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   »ھنر جنگ«

    اروپا) زدائی(می وات
اياالت متحده شيوۀ ميانه روی . ی وجود داردئ گسترش سالح ھای ھسته راه ھای بی شماری برای نقض منشور منع

  .اياالت متحده بمب ھايش را بھينه سازی کرده و از طريق ناتو به ھمپيمانانش واگذار می کند: را برگزيده است 
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  .ه است را سفارش داد١٢ مد ۶١می گرمآيشی ب و فروند بمب ات۴٠٠اياالت متحده به بوئينگ 

می زدائی ايران در وگو پيرامون موضوع ات و و متمرکز شده، يعنی جائی که گفتينورافکن ھای رسانه ھا روی ژن

می را پذيرفته و دارای سالح وی زدائی کشوری که منشور منع گسترش سالح ھای اتاتومشرف تکوين است، يعنی 

گوئی دربارۀ اين کشور نيست، اگر چه  و نده و گفتعکس اسرائيل در سايه باقی ماه ولی ب. می نيز نمی باشدوات

ی اش ايران و کشورھای ديگر را نشانه گرفته اتومی را نپذيرفته و با صدھا سالح ئمنشور منع سالح ھای ھسته 

  . است
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 ويعالوه بر اين موضوعی که باز ھم از اين بيشتر در سايه باقی مانده، اين است که اياالت متحده در حالی که در ژن

لمان، ای مسلح می سازد، و سالح ھای ذخيره شده در اتومی زدائی ايران است، اروپا را به تجھيزات اتومسرگرم 

ی اتوم کالھک ۵٠٠ که به بيش از ۶١-  بمب ب٢٠٠حدود . لند و ترکيه را افزايش می دھداايتاليا، بلژيک، ھ

ساس گمانه زنی، در ايتاليا، در اويونو و گدی تور بر ا. فرانسوی و بريتانيائی افزوده شده و آماده برای پرتاب است

 تعداد اين سالح ھا، حتی در مراکز ولی احتماالً .  فروند ذخيره شده است٩٠ تا ٧٠از اين نوع سالح ھا دست کم 

ی که در کشتی ھای ششمين ناوگان و کشتی ھای جنگی اتومالبته از تعداد اين نوع بمبھای . ديگر بيشتر از اين است

  .ذخيره شده و در بنادر ايتاليا لنگر انداخته بی اطالع ھستيمديگر 

 با کار بست سامانۀ ھدايت ۶١- آنچه از گزارش ھای رسمی به آگاھی ما رسيده، اين است که از اين پس مھمات ب

ارتقاء می يابد، و می تواند اھداف خود را از فاصلۀ دور » ھوشمند«ی و ليزی از پرتاب آزاد به بمب ئماھواره 

 تا ۴٠٠ر برای ال ميليارد د١٢ تا ٨ی با ھدايت ھوشمند که ھزينۀ آن بين ئسالح ھای ھسته . مورد اصابت قرار دھد

  .می باشد) ر برابر بمب ھيروشيما چھاتقريباً ( کيلوتن ۵٠ بمب پيشبينی شده، دارای قدرتی معادل ۵٠٠

به شکل نگران کننده ای تمام اين جريان را )  اکتبر٢٩(ژيک ي کنگره دربارۀ نيروھای ستراتۀوجوه ديگری از بياني

حتی اگر ناتو با روسيه «و » ی باقی می مانداتومناتو يک اتحاديۀ «واشينگتن اعالم کرده است که . روشن می سازد

 تأکيد ۶١- ١٢ی در اروپا به توافق رسيده باشد، ما ھمچنان روی تکميل برنامۀ ب اتوم بر سر کاھش سالح ھای

 کنونی می شود، به انضمام بمب ھای نفوذگر ضد بونکر ۶١-سالح ھای نوين جايگزين پنج نوع مختلف ب. »داريم

 برای ١٢-۶١ در عين حال، ب.  کيلوتن١٢٠٠ با ٨٣ کيلوتنی، و بمب اندازۀ بزرگ ب ۴٠٠ با مھمات ١١-۶١ب

 تنھا شکاری با قابليت دو ٣۵اف « نيز در نظر گرفته شده، يعنی موضوعی که اھميت مضاعفی دارد زيرا ٣۵اف 

چندين کشور ھم پيمان به خدمت گرفته شده  ی و کالسيک است که در نيروی ھوائی اياالت متحده و ئ، ھسته ۀمنظور

 ۶١ھای اروپائی خواھد شد، تنھا يک نسخۀ بھينه سازی شدۀ ب سالحی که به زودی وارد ايتاليا و ديگر کشور. است

گردن «نيست، بلکه سالحی چند منظوره است که عملکرد چندين بمب را خواھد داشت، به انضمام پرتاب آنھا برای 

گر ساختارھای زير زمينی در نخسين ات زير زمينی مراکز فرماندھی و ديکشور دشمن، با تخريب استحکام» زدن

  .یئاز تازش ھسته مرحله 

ی ئ قابليت تھاجمی نيروی ھسته ١٢-۶١از آنجائی که بمب ھای سنگر کوب ھنوز در اروپا مستقر نشده، ورود ب 

 از روی شکاری ھای ۶١نھای ايتاليائی که برای پرتاب ب خلبا.  در اروپا را تقويت می کندناتو/اياالت متحده

 و با شکاری ١٢-۶١ی به وسيلۀ به اتوم ضروری برای حملۀ ديده بودند، به زودی آموزش ھایتورنادو آموزش 

ی را که بدان متعھد شده بود اتومبر اين اساس ايتاليا منشور منع گسترش سالح .  را دريافت خواھند کرد٣۵ھای اف 

 و اياالت متحده نيز. »ی دريافت نخواھد کرداتوماز ھيچ کس سالح «نقض می کند، زيرا خاصه اعالم کرده بود که 

ی منتقل نخواھد کرد و حتی کنترل اتومکس سالح  به ھيچ«اين منشور را نقض می کند زيرا اعالم کرده بود که 

  .»را نيز واگذار نخواھد کرد چنين سالح ھائی 

  .متمرکز شده) ١(ويژن» شوی«يک از اين مسائل قابل رؤيت نيست، زيرا تمام نورافکن ھا روی  ولی ھيچ
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  مۀ ھنر و مبارزهگاھنا
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