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 Political سياسی

  
   مانليو دينوچی:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ نومبر ٠۶

  »ھنر جنگ«

  م، پايتخت صلح جھانیور
ی خودش را در آن نشان داده است، ولی آيا می دانستيم که جنگ نيز يک نوع تجارت است که اياالت متحد خبرگ 

  .چيزی از خبرگی اين کشور در صلح می دانيم؟ ايتاليا برای ناتو اسلحه می سازد و می فروشد

  ٢٠١٣بر و اکت٢٢| ايتاليا ( رم| شبکۀ ولتر 

  

  

Emma Bonino/ امور خارجۀ ايتاليا) افراطی(اما بونينو، وزير  

بر، رؤسای ناتو و اکت٧. نبوده است» صلح«و » امنيت«مرکز تصميمات بين المللی برای ) ١(ايتاليا ھرگز مثل دولت لتا 

درخشش دريائی (» ١٣برييانت مارينر «نور در کرانۀ ساردين برای شرکت در ما) ٢(»کاوور«روی ناو ھواپيمابر 

واکنش سريع در ھر وضعيت «که يک نيروی واکنشی اتحاديه است گردھمآئی تشکيل دادند و توانائيھای آن را در ) ١٣

.  کشور به فرماندھی اياالت متحده شرکت داشتند١٢ کشتی جنگی از ٢۵ مانوردراين . مورد بررسی قرار دادند» جنگی

) دريای باز(» ١٣ماره آپرتو « ملی مانور نظامی که در عين حال در ٣١۵٠ بادپر و ١۶ کشتی جنگی، ١۴ايتاليا با 

ماره «با نام کد » نظامی و بشردوستانه«بر با عمليات و اکت١٨ روز مانوراين . شرکت داشتند حضور داشت

که تازه در اين مانور نظامی و کشتی ھای جنگی ديگری شرکت داشتند » سان مارکو«که در اجرای آن ) ۴(»نوستروم

  .، آغاز يافتعملياتی شده بودند
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در کاخ )) ۵(ل فن آوری موشکیواز اتحاديۀ رژيم کنتر( نماينده ٢٠٠بر گردھمآئی کاملی شامل و اکت١٨ تا ١۶

اھش برای ک «ۀاين نمايندگان به کشورھائی تعلق داشتندکه اتحادي: برگزار شد ) مرکز وزارت خارجۀ ايتاليا(فارنسينا

سالحی که به .  بنيانگذاری کردند١٩٨٧را طی سال » گسترش فن آوری موشکی با توان حمل سالح ھای کشتار جمعی

.  بوده استا، عامل اصلی بحران ھای بين المللی مانند بحران عراق و ليبي»اما بونينو«گفتۀ وزير امور خارجۀ ايتاليا 

ده و ھم پيمانانش قرار گرفتند فاقد سالح کشتار جمعی بودند، در يعنی کشورھائی که وقتی که مورد حملۀ اياالت متح

جنگ « حاال از رم - يعنی اياالت متحده، ايتاليا -» رژيم کنترل فن آوری موشکی«حالی که بنيانگذاران اصلی 

 سالح به راه انداخته اند و خود را به پيشرفته ترين سامانه ھای موشکی و مخرب ترين سالح ھا به انضمام» موشکی

چنين » اتحاديۀ رژيم کنترل فن آوری موشکی«و اسرائيل نيز به عنوان يکی از اعضای جانبی . اتمی مجھز کرده اند

  .سالح ھائی را در اختيار گرفته است

مريکا جان کری و اوزير امور خارجۀ : رويداد نھائی خواھد بود  بر، رم پذيرای و اکت٢٣کمتر از پنج روز بعد، فردا 

آنھا در مورد وضعيت نھائی مذاکره با فلسطينی ھا و به . ر اسرائيل نتانياھو با يکديگر مالقات خواھند کردنخست وزي

  .گو خواھند کرد و ويژه وضعيت سوريه و ايران گفت

 ١٧.  رھا نکرده است ولی ديپلماسی بمب را نيز. اياالت متحده می گويد که روی راه حل ديپلماتيک با ايران کار می کند

ی و امارات متحدۀ عربی اعالم ر را به عربستان سعودال ميليارد د١٠،٨بر، پنتاگون فروش عظيم اسلحه معادل وتاک

 از جمله اين ١۶ و اف ١۵ برای اف ٣٩ بمب سنگر کوب از نوع جی بی يو ۶٠٠٠ موشک و ٣٠٠٠بيش از : کرد

ريداری کرده بود برای تخريب مراکز  خ٢٠١٠بمب ھای سنگرکوب که اسرائيل پيش از اين طی سال . سالح ھا است

فرماندھی و ديگر ساختارھای زير زمينی در نخستين حمله کاربرد دارد، يعنی مشابه طرحی که برای حمله به ايران 

  .تدارک ديده اند

  

GBU 39  

به نتانياھو که در رم با پاپ مالقات خواھد کرد و از آرزومندی اش برای صلح به او اطمينان خواھد داد، جان کری قول 

داده است که اياالت متحده موشک ھای ضد رادار در حدی که بتواند رادارھای پدافند ھوائی در کشوری گيری شده را 

ھواپيماھای   نسل جديد برای تأمين سوخت ١٣۵وخت رسان کا سی کور کند تحويل خواھد داد، به انضمام ھواپيمای س

  .شکاری بمب افکن اسرائيلی در عمليات رزم ھوائی
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حه را نقض نمی کند، زيرا بر اساس اين منشور فروش اسحه به دولت لن اقدامی اياالت متحده منشور تجارت اسبا چني

يعنی . ممنوع نمی باشد» بشر را تھديد نمی کنندو صلح و امنيت را تھديد نمی کنند و حقوق بين الملل «ھائی که 

. ی سلطنتی خليج را متھم به چنين تمايالتی نمی دانندکشورھائی که اياالت متحده و ھم پيمانانش، اسرائيل و رژيم ھا

 ١٩٣٢از سال «به افتخار رژيم سلطنتی عربستان سعودی بر پا کرد که ) ٧(نمايشگاھی که شھردار مارينو در ويتوريانو

مايشگاه از در بازگشائی اين ن. ، يعنی وقتی ايتاليا تحت حکمفرمائی فاشيست ھا بود»مناسبات بسيار خوبی با ايتاليا دارد

  .تجليل به عمل آوردند» ميانه روی در سياست«خاطر ه سلطنت مطلق سعودی ب

يک ماه پيش از اين يک دختر سعودی توسط ھفت نفر مورد : اين موضوع را تجربۀ يک دختر جوان نشان می دھد 

و دوست مدرسه ای تجاوز قرار گرفت، ولی او را به جرم سوار شدن در ماشين دوست مدرسه ای اش محکوم کردند، 

  . ضربه شالق محکوم شد٢٠٠به ) که او نيز در زندان به سر می برد(او 

 

Source  

Il Manifesto (Italie( 

   :پی نوشت

١( Enrico Letta 

 اپريل در پيز، مرد سياسی ايتاليائی، عضو حزب دموکرات و رئيس شورای وزيران از١٩۶۶ اوت ٢٠انريکو لتا متولد 

  . تحت عنوان اتحاد بزرگ را تشکيل داده است، دولتی٢٠١٣ سال

٢( Cavour 

  

   در نيروی دريائی ايتاليا عملياتی شده است٢٠٠٩از سال 

  

٣ ( Mare Aperto 13 

۴( mare Nostrum 

۵ ( MTCR. Missile Technologie Control Regime 

۶( GBU 39 

   :رجم توضيح مت

، ٣٩ تمام بمب ھائی که به نام بمب سرکوب معرفی می کنند، مثل جی بی يو الزم به يادآوری است که معموال و حتماً 

 نيز ھستند ولی به زبان ديپلماتيک و به یاين نوع بمب ھا بمب ھای اتمی تاکتيک. حاوی اورانيوم ضعيف شده است
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تبار نسازد و مقبوليت عام نيز داشته باشد آن را بمب سنگر کوب شکلی که نظريۀ جنگ پاک و بشر دوستانه را بی اع

  .می نامند

بنا ) ١٩١١-١٨٨۵(در رم در دامنۀ تپۀ کامپيدوگليو  خاطر بزرگداشت اتحاد ايتاليا ه بنای ياد بود ويکتور امانوئل ب)٧

صحن ميھن با قبر سرباز گمنام  جائی که ،اين بنا از يک پله کان تشکيل شده که به طبقۀ اول ھدايت می کند. شده است

  .موزه زير اين بنا قرار دارد. واقع شده

  

  ھنر و مبارزهگاھنامۀ

  ٢٠١٣مبر  نو۴

» L’art de la guerre  «   

Rome, caput mundi de la « paix  «  

par Manlio Dinucci   

http://www.voltairenet.org/article180644.html 


