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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Manlio Dinucci -دينوچی مانليو

 حميد محوی: برگردان از
  ٢٠٢١ جنوری ٢١

 جنگ ھنر

  شود می تبديل بانک به ناتو افزار، جنگ گسترش برای

 
 قابليت با 35B-F ھای شکاری حمل برای 2 تارانتو نظامی زرادخانۀ در سازی باز از پس 1 کاوور ھواپيمابر ناو

 .است متحده اياالت سوی به حرکت برای آمادگی حال در عمودی، نشست و کوتاه برخاست

 سطاوا از که گفت ًمشخصا و شد اعالم واشنگتن در ايتاليا سفارت در حریب نيروی وابستۀ افسر سوی از گزارش اين

  اجازۀ آن به که شد خواھد مستقر صالحيتی کسب برای ويرجينيا در 3 نورفولک پايگاه در ھواپيمابر ناوفبروری  ماه

-----  

1 Cavour حریب نيروی در ھواپيمابر ناو نام کاوور 

 ايتاليا جنوب در تارانتو استان مرکز و آپوليا منطقۀ ساحلی ھای شھر از يکی تارانتو 2

3 Norfolk 
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 حریب نيروی سرفرماندھی ناو ترتيب اين به .دھد می را متحده اياالت حریب نيروی با »مشترک عمليات «در شرکت

 .شود می آماده دوردست جنگی درمناطق مريکاا متحدۀ اياالت فرماندھی به ناتو ھای مأموريت در شرکت برای ايتاليا

 ناتو و مريکاا حدۀمت اياالت ژیيسترات به را ايتاليا پيش از بيش که سياسی زمينۀ در چه است، بردار ھزينه اينھا ھمۀ

 نيروی برای F-35B ھواپيمای 15 و يورو ميليارد ١.٣کاوور ھواپيمابر ناو .اقتصادی ديدگاه از چه و زند می پيوند

 يک : کنيم اضافه نيز ار عمليات مخارج بايد ھا ھزينه اين بهايتاليا. است برداشته ھزينه يورو ميليارد١.٧ ايتاليا حریب

 خرج يورو ھزار 40 از بيش F-35 ]فروند يک[ با پرواز ساعت يک و يورو ھزار 200 کاوور برای دريانوردی روز

 عالوه به .برد، می سر به ھوائی نيروی در کرده خريداری ايتاليا که ديگری F-35B ھواپيمای شکاری 15 .دارد برمی

 .ای ھسته سالح حمل قابليت با F-35A فروند 60

 بايد که 4 ترييسته نام به شد اندازی راه ديگر ھواپيمابر ناو يک 2019 سال در : دارد وجود مشکل يک اين وجود با

 خيلی ھزينۀ با مجموع در ابزارھا اين : است کاوور از بزرگتر که دھد جای خود در را F-35B شکاری تعدادی

 نظامی بودجۀ بايد ديگر افزارھای جنگ و افزارھا جنگ اين به خودش تجيھز رایب ايتاليا .شود خريداری بايد باالتری

 يورو ميليارد 36 حداقل ساالنه بايد پس اين از و بود نخواھد کافی يورو دميليار 26 ساالنه : دھد افزايش را اش

 .دھد ختصاصا ارتش به شده يادآور نيز بايدن جو دموکرات جمھور رئيس و داشته مقرر ناتو که ھمانگونه

 بکری فکر که بود ترتيب اين به و ؟ کنيم تھيه پول کجا از ھستيم روه روب آن با امروز که بحرانی وضعيت اين در ولی

 : شد مطرح واشنگتن در ھا دموکرات به وابسته فکری ھای اتاق نفوذترين پر از يکی 5 مريکائیا ترقی مرکز سویاز

 بانک اين وقتی ديگر، سخن هب .کند ايجاد را خودش خاص بانک » مالی ھای چاله « کشورھای کردن پر برای ناتو که

 جديد مالی مؤسسۀ از ضروری نظامی مخارج افزايش برای مالی امکانات فقدان در توانند می ناتو پيمان شود، ايجاد

 بودجۀ به بايد ساالنه که يوروئی ميليارد 10 اگر : ندارد وجود مشکلی ھيچ ايتاليا برای نتيجه در .بگيرند قرض ناتو خود

 خواھد قرض او به نشده مشخص ھنوز که ای بھره با را پول اين ناتو بانک نيست، دسترس در کند اضافه اش نظامی

 متحده اياالت نظر زير که کرد خواھد انباشت سازمانی در ای فزاينده خارجی قرض ايتاليا صورت اين در ولی .داد

 .باشد می نيز ناتو پيمان هاندفرم حال عين در که شود می لوکنتر

 » بجا را ناتو به نسبت مريکاا تعھد بايد بايدن دولت«ً فورا که گويد می مشخص بطور فکری اتاق طرح، اين معرفی در

 خواھد ضروی رو ھمين از کند تقويت » روسيه تجاوز مقابل در اروپا از دفاع « برای نخست وحلۀ در را آن و بياورد

 اين بين  ًمطمئنا»  .باشد داشته را خودش خاص بانک بنيادی نظامی نيروی توان در گذاری سرمايه برای ناتو« که بود

 بانک از را سودھا بيشترين جنگی صنايع ھای غول ديگر و مارتين الکھيد مريکائیا شرکت از ھا F-35 افزارھا گجن

 پرداخت با ايتاليا حریب نيروی برای را ديگر ھای F-35B خريد بانک مثال برای : کرد خواھند خود آن از ناتو

 عمومی مالی منابع از ولی بھره با را آن بايد ھا ايتاليائی ما که کرد خواھد مالی تأمين مارتين الکھيد به رلاد ميلياردھا

 بناھای زير در گذاری سرمايه «جمله از کند تضمين بايد نيز را ديگری کارکردھای ناتو بانک اين، بر عالوه .بپردازيم

 شرق به غرب از زرھی سنگين تجھيزات ترابری عالوه به مرور و عبور بتواند که : اروپا در پل ايجاد.» منظوره دو

 از ديگر يکی .نظامی غير و نظامی استفادۀ برای » 5G ھای شبکه اندازی راه گونه ھمين به و کند پذير امکان را

 و چين مانند کنند می مراجعه ناتو رقيب ھای بانک به که ست ئیکشورھا و مناطق  برای آلترناتيو« ايجاد کارکردھا

  » روسيه

 ھای شوارید با روياروئی در شمالی آتالنتيک پيمان توان افزايش کلی، طوره ب ناتو بانک کارکردھای از ديگر يکی 

 پيمانان ھم برای ]ناتو بانک[ پيغام . دارد بستگی مالی و اقتصادی توان به نظامی حرکت گونه ھر« زيرا است، مالی
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 اين پذيرش در اعضا عموم شرکتو شود، واگذار مريکاا به فقط تواند نمی تحاديها مالی تأمين وليتؤمس  «:است روشن

 به اختصار به واشنگتن در فکری اتاق سوی از که ناتو بانک طرح اصلی خطوط است اين ست ضروری ھا وليتؤمس

  .است شده معرفی،  گرفت خواھند عھده به بايدن ولتد در مھمی ھای وليتؤمس که سياستمدارانی

------ 

4 Trieste 

5 Center for American Progress 
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Traduit de l’italien par M-A P. 
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