت ١٢٠٠ یدادند راه برا یکار خود را انجام م» ساتانا«

م يکا خواهيمان به مصاف آمريها  ما با کدام سالح٢٠١٢د در سال يآ یش مين سئوال پيحال ا
ن وضع ادامه ياگر ا! زيچ چي از آن است که با هی موجود حاکیاه ل فاکتيه و تحليرفت؟ تجز

و » توپول ام «یها راکت) تونل( شاخت ١٢٠ تا ١٠٠ش از ي ما ب٢٠١٢ -٢٠١٠ابد در سال ي
  .م داشتينخواه» توپول« کنترل یها ستگاهيا



 

کا ضربه اول را بما بزند، امکانات موجودش به ي اگر آمر٢٠١٢ -٢٠١٠ یها در سال     
 ی و با قدرت انفجاریق زن با کالهک اتمي بالدار دقیها دهد که توسط راکت یکا امکان ميآمر
ن ي ما را از بیستم راداريو س» توپول «یها  راکتیها  بار تمام تونل۵ق، ياد و نفوذ عميز

ها و  ن راکتيرترينظ یب ن وي که ما در گذشته نه چندان دور صاحب بهتریدر حال . ببرد
. افته استيار کاهش يها بس ل سالحين قبينک ايا. ميبود» تور«و » نتيز«انند  میستم دفاعيس

» ربوت «یماهاي بالدار و هواپیها  بتوانند پرواز بکنند در فضا با راکتيیها اگر راکت
 یلومتري ک٢٠توانند در ارتفاع  یماها ميها و هواپ ن راکتيا. کا روبرو خواهند شديآمر

 ما را مختل یها  راکتیتوانند رادارها ین ميهمچن. رار دهند ما را مورد هدف قیها راکت
ن برده ي از بیکي بالستیها  و کالهکی ما توسط امواج ماهواره ایها ن راکتيبجز ا. کنند

ن سدها بگذرند و يما از همه ا» یها توپول«ز خواهد بود که يد برانگيار ترديبس. خواهد شد
کا يچرا که آمر. کا را نابود سازندي آمریکيتراتژ اسیماهايهواپ) کايآمر(د ي جدیدر اراض

.  شد١٩٤١چنانکه در سال . ن امکانات را منهدم سازدين ضربه همه ايد در اوليخواهد کوش
 مورد هجوم قرار خواهند یکي استراتژیماهاي، هواپی نظامیها ه فرودگاهين حالت کليدر ا
کا ي به آمری روسيیايردري زیها ی که از کشتی بالدار اتمیها ن راکتيدر کنار ا. گرفت
ن سرنوشت در يهم. شوند ی منهدم ميیکاي آمریها يیايردريله راکت زيشوند بوس یک ميشل

قه اول ي دق۵دا کرده است که در ي را پيین توانايکا ايآمر. ز در انتظار استي نيیجنگ فضا
 يیايردري ز هر دو تا سهیچرا که برا. ه را مختل کندي روسيیاي دری اتمیروهاينجنگ 
 يیايردري زيیکاي آمریها کشت ن دهيهمچن. ا چند ماهواره در فضا نظارت دارنديک ي یروس

تواند  یکا ميآمر. ق استير نظارت دقيز از فضا زي ما نيی هوایروين. کنند یما را محاصره م
که  قطع کند و مانع از آن شود ی ما را با مرکز فرماندهيیايردري زیها ی ارتباط کشتیبراحت

  .ها بدهند يیايردريفرماندهان دستورات الزم را به خدمه ز
 ما را یها توانند هفتاد درصد راکت ی ميیکايآمر» او.آر.پ «یها  راکت٢٠١٢در سال      

ه اگر بتواند قادر خواهد بود ي روس٢٠١٢ -٢٠١٠ یها در سال. در دسترس خود داشته باشند
الکن اگر .  را بکشديیکايون آمريلي میک به سيکا بفرستد و نزدي به آمری بمب اتم۵ تا ٤
ک خواهد کرد و آنها را در مقابل دشمن متحدتر يت نزديکا را به حاکمين شود مردم آمريچن

 مواد خام یها رهي درصد از ذخی تصاحب سیکا براي است که آمریمتين قيخواهد نمود و ا
 ی به معنیران جهاني مدیبرا يیکاين عده آمريگر کشته شدن اياز طرف د. پردازد یجهان م

ون نفر که اغلب يلي مین سي که با کم شدن این معنيبه ا. ز بحساب خواهد آمديت نيدفع پاراز
 کردن یران جهانيسه مدي در کیاديبلعد، مبلغ ز یکا را مي از بودجه آمریآنها بخش قابل توجه

کا انجام خواهد ي که آمریم نظایکيد گفت با اقدامات تکنيه بايدر مورد روس.  خواهد ماندیباق
کا در ي آمریاست نواستعماري سینه برايه کمتر خواهد بود، الکن زمي روسیداد تلفات انسان

ه ي ارزان روسی انسانیرويتواند از منابع سرشار و ن یکا ميشود و آمر یه کامًال فراهم ميروس
  . استفاده کندیبخوب

 آن است که سازمان کاستي هدف اول آمرهيروسکند  ین حاصل ميقي که یلي از دالیکي     
کسال ي ین سازمان طيا. کند یه مي خود را صرف روسی از بودجه جاسوس درصد۶٠ا يس

ه صورت ي روسی اراضی آن رویش از صد تايدهد که ب ی انجام میهزار پرواز جاسوس
کا يآمر. ستد و قدرتمند گرددي خود بایه سرپاي خواهد که روسیکا هرگز نميآمر. رديگ یم

  .محو و نابود سازد ه را کامًال يست روسيداند که قادر ن ین خوب ميهمچن
 ی، اقتصادیستم علميکا قادر نخواهد بود سيرد، آمرياگر جنگ مورد بحث صورت نگ     

ن را ندارد که حوادث ي ايی توانایکا امروز حتيآمر. رديه را کامًال در دست خود بگيروس
کا و يرهبران آمر. هيظارت خود داشته باشد چه برسد به روسکا را کامًال در ني آمریداخل

 اقتصاد غرب درنظر یک منبع مواد خام برايه را فقط به مثابه ي روسیه داريجهان سرما
ون نفر کاهش يلي م١۵ه تا يده آل خواهد بود که مردم روسين ايکا اي آمریالبته برا. رنديگ یم



 

ن برنامه را ي آرام ا-ن آراميالبته دولت پوت(ام تن ندهد ن اقديه بدلخواه خود به اياگر روس. ابدي
. ر حرکت کندين مسيه را مجبور خواهد کرد که در ايکا، روسيآن وقت آمر) کند ی میعمل

 یعي درصد از منابع طبی تصاحب سی براین جنگيگر جنگ آغاز خواهد شد و ايبعبارت د
ن تجاوز يست به ايندارد و روشن نن جنگ را ي ای الزم برایه آمادگيالکن روس. جهان است

 بار از هندوستان، دو بار از ۵ه ي روسیل اقتصاديپتانس. د پاسخ داديهمه جانبه چگونه با
 بار ١١ا، چهار بار از انگلستان و فرانسه، شش بار از آلمان، يتالين و ايل، سه بار از چيبرز

  .کا کمتر استي بار از آمر٢۵ت يو نها از ژاپن 
 از مخارج ی به بخشید از امکانات اقتصادي مفیري دولت در بکارگيیمورد توانااگر در      

 است توجه شود آن وقت روشن ی داخلی و جنگی نظامیروي که صرف باال بردن نیدولت
 درصد، آلمان ٣۶٫٩ درصد، ژاپن ٣٢٫٨کا ي آمر١٩٩٨در سال . ستيه چيگردد که قض یم

 را صرف باال ی درصد مخارج داخل۴٠٫٢ درصد، انگلستان ۵۴٫٣ درصد، فرانسه ۴۶٫٩
 درصد ١٨٫٨ه ين رقم در روسي که ای صرف کرده بودند در حالی داخلیبردن توان رزم

ه معاصر دو تا سه بار ي در روسیاسيت سينه از جمعي بهین که سطح بهره وريجه اينت. بود
کا چهار ي آمریل اقتصادي پتانس١٩٨۵در سال .  و ژاپن استی غربیکمتر از کشورها

ز ارتباط يکا ني آمری داخلیگر سطح باال بردن توان نظامي دیبه معن. ون دالر بوديليتر
. ون بوديليون تريلي م١٫۵ ین مبلغ در اتحاد شوروي که این رقم داشت در حالي با ایکيارگان
 بار از ٣٨ تا ٣۵کا ي کشور آمر٢٠٠م در سال يرانه دنبال کنيگين تفاوت را همچنان پياگر ا
 ین المللي و روابط بی، اقتصادی نظامیها نهيها را در زم ما تفاوت.  تر شده استیه قويوسر

  .مي دهیمورد بحث قرار نم
ک ي یم، اما برايها باخته بود يیکاي ما در جنگ سرد به آمریدر دوران اتحاد شورو     

 ٣٠٠ در حدود یزي چیعني. ميکرد یکا پول خرج ميد به اندازه آمري بایمبارزه سودمند خارج
ن مخارج يا. ميکرد ی خود میاسيشتر پول خود را صرف مقاصد سيالکن ما ب. ارد دالريليم
شتر از توان دولت استفاده يما ب. شتر بوديز بيداد ن یت ما مي که اداره امنی از ارقامیحت
 در . کردین حد پول خرج نميکا تا اياما آمر.  درصد بودجه ما بود٢٠م که گاهًا به يکرد یم
 از ی عادیها ست به کمک سالحي قادر نیه امروزيروس. شد یح ميکا بسرعت تسليجه آمرينت

 هزار دالر، در ١٩٠کا ي در آمریک فرد نظامي ی برایمخارج دفاع. استقالل خود دفاع کند
 دالر، در ٧٠٠ هزار و ١٢ه ي هزار دالر، در ترک٩٤ هزار دالر، در آلمان ١٧٠انگلستان 

 پنجاه بار کمتر از یعني.  دالر در سال است٨٠٠ه هزار و ير در روس هزا١۵ن ياوکرا
 ٢٠٠٢توان گفت که در سال  ین را مي دو کشور ايیاي دریرويسه نيدر مقا. کا استيآمر
در منطقه . ن بوديه چني همسای کشور خارجيیاي دریرويه در مقابل ني روسيیاي دریروين
د، در برابر فنالند دو بار و آلمان چهار بار کمتر  سوئيیاي دریرويک دو بار از ني بالتیايدر
کا ي آمريیاي دریرويه سه بار، از نين شکل بود که از ترکيز وضع بدياه ني سیايدر در. بود
  .  بار و انگلستان هفت بار، از فرانسه شش بار کمتر بود٢٠

 در سال به ما داده» فيکوراد«ه ي روسيیاي دریروي که فرمانده نیبر اساس اخبار     
 ٢ و ١» پالس «یها ی و کشتيیايردري زی کشت۶٠ه جمعًا ي روسيیاي دریروي در ن٢٠١۵

در آن زمان . ها کهنه شده اند نيبًا همه ايتقر). ی کشت١۵ هر فلوت یبرا(موجود خواهد بود
کا باز ين حال آمريبا ا.  خواهد داشتيیايردري زی کشت٣٠٠ش از يکا بي آمريیاي دریروين

  . ه از بودجه ساالنه اختصاص داده استيشتر از روسي بار ب٢۵ اش يیاي دریروي نیهم برا
 ٢٠٠٢ تا سال ١٩٩٩از سال . ک به ده استي هم به نسبت يی هوایرويت در نيوضع     

 ی نظامیها خطوط فرودگاه. افت نکرده استيز دريد نيما جديک هواپي یه حتيارتش روس
شصت .  سابق استیو شورويه فدراتي روسی نظامیها ه امروز دو بار کمتر از فرودگاهيروس

ه از ي روسیماهايتعداد هواپ.  ما کامًال کهنه شده استيی هوایکي و تکنیدرصد امکانات فن
 ی هل١٨٠٠از . افته استيل ي به دو هزار تقل٢٠٠٢فروند در سال   ۵١٠٠نوع مختلف از 



 

ک يپرواز متوسط . د ماند خواهی کوپتر باقی هل۶٠٠ تنها ٢٠١٠کوپتر موجود، در سال 
د گفت يسه باي مقایبرا.  ساعت در سال استیماها از ده تا سي مختلف هواپیها پيخلبان با ت

 یه داراينک روسيهم ا.  ساعت در سال است١٨٠ یک خلبان جنگي ین رقم در ناتو برايا
واره در  ماه۵٠٠نک يکا هم اياما آمر.  ماهوار است که اغلب آنها کار خود را کرده اند۵٠
  .ن داردي زمیکينزد

ون نفر يلي م٣٫٩ه از ي ارتش روسی نظامیروهاي تعداد نی شورویده سال پس از فروپاش     
شتر شده ي دو هزار نفر ب ها ن حال تعداد ژنراليبا ا. افته استيون نفر کاهش يلي م١٫٢به 
راخوان ک فياگر . ه فرسوده شده اندين ارتش روسي سنگیها  درصد از تفنگیس. است
 ٣٠ تا ٢٠ ین امکانات فقط برايره به خدمت فراخوانده شوند اي داده شود و افراد ذخیعموم

 یهمه سورسات نظام. ن هم بدتر استي از ایت سورسات نظاميوضع.  استیدرصد کاف
  . کند ی تکافو ماتيدو تا چهار عمل یه برايروس

) ٢٠٠٤در سال (د خود را ي جدیا خود را شروع کند و اعضیشروين که ناتو پيقبل از ا     
ه در يروس. ار داشتيشه در حال آماده باش را در اختيگاد همي بر٨۶زا و يوي د٤١رد، يبگ

ه ي لشگر و روس١۵کا و ژاپن يدر شرق دور آمر. گاد آماده داشتي بر۵ لشگر و ٤مقابل ان 
. لشگر داردک يکال تنها ين و اطراف باي لشگر چ١٠٩در مقابل . ک لشگر هم نداشتي یحت

، یتواني لهستان، لیعني به سمت شرق اروپا ی غربی ناتو از اروپایش رويبراساس برنامه پ
. کند یر مي دایگاه نظامي پایک سي بالتی پریها ی، پنتاگون تنها در جمهوری، استونیتونيل

 یک برنامه براي ناتو ١٩٩٣در سال .  انجام بدهندیشوند تا کار یجاد ميبدون شک آنها ا
ه ي آن نوشته شده است که اگر روسی از بندهایکين کرده است که براساس يک تدوي بالتیرپ

ه، يله روسيدهد که بر ع ی به خود اجازه میتواني دفاع از لی حمله کند، ناتو برایتوانيبه ل
ن يالبته نظر رهبران ناتو بر ا. وارد جنگ خواهد شد) طرف بماندين بياگر اوکرا(بالروس 

روز خواهد ين روز جنگ پيا نهميد و در هشت ي نخواهد کشی کار به جنگ اتمبوده است که
 تا ی از جانب ناتو از خاک استونین را در نظر گرفت که زمان پرواز ضربه ايد ايبا. شد

 يی دفاع ضد هوایستم عموميرد که سيگ ی صورت مین زمانيقه است و اي دق٢٠مسکو فقط 
 ٤۵٠٠ ناتو به مسکو يیر اسکادران هواي در مس١٩٨٧در سال . ه عمًال وجود ندارديروس
مان يما پي هواپ۶٠٠ن يبجز ا.  را دفع کنندی آماده بودند تا هر حمله ای شوروی نظامیمايهواپ

اما . ز در حال آماده باش قرار داشتندي نيینت ضدهوايستم زي س٢۵٠٠ش از يورشو و ب
ما وجود ي هواپ٨٠٠انبه ناتو فقط ک حمله همه جيه ي و برعلیلومتري ک۶٠٠امروز در فاصله 

 کامل ی که آمادگيیماهاي از آنها قابل پرواز کردن هستند و تعداد هواپ فروند٢٠٠دارد که تنها 
توانند عمل  ی میز زمانينت ني زيی تا هم کمتر است و پدافند هوا٢٠٠ دارند از یپرواز جنگ
 یماهايچ وقت هواپي که ناتو هن روشن استي ناتو وارد مسکو کردند و ایماهايکنند که هواپ

در (» رامايرژوون« بالدارش از منطقه یها خود را به مسکو نخواهد فرستاد بلکه توسط راکت
 ناتو پرواز يی هوایرويند اگر نيگو ی از متخصصان میبرخ. عمل خواهد کرد) خاک لهستان

ش يز پين را شروع کنند آن وقت ممکن است تا مسکو ی متر٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ ارتفاع یرو
 یروين.  توانند آنها را نابود کنندیه هم نمي روسیها ماها و راکتيدر آن صورت هواپ. نديايب

 امکانات ضربه زستانيقرق و ازبکستانکا در ي آمریها گاهيپا ناتو بعد از ساخته شدن يیهوا
بورگ ن يکاتريبرسک، يها نوس گاهين پايتوانند از ا یآنها م.  را بدست آورده استیزدن نادر

م، ما ي بگذاری غربیها ستي استراتژیاگر ما خودمان را بجا.  بزنندیز براحتيو سامارا را ن
ن ياگر ا.  آماده است٢٠١٠ه تا سال ي حمله به روسیز برايم که همه چيکن یز فکر مين

ب ي و شرق دور به رقیبرير سي تمام ذخا٢٠١۵شتر طول بکشد آنگاه در سال يت بيوضع
صد ) کالياطراف با(کال ين در زاباين که چيبجز ا. دين خواهد رسي به چیعنيکا يبزرگ آمر

ز بدست ي نیارزشمند) یب انسانيترک(ک يرو دارد، امکان دموگرافيه نيشتر از روسيبار ب
 ی رسمیبر اساس اخبار. کنند ی مین منطقه را سازماندهين امر مهاجرت به ايچ. آورده است



 

 ینيون چيليه چهار مي در روس٢٠٠٤ سال ین روزهايدر اول. شود ی نگهداشته میکه مخف
ه ي وارد روسینيد چي هزار نفر مهاجر جد۶٠٠هر سال . کرده اند ی می زندگیميبطور دا

  . شوند ی کشور ساکن میشتر آنها در مناطق شرقيشوند ب یم
ن يها ا ی برخیحت.  خواهند کردیه زندگي در روسینيون چيليده م تعداد ٢٠١۵تا سال      

ن ملت ساکن يها دوم یني آن است که چین به معنيزنند و ا یون حدس ميلي م٢٠ تا یرقم راحت
ن ي دومین برايچ.  ملت اول خواهند شدی از مناطق حتیآنها در برخ. ه خواهند بوديدر روس

آنها مجرد خواهند بود .  خواهد داشتون سرباز آماده به جنگيلي م٢٠کم يست و يدهه قرن ب
 از علل یکي.  جوان و آماده به جنگیروين.  آنها وجود نخواهند داشتیبرا یچ مشکليو ه
 یشتر است و متديش آن است که تعداد نوزادان پسر نسبت به تعداد نوزادان دختر بين افزايا

 تعداد زنان و مردان موثر بوده همان ی برابریها از آن استفاده شده و برا  قرنیکه در ط
  .جنگ بوده است

ن ي ای برایاديت خواهد داشت و مشکالت زيارد نفر جمعيليس از چند سال دو م پنيچ     
 رفع ین برايچ). يین، نفت، جنگل، فلزات و مواد غذايکمبود زم(کشور بوجود خواهد آمد 

 ین اراضيبهتر. ز در مد نظر خواهد گرفتي را ندي مناطق جدیاشغال نظامن مشکالت يا
زستان يه، مغولستان، قزاقستان و قرقيروس( شمال غرب شمال ویازها اراضين ني رفع ایبرا
ون نفر يلي م٢٠ن با يد که چيساده است تصور کن.  محسوب خواهد شدین اراضيبهتر) است
کنند آن وقت چه  ی مینجا زندگيز در اي نینيون چيليگر ده مي حمله کند و از طرف دیبريبه س

ک چماق با ما بجنگند، ما يد و هر کدام با  اسلحه هم نداشته باشنین عده حتيا. ش خواهد آمديپ
م ي توانی آنها را نمیچ وجه جلويم به هي استفاده نکنیم؟ ما اگر از سالح اتميم بکنيتوان یچه م
 .ميريبگ


