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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  ی بورباککتوريو

  یريش. م. ا: برگردان از

  ٢٠١ نومبر ٢٨

  

  -رانيا

  »ونيزاسيدمکرات «ی براینامزد نوبت
  

 انتخاب »یبيجنگ صل «ديعنوان ھدف جده  بانري اگري روشن آن است که دلي دل،»راني األۀمس «ی ناگھانديتشد

 یمعرف) casus belli( جنگ ليعنوان دله  بیله اأ چه مسنکهي فقط زمان آغاز ھجوم و اان،ي منيدر ا. شده است

  .بشود، ھنوز مشخص نشده است

  : قرار داده شود»رانيحمله به ا«مستمسک )  از ھر دویبي ترکايو  (وي از دو سناریکي دارد احتمال

و »  شوندهتيھرج و مرج ھدا «ی تکنولوژلي به شکل تحم»هي سورقياز طر «ی به مناقشات نظامرانيکشاندن اــ ١

 از ی به طرفدارراني اعتاي صورت، طبنيدر ا.  کشورني ای به اراض»یبھار عرب« مؤثر اري بسیکردھايانتقال رو

 ري که حوزه تأثی شمالکي آتالنتماني پ۵ ۀد مایطور خودکار به موضوع اجراه  وارد مناقشه خواھد شد و بهيسور

  . شودی مليشدت گسترش داده شد، تبده  ناتو بدي جدی ستراتژني در چھارچوب تدوسبني ل٢٠١٠آن در اجالس سال 

 ی کسچي که ھ»یئ ھسته ی انرژی المللنيآژانس ب« با مستمسک قرار دادن گزارش بدنام راني کردن ای ارھستهيغ

  . شودیشدت دامن زده مه  در مورد آن بی المللني بیستري ھی ولده،ي ندشيقل به چشم خو کارشناس مستۀاز جامع

 رد؟ي قرار گی در فاز عمل»دي جدیبيجنگ صل« تدارک ۀ آور در بارأسي یري گجهي نتی تواند مبنای میزيچه چ

  . سازدی م»ريدرگ« را هيشدت روسه  ب)»دي جدونيبيصل« جھت که اقدامات ني اول، بدۀ آور، در وھلأسي ۀجينت(

 یئ منطقه ی قدرتھاشيداي امکان پ،ی جھاندي پوتسدام توسط غرب و گذار به نظم جد-التاي ستمي سبيپس از تخرــ ٢

 دفاع از حقوق ی برایمثابه ابزاره  بی اتمحاتي آنھا به تسلیابي و احتمال دست»یتالطمات جھان «طيدر شرا

  .دي خود فراھم گردکيتيژئوپل
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ه  بزي و ن،ی جنگاتي در عملی کشتار جمعحاتي انواع تسلگري و دیئ ھسته یال کاربرد سالحھا احتمتي تقوبا

 پرتاب ھر چه زاتي و تجھی موشکیستمھاي مناطق ملتھب، سدي جدی کشورھاحات،ي تسلني ارمجازي غیريکارگ

  . خواھند کردديدورتر آنھا را تول

 طي در شرای المللني اوضاع بی ثبات سازی عامل بني مھمتر،ی سازی جھانی ناتو به سویتھاي سمت فعالرئيتغ

 ی از کشورھایاري بسۀزي انگ،ايبي دار آن در لی معنی ناتو و اجرادي جدی ستراتژميتنظ.  رودیشمار مه  بیامروز

 در ی استقالل ملني ابزار تأمگانهيمثابه ه  ب،یئ ھسته حاتي تسل»یگسترش افق« را به یراموني پمهي و نیرامونيپ

  .  کرده استتيتقو) غرب(» مرکز«شدت مھاجم ه  بۀل چھرمقاب

 عمال بدان منجر شده است که ی اقتصاد- ی و بحران مال»نگتنياجماع واش« وودز، سقوط - نظام برتونیفروپاش

 ابزار ،یعنيمثابه پشتوانه دالر و دالر ھم ه  طال بنيگزي در نقاط مختلف جھان، جایاپي پی جنگاتي عملیاجرا

 یابي دستی ھا برازهي رشد انگۀني امر، زمني و خود ادي گردی المللني بۀ در عرصامريکا متحده االتيا قدرت یاصل

  . را فراھم ساخته استیئ ھسته حاتيبه تسل

 به ی رقابت بازارطي تواند در شرای از خارج می پول اضافقي غرب فقط در صورت تزری اقتصادستميس

 یستمي سني تداوم با ثبات چنی از آن سبب برایراموني پیکشورھاوجود .  با ثبات خود ادامه دھدتيموجود

 ستمي سداري پایباني ناتو ابزار پشتیطي شرانيدر چن. دي نمانيضرورت دارد که بتواند منابع ارزان خود را از آنھا  تأم

.  دھد خود ادامهاتي که جھان غرب فقط در چھار چوب آن قادر است به حدي آیحساب مه  ب»راموني پ-مرکز«

 ی میراموني پی استثمار کشورھاني تأمی جھان غرب برای نظامۀي اتحادکيناتو، .  استني ناتو ھم درست ھمۀفيوظ

  .باشد

 یقدرت نظام» ۀسر و کل« که ستي نی ھنوز زود است، اما شکی روند حوادث جھانۀ سمت توسعیني بشي چه پاگر

  . خواھد شدداي پی انرژیام و حاملھا مواد خۀطور مستمر در مناطق مختلف صادرکننده ناتو ب

 یاتي حتي غرب اھمی براک،يتي ژئوپلی اعتبار عالی بزرگ صاحب مواد خام و دارای از ظھور قدرتھایريجلوگ

 ۀ منطقی دائمی ثباتیمثابه عامل به  بل،ي قدرتمند مثل اسرائیئ ھسته ی سبب، غرب مطلقاَ به کشورھانيبه ھم. دارد

منظور ه  کنترل خود بر قلمرو کشور را بخواھد ی نماي تواند و ی که نمفي ضعتيري مد و پاکستان باانهيخاورم

 کشور نفت و گاز ران،ي مقابل، اۀدر نقط. » کندیتوجه نم «د،ي جنبش طالبان اعمال نماتي مانع در راه فعالجاديا

 یبه موضوع نوبت ،یئ منطقه ی احراز برتری براشي و تالشھایئ ھسته حاتي منع گسترش تسلۀوعضو معاھد

 با توجه دي را باهي روس»لي حاواريد «ني اران،ي اتي شود و اما اھمی ملي غرب از راه زور تبد»ونيزاسيدمکرات«

  :نکهي بر ای مبنینسکي برژويگنيبه اظھارات زب

 ،»ابدي توسعه هي روسی و در خرابه ھاهيحساب روسه  به،ي روسهي علکمي و ستي قصد دارد در قرن بامريکا «

  .درک نمود

ه  بامريکا را مورد توجه قرار داد که تي واقعني ادي باران،ي در قبال اامريکا ۀ متحداالتي ااستي ستي درک ماھیبرا

 الزم به ن،يھمراه با ا.  شودی مکي نزدني خود در جھان و عقب ماندن از چی رھبرتي به از دست دادن موقعجيتدر

 ۀ متحداالتي ای ملی ستراتژیئ هي از ملزومات پایکي ،یان جھاسي در مقامريکا بالمنازع ی است که حفظ رھبرديتأک

  . رودیشمار مه  بامريکا

 ی براامريکا ۀ متحداالتيعمال تنھا شانس ا) روزمنديالبته، پ(» جنگ بزرگ«:  گرفت کهجهي توان نتی منيبنابرا

  ! باشدی خود مکيتي ژئوپلی انحصاری رھبریابيباز
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 اري بسع،ي وساسي در مقی نظامیھايريدرگ) یزيطرحر (»یسازماندھ «قي از طرکيتي ژئوپلتي موقعميراه تحک

 امکان ۀ جھان، از جمله مشروط کنندکيتي ژئوپلۀکري پیادي بنرييتغ« امر قانونمند است که کي نيا. معروف است

 جنگ اتفاقاَ . »باشد ی مري تحقق پذشروي پیھا قدرتکيتي ژئوپلی ھایژگي ویادي بنريي رھبر، فقط در صورت تغرييتغ

  .دي منجر خواھد گردیريي تغنيبه چن» بزرگ«

 تي موقعتيحساب تقوه  بامريکا ،ی جھانیپس از جنگھا. رفته استراه  ني بارھا به اامريکا ۀ متحداالتي گذشته ادر

 شروع ی براستهي سبب، ضرورت انتخاب ھدف شانيبه ھم.  برده استی سرشاری خود، ھمواره سودھایکيژئوپلت

 ريتأث (زي نی قابل مالحظه اري تأثک،يتيل رھبر ژئوپتي که بتواند عالوه بر حفظ موقعدي آی مشي پ»روزمنديپ«جنگ 

 هي قسطنطننهي ھجوم آورده و گنجزانسي غرب به بونيبي که صل١٢٠۴ -١٢٠۴ ی سالھایبي با جنگھا صلسهيقابل مقا

  . اقتصاد بگذاردیبر رو)  بردندغماي قطعه به نيرا تا آخر

* * *  

  

  .راني ا»ی اتم-ی خطر موشکشيافزا « راموني چند پی سخننکيا

ه  بھايرانيا) »ري السعيسر «شرفتهيپ(»  ام٣ - شھاب«و » ٣ - شھاب «انبردي می پرتاب موشکھاۀ سامانۀ بالقوئیتوانا

 راني با برد متوسط اکي بالستی موشکھایگانھايھمه ) یبي تخرتيقابل (یقدرت جنگ.  استزي ناچیفي و کیلحاظ کم

تجاوز )  پروازکيدر ( سقوط آزاد ی به بمبھاجھز مئیامريکا ی اسکادران جنگنده ھاکي از رانه،يشگي پۀدرحمل

» شھاب «ی از ھمه موشکھاق،ي فوق العاده دقحاتي مجھز به تسلیکي تاکتیماي ھواپ٣-٢ یو توان جنگ.  کندینم

 که یدر صورت!  سازدی مستقر می در اروپا سپر دفاع موشک»یطرخ «ني دفع چنی براامريکا است و شتري برانيا

 ی مختلف می تر از جنگ افزارھای واقعنسبتاَ ) یئ منطقه اسي در مقیحت (،»یاسيس« سالح ني اران،يخطر نظام ا

  .باشد

 به یابيدست» ۀآستان« در راني کشور اکه ني بر ایمبن) ھايئامريکا از ھمه شيو پ( ھا ی غربی ھاهياني مورد بدر

  : باشد، الزم به گفتن است کهیم) ندهي چند سال آیط (ی اتمحاتيتسل

 و که ھنوز ھم ناتو در جست( در عراق ی کشتارجمعی وجود سالحھای با ادعای جامعه جھانۀ گستردبي از فرپس

 نيانس ب است و گزارش بدنام آژشرمانهي بیادي شکي راني در رابطه با اھاي، تکرار ھمان حقه باز) آنھاستیجو

 الزم به نھايدر رابطه با ا.  شده استمي تنظئیامريکااستناد اسناد ه  بران،ي ای بر متھم سازري دای اتمی انرژیالملل

 کند، کارشناسان ی وارد مراني اهي علی ساختن سالح اتمۀبھانه  بشي از سالھا پامريکا را که یاتھامات:  استديتأک

  ...نند دای می خالف واقع و جعلهيمتخصص روس

:  توان گفتی م»راني اۀدر بار «ی اتمی انرژی المللني گزارش آژانس بني آخری حال حاضر با توجه به محتوادر

 ندهي در آیئ به سالح ھسته یابي دستی را به تالش براراني ھستند که ایئامريکا» افسانه پردازان «نيدر واقع ا

  . سازندی متھم مکينزد

 را زمان حل یئ کالھک ھسته ني ساختن اولألۀ را ساخته است و مسدي نسل جدیوژھايفيتھران آبشار سانتر «- اوالَ 

  .»خواھد کرد

 روگاهي سامانه در ننيا.  کندی را کتمان نموژيفي سانتر١۶۴ اطالعات مربوط به ساختن آبشار مرکب از راني اخود

 از ی آن را ناشی دوانی عباسدوني فرران،ي ای اتمی سازمان انرژسيرئ.  قم نصب شده استکي واقع در نزدديجد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 از مرکز ومي اورانی سازی غنی کارھاۀ ھمقالانت« دانسته، خاطر نشان ساخت که، دي کردن تولزهيضرورت مدرن

 درصد، سه ٢٠ شده تا ی غنومي اوراندي حالت، حجم تولنيدر ا.  شودی میزيبرنامه ر» فوردو «ۀنطنز به کارخان

 در ومي اورانی سازی آغاز کند، غنتي کار خود را با تمام ظرفدي مرکز جدکه ی و زمانافتي خواھد شيبرابر افزا

  .» شدخواھد متوقف یمرکز قبل

در کارخانه  (ديکاھش تول« باورند که ني بر ا،ی سخنان دوانی ضمندي سازمان ملل متحد، ضمن تأئکارشناسان

  .»ستي کشور نی اتمروگاهيھا ن تنیازھاي نی حتني دارد که نطنز قادر به تأمتيآنقدر اھم) »فوردو«

 لي توان عالوه بر دالی شده، می غناري بسومي اوراندي تولی به فناوریابي دستی براراني ای درک تالشھامنظوره ب

اگر نه (  تر از آنھا تي نه کم اھمیگري، وجود علل د)یگفته دوانه ب( کردن زهيو مدرن) امريکا یبه ادعا (ینظام

  . افزودزي را ن»یاسيس« و »یاقتصاد «لي، دال)شتريب

، نسل چھارم »hi-tech« از گروه متي محصول گرانقکي کاال، کي اول، ۀ در درج-  شدهی غناري بسومياوران

 جمع نشود، در شکل راني که در دست الي دلنيو غرب مجبور است آن را حداقل به ا. دي آیحساب مه  بیفناور

  . ھا بخردی و  کشتی اتمی ھائیاي درريعنوان سوخت زه ب ی حتاي سوخت رئاکتور ۀمثابه ، ب» شدهقيرق«

  . شودلي تبدی مؤثراري بسیاسي سۀ تواند به اسلحی م-  شده ی غناري بسومياوران

 تحت فرمان غرب در آن بر سر کار مي رژکي وادار نسازند و مي را به تسلراني اکه ی واضح است تا زمانپر

  .ت کشور را آرام نخواھند گذاشنينگمارند، ا

ت ما اقدای ممکن است سازماندھاد،ي زارياحتمال بسه  بران،ي اهي عل»ميرمستقيغ« اقدام یو روشھاھا  از راه یکي

با در . باشد)  گذاشته شدء عراق به اجراهيھمانطور که عل( ھمه جانبه یمھاي از خارج و اعمال تحر»یرسم«مؤثر

 ۀ برنامی اجراقي را از طری اقتصادۀمحاصران عبور از  بخشا امکراني شده، ای غناري بسومي داشتن اورانارياخت

  . خواھد داشترهي و غ»نيدر مقابل خواربار، دارو، بنز «ومي اورانشتري بی سازیغن

 راني شود که در ای مشغول است، گفته میرقانوني غیئ ھسته یتھاي به فعالراني ااي گونکهي در اثبات ا-اَ يثان

 ی باشد که می معي انفجار سری ھای و چاشنیئ ھسته ی ماشه ھاسمي مکانیروتي مدل کامپۀمطالعات شامل توسع«

 مدعا الزم به نيدر مورد ا. » ندارندیرنظاني نصب شوند وعمال کاربرد غیئ ھسته ی انفجاریتوانند در سامانه ھا

 یاسب آن م نرم افزار منهي تھن،ي و ھمچنعي سریکيناميدرودي ھیندھاي فراتي ساخت و تثبیگفتن است که فناور

 اري بسی در ساختن مھمات تراکمی حت،یئ ھسته ی کالھکھای و طراحیکيز فی طرحھاۀ توسعیتواند نه تنھا برا

 با یحاتي تسلی اھداف کلیمنظور بھبود سطح فنه  در واقع ب»یئھسته  «یامروز فناور. مؤثر کاربرد داشته باشد

  .ردي گی مورد استفاده قرار متيموفق

» ٣ - شھاب «انبردي مکيساخت موشک بالستۀ در بار) ی چه اساسه بستيروشن ن (ئی ھاهيانيکه ب سالھاست - ثالثاَ 

اما پس .  شودی منظور صادر مني اندازه ھا در قسمت سر آن به ھمريي تغی و انجام برخیئ حمل کالھک ھسته یبرا

 کير ابعاد قسمت سر موشک بالستعالوه بر آن، اگ.  آنھا را باور نداردی انسان عاقلچيھ»  عراقیھايبکاريفر«از 

 شود که دستگاه ی معلوم مم،ي کنسهي مقای اتحاد شورویرا با قسمت سر نسل اول موشکھا» ٣ -شھاب «انبرديم

  . سوار کردراني ای موشکھای ابعاد، بر روشي توان بدون افزایرا اصوال م)  نسل اولیحت (یئانفجار ھسته 

* * *  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

له أ مسني باره بر اگري ددي تأک»راني األۀمس «راموني حوادث خطرناک پیکيمناي مجموع در رابطه با رشد ددر

 از جمله قدرت روھا،ي نی جھانجيعکس، فقط با بسه  بلکه، ب،ی عمومی از آمادگیضرورت دارد که نه چشم پوش

  . کردیري جلوگندهي بزرگ آی توان از گرفتار شدن آن در جنگھای مه،ي روسیدفاع

  

   مترجمشنھاديپ

 Land(»ريلند دسترو« منتشره در ،»ران؟ي ایسوه کدام راه ب «ۀ به مقالگري نوشتار، بار دني در ارتباط با ھم،لطفا

Destroyer(دي قلم، رجوع کنني ھمۀ، ترجم   .  
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