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  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٣ دسمبر ٠۴

  

  »ھنر جنگ«

  ...» جھان مطمئن تر«اين است 
  

اعالم می کند، يعنی  ی نظامی ايران ئی خود را از متوقف ساختن برنامۀ ھسته در حالی که غرب در اين ھفته خشنود

می و متوقف ساخته بود، مانليو دينوچی يادآوری می کند که توليد سالح ات١٩٨٨برنامه ای که در واقع ايران طی سال 

  .ی را واپس بزنيمئعيت ھسته بر اين اساس، از چنين توفيقی خشنود باشيم تا بھتر واق. در جھان ھرگز متوقف نشده است

  ٢٠١٣مبر  نو٢۶| ) ايتاليا(رم | شبکۀ ولتر 

  

  رئيس جمھور، اوباما پيروزی ديپلماتيک خود را اعالم می کند

ماسی راه جديدی را به سوی جھانی مطمئن تر گشوده است، به سوی آينده ای که به ما اجازه می دھد ديپل« سرانجام 

  ) : ١(» .ی نخواھد بودئی ايران صلح آميز است و ايران قادر به ساخت سالح ھسته ئبدانيم که برنامۀ ھسته 

واقعه ای . يک ماه پيش از نوئلايزۀ نوبل صلح، اعالم شده است، جخبر خوب توسط رئيس جمھور اوباما، برندۀ 

اميدوار کننده که ما را سرانجام به جھانی مطمئن تر ھدايت می کند، جھانی مطمئن تر با سازماندھی افزايش صدھا بمب 
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 ارتقاء می يابد که می ١٢-۶١ به بمب ھای ب ١١- ۶١بمب ھای ب : ی که اياالت متحده در اروپا مستقر می کند ئھسته 

  .ی به کار برده شودئمب سنگر کوب نيز در نخستين حملۀ ھسته تواند به عنوان ب

اياالت متحده . ی اياالت متحده به نقشۀ جنگی دولت اوباما ضميمه شده استئچنين تحولی به ھدف حفظ برتری ھسته 

 ی مستقر کرده، يعنی آماده برای پرتاب توسط موشک و ھواپيمای بمب افکن، بيش ازئ کالھک ھسته ٢١۵٠ تقريباً 

می بايد و می تواند فعال گردد، به اين تعداد از کالھک ھای ات کالھک ديگر در انبارھا ذخيره شده که فوراً ٢۵٠٠

در :  کالھک ديگر را اضافه کنيم که خنثی شده اند ولی به سرعت می توانند اين ذخيره را نيز فعال سازند٣٠٠٠

 به ھمين اندازه است، ولی کمتر از اياالت متحده ذخيرۀ روسيه. رو ھستيمه می روبو کالھک ات٨٠٠٠مجموع با 

  . کالھک١٨٠٠کالھک آماده برای پرتاب دارد، تقريبا 

ی ئالت متحده و روسيه محدوديتی برای شمار کالھک ھای ھسته اژيک بين اييمنشور نوين کاھش سالح ھای سترات

ژيک با ي شود که به وسيلۀ سامانه ھای ستراتذخيره شده در انبارھا قائل نيست، و تنھا آن تعدادی به حساب آورده می

 اعالم ١۵۵٠ژيک ھر يک از طرفين يتعداد حامل ھای سترات:  کيلومتر برای پرتاب آماده ھستند ۵۵٠٠بردی بيش از 

شده، ولی در واقع تعداد کالھک ھا بيشتر است زيرا ھر بمب افکن سنگين حامل يک بمب به حساب آورده شده در حالی 

ی را به شکل ئاين منشور امکان ارتقاء کيفی کالھک ھسته .  کالھک و حتی تعداد بيشتری را حمل کند٢٠ که می تواند

  ).يعنی محدوديتی وجود ندارد(باز مطرح می کند 

که در (بر اين اساس اياالت متحده در حال مستقر ساختن سپر ضد موشکی در اروپا برای مقابله با حملۀ ايران می باشد 

ژيک در مقابل روسيه است که در حال يدست آوردن برتری ستراته ، در واقع اين سپر برای ب)حاضر ناممکن استحال 

  )٢.(انجام اقداماتی در رابطه با اين سپر ضد موشکی می باشد

مادۀ می آو کالھک ات٢٢۵می و در جبھۀ بريتانيا و کالھک ات٣٠٠ در جبھۀ فرانسه عالوه بر اياالت متحده، ناتو تقريباً 

ی خاور نزديک است و خالف ايران منشور منع گسترش ئاسرائيل که تنھا قدرت ھسته . برای پرتاب در اختيار دارد

 با پرتاب شونده ھايش در اختيار دارد ٣٠٠ تا ١٠٠ نکرده است، بر اساس گمانه زنی بين ءی را امضائسالح ھای ھسته 

 بمب به قدرت بمب ھيروشيما کافی خواھد ١۵ تا ١٠نه برای ساختن و به اندازۀ کافی پلوتونيوم توليد می کند که ساال

اسرائيل در عين حال تريتيوم نيز توليد می کند، گاز راديو آکتيو که با آن کالھک نوترونی می سازند، که آلودگی . بود

  .راديو آکتيو آن کمتر است ولی با قدرت مرگبار بيشتر

س آرام افزايش می يابد، يعنی جائی که اياالت متحده در حال تحريکات نظامی اقيانو/ی در آسيائھم زمان برخورد ھسته 

 به عالوه ، کالھک را در برمی گيرد٢۵٠ی در اختيار دارد، که بر اساس گمانه زنی تقريبا ئچين ذخيرۀ ھسته . است

شمالی وريای ، کیئ کالھک ھسته ١٢٠ی، پاکستان ئ کالھک ھسته ١١٠ھند تقريبا .  موشک باليستيک قاره پيما۶٠

 کشور ديگر ۴٠ی در اختيار دارند، ئ کشوری که سالح ھسته ٩عالوه بر . ی در اختيار داردئ چند کالھک ھسته احتماالً 

  .قادر به ساخت آن می باشند

ی وجود ندارد و توسط رآکتورھا ئدر واقع جدائی مشخصی بين استفادۀ صلح آميز و نظامی در زمينۀ انرژی ھسته 

 انجام تبر اساس محاسبا. دست می آيده ی بئنی شدۀ سطح باال و پلوتونيوم مناسب برای ساخت سالح ھسته اورانيوم غ

ی ساخت، ئ بمب ھسته ١٠٠٠٠٠شده اورانيوم غنی شده در سطح ذخيرۀ جھانی به ميزانی رسيده است که می توان با آن 

اورانيوم با غلظت بسيار باال » غير نظامی«ی ئ رآکتور ھسته ١٣٠بيش از : و اين حجم ھمچنان در حال افزايش است 

  . ی به کار برده شودئتوليد می کند که می تواند برای ساخت سالح ھسته 

که به اسرائيل (لمان ای، به عالوۀ ئ قدرت ھسته ۵به اين علت که » مطمئن تر می شود«اين است وضعيت جھانی که 

  .»ی ايران صرفا صلح آميز خواھد بودئبرنامۀ ھسته «ق رسيده اند که به تواف) می تحويل دادهوزير دريائی برای حملۀ ات
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  : ھاپی نوشت

 . ٢٠١٣مبر  نو٢٣شبکۀ ولتر . ئی ايرانسخنرانی بارک اوباما در مورد توافقات موقتی مرتبط به برنامۀ ھسته ) ١

  ٢٠١٣مبر  دس١گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 است، زيرا ايران برنامۀ ھسته يا نظامی خود را در پايان جنگ ايران ی ايران نه تنھا بی اعتبارئبھانۀ خطر ھسته ) ٢ 

برای  و عراق رھا کرد، بلکه پوچ است زيرا اگر ايران حامل برای پرتاب بمب می داشت، می توانست راه کوتاه تری 

  .که مجبور باشد از روی اروپا پرواز کند ضربه زدن به اياالت متحده را انتخاب کند بی آن

  

 مۀ ھنر و مبارزهگاھنا

  ٢٠١٣ دسمبر ٢

 


