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  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٥ اپريل ٠٨

 

 اوباما می گويد جھانی که روی بمب نشسته باشد

  امن تر خواھد بود
Selon Obama, le monde serait « plus sûr » assis sur « La » bombe 

قھرمان در تمام وزن ھای رياکاری سياسی، رئيس جمھور اوباما واپس نشينی ايران را به عنوان گامی به سوی 

می از ودر نتيجه، نه تنھا ايران تمام پژوھش ھايش را برای دستيابی به سالح ات. ی زدائی جھان معرفی کردئھسته 

ا به روز سازی نيروی ضربتی اش به مسابقۀ تسليحاتی تمام عياری  متوقف ساخته، بلکه اياالت متحده ب١٩٨٨سال 

 .دامن زده است

  ٢٠١٥اپريل ٥ /)ايتاليا( رم /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

ی جلوگيری می کند، اعالم اتومدر مورد توافقی که از ايران برای دستيابی به سالح ) ١ (٢٠١٥ اپريل ٢اوباما روز 

ولی در ھمان روز، ستاد فرماندھی نيروی ھوائی . به سر خواھيم برد»  امن تریجھان«کرد که از اين پس ما در 

) یئبا کالھک ھای غير ھسته  (Minuteman III ٣ مينوتمن راکتاز پرتاب آزمايشی دو » حملۀ سراسری«برای 

ستاد . رندی تعلق دائ ھای قاره پيما با کالھک ھسته راکت به انواع  ٣مينوتمن . در اقيانوس آرام گزارش داد

فرماندھی در اين مورد گفته است که اين آزمايش برای يادآوری به دشمنان و ھمپيمانان ما صورت گرفته است تا 
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نيروی ھوائی اياالت متحده می تواند بی سابقه تر از ھرگز، به ھر نقطه از جھان و در ھر لحظه با «بدانند که 

  .» حمله کند سرعت و دقت عمل

دولت اوباما «: د می کند ئيمنتشر کرده بود را تأ) ٢(مبر گذشته  که نيويورک تايمز در سپتآنچه رااين رويداد 

طرح چند ساله ای که . »می اش سرمايه گذاری کرده استو برای به روز سازی ذخيرۀ سالح ھای اتدالرميلياردھا 

 ٢٤ھر يک مجھز به (جمی جديد  زيردريائی تھا١٢ است، ساخت دالر ميليارد ١٠٠٠ھزينۀ پيشبينی شدۀ آن تقريباً 

ژيک ي فروند بمب افکن سترات١٠٠ی برای پرتاب روی ھمين تعداد ھدف، اتوم کالھک ٢٠٠ باليستيک با راکت

می پر و باليستيک قاره پيما با کالھک ھای اتراکت ٤٠٠و ) میو يا بمب اتراکت ٢٠ھر يک با توان حمل (جديد 

 راکه در ايتاليا ذخيره شده بايد يادآور شويم،  ی اياالت متحدهئمب ھسته  ب٩٠ تا ٧٠در اين طرح بھينه سازی . قدرت

 وقتی با خشنودی از توافقات با ايران Federica Mogheriniزيرا مقام عالی رتبۀ اتحاديۀ اروپا فدريکا موگرينی 

ليائی نيز برای استفاده از می که خلبانان ايتاوسخنرانی می کرد، ناگفته گذاشت که ايتاليا با نگھداری از سالح ھای ات

  .ی را نقض کرده استئآن آموزش ديده اند، منشور منع گسترش سالح ھای ھسته 

 بين اياالت متحده و روسيه ٢٠١٠می در پيمان استارت نو در سال وبر اين اساس گام ھائی که در راه خلع سالح ات

ی خود ھستند، به انضمام تالش برای ئھای ھسته چين مثل روسيه در حال تقويت نيرو. برداشته شده بود باطل گرديد

 اجازه می دھد ضربۀ نخست را وارد سازد بی آن که بيمی امريکای راکتسپر . ی اياالت متحدهراکتخنثی سازی سپر 

 ١٩٢٠ ، اياالت متحده  )FAS(ئی امريکابه گزارش فدراسيون دانشمندان . از واکنش تالفی جويانه داشته باشد

در اختيار دارد، و روسيه ) یاتوم کالھک ٧٣٠٠از کل مجموعه (ژيک آماده برای پرتاب يراتمی ستوکالھک ات

ی ناتو ئی فرانسه و بريتانيا، نيروی ھسته اتومبا نيروی . ژيکيی ستراتاتوم کالھک ٨٠٠٠ کالھک آماده از ١٦٠٠

می وبا افزودن کالھک ھای ات.  کالھک آمادۀ پرتاب است٢٣٧٠می در اختيار دارد که و کالھک ات٨٠٠٠تقريباً 

 ٤٣٥٠ تخمين زده شده است که ١٦٣٠٠ی اتوم شمالی، شمار کالھک ھای وريایچين، پاکستان، اسرائيل و 

ی ذخيره شده ادامه اتومعالوه بر اين به روز سازی جنگ افزارھای . کالھک از اين مجموعه آمادۀ پرتاب است

 منتشر شده Bulletin of the Atomic Scientistsی اتومکه توسط مجلۀ کارشناسان » ر زمانساعت آخ« . دارد

 ٢٠١٥ دقيقه در سال ٣ به ٢٠١٢ دقيقه در سال ٥ی فاصله داريم، از ئنشان می دھد که ما چند دقيقه با جنگ ھسته 

  ).٣( در دوران جنگ سرد ١٩٨٤رسيده ايم يعنی در ھمان بازۀ آخر زمانی در سال 

نظر می رسد، يعنی منطقه ای که اسرائيل ه ی به ويژه در خاورميانه بسيار باال باتومطر استفاده از جنگ افزار خ

 نکرده ءی را نيز امضااتومی بوده و خالف ايران پيمان منع گسترش سالح ئتنھا کشور دارندۀ جنگ افزار ھسته 

ی در اتوم کالھک ٤٠٠ تا ١٠٠رائيل بين  گمانه زنی ھای صورت گرفته، نيروھای نظامی اسسبر اسا. است

 ٣٠٠حامل ھا عبارتند از .  برابر بمب ھيروشيما٤٠٠٠اختيار دارد، به انضمام بمب ھيدروژنی با قدرتی معادل 

 ساخت مشترک اياالت راکت Popeyeی اتوم که به پوپی با کالھک ١٥ و اف ١٦شکاری ساخت اياالت متحده اف 

 را نيز اضافه کنيم که از روی ٢ باليستيک جريکو راکت ٥٠د، به اين کلکسيون بايد متحده و اسرائيل مجھز می باش

ی اتوم که برای حملۀ Dolphin زير دريائی دولفين ٤عالوه بر اين اسرائيل . می شود سکوھای متحرک پرتاب 

مبر شبينی شده در سپت از شش فرزند پيلمان ساخته شده و چھارمين فروندابھينه سازی شده در اختيار دارد که توسط 

  .گذشته تحويل اسرائيل داده شده است

ی در اختيار ندارد و ئدر حالی که نورافکن ھا به روی ايران متمرکز شده است، يعنی کشوری که جنگ افزار ھسته 

ی انبار جنگ افزارھای ئل می باشد، دستگاه سياسی رسانه وی غير نظامی در اين کشور قابل کنترئبرنامۀ ھسته 
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 و عالوه بر اين اياالت متحده  ل خارج می باشد را نديده می گيردوی اسرائيل که در عين حال کامالً از کنترئته ھس

 رسانده است و اين ءی به امضائبا عربستان سعودی، بحرين و امارات قراردادھائی برای تحويل فن آوری ھسته 

که به کمک ) ٤(عربستان سعودی رسماً اعالم کرد . ی دسترسی يابنداتومکشورھا در آينده می توانند به سالح 

ی اتومی نظامی آن را عربستان به عھده دارد، احتمال ساخت و يا خريد سالح اتومھزينۀ برنامۀ % ٦٠پاکستان که 

  .وجود دارد

د  نکرده و ھر کاری که بخواھد می توانءمی را امضاوپاکستان منشور منع گسترش سالح ات: به شکل کامالً قانونی 

  .با بمب ھايش انجام دھد و به شکل مخفيانه به رژيم سلطنتی سعودی تحويل دھد
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