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نگاهی به ایده مجهول ارتش فضایی امریکا
به طراحی دونالد ترامپ

خوب ،بد یا زشت
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نویسنده کریستوفر باکلی
مترجم :عاطفه رضوان نیا

دونالد ترامپ اعالم کرده قصد دارد یک ارتش فضایی تشــکیل دهد .ایدهای که شــاید
خوب باشــد اما به دلیل خطاهای فراوان او ،امریکاییهای سرخورده و به غایت ناامید
از رئیس جمهوری این کشــور حق دارنــد ،فکر کنند او حتماً این بار هــم ره به خطا برده
در یــک خیالپــردازی برای مقابله با بیگانگان بر ضرورت تشــکیل چنین ارتشــی تأکید
میکنــد و منظــور او از بیگانگان همان آدم فضاییها اســت ،نه آن آدمهایی که ســعی
دارنــد از مرزهای جنوبی خودشــان را به خاک امریکا برســانند .چــون از قدیم گفتهاند
که «هیچ چیز در امریکا بعید نیســت ».اما در نهایت مشخص شد درخواست ترامپ
برای تشکیل شاخه ششم ارتش امریکا با هدف محافظت از ماهوارهها و توانمندیهای
ســایبری این کشــور ارائه شده اســت که میتواند هدفی باشــد که هر کشوری در جهت
امنیــت خــود انجام میدهــد .ولی بــه دلیل خطاهایــی کــه در پــردازش و ارائه چنین
پیشنهادی وجود داشت ،از همان ابتدا این طرح به استهزا گرفته شد.

اولیــن خطــای رئیــس جمهــوری امریــکا
این بود که طبق ســنت و آیینهای شــخصی
و همیشــگیاش ،این بــار هم کاخ ســفید را از
اعــام چنیــن حکمی باخبر نســاخت .قطعاً
شــهروندان بــا شــنیدن ایــن خبر شــوک زده
شدند ،اما از آنها که بگذریم باید پرسید رئیس
کارکنان کاخ ســفید ،جان کلی ،بعد از شنیدن
این خبر ناگهانی چه احساســی داشته است؟
آیا او انتظار چنین رفتارهای غافلگیرکنندهای
را دارد و در مغزش این جمله تکرار میشــود
که «خدای من باز قراره چه خرابکاری بکنه؟»
و سؤال دیگر این است که در ذهن رئیس ستاد
مشترک نیروهای مســلح امریکا چه گذشت
بعــد از آنکــه ترامــپ روز هجدهــم ژوئــن،
مانند شــعبده بازی که خرگوشــی را از کاله در
مــیآورد ،ناگهان در مأل عام و بدون مشــورت
بــا افــراد مرتبط بــا موضوع چنیــن حکمی را
صادر کرد؟
ترامــپ گفــت« :مــا میخواهیــم در کنار
نیروی هوایی ،نیروی فضایی داشــته باشــیم.
این مســأله برای ما بســیار بــا اهمیت خواهد
بــود» و بعد رو کرد به رئیس ســتاد مشــترک
نیروهایمسلحامریکاوگفت«:ژنرالدانفورد
همچنین از شما میخواهم انجام این وظیفه

را تقبل کنید».
دریاســاالر جوزف دانفــورد با لحنی حاکی
از وفــاداری پاســخ داد« :الســاعه ».و البته چه
چیــزی غیــر از این میتوانســت بگویــد؟ ولی
چه میشــد اگــر آن لحظه که ایــن را گفت در
ذهنش بودیم و میدانســتیم آنجا واقعاً چه
خبر اســت .دبیر مطبوعــات پنتاگــون بعد از
آن رویداد بالفاصله در ایمیلی به خبرنگاران
گفت« :مشــغول کار با کنگره هستیم ،روندی
بسیار طوالنی را باید طی کنیم و در این مسیر
چندین ذینفع باید تالش کننــد ».اما در واقع
ترجمه این جمالت که سعی شده در بهترین
حالــت چیــزی را توضیــح دهند ،این اســت:
«قبــل از عصــر یخبنــدان بعدی حتمــاً برای
شما خبرهایی [در این باره] خواهیم داشت».
نیروی هوایی که آخرین شــاخصه از نیروهای
ارتــش امریکاســت (تأســیس در ســال 1947
در دولــت ترومــن) و حکــم حکومتــی رئیس
جمهــوری بیشــترین تأثیــر را بــر آن خواهــد
گذاشــت ،قول داده مســئولیت اجــرای «این
رونــد پرجزئیــات ،طوالنی و جامــع ( نیازمند
همــکاری چندین نهاد و دســتگاه) را برعهده
بگیــرد .به عبــارت دیگر« :قبل از پایــان هزاره
بعدی حتماً شــما را در جریــان امور خواهیم

گذاشــت ».روزنامــه وال اســتریت ژورنــال
کــه بســیار محبوب آقــای ترامپ اســت ،طی
گزارشــی اعالم کرد ،ترامپ میخواست افراد
مرتبــط با ایــن طــرح را در عمل انجام شــده
بگــذارد .او ماهها قبل از پنتاگون خواســته بود
که ترتیب تشکیل یک نیروی فضایی را بدهد.
وقتی آنها این خواسته را اجابت نکردند ،او -
طبق عادت معمول -عصبانی شــد و طوری
این مسأله را مطرح کرد که گویی همه امور در
حال انجام است و به این ترتیب افراد ذیربط
را در عمل انجام شده گذاشت.
وال اســتریت تأکید کرد« :آقای ترامپ هر
زمــان احســاس میکند منصوبینــش اهمال
کاری میکنند و کاری را به تعویق میاندازند،
بــه صــورت ناگهانــی و گاهی در مأل عــام و به
شیوهای نمایشی از آنها بازخواست میکند».
همــان طور کــه رئیــس جمهــوری ترامپ در
تعریــف از بهتریــن دوســت جدیــدش ،کیم
جونگ اون گفته بود که « :او صحبت میکند
و مردمــش گوش به فرمان هســتند .من هم
میخواهم مردمم این گونه رفتار کنند».
ëëنقطهخلقایده
چنــد ماه قبل ،ترامپ خطاب به تعدادی
از دریــا ســاالران کــه اتفاقاً همیشــه گــوش به
فرمان هستند ،افشا کرد که ایده تشکیل نیروی
فضایــی از کــدام منبع موثق به او الهام شــده
است :از خودش.
او گفت« :میدانید ،روزی داشتم با خودم
فکر میکردم  -از آنجایی که ما فعالیتهای
بســیار گســتردهای در فضــا داریــم« -شــاید
بــه یک ارتــش جدید نیاز داشــته باشــیم ،که
میتوانیم ارتش فضایی بنامیمش ».و اولش
چندان جدی نبــود ،بعدش گفتم« ،چه فکر
بزرگی .شاید باید واقعاً این کار را انجام دهیم.
ایــن کار میتوانــد عملــی شــود ».اگــر جرأت
دارید این جمالت را تحلیل کنید .سؤال دیگر

ترامپ درباره خلق ایده تشکیل ارتش فضایی افشا
کرد ،این ایده به او الهام شده است .او گفت « :روزی
داشتم با خودم فکر میکردم  -از آنجایی که ما
فعالیتهای بسیار گستردهای در فضا داریم -شاید
به یک ارتش جدید نیاز داشته باشیم ،که میتوانیم
ارتش فضایی بنامیمش ».و اولش چندان جدی
نبود ،بعدش گفتم« ،چه فکر بزرگی .شاید باید واقعاً
این کار را انجام دهیم .این کار میتواند عملی شود».
این اســت کــه آیا واقعــا چنین چیــزی امکان
وقوع دارد؟ تأســیس یک شاخه جدید ارتش
پیــش از هــر چیــز بایــد از طریــق قانونگذاری
در قالــب رأی گیــری در مجلس ســنا صورت
بگیرد .رئیــس جمهوری نمی توانــد از طرف
خودش و در قالب یک حکم حکومتی چنین
چیزی را درخواست کند .مجلس سنا در حال
حاضر جمهوریخواه و به نفع دولت است ،اما
انتخابات ماه نوامبر میتواند ورق را برگرداند
و همانطــور که ســخنگوی پنتاگون نیز اشــاره
کرد ،تحقق این امر «روندی طوالنی» خواهد
بــود و نیازمنــد «مشــارکت همــه ذینفعــان»
اســت .مهمتریــن ذینفــع این قضیــه نیروی
هوایی است که در حال حاضر کاری که از یک
ارتش فضایی انتظار میرود  ،انجام میدهد.
این ایده خوشــایند نیروی هوایی نیست .یک
ســال پیش ،هدر ویلسون ،دبیر نیروی هوایی،
بشدت به این طرح واکنش نشان داد و گفت:
«پنتاگون همین حاال هم به قدر کافی پیچیده
هست ».او با نهایت خونسردی و با چهره ای
بی اعتنا گفت« :چنانچه پول بیشتری داشتم،
آن را صرف کشــتار بیشــتر میکردم تا صرف
بوروکراسی ».چه پیشنهاد خوبی ،بیایید کشتار
بیشتریراهبیندازیم!

ëëمخالفتدیگرقوا
ارتش و نیروی دریایی که به طور مشابه در
عملیات دفاعی فضایی و ســایبری مشارکت
دارنــد نیز مخالــف این طرحند .اگرچه شــاید
چندان مهم نباشــد (هنوز مشخص نیست)،
امــا وزیر دفاع ترامپ یعنی جیمز متیس هم
ایــن ایده را ایــدهای نخنما میدانــد .بنابراین
دو نوع اســتدالل علیــه این طرح وجــود دارد:
)1ترامپ چنین طرحی را ارائه داده و خواستار
آن اســت ،پس به همین یــک دلیل ایده بدی
اســت و  )2نهادهای نظامــی چنین طرحی را
نمیخواهنــد ،زیــرا همین حاال هــم وظایفی
کــه بــرای ارتــش فضایــی برشــمرده شــده ،
انجــام میدهند.اما باالخره یکــی باید مقابل
«ســندروم شــلختگی ترامــپ» ( ارجــاع دارد
بــه منتقــدان ترامپ که هر چیزی کــه از دهان
ترامپ خارج میشود را بد توصیف میکنند)
بایســتد .نمیتوان گفــت صرفاً چــون ترامپ
موضوعی را مطرح کــرده پس آن موضوع بد
اســت و ضمنــاً ،بوروکراتها تمایــل دارند در
مقابــل هر آنچه به نظرشــان تجــاوز و تعدی
میآید ،مقاومت کنند .شــاید زمانی فرا برسد
کــه روز  12ژوئــن ســال  2007نیــز در کنــار روز
چهارم اکتبر ســال  1957به عنــوان یکی از آن

چرا ارتش فضایی ترامپ نباید و نمیتواند تأسیس شود
نویسنده جفری کالگر
مترجم :مینا رضوان
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از یــک دولت خــوب انتظار مــیرود کارهای
غیــر هیجانــی و معمولــی انجــام دهد مثل
روبیــدن برفها ،ترمیم آســفالت خیابانها
و پــر کــردن چالههــا و جمــعآوری زبالههــا.
رئیس جمهوری امریکا ،دونالد ترامپ ،طی
مراســمی کــه در روز  18ژوئن در کاخ ســفید
برگزار شد ،قرار بود درباره وظیفه جمعآوری
زبالهها سخنرانی کوتاهی بکند .بله ،زبالهای
کــه از آن صحبت به میان آمد در فضا یافت
میشود -کمربندی در حال رشد از ضایعات
کــه از همان نخســتین دهههــای عصر فضا
شــروع بــه تلنبار شــدن به روی هــم کردهاند
و تهدیــدی رو بــه افزایــش بــرای ماهوارههــا
و ســایر فضاپیماها محســوب میشــوند .اما
بــه هــر حــال زبالــه ،زبالــه اســت و مدیریت
آن موضوع اصلــی تازهترین دســتورالعمل
سیاست فضایی دونالد ترامپ  -این سومین
دســتورالعمل از این دســت است که ترامپ
از زمــان روی کار آمدنــش امضا کرده اســت.
اما ،همان طور که از ترامپ انتظار میرفت،
او اندکــی از محتــوای از پیــش تعییــن شــده
ســخنرانی خــود منحرف شــد و موضوعی از
قبــل برنامهریــزی نشــده را پیــش کشــید که
دربــاره آن خیلی وقت پیــش صحبت کرده
بود :یعنی تأسیس یک «نیروی فضایی» به
عنوان شــاخهای مجــزا از نیــروی نظامی که

به شــاخههای موجود شــامل ارتش ،نیروی
دریایــی ،ســپاه تفنگــداران نیــروی دریایــی،
نیــروی هوایــی و گارد ســاحلی میپیونــدد.
ترامــپ با امضای یک دســتور اجرایی اعالم
کرد« ،من هم اکنون از وزارت دفاع و پنتاگون
میخواهم که هر چه ســریعتر روند تأسیس
ارتــش فضایی را به عنوان ششــمین شــاخه
از نیروهــای نظامــی امریــکا آغــاز کننــد .مــا
میخواهیــم نیروی هوایی و نیــروی فضایی
داشته باشیم .دو نیروی مجزا اما برابر ».برای
آنهایی که به واســطه تصمیم احمقانه سال
 1896دادگاه عالــی امریــکا بــا عنوان پلســی
وی .فرگوســن با عبارت نامطلوب «مجزا اما
برابر» آشــنایی دارند ،ایــده راهاندازی نیروی
فضایی بســیار تأمل برانگیز است .بر اساس
تصمیــم ســال  1896دادگاه عالــی امریــکا
نژادهای مختلف به صورت «مجزا اما برابر»
از تســهیالت عمومی اســتفاده میکردند که
البته این تصمیم به نقطه مطلوبی نرســید
و بــه همــان انــدازه امــکان موفقیــت ارتش
فضایی نیز د ر هالهای از ابهام است.
 ëëیک ایده قدیمی
بیاییــد بــا بیــان این حقیقــت آغــاز کنیم که
ارتش فضایی که ترامپ دستور تأسیس آن را
داده ،هم اکنون هم وجود دارد .با این تفاوت
کــه رئیــس جمهــوری رونالــد ریــگان در روز
اول ماه سپتامبر ســال  1982دستور تأسیس
آن را صادر کرد .نام رســمی آن «فرماندهی
فضایی نیروی هوایی» است و همان طور که

از اسمش برمیآید ،شاخهای برابر (مستقل)
در نیــروی نظامــی نیســت ،بلکــه بخشــی از
نیروی هوایی است که خودش زمانی بخشی
از ارتــش ،نیــروی دریایــی و ســپاه تفنگداران
نیروی دریایی بود .اینکه «فرماندهی فضایی
نیروی هوایی» در ســطح پایین تری از ســایر
شــاخههای نظامی امریکا قــرار دارد ،به این
معنــی نیســت که از قــدرت کافی برخــوردار
نیست .این فرماندهی  36هزار نیرو در 143
منطقه در جهان دارد.
وظایــف فرماندهــی فضایی شــامل نظارت
بــر زمیــن ،پیشبینــی آب و هــوا ،ارتباطات،
فرماندهی و کنترل سالحهای زمینی و تأمین
امنیت ماهوارهها اســت .و بودجه مســتقلی
بــرای ایفــای ایــن وظایــف بــه آن تعلــق
میگیــرد :بودجه درخواســتی نیــروی هوایی
بــرای فعالیتهــای فضایــی در ســال 2019
شــامل  8.5میلیارد دالر بود که برای تهیه و
توسعه سیســتمهای فرماندهی فضایی آن
را درخواســت کــرده بود که البتــه این بودجه
بــه جز مبلــغ  44.3میلیارد دالری اســت که
ایــن فرماندهــی طــی  5ســال بــرای تجهیز
ســخت افزارهای خــود خرج کرده بــود .باید
یادآوری کرد که هزینههای مربوط به حقوق
نیروها ،لجستیک ،جابهجایی نیروها ،و سایر
مخارجــی که بــرای ادامــه فعالیتهای 36
هزار نیروی انســانی الزم اســت لحاظ نشده
کــه به ایــن مبالغ اضافــه میشــود .بنابراین
ســؤال این اســت کــه چه چیــزی قرار اســت

ارتش فضایی که ترامپ دستور تأسیس آن را داده،
هماکنون هم وجود دارد .با این تفاوت که رونالد ریگان
در روز اول ماه سپتامبر سال  1982دستور تأسیس آن را
تحت عنوان «فرماندهی فضایی نیروی هوایی»
صادر کرد و همان طور که از اسمش برمیآید ،بخشی
از نیروی هوایی است

از تشــکیل یــک شــاخه دیگر بــه نــام نیروی
فضایی کــه نیازمند یک ســاختار فرماندهی
مجزا ،نیروهای انســانی و بوروکراســی است
و هــر کدام از ایــن بخشها بودجــه زیادی را
مطالبــه میکنند ،عاید ما شــود؟ پاســخ این
است :تقریباً هیچ چیز.

نیروی هوایی در ســال  1947تأســیس شــد و
نیــاز به چنیــن نیرویی در آن زمان احســاس
میشــد .جنگندههــای هوایی تقریبــاً جدید
بودنــد و بــه صــورت روزافزونــی بــه بخشــی
مهم از تجهیزات نظامی تبدیل میشــدند،
بنابرایــن بــه نیروهــای جدید بــا تخصص و

لحظات شــیرین مقدس به یاد آورده شود .در
روز دوم ،شــوروی اســپونتیک را به فضا پرتاب
کرد کــه خیلی زود لیندون جانســون را مجبور
کــرد اعــام کنــد امریکاییهــا دیگر بــه خاطر
شــدت نور ماه کمونیســم نمی تواننــد خواب
خوشی داشــته باشــند .روز اول هم ،روزی بود
کــه چیــن یــک موشــک بالســتیک را بــه فضا
پرتاب کرد .این موشــک تا ارتفاع  537مایلی
صعــود کرد و با برخورد به یک ماهــواره از کار
افتاده چینــی آن را پودر کرد .این انفجار بیش
از  3هــزار ضایعــات جدیــد را بــه نیم میلیون
ضایعهای که تــا آن وقت در فضا موجود بود،
اضافه کرد .این ضایعــات هر کدام بزرگتر از
یک مرواریدند و دور زمین میچرخند .همان
طور که جورج کلونی هم در ســکانس آغازین
فیلــم جاذبه به این نکته پی بــرد ،آن باال دارد
بشــدت به هم ریخته میشــود .لحظــهای که
آتــش بــازی خیرهکننــده چین در فضــا اتفاق
افتــاد ،لحظهای دلهــرهآور و آموزنــده بود .اگر
چین میتواند ماهوارههای خودش را از هستی
ساقط کند پس میتواند ماهوارههای ما را هم
نابودکند.
یکسال بعد ،نیروی دریایی امریکا یک پیام
صادر کــرد :پکن تو (هم) از دســت ما در امان
نخواهی بود .طی عملیاتی که شــبیه یک تک
تیراندازی چشم نواز بود ،نیروی دریایی امریکا
یک موشک  3-SMرا به یکی از ماهوارههای از
رده خارج شــد که 133مایل باالتر از جو زمین
قرار داشــت شــلیک کرد .این موشک  17هزار
مایل در ساعت حرکت میکرد .زرادخانههای
امریکایــی «صدهــا» موشــک  3-SMدارنــد.
ما همیشــه آماده پاســخگویی هستیم .در این
میان ،روسیه نیز بیکار ننشسته است .این کشور
نه تنها هواپیماهای مالزی را ســاقط کرد بلکه
 5آزمایش موشکی ضد ماهواره را با موفقیت
به انجام رساند.
ëëدرسهاییازاصولبازدارندگی
آیــا همــه ایــن اســتداللها بــرای توجیــه
ساخت سالح اســت؟ «شکاف موشکی» را به
یــاد بیاورید .جان اف کندی این اصطالح را در
سال  1958خطاب به رییس جمهور آیزنهاور
ســاخت .در واقع این اصطالحی بــود که او در
انتقاد از «دفاع نرم» آیزنهاور در مقابل دشمن
به کار برد .بعدها مشــخص شد که «شکاف»
تماماً به نفع امریکا بوده است .ما آن زمان 57
موشــک قاره پیمــای فعال داشــتیم در حالی
کــه روسها فقط 10عدد داشــتند.آیا چینیها
و روسهــا میتوانند به ماهوارههای ما حمله
کننــد ،در حالی که میداننــد امریکا هر حمله
ای را تالفــی خواهــد کرد؟ اصــول بازدارندگی
بیــش از  70ســال اســت نشــان داده میتواند
ابرقدرتهــا را از اقــدام برای نابــودی یکدیگر
منعکند.
یــک متفکــر نظامــی چینــی به نــام ونگ
چــن در ســال  2000در مقالــهای بــا عنــوان
«نقاط ضعف ارتش امریکا» نوشت« :قرنها
اســت نتوانســته ایــم از طریــق تانکهــا و
هواپیماها امریکا را شکســت دهیم اما حمله
بــه سیســتمهای فضایی امریکا یــک انتخاب
وسوســه کننده اســت که نمیتوان در برابر آن
مقاومت کرد .به این نکته هم توجه کنید :آقای
ترامپ درســت زمانی بیانیه شگفت آور خود
را اعالم کــرد که امریکا با بحران بازداشــتیها
مواجه بــود ،زمانی که صفحــات تلویزیون در
این کشــور پر شده بود از تصاویر کودکانی که از
والدین پناهجوی خود جدا شده بودند.
ëëآیا این اقدام برگرفتــه از رفتار جان اف کندی
نبود؟
عملیــات خلیــج خوکهــا روزهــای  17و
 19آوریــل ســال  1961اتفاق افتــاد ،یعنی چند

مهارت اســتفاده از این تجهیزات نیاز بود که
حداقل بایــد خلبان بودند و یــاد میگرفتند
چطور ماشینآالت پیچیده و سرعتی را که تا
 50ســال قبل خبری از هیچ کدامشان نبود،
برانند.
تکنولــوژی فضایــی نظامی بــه انــدازهای که
تکنولــوژی هوایــی تــا اواســط قــرن گذشــته
پیشــرفت کــرده بــود ،پیشــرفتی نداشــت.
ایــن بــه آن معنی نیســت کــه تکنولــوژیای
کــه فرماندهــی فضایی نیــروی هوایــی از آن
برخوردار اســت ،پیچیــده نیســت و نیازمند
برخــورداری از مهارتهای ویــژه برای به کار
بســتن آنها نیســت .هم پیچیده است و هم
نیازمنــد مهارتهــای ویــژه .اســتفاده از آن
تکنولوژیهــا در مقابل قدرتهای رقیب نیز
بسیار حیاتی است .چین هیچ ابایی نداشت
که اعالم کند مشغول توسعه توانمندیهای
خود برای ساخت تخریب کنندههای ماهواره
است ،و روسیه هم همواره به صورت واضح
اعالم کرده میخواهد موقعیت برتر خود را
روی زمین ،هوا ،دریا و فضا دوباره به دســت
آورد.
 ëëبحث شیرین بودجه
فرماندهــی فضایــی میتوانــد بــا دریافت
بودجه بیشتر تمامی این موارد را مدیریت
کــرده و سیســتمهای ماهــوارهای موجود را
تعویــض و ارتقا دهــد .اما در شــکل فعلی
و تحــت نظــارت نیــروی هوایــی .شــون او.
کافی ،رئیس ســابق ناسا که در حال حاضر

ماه بعــد از آنکه جان اف کنــدی آن اصطالح
(شکاف موشکی) را به کار برد .کندی شجاعانه
مسئولیت این فاجعه را به گردن گرفت و چند
هفته بعد بــا اعالم اینکه امریکا تــا پایان قرن
اولین انســان خــود را به فضا خواهد فرســتاد،
اذهــان را از ماجرای خلیــج خوکها منحرف
کرد .ما به ماه خواهیم رفت! یک دفعه خبری
اعالم شــد که اخبار مربوط به خلیج خوکها
را تحتالشــعاع قرار داد .آیا ترامپ هم قصد
دارد مثــل کنــدی چشــمهای مــا را از زمیــن و
خرابکاریهایی که در آن کرده به سوی آسمان
که بهترین پوشاننده هر چیزی است ،منحرف
سازد؟
 ëëارتشفضایی،آرییانه؟
بــه دســت آوردن زمینهــای مرتفعتــر از
ابتدای تاریخ که بشــر نخســتین سنگها را به
ســمت همنوع خود پرتاب کرد ،اساسیترین
تاکتیــک نظامــی بــوده اســت .ســان تــزو
(نویســندهای کــه با عقاید ونگ چن آشــنایی
دارد) در کتــاب هنــر جنــگ توصیــه میکنــد
کــه زمینهای مرتفــع را به دســت آورید و به
دشــمن خود اجازه دهید که از پایین به شــما
حمله کند .آن زمینهای مرتفع امروز همان
ماهوارههــای درخشــان هســتند .اگــر آنهــا را
ســاقط کنیــم در عصــر تاریکی فــرو خواهیم
رفــت .همه چیز ناگهان متوقف خواهد شــد.
حتــی یک صدای انفجار هم شــنیده نخواهد
شد .پی.دابلیو .سینگر ،نویسنده کتاب امنیت
ســایبری و جنگ ســایبری تأکیــد میکند که،
«نخســتین گلولههایــی که بیــن امریکا ،چین
و روســیه رد و بــدل میشــوند ،هیــچ صدایی
نخواهندداشت».
اجازه دهید نظر دو کارشــناس خبــره را در
این زمینه جویا شویم.
دریاساالر بازنشسته ،جیمز استاوریدیس،
فرمانــده ســابق ناتــو در اروپا که اکنــون رئیس
مدرســه دیپلماســی و قانــون فلچــر اســت،
میگویــد با طرح ترامــپ کامالً موافق اســت.
«خیلــی وقت اســت که انتظــار چنین طرحی
را داشــتم .قــدم منطقی بعدی تشــکیل یک
نیروی سایبری است که بتواند با نیروی فضایی
همراهــی کنــد .همانقدر کــه نیــروی دریایی و
ارتش علیه تشــکیل نیــروی هوایــی در دوران
قبــل از جنگ جهانی دوم مقاومت کردند ،در
مقابل شــکل گیری نیروی فضایی و ســایبری
هم مقاومت خواهند کرد .اما این کار درســتی
است که باید انجام شود».
کــن ادلمــن رئیــس ســابق آژانــس خلــع
ســاح و کنترل اســلحه در زمــان رونالد ریگان
کــه امروز شکســپیر تدریس میکنــد میگوید:
«من عالقهای به سازمانهای دولتی ندارم .به
خاطر اینکه در دولت همه چیز با تغییر میز و
چارتهای سازمانی تغییر میکند .اگر دولت
بــه اندازه کافی خردمند بود ،که البته انتظاری
از آن نمیرود ،به جای آنکه آشوب به پا کند ،از
وزارت دفاع میخواست که امنیت ماهوارهها
را بیشــتر کنــد ،اما دولــت ظاهراً بیــش از آنکه
به دنبال امنیت باشــد ،به دنبال شــر و آشوب
است».
یــک احتمال آخری بــرای توضیح چرایی
اعالم این بیانیه از طرف ترامپ هم وجود دارد
و آن اینکــه احتمــاالً این بیانیه فقــط بهانهای
اســت بــرای آنکه یــک رژه بــزرگ راه بیندازد.
یــک رژه به بزرگــی رژهای که برای مکــرون راه
انداختنــد یا حتی کمی بزرگتر از آن درســت
مثــل رژهای که در پیونگ یانــگ راه میافتد و
در آن راکتهــا روی کامیونهای بزرگ حمل
میشوند .خوب دلش میخواهد دیگر!
منبعSpectator:

در دانشــگاه ســیراکیوس اســتاد درس امور
عمومــی و شــهروندی اســت ،میگویــد:
«ایجــاد یــک شــاخه نظامــی مجــزا بــا نام
«ارتــش فضایــی» از چالــه بــه چــاه افتادن
اســت ».او افزود« :هیچ دلیلی وجود ندارد
فکــر کنیم با تأســیس یک شــاخه مســتقل
نظامــی فعالیتهــای فرماندهــی فضایی
نیــروی هوایی بهتــر از اینــی که امــروز اجرا
میشود ،اجرا خواهد شد».
و مطلب آخر که از همه بااهمیتتر اســت
آنکه بــر طبق گــزارش روزنامه تایــم که در
فصــل بهار بــه چاپ رســید ،تأســیس یک
ارتــش فضایی نقــض قوانیــن بینالمللی
اســت .قانــون بینالمللــی ســال  1967بــا
عنــوان «معاهــده فضــای مــاورای جــو که
در زمینــه فعالیتهای دولتهــا در زمینه
اکتشــاف و بهرهبــرداری از فضــا ،از جملــه
ماه و دیگر اجرام آســمانی اســت» ،به طور
واضــح بــه ایــن معنی اســت که «کشــورها
نباید سالحهای هستهای یا سایر سالحهای
کشــتار جمعی را در جو زمین یا روی اجرام
آسمانی قرار دهند یا آنها را در فضا مستقر
ســازند» و «ماه و ســایر اجرام آسمانی باید
تهــای صلحآمیــز
منحصــراً بــرای فعالی 
مــورد بهرهبــرداری قــرار بگیرنــد ».بعیــد
نیســت که در آینده جنگی در فضا رخ دهد
امــا بــه نظر نمیرســد زمــان آن اکنــون فرا
رسیده باشد.
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