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  ٢٠١۵ جوالی ٢٠
  

  ی شدهئی زدائی شده، ايتاليای ھسته ئايران ھسته 
 

 

ی ايران به ئای ما افتخار بزرگی می باشد تا اعالم کنيم که در مورد راه حل ھسته امروز يک روز تاريخی است و بر«

اين جمله ای است که فدريکا موگرينی نمايندۀ بلند پايۀ اتحاديۀ اروپا برای : » توافق رسيده ايم تا جھان را امن تر سازيم

 .امور خارجه و سياست و امنيت در وين اعالم کرد

ی ئنيروی ھوائی اياالت متحده و مرکز امنيت ھسته «:  ديگری از اياالت متحده رسيد ًتقريبا ھم زمان پيغام

  در تونوپاB61-12ی ئ اعالم کردند که آزمايش بمب ھسته  (National Nuclear Security Administration)ّملی

Tonopah اين بمب جديد به زودی جايگزين . » واقع در نوادا به پايان رسيده استB61ی ئانبار ھسته . ھد شد خوا

 فروند از اين نوع ٩٠ تا ٧٠بين ) دو شھر ايتاليائی (Ghedi Torre و گدی تور Avianoاياالت متحده در اويونو 

  .لند و ترکيه ذخيره شده و نگھداری می شودا، ھجيم، بلالمان فروند که در ٢٠٠تخمين زده شده به انضمام 

نشان می دھد که اياالت متحده به تعھد خود برای « کند که موفقيت آزمايش د میئيی ملی تأئبيانيۀ مرکز امنيت ھسته 

 به بالک در انتھای بدنه مجھز می باشد B61-12 «و در مورد مشخصات بمب می گويد . » ھايش پايبند استB61حفظ 

ًاساس رسما اعالم بر اين . »ی اياالت متحده خواھد شدئ در انبار سالح ھای ھسته B61–3, -4, -7 et -10و جايگزين 

 ھدايت B61-12.  به بمب ھوشمند تبديل شده و می تواند از فاصلۀ بسيار دور به روی ھدف پرتاب شودB 61کردند که 

 تمام می شود و اين بمب به عنوان سالحی چند دالر ميليارد ١٢ تا ٨ فروند به بھای ۵٠٠ تا ۴٠٠شوندۀ دقيق برای 

اين بمب عملکرد چندين . ترسيم شده است) ًتقريبا چھار برابر بمب ھيروشيما(ن  کيلوت۵٠منظوره با قدرتی متوسط تا 
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کشور دشمن پرتاب می شود، با تخريب » بريدن سر«بمب را خواھد داشت، به انضمام بمب ھائی که به ھدف 

  .یئاستحکامات زير زمينی برای ستاد فرماندھی و ديگر ساختارھای زير زمينی در نخستين حملۀ ضربت ھسته 

معرفی می » امنيت برای ھم پيمانان ما« را به نام B61-12 توسط B 61 جايگزينی امريکای ملی ئمرکز امنيت ھسته 

به  هی نگھداری می شود می بينيم، البتی که در اويونو و گدئاين موضوع را در رابطه با انبار بمب ھای ھسته . کند

ئی و تورنادو شکاری ايتاليائی که خلبانان امريکا ھای ١۶ و اف ١۵اف : ی ئعالوۀ شکاری ھای آماده برای حملۀ ھسته 

 جنگ مانور Steadfast Noon در ٢٠١۴ و ٢٠١٣در ايتاليا سال . آنھا برای چنين مأموريت ويژه ای آموزش ديده اند

يتاليا منشور بر اين اساس ا.  ھای لھستانی نيز در آن شرکت داشتند١۶ی ناتو انجام گرفت که در سال گذشته اف ئھسته 

ھر يک دولت ھای که از « مقرر ساخته است که ٢ی را نقض کرده است، زيرا مادۀ ئمنع گسترش سالح ھای ھسته 

ی دريافت نکنند و يا ئديگری سالح ھسته  رد، متعھد می باشند که از ھيچ کشوی ھستنئديدگاه نظامی غير ھسته 

  .» سالح ھائی به شکل مستقيم با غير مستقيمل چنينوی  ديگر و نه حتی کنترئتجھيزات انفجارھسته 

ی اياالت متحده در اروپا استقرار يافته و وارد دوران افزايش مسابقۀ تسليحاتی شده ئمدرنيزاسيون سالح ھای ھسته 

روی (ژيک آمادۀ پرتاب يی ستراتئ کالھک ھسته ١٩٢٠ئی، اياالت متحده امريکابه گزارش فدراسيون دانشمندان . است

به ).  کالھک٨٠٠٠روی مجموعه ای از (ی روسی ئ کالھک ھسته ١۶٠٠، در مقابل ) کالھک ٧٣٠٠ی از مجموعه ا

 ٢٣٧٠ی در اختيار دارد که ئ کالھک ھسته ٨٠٠٠ًمی فرانسه، بريتانيا، نيروھای ناتو تقريبا وانضمام کالھک ھای ات

شمالی را نيز حساب وريای  اسرائيلی و کاگر کالھک ھای چينی، پاکستانی، ھندی،. ی آمادۀ پرتاب استئکالھک ھسته 

 در ه و مسابق  کالھک در حالت آماده باش به سر می برد۴٣۵٠ کالھک تخمين زده شده که ١۶٣٠٠کنيم، در مجموع 

  .ًی با مدرنيزاسيون انبارھا دائما رو به افزايش استئزمينۀ سالح ھای ھسته 

 نشان می دھد که Bulletin of the Atomic Scientistsر به شکل نمادينه د» ساعت آخر زمان«از ھمين رو عقربۀ 

 يعنی در ھمان ٢٠١۵ دقيقه در سال ٣ و کمتر از ٢٠١٢ دقيقه در سال ۵ی فاصله داريم، ئما چند دقيقه با جنگ ھسته 

  ).١( وجود داشت ١٩٨۴ جنگ سرد در سال حبوحۀبازۀ زمانی که در ب

وندد به ويژه در خاورميانه خيلی باالست، يعنی منطقه ای که تنھا می که يک روز بتواند به وقوع بپيوخطر جنگ ات

 نکرده و ءمی را نيز امضاواسرائيل دارای چنين سالح ھائی می باشد و خالف ايران  منشور منع گسترش سالح ھای ات

ی در ئ کالھک ھسته ۴٠٠ تا ١٠٠بر اساس گمانه زنی ھا، نيروھای نظامی اسرائيل . تعھدی در اين زمينه نسپرده است

 ٣٠٠حامل ھا بيش از .  برابر بمب ھيروشيما۴٠٠٠اختيار دارد، به انضمام بمب ھای ھيدروژنی با قدرتی معادل 

 با کالھک Popeyeئی پوپی امريکا- ھای اسرائيلیراکته  تشکيل شده که در عين حال ب١۶ و اف ١۵شکاری اف 

 زير دريائی دولفين که ۴اسرائيل .  روی سکوی متحرک برای پرتاب٢ باليستيک جريکو راکت ۵٠ًی و تقريبا ئھسته 

 مبر گذشته چھارمين ازاست که در سپت المانی بھينه سازی شده در اختيار دارد که کشور سازندۀ آن ئبرای حملۀ ھسته 

  .شش فروند پيشبينی شده را تحويل اسرائيل داد

ی و مواد ئبا عربستان سعودی، بحرين و امارات متحدۀ عربی در زمينۀ فن آوری ھسته  هعالوه بر اين اياالت متحد

. می استفاده کنندو رسانده است که اين کشورھا می توانند از آن برای ساخت سالح اتءشکاف پذير قرادادھائی به امضا

ی به کمک پاکستان ئًتان سعودی رسما اعالم کرد می تواند به شکل احتمالی برای ساخت و يا خريد سالح ھسته عربس

  ).٢(ی نظامی آن را به عھده دارد اقدام کند ئبرنامۀ ھسته % ۶٠که تا 

مام نورافکن در حالی که ت. دی کمدی ناپوليتن شباھت پيدا می کندي وين به تراژمذاکراتدر اين وضعيت عينی است که 

ی در اختيار ندارد و برنامۀ توليد انرژی ھسته ئھا روی ايران متمرکز شده، و در حالی که اين کشور ھيچ سالح ھسته 
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ی را در سايه پنھان ئی غير نظامی آن نيز روشن و قابل بازرسی می باشد، واقعيات دراماتيک مسابقۀ سالح ھای ھسته ئ

  .»در جھانی ايمن تری زندگی می کنيم«  با ايران ١+۵ سازند که با توافقت می کنند تا افکار عمومی را متقاعد
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