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   par Manlio Dinucci -  مانليو دينوچی:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
   ٢٠١٤ جون ١٧

  میوبا بمب افکن ات» آتش خودی«مرگ زير 
Le « feu ami » du bombardier nucléaire  

واقعه ای که به بھای جان پنج سرباز اياالت متحده در افغانستان انجاميد، نتيجۀ عمليات بمب افکن اتمی بود که در 

   .مانليو دينوچی نتايج اين شيوۀ فنی را مورد بررسی قرار می دھد. عملياتی با ساز و کار کالسيک به کار بسته شده بود

  ٢٠١٤ جون ١٣|شبکۀ ولتر

  

در افغانستان معنی دارتر آنی است که در رسانه ھا مطرح » آتش خودی«ئی زير امريکاگزارش مرگ پنج سرباز  

 ھای معمولی نبوده و به نيروھای ويژه تعلق داشته اند از گفتن اين واقعيت که اين پنج سرباز، سربازھای. گرديده

 آنھا در آثر اشتباه —) نيروھای ويژه ھمانھائی ھستند که در افغانستان عمليات سّری انجام می دھند. (اجتناب کرده اند

  . کشته می شوند، که خود آنھا برای تخريب مواضع دشمن فراخوانده بودند١- يک بمب افکن ب

 در نبردھای ھوائی نيز ٢٢ می تواند در ترکيب با اف ١-البته ب: مترجم ) ( بمب افکن– يا –تابگر پر( النسور ١- ب

 فروند ساخته شد و يک بمب افکن ١٠٠ در ١٩٨٠در سالھای ) شرکت داشته باشد و به موشکھای ھوا به ھوا مسلح باشد

 ١٢٠٠٠ی آن که نياز به سوختگيری داشته باشد اين بمب افکن می تواند ب. رادارگريز با توان حمل سالح اتمی می باشد

 به شکل غير اتمی مجھز شد، به ويژه برای پرتاب بمب ١- فروند ب٦٨با پايان يافتن جنگ سرد، . کيلومتر را بپيمايد

 برای بمباران عراق مورد ١٩٨٨سال .  و موشکھای کروز. اس. پی.ی، بمب ھای ھدايت شوندۀ جیئھای خوشه 

 افغانستان را ٢٠٠١ به شکل گسترده از سال ١- در يوگوسالوی کاربرد پيدا کرد، ب١٩٩٩استفاده قرار گرفت و سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی روی ئ می توانيم پرتاب بمب ھای خوشه ردر ويدئوی زي.  نيز در عراق به کار بسته شد٢٠٠٣بمباران کرده و سال 

  :دھکدۀ افغان را ببينيم يک 

wXTuLAFgk_J=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://https  

اھا در عمليات  نوع ھواپيمی می باشد، استفاده از اينئ قادر به حمل بمب و موشک ھسته ١- از آنجائی که بمب افکن ب

 ھواپيماھای ٢-ھمين موضوع برای ب. میونجامد، حتی برای حمالت اتبه بھينه سازی ھائی چند بي دکوماندوئی می توان

می ساخته شده ولی برای عمليات غير اتمی نيز در جنگ وژيک اياالت متحده مطرح می باشد که برای حمالت اتيسترات

 روز يکشنبه از اياالت متحده به ٢-دو بمب افکن ب. ا، در عراق، يوگوسالوی و ليبيھای معاصر به کار رفته است

ژيک در ي فرماندھی ستراته فرماندھينیآدميرال .  پيوست٥٢-  منتقل شد که به سه دژ پرنده بفيرفوردپايگاه انگليسی 

 اروپا عمليات مشترک با ھم ژيک اياالت متحده دريموضع گيری بمب افکن ھای سترات« : اين مورد اظھار داشت که 

  .»پيمانان ما را تقويت می کند 

  .می اياالت متحده استوبه انضمام ايتاليا که انبار و محافظ بمب ھای ات

Manlio Dinucci   

Source   

Il Manifesto )Italie(  

  آدرس متن اصلی در شبکۀ ولتر

html.184272article/org.voltairenet.www://http  

   

 گاھنامۀ ھنر ومبارزه

  ٢٠١٤ جون ١٦

  


