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  چکیده :
  

) سالح ھستھ ای تاکتیکی یکی از ستون ھای دکترین تحذیر یا ترسانیدن ١٩٤٥-١٩٩١تقریبا درتمام  دوره جنگ سرد (
ترموھستھ ای سازمان ناتو بود ، و قرار بر این گذاشتھ شده بود کھ این سالح ھا علی البدلی برای سالح ھا و نیروھای 

ز طرف سازمان ناتو قرار دادی این سازمان باشند ، و در ھنگام تعرض اتحاد جماھیر شوروی بھ اروپای غربی ، ا
برای حملھ و از بین بردن  واحد ھای نظامی " پیمان ورشو " مورد استفاده قرار گیرند . در حال حاضر ، بعد از گذشت 
سال ھا از اتمام جنگ سرد ، تعداد گروه ھائی کھ مخالف نگھ داری  سالح ھای تاکتیکی ھستھ ای در پایگاه ھای سازمان 

تھاجمی  -اد شده است ، و حقیقت ھم این است کھ این سالح ھا از دیدگاه نظامی ارزش جنگیناتو در اروپای غربی ، زی
ھنوز تصمیم الزام آوری مبنی بر آینده سالح ھای   آنچنانی ، ندارند . با این وجود کشور ھای عضو سازمان ناتوھم

جزیھ و تحلیل برخورد کشورھای عضو تاکتیکی ھستھ ای خود را ، اتخاذ نکرده اند . موضوع و ھدف اصلی این مقالھ ت
سازمان ناتو با سالح ھای ھستھ ای موجود و سیر تحولی و تغییر شکل آن ھا و سناریوھای احتمالی مربوط بھ آن ھا ، 
می باشد . سوآل اصلی مطرح شده در این مقالھ ھم این است کھ : آیا سازمان ناتو باید بھ سوی بھینھ سازی سالح ھای 

  رود ؟ و یا باید سعی کند تا زراد خانھ ھای سالح ھای تاکتیکی ترمو ھستھ ای خود را منحل کند ؟ھستھ ای خود ب

  سیاست ھای ھستھ ای ، سازمان ناتو ، امنیت ، مقولھ دفاع ، دکترین دفاعکلیدی:  ه ھایواژ
  
  
  

  منشاء سیاست ھای ھستھ ای سازمان ناتو 

، الزم است تا بھ منشاء آن ھستھ ای  سالح ھایمقولھ  فھم و معرفی و تجزیھ و تحلیل برایحاضر در عصر

سیر تحولی و اھمیت سالح  بھتری ازمی دھد تا بتوانیم تعریف و تصویر این عمل بھ ما اجازه ،  رسیدگی شود

سالح ھای  :اغراق می توان گفت کھ بدون .بھ دست بدھیم ای دفاعی سازمان ناتو ،ھای ھستھ ای در سیاست ھ

تالفی با موسوم بھ ایده  در دوره اول جنگ سرد، .ی را در دوره جنگ سرد ایفا می کردندستھ ای نقش مھمھ

مورد قبول دفتر ریاست جمھوری " آیزنھاور " در  ١٩٥٤انجام حمالت متعدد توده ای حاکم بود کھ در سال 

و  ایده با مروربعد از مدتی این  .١سازمان ناتو آن را جذب کرد ١٩٥٧آمریکا واقع شد و چندی بعد در سال 

در آن بھ وجود  وزیر دفاع آمریکا " روبرت مک نامارا " و رئیس جمھور وقت " جان اف کندی " تغییراتی کھ

دکترین " عکس العمل انعطاف پذیر " تبدیل شد کھ البتھ این تغییر در مورد احتمال استفاده از سالح  بھ آوردند ،

بر این عقیده بودند ھم در آن زمان اکثریت بھ آراء  .ایجاد نکردآن دگرگونی اصلی ھای ھستھ ای بود و در نقش 

                                                
1 P. Duignan, NATO: Its Past, Present, and Future, Stanford 2000, p. 22. See also: S. Pifer, NATO, Nuclear Weapons and Arms Control, 
Brookings Institute 2011, p. 5 – 8. 
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کھ ، در قبال برتریت کمی ارتش جماھیر شوروی ، سالح ھای سوق الجیشی و تاکتیکی ھستھ ای می توانند 

در ضمن دلیل مالی ھم وجود داشت ، .جانشینی برای نیروھای مسلح قرار دادی سازمان ناتو، محسوب شوند

ت و خرید بمب افکن ھای جاد سالح ھای ھستھ ای از ھزینھ سالح ھای قراردادی مثل ساخچون ھزینھ ای

بنا براین ھیچ جای تعجبی وجود نداشت کھ در  .و ناوبر ھا و حتی تانک ھا، بسیار کمتر می شد استراتژیکی

وجود داشت ھزار بمب ھستھ ای  ٧٠٠٠پایان دھھ شصت میالدی در انبار ھای تسلیحاتی اروپای غربی تعداد 

   ٢ رسید. ٨٠٠٠کھ در دھھ بعد تعدادآن ھا بھ 

در دھھ شصت میالدی اصول و ضوابطی تعیین شدند کھ تا بھ امروز مورد قبول می باشند و میتوان آن ھا را 

تقسیم مسئولیت سیاسی و ریسک ھای ناشی از استفاده از سالح ھای ھستھ ای در بین  :چنین مختصر کرد

ناتو و استفاده از سالح ھای ھستھ ای در چارچوب عملیات ھای سازمان ناتو بھ  کشور ھای عضو سازمان

 عضی از کشور ھای عضو سازمان ناتوبر اساس تفاھم نامھ ھای منعقد شده ، ب .وسیلھ ایاالت متحده آمریکا

و بعضی دیگر  ، بکوشندھستھ ای آمریکا در کشور شان  در ایجاد پایگاه ھای بمب ھایموظف شدند تا 

کانادا و  :می توان بھ کشور ھائی ماننددر این رابطھ کھ  قل این سالح ھا را بھ عھده بگیرندمسئولیت حمل و ن

کشورھای دیگری مانند ایتالیا و ھلند و بلژیک و آلمان تا بھ امروز این سالح ھای  .ترکیھ و یونان ، اشاره کرد

یک  “تقسیم مسئولیت ھا“بھ تحقق در آوردن اصل از طرفی  .ھستھ ای را در کشورھای خود ، انبار کرده اند

بعد سیاسی مھم و حیاتی ھم داشت و باعث خنثی شدن بلند پروازی احتمالی کشور ھائی مانند: آلمان و ایتالیا کھ 

  .قصد ایجاد پایگاه ھای تسلیحات ھستھ ای مختص خود را داشتند ، شد

پی داشت و آن این بود کھ ، اروپا تا بھ امروز تحت سلطھ  چنین راه حلی نتیجھ منفی ھم در باید اذعان کرد کھ ،

و زیر چتر ھستھ ای آمریکا ، باقی مانده است و فقط دوکشور در قاره پیر وجود دارند کھ ، دارای تسلیحات 

در ھنگام ریاست ١٩٦٦یکی از این کشور ھا فرانسھ است کھ در سال  .ترموھستھ ای می باشند

البتھ این تصمیم در سال (بھ خروج از ساختار ھای سازمان ناتو را گرفت جمھوری"شارل دوگل" تصمیم 

الزم بھ یاد اوریست کھ سالح ھای ھستھ ای فرانسھ تا بھ امروز از  .)از طرف " سارکوزی " لغو شد ٢٠٠٩

 ھمین. حوزه مرکز فرماندھی سازمان ناتو بھ دور می باشند و موجودیت مستقل داشتھ و خود کفا عمل می کنند

صادق است کھ علی رغم اعالم آمادگی در بھ اشتراک گذاشتن سالح ھای ھستھ ای ھم مسئلھ در مورد انگلستان 

در  ٣ .خود ، حق تصمیم گیری و استفاده از چنین سالح ھائی را برای خود محفوظ نگاه داشتھ استبا متفقین 

روی سالح ھای ھستھ ای ایاالت متحده جنگ ، سازمان ناتو فقط می تواند وقوع در ھنگام  :عمل چنین است کھ

   .)ھم سالح ھای ھستھ ای استراتژیکی و ھم تاکتیکی(آمریکا ، حساب کند 

  

                                                
2 H.F. York, The Advisors: Oppenheimer, Teller, and the Superbomb, Stanford University Press: Stanford 1976, p. 137. 
3 S. Croft, A. Dorman, W. Rees, M. Uttley, Britain and Defence 1945-2000, Routledge: New York 2013, p. 54-56. H. Beach, N. Gurr, 
Flattering the Passions: Or, the Bomb and Britain’s Bid for a World Role, IB Tauris: London-New York 1999, p. 118. 
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  تقلیل ھای کمی در زرادخانھ ھای ھستھ ای -    

ھمانطور کھ در باال خاطر نشان شد ، ایاالت متحده آمریکا تعداد قابل توجھی از سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی 

ح ھا را در اختیار واحد ھای تا بتوانند در ھنگام بحران و وقوع جنگ ،این سال ندوپا جا دادخود را در ار

در پیمان " منع موشک ھای  .کھ قصد حملھ شدید بھ نیروھای مسلح پیمان ورشو را داشتند ، بگذارد نظامی

شک ھائی با برد تقلیل مو(بین آمریکا و شوروی ، منعقد شد ١٩٨٧ھستھ ای میان برد " کھ در ژوئن سال 

 .تقلیل سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی را در بر ، نداشت )کلیومتر ٥٥٠٠ -٥٠٠متوسط و برد باالی متوسط از 

 عمل تقلیل در سازمان ناتو بھ دلیل تصمیم گیری یکجانبھ ایاالت متحده آمریکا بود کھ تعداد :باید گفت کھ

   ٤.از اروپای غربی عقب راند )٤٠٠٠تقریبا (بسیاری از کالھک ھای ھستھ ای خود را 

، در " مونتھ بلو " تعیین شده بود  ١٩٨٣در ھمین دوره ھم سازمان ناتو بر اساس مصوبھ ای کھ در سال 

بھ خصوص از (تصمیم بھ بھینھ سازی موشک ھای کوتاه برد خود گرفت ، اما بھ دلیل فشار ھای سیاسی 

 ٦١-در ضمن برنامھ جانشن کردن بمب ھای ھوائی "بی .این عمل ھرگز بھ مرحلھ اجرا در نیامد )طرف برلین

موشک (ام "  -سی -ال -جی " گریفون جی – ١٠٩ –ام  –جی  -" بھ موشک ھای زمین بھ زمین مدل " بی

بی " ، عملی نشد  -٣١ –ام  -جی -" ام ٢-و موشک ھای بالیستیکی با برد متوسط مدل " پرشینگ  )ھای کروز

می بایست از بین می  موشک ھای ھستھ ای میان بر " اساس پیمان "منع ، چون ھر دو موشک مذکور بر

است کھ سالح ھای تاکتیکی ھستھ ای سازمان ناتو ھنوز شامل قراردادی کھ بتواند آن ھا را  جامھم این ٥رفتند.

 و ھمچنان بھ عنوان یک ستون دفاعی برای این سازمان ،محسوب ت کنترل تسلیحاتی قرار دھد ، نشده اندتح

روش برخورد و رفتار با این چنین سالح ھائی در سند "ایده استراتژیکی سازمان ناتو از سال .می شوند

 .، تائید شد ١٩٩٩" درج شده است ، کھ بعدا بھ ھمان شکل و بدون ھیچ تغییری در سند بعدی از سال ١٩٩١

ر دشمن ،از روش تلفیق و د شده است کھ ، سازمان ناتو برای تضمین در ترساندن موثمذکور تاکیدر سند 

   ٦کاربرد از دو نیروی مسلح قرار دادی و نامتعارف ھستھ ای مستقر خود در اروپا ، استفاده خواھد کرد.

قایان " جرج بوش " و " آت متحده آمریکا و جماھیر شوروی روئسای جمھوری دو کشور ایاال ١٩٩١در سال 

 .ح ھای تاکتیکی ھستھ ای از اروپا خارج خواھند ، شدبسیاری از سال :میخائیل گورباچوف" اعالم کردند کھ

جنبھ مترسک (تھاجمی ندارند  –این سالح ھا ھیچ ارزش جنگی  :ھر دو رئیس جمھور ھم اعتراف کردند کھ

ایاالت متحده ھم در آن زمان توپخانھ ھا یا مراکز پرتاب کالھک ھای ھستھ ای خود را  ٧.)مترجم –داشتند 

ھم مجبور شدن تا در چار چوب عقب نشینی نیروھای مسلح خود از کشور ھای عضو روس ھا  .منحل کردند

دو دھھ بعد در سال  .پیمان ورشو ، سالح ھای تاکتیکی ھستھ ای خود را بھ حوزه قلمرو خود ، انتقال دھند

                                                
4 R. Weitz, The Historical Context, [in:] T. Nichols, D. Stuart, J.D. McCausland [ed.], Tactical Nuclear Weapons and NATO, U.S. Army 
War College – Strategic Studies Institute 2012, p. 8. 
5 H. Skaarup, Ohio Warbird Survivors 2003: A Handbook on Where to Find Them, Lincoln 2003, p. 126. 
 
6 NATO (1999): The Alliance’s Strategic Concept, paragraph 64. 
7 The Presidential Nuclear Initiatives (PNIs) on Tactical Nuclear Weapons at a Glance, Arms Control Association, August 2013, 
[www.armscontrol.org]. 
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 آمریکائی ھا بر اساس تصمیمی از عرشھ کشتی ھای حامل خود ، آخرین محمولھ سیستم ھای تاکتیکی ٢٠١٠

موشک ھای مانوری  –میتوان بھ در این میان ھستھ ای دریائی این کشور را برای ھمیشھ ، کنار کشیدند کھ 

موشک ھای ھستھ ای آفند  –توماھاوک (ام/ان -ای-ال-توماھاوک " با ورشن " تی ١٠٩-ام - جی-مدل " بی

  .اشاره کرد )زمینی

عمال عقب رانده شده اند و بھ احتمال زیاد آن ھا  این سیستم ھا :براساس اطالعات غیر رسمی گفتھ می شود کھ

در اروپا ھمچنان ذخائر بمب ھای  ٨را برای وفق دادن درحمل کالھک ھای قراردادی ، باز سازی خواھند کرد.

" کھ فقط از طریق بمب افکن ھای استراتژیکی قابل حمل و نقل می باشند ، وجود دارند و  ٦١-ھوائی " بی

" تنھا بمب ھای ھوائی ھستھ ای ھستند کھ در زراد خانھ ھای ایاالت متحده آمریکا ،  ٨٣-بمب ھای مدل " بی

  .موجود می باشند

برھمگان آشکار است کھ حضور سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی آمریکا در حوزه قاره اروپا تا بھ امروز ، امر 

و در کجا  در اروپا انبار شده"  ٦١ - بی ھای"از بمب  فقط معلوم نیست کھ دقیقا چھ تعدادی .غریبی نیست

 )با قدرت انفجار متغییر( " ٦١ -بی بمب " ٤٨٠ تعداد ٢٠٠١مخفی شده اند؟ تخمین زده می شود کھ در سال 

در  ٩تعیین ، شده است. ٢٠١٥، سال  خ عقب نشینی و خروج آن ھا از نیروھای مسلحکھ تاریانبار شده بود ، 

این بدین معنی است  ١٠، باقی مانده است. )اروپا( ه ھای قاره پیربمب در پایگا ٢٠٠تا ١٦٠ازحال حاضر فقط 

در تقلیل سالح ھای ھستھ ای ، وجود  درصدی ٩٥کھ در مقایسھ با دوران حاد جنگ سرد تا بھ االن ، کاھش 

این تسلیحات ھستھ ای ھم در آن زمان و ھم در حال حاضر در مالکیت ایاالت متحده آمریکا قرار  .است داشتھ

قرار گیرند و ھم د ، ولی در ھنگام جنگ این سالح ھا می توانند در اختیار نیروھای مسلح سازمان ناتو داشتن

  ق بھ کار بری از آن ھا را داشتھ باشد.مین حمل و نقل آن ھا ، حبا تضھم می تواند سازمان ناتو 

" لیگرھورست" در منطقھ فبمب در پایگاه نیروی ھوائی "  ٢٠ ارزیابی می شود کھ آمریکائی ھا تعدادچنین 

بمب افکن " لوفت  - در آلمان دخیره کرده اند کھ در آن گردان ھوائی ھواپیماھای شکاری " پاالتینات - نادرنی

 -دی-آی –" مستقر است و مجھز بھ ھواپیما ھای مدل " تورنادو  ٣٣ –" یاگ بومبر گشوادر  :وافھ " موسوم بھ

توئی ت زیادی برای استفاده از بمب ھای ھستھ ای نانگ سرد محدودینی ھا کھ در دوران جآلما .اس " می باشد

مذکور تمرینات  می کنند. دوره ای روش استفاده از آن را تمرین داشتند ، در حال حاضر بھ شکل آمریکائی -

 .دمی باشن، ھمچنین شامل شبیھ سازی پرتاب بمب بھ اھداف تعیین شده با استفاده از ھواپیماھای "تورنادو " ھم 

- " بی بمب ١٣٠تعداد -١ :الزم بھ تذکر است کھ تا آخر دھھ قبل این تعداد بمب از پگایگاه ھای ذیل خارج شد

                                                
8 T. Valasek, Central Europe and NATO’s Nuclear Deterrent, [in:] M. Chalmers, A. Somerville [ed.], If the Bombs Go. European 
Perspectives on NATO’s Nuclear Debate, Royal United Service Institute for Defence and Security Studies 2011, p 19 ; H.M. 
Kristensen, US Navy Instruction Confirms Retirement of Nuclear Tomahawk Cruise Missile, FAS Strategic Security Blog, 18/03/2013, 
[www.blogs.fas.org]. 
9 H.M. Kristensen, Status of U.S. Nuclear Weapons in Europe 2010, Federation of American Scientists 2010, p.1, [www.fas.org] 
10 H.M. Kristensen, Non-Strategic Nuclear Weapons, Federation of American Scientists, May 2012, p. 16 ; G. Perkovich, M. 
Chalmers, S. Pifer, P. Schulte, J. Tandler, Looking Beyond the Chicago Summit. Nuclear Weapons in Europe and the Future of NATO, “The 
Carnegie Papers”, Carnegie Endowment for International Peace, April 2012, p. 6. 

http://www.blogs.fas.org
http://www.fas.org
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 - ٣در انگلستان و " بمب از پایگاه " لیکن ھلت  ١١٠تعداد  -٢و  ٢٠٠٥در سال " از پایگاه " رامشتین "  ٦١

پایگاه " نورونیچ " در سال ن تعدادی نیز ازو ھمچنی -٤و  ٢٠٠٥از پایگاه " ممینگن " در سال و تعدادی ھم 

  .تخلیھ شد ٢٠٠٥

"  -٢ )بمب ؟ ٢٠تعدادتقریبا (" کلین بروگل " در بلژیک  -١ :بقیھ این بمب ھا در انبار ھای واقع در مناطق

ولکل " " ف -٤تقریبا بمب ؟)  ٥٠تعداد(" آویانو " در ایتالیا  -٣ )بمب ؟ ٤٠عداد تقریبا ت(گدی تورره " در ایتالیا 

محفوظ  )بمب ؟ ٦٠-٥٠تعدادتقریبا (" اینجرلیک " در ترکیھ  -٥و  )بمب ؟ ٢٠تعدادتقریبا (در ھلند 

   ١١)٩ھستند.(

  

  وسائل حمل ونقل سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی

  

بمب  شد تا ایده " تقسیم مسئولیت " در قبال و تقلیل تدریجی سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی باعثپایان جنگ سرد 

از  )" آی-سی -دی " – یه ادو منظور " اری از ھواپیماھایدتضمین ھزینھ نگھ  " و ٦١- اکتیکی " بیھای ت

قرن بیستم تعداد  ٩٠ایاالت متحده آمریکا در طی سال ھای  .طرف کشور ھای عضو سازمان ناتو ، محدود شود

 آن ھا بھ دو بال یا واحدخود را محدود کردند و  )" آی -سی -دی " –حد ھای ھواپیماھای دو منظوره ای وا

" بال جنگنده  -١ :تاکتیکی برای حمایت از عملیات ھای ھستھ ای سازمان ناتو ، تبدیل کردند کھ یکی از آن ھا

عملیات ھای  ٢٧ یا واحد " بال -٢" واقع در پایگاه ھوائی " سیمور جانسون " در شمال کارولینا و  ٤

اھداف ھستھ ای و البتھ در حال حاضر  ١٢مکزیک ، می باشد." واقع در پایگاه " کاننون " در نیوتخصصی 

  .از اولویت ھا ، نیستنداین دو مرکز کامل جنگی در  آماده باش

چند سال پیش تصمیم گرفتھ شد کھ ، نقش ھواپیماھای شکاری بمب افکن تاکتیکی را ھواپیماھای جدید مدل " 

این تصمیم بھ  .مل رعب و وحشت ھستھ ای ، باشند، ایفا خواھند کرد و می توانند عا"  ٤-" بلوک  ٣٥ -اف

بھ تائید رئیس جمھور آمریکا آقای " باراک اوباما " در سال  )آر - پی - ان(گزارش "مجلھ اوضاع ھستھ ای " 

لھ اینجاست کھ از ابتدا ھدف از ساختن البتھ چنین انتخابی معقوالنھ و طبیعی بود ، فقط مسئ ١٣ھم رسید. ٢٠١٠

از آن ھا تا بھ ر ھای متفق سازمان ناتو کھ بعضی بھ کشوآن ھا را " این بود کھ  ٣٥-فھواپیما ھای " ا

"  ٣٥-کردن " اف یعنی جانشین :این عمل ." استفاده می کنند ، صادر شوند ١٦ –امروزاز ھواپیما ھای " اف 

ھ ای ، محسوب " یک امر عادی ھم در بھینھ سازی تسلیحات قرار دادی و ھم ماموریت ھای ھست ١٦-بھ " اف

مالی  -با مشکالت فنی " ٣٥-فقط در این میان پیش بینی نشده بود کھ پروژه ساخت ھواپیما ھای " اف  .می شد
                                                
11 H.M. Kristensen, Non-Strategic Nuclear Weapons, Federation of American Scientists, May 2012, p. 16. 
12 R.S. Norris, H.M. Kristensen, US Tactical Nuclear Weapons in Europe, 2011, “Bulletin of the Atomic Scientists”, without date, 
[www.nonukes.nl]. About DCAs see also: G. Perkovich, M. Chalmers, S. Pifer, P. Schulte, J. Tandler, op. cit., p. 13 – 20. 
13 Nuclear Posture Review Report, Department of Defense, April 2010, p. ix and 27. 

http://www.nonukes.nl
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در حال حاضر احتمال ورود این ھواپیما ھا بھ ساختار ھای نیروی ھوائی کشور ھای عضو  .مواجھ شود

با پروژه بھینھ " مشابھ  ٣٥-یما ھای " اف مشکالت ھواپ :بھ نظر می آید کھ .سازمان ناتو ، خیلی کم است

" یورو  :ھای ھواپیما ھای دیگر مثلساختاراز طرفی  ." می باشندآی  –سی  –سازی ھواپیما ھای مدل " دی 

چون طراحان فناوری نو در  ح ھای ھستھ ای آمریکا ، نیستند ،تایفون " ھم قادر بھ حمل و نقل سال –فایتر 

استند کھ آمریکائی ھای متفق اروپا ، از فناوری جدید آن ھا ، وپائی آن ھا ، نمی خوو تولید کنندگان اراروپا 

  ١٤.مطلع شوند ،

ای " را در اختیار دارند و  -سی –ھای اروپائی فقط بخش کوچکی از پتانسیل ھواپیماھای مدل " دی کشور

ھای ھستھ ای ، نشان نمی نقل سالح حمل و آن ھا و تداوم درنگھ داری و روشبھ بھینھ سازی  عالقھ ای ھم

 –ار  –جی  تورنادو " -رابطھ ماشین ھای " رافبرای مثال میتوان بھ انگلستان اشاره کرد کھ ، در این  .دھند

از خدمت کنار رانده  ١٩٩٨این بمب ھا در سال  ." مجھز کرد ١٧٧-ای –" را بھ بمب ھای نوع " دبلیو  ١

انگلیسی ھا ھم فقط از طریق چھار  بمب ھای ترمودینامیکیت از طریق دکترین " ایجاد رعب و وحش .شدند

بمب چند کالھکی بین قاره ای بالیستیکی  ١٦ زیر دریائی مدل " وانگارد " کھ ھر یک از آن ھا قادر بھ حمل

تا بھ حال ھم ھواپیماھای انگلیسی مذکورتاریخ  از .، بھ تحقق در می آیدمی باشد  )٥ -دی(دو –مدل " تریدنت 

فرق یا برخورد  .می شوند ، فرستاده ورنادو " فقط بھ منظور شرکت در عملیات ھای قرار دادیمدل " ت

اس " خود را در  –دی  –آی  –با انگلیسی ھا این است کھ ایتالیا ھواپیما ھای مدل " تورنادو  اوت ایتالیافمت

  ." قرار می دھد ۶١ – ای " سازمان ناتو و بمب ھای " بی -سی –خدمت " دی 

ومیسر  شتن ھواپیما ھای " تورنادو "در اختیار گذاسھم و دین خود را بھ سازمان ناتو ، از طریق  ھم انآلم

بھ گزارش مجلھ نظامی " میلیتاری باالنس . ، ادا می کند ساختن حمل و نقل بمب ھای ھستھ ای این سازمان

" ورشن یا فروند ۶٩از این تعداد  کھفروند از این ھواپیما ھا را در خدمت خود دارد  ٩٠ " برلین تعداد ٢٠١٣

فروند دیگر دارای قابلیت شناسائی یا رکنسانس و عملکرد در جنگ ھای  ٢١و )اس–دی  -آی(مدل تھاجمی " 

  ١٥می باشند. )آر –سی  -ای(الکترونیکی 

 کنترل بر وضعیت، بھ صورت تدریجی  )البتھ اگر مشگلی پیش نیاد(قرار بر این شده کھ تا آخر دھھ حاضر 

بعد چھ  :کھ سوال این است .از بین برود )مترجم – " ریسورس ماشین " :موسوم بھ(ماشین ھا و تجھیزات 

چند اھدافی " یورو فایتر " مدل " تایفون " جانشین ھواپیما  –معلوم است کھ ھواپیماھای شکاری  شد ؟ خواھد

آی "  –سی  –ھواپیما ھا از نوع " دی ھای " تورنادو " خواھند ، شد و ھمانطور کھ قبال اشاره کردم ، این 

تحلیل نکرده و نمی داند تجزیھ آزمایش و  ھواپیما ھای جدید را ھنوز :کرد کھدولت آلمان ھم اعتراف  .نیستند

  ١٦کھ آیا قادر بھ حمل سالح ھستھ ای ھستند ، یا نھ.

                                                
14 T. Seay, Escalation by Default? The Future of NATO Nuclear Weapons in Europe, “NATO Policy Brief”, European Leadership 
Network, May 2012, p. 2, [www.europeanleadershipnetwork.org] 
15 The Military Balance 2013, International Institute for Strategic Studies, London 2013, p. 139. 
16 Germany Yet to Decide on Buying New Nuke-Ready Fighter Planes, Nuclear Threat Initiative, 14/09/2013, [www.nti.org] 

http://www.europeanleadershipnetwork.org
http://www.nti.org
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ای آمریکا ، جذب شده است  ترکیھ در این میان از کشور ھائی است کھ در ایده تقسیم مسئولیت سالح ھای ھستھ

 در پایگاه " اینجر لیک " ، نگھ داری می کند ، ولی" را  ۶١ –و در حوزه کشورش بمب ھای ھستھ ای " بی 

ھای آمریکائی ، ای " را ندارد و مجبور است از ھواپیما  –سی  –شخصا دسترسی بھ ھواپیما ھای " دی 

ایجاد پوشش  ترکیھ ،نیروی ھوائی  وظیفھ ام وقوع جنگ ،کھ در ھنگ خواھد شدعمل چنین استدر .استفاده کند

 .، خواھد بود ر حین پروازدر آسمان دشمن" د ۶١-" بی ھای حامل بمب  ھواپیما ھای آمریکائیازحفاظتی 

، نقش مشابھی را مثل  ٢٠٠١" از حوزه کشورش در سال  ۶١-کردن بمب ھای " بی  بعد از خارج یونان ھم

معضلی را قط نیروی ھوائی ھستھ ای سازمان ناتو را، پوشش می دھد. در این میان ترکیھ ترکیھ ایفا می کند و ف

آنکارا از یک طرف در پایگاه " اینجر لیک " خود بمب ھای ھستھ ای "  :ایجاد کرده کھ بر این اساس است کھ

بھ آمریکا ھم  ای " است و حتی –سی  –" را انبار کرده و از طرف دیگر فاقد ھواپیماھای " دی  ۶١ –بی 

در خواست واشنگتن  .پایگاھی در ترکیھ ، مستقر کنند با ایجادرا مذکورھواپیما ھا  گردانی ازاجازه نمی دھد تا 

در ھنگام بحران و جنگ و لزومیت  .رار این ھواپیما ھا ، رد شداد پایگاه برای استقاز آنکارا ھم در مورد ایج

ھا باید اول ھواپیما ھای خود را از پایگاه ھوائی " آوی یانو " در  آمریکائی"  ۶١-استفاده از بمب ھای " بی 

باید اضافھ  .مجھز شوندمب ھای ھستھ در آنجا بھ ب بعد کنند ، تا گاه " اینجر لیک " در ترکیھ منتقلایتالیا بھ پای

از ن بروگل " خود پایگاه " کالی، بدین معنی کھ قبول کرده تا در  دارا می باشدبلژیک بیشترین سھم را کرد کھ 

انبار ، را ایاالت متحده آمریکا می باشند  کھ تحت کنترل و نظارت نیروی ھوائی "۶١-بمب " بی ٢٠تا  ١٠

- بمب " بی ۴۴بلژیک ، انبار کردن تعداد پناھگاه موجود در  ١١ حداکثر حجمالزم بھ توضیح است کھ ،  .کند

 ١۶ –ای" از ھواپیما ھای مدل " اف  –سی  –ھای "دی بروکسل بھ جای ھواپیما  ١٧." در آن ھا ، می باشد ۶١

 .در خدمت نیروی ھوائی این کشور باقی خواھند ، ماند ٢٠٢۵ام " استفاده می کند کھ تا سال  –ام / بی  –ای 

ال زیادی وجود دارد کھ احتم ." نکرده است ٣۵ –بلژیک تا بھ حال خود را جذب پروژه ھواپیما ھای " اف 

کھ از ھواپیما  رفھ نظر کند ، واین بدین معنی خواھد بودکھ در اختیار دارد ص ان تھاجمیبلژیک از اسکادر

کارشناسان ارشد معتقدند کھ بھ تحقق در آوردن این  .ای " ھم صرفھ نظر خواھد ، کرد –سی  –ھای " دی 

  .، دارد یر اھداف کشورھای ھلند و آلمانقصد بلژیک ، بستگی بھ مس

تخصیص  ام " خود را برای اھداف ھستھ ای –بی  ام/ –ای  ١۶ -ھواپیما ھای " اف کشور ھلند نیز ھمچنین

باید توجھ داشت کھ ،  .را جایگزین آن ھا خواھد ، کرد"  ٣۵ –بھ تدریج ھواپیما ھای " اف ومی دھد ، 

ست می بایآ ن ھا "  ١۶-جانشین ھواپیما ھای " اف  :ھلندی ھا خیلی واضح و روشن اظھار کرده بودند کھ

را دارا  (Nuclear Deterrence)  رعب و وحشت ھستھ ای در ایجاد دکترین موسوم بھتوانائی ھای الزم 

–سی  –ھای آمریکائی مدل " دی در مورد ایتالیا ھم کھ در پایگاه ھوائی " آوی یانو " ازھواپیما ١٨، باشند.

باید اضافھ کرد کھ ، این  .ند ، نیز ھمین امر صادق استمھمانوازی می کومراقب  /دی "١۶-اف(ای " 

                                                
17 Tactical Nukes in Europe a "Tiny Fraction" of Cold War Arsenal, Report Says, Nuclear Threat Initiative, 18/01/2011, [www.nti.org]. 
See also: M. Muys, US Tactical Nuclear Weapons at Kleine Brogel in the Context of Contemporary International Developments, Flemish Peace 
Institute, 22/09/2010, [www.nonproliferation.edu] 
18 L. Coffey, Dutch Parliament Votes to Ditch the Joint Strike Fighter, “The Foundry”, 13/07/2012, [www.blog.heritage.org] 

http://www.nti.org
http://www.nonproliferation.edu
http://www.blog.heritage.org
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در ضمن ایتالیائی ھا ھواپیما ھای " تورنادو  .می باشد ا دارابمب ر ٧٢پایگاه امکان ذخیره ونگھ داری از 

ای " کرده اند کھ قرار است تا بعد  –سی  –" خود را جانشین سیستم ھواپیماھای " دی  اس –دی  –آی  –

  .آن ھا شوند" جایگزین  ٣۵ –از چندی ھواپیماھای " اف 

 است ، و توانائی و شرایط الزم در ھستھ ای، یک مسئلھحمل و نقل وسائل و تجھیزات امکانات و حد توانائی  

بدین معنی ھم نیست کھ با وجود حتی این  .است دیگربھ کار برد آن ھا در ھنگام بحران و جنگ ، مسئلھ ای 

سالح ھای تاکتیکی ھستھ  ئی ھا، آمریکا ای " –سی  –در اختیار داشتن ھواپیما ھای مدرن و پیشرفتھ " دی 

این مشکل ھمچنین بھ روند  .دن، قرار دھ ھائی کھ قصد استفاده از آن ھا را دارندخود را در اختیار کشورای 

 :سوآلی اینجا مطرح می شود کھ. تصمیم گیری ھای سریع در چارچوب خود سازمان ناتو ، ھم مربوط است

اسرع وقت تصمیم درتا بتواند  خواھد گرفت جنگ سازمان ناتو در وضعیتی قرارآیا در ھنگام بحران و 

و اھمیت و میزان کشورھای عضو این سازمان قابل توجھ صحیحی را ، اتخاذ کند ؟ با در نظر گرفتن تعداد 

  .سوال مطرح شده در باال ، منفی خواھد جواب :این امرمھم ، می توان گفت کھ

  

  " ٦١ –بھینھ سازی " بی 
  

" چگونھ ، می  ٦١ –وضعیت بمب ھای " بی  :سوال دیگری در این میان مطرح می شود و آن این است کھ

 باشد ؟ درپروژه مربوط بھ بھینھ سازی این بمب ھا کھ بھ دالیل معلوم کامال در دست و اختیار و کنترل

 –ایکس  –ابتدا موسوم بھ " تی " کھ در  ٦١ –بمب " بی . آمریکائی ھا است ، بیشتر سوال پیش می آید تا پاسخ

تولید سری  .طرح ریزی شددر مرکز معروف " لوس آالموس " در نیومکزیک ،  ١٩٦٣" بود ، در سال  ٦١

 ٣٢٠٠تعداد تقریبا  ١٩٨٧تخمین زده می شود کھ تا سال  .شروع شد ١٩٦٨یا تسمھ ای این بمب ھا ھم درسال 

در  .، می باشندنیروھای مسلح بمب ھا ھمچنان در خدمت  بمب از نوع مذکور ، تولید شده است کھ نصف این

 ساختار ھای نمونھ اصلیدر ، ولی در کل  از این بمب ھا ساختھ شد  ورشن یا نمونھ ١١سال ھای مذکور،  یط

ھستھ ای دیگر بر اساس ھمان پروژه پایھ ، ایجاد  بمباز طرفی دو نوع  .، تغییرات اساسی بھ وجود ، نیامد

و  )١٠و  ٧و  ٤و  ٣ -ھای  نمونھ(نمونھ از دوران جنگ سرد  ٤ونھ مذکور ، در حال حال فقط نم ١١ز ا .شد

 ٣٠٠تا  ٠.٣بی متغییر از و با قدرت تخری )١١-نمونھ (یک نمونھ از دوره ریاست جمھوری " بیل کلینتون " 

استراتژیکی و  وھای ھوائیاین نمونھ ھا ھمچنین در اختیار نیر .تیار نیروھای مسلح قرار دارنددر اخ کیلوتن ،

  ١٩.دنباش نیز ، می )اسپایرت("  ٢ –بمب افکن ھای مدل " بی 

خواند نیز در دست است کھ بر اساس  ١٢ یا نمونھ ن بمب ھا کھ می توان آن را پروژهیک پروژه جدید از ای

ار ھای بمب و ھمچنین از ساخت ١٠و  ٤و  ٣ طرح ریزی شده است و از راه حل ھای فنی نمونھ ھای ٤نمونھ 

                                                
19 For more details see: The B61 (Mk-61) Bomb. Intermediate yield strategic and tactical thermonuclear bomb, Nuclear Weapon Archive, 
09/01/2007, [www.nuclearweaponarchive.org] 

http://www.nuclearweaponarchive.org
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ای "  ٢ –استفاده می کند ، کھ در خدمت بمب افکن ھای استراتژیکی " بی "  ٧- ٦١ –" بی  ھای استراتژیکی

   .اچ " قرار دارند - ٥٢ –و " بی 

"با قدرت تخریبی مشابھ با بمب ھای  ١٢- ٦١ –بمب ھای مدل " بی کھ ، بود براین باید اضافھ کرد کھ قرار 

 یعنی("  ٦١- کیلوتن ، جانشین بمب ھای مدل اروپائی " بی  ٥٠یعنی با قدرت تخریبی "  ٤ – ٦١ –مدل " بی 

 – ٦١-فرض می رود کھ بمب ھای مدل " بی  .شوند )" ٣- ٦١-" و " بی  ٤- ٦١ –بمب ھای مدل ھای " بی 

ونھ ، نمونھ اولیھ در یک نم ٤سال می توانند در خدمت نیروھای مسلح بوده و تلفیقی از  ٣٠" تا مدت  ١٢

بھ  دقیق از تغییر و تبدیل ھای اساسی در این زمینھ می توان بھ " سیستم ھای تصحیح کننده شلیک ٢٠.باشند

جالب اینجاست کھ امروزه  .بھ دنبال آن است )آیر فورس –اس  –یو (ھدف " باشد کھ نیروی ھوائی آمریکا 

دقت در ھدف گیری ، بستگی زیادی  " از طریق چتر پرتاب می شوند و بدین خاطر ٦١-بمب ھای مدل " بی 

گیری باید از روش چتری صرفھ نظر کرد ،  طبیعی است کھ برای رشد دقت در ھدف .، داردرا  فشار باد بھ

 .اما در این میان مشکل یا ریسک دور شدن یا فرار بھ موقع ھواپیما از مھلکھ انفجار سریع بمب ، پیش می آید

ای " با  –اس  –بھ سیستم ھای موسوم بھ " تی  ١٢نمونھ جدید  ب ھایباال اشاره شد ، بم ھمانطور کھ در

"  ٨٤ –کی  –قادرند بمب ھای کالسیک ھوائی مدل " ام مجھز می باشند و  اس " –پی  –گیرنده ھای " جی 

   ٢١.ام " تبدیل کنند –ای  –دی –جنگ افزار ھای دقیق " جی را بھ 

با سطح پائین تولید ( می توانند قدرت شدید و موثری )تا می باشد ٤٠٠اد آن ھا دکھ تع(مذکور  ١٢نمونھ جدید  

الزم در اینجا  .بگذارند، را در اختیار نیروھای ھوائی  )ضایعات ھستھ ای و سطح باالی دقت در ھدف گیری

الیحھ قانونی مصوبھ در سال اصالحیھ  بھ تصویب رسید ، ٢٠٠۴کھ در سال  بنا بر قانونی :بھ یاد آوریست کھ

باید  ." رد شدPrecision Low-Yield Weapons Design موسوم بھ " از طرف کنگره آمریکا ١٩٩۴

قدرت کم با "جدید ھستھ ای  در آن ھنگام کنگره آمریکا کار و تحقیقات روی سالح ھای :خاطر نشان کرد کھ

ا قبول دارند ، چون چنین راه حلی ر" پنتاگون "  کارشناسان ارشد ١٩٩٠حداقل از سال  ."را ، منع کرد ه بود

بدین وسیلھ نیروی ھوائی آمریکا بھ دریافت سالح ھای دقیق با قدرت تخریبی بسیارباال و خیلی قوی تر از 

" ھواپیما ھای  :از ترکیب ھواپیما ھا و بمب ھای مدل ھای ذیل مانند .سالح ھای قرار دادی ، دست خواھد یافت

ای "  -٢ –و " بی "  ۵٢ –" و " بی  ٣۵-/سی/دی " و " اف/ای/بی ١۶-/ای " و " اف١۵-تورنادو " و " اف

" می توانند اھداف قرار گرفتھ در زیرزمین ھا و غیر قابل دسترس  ١٢- ۶١-ای دقیق " بیو ھمچنین بمب ھ

 ١٢ – ۶١-بمب ھای " بی . یب آن ھا نیستند را منھدم کنندکھ حتی قوی ترین بمب ھای قرار دادی قادر بھ تخر

جا می  " ۴ – ۶١-ھمان مقدار اورانیوم غنی سازی شده را در خود جا دھند کھ در بمب ھای " بی " می توانند 

در خود اورانیوم غنی سازی شده حمل می کنند ، و  کمتر از نمونھ ھای دیگر گیرند ، و این بدین معنی است کھ

  .اشتمعاھدات بین المللی را زیر پا نخواھند ، گذمفاد از ھم ھیچ یکخاطر  بھ ھمین

                                                
20 H.M. Kristensen, B61-12: Contract Signed for Improving Precision of Nuclear Bomb, “FAS Strategic Security Blog”, 28/11/2012, 
[www.blogs.fas.org] 
21 Ibidem. See also T. Seay, op. cit., p. 3. 

http://www.blogs.fas.org
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 ٢٠١٨" تا سال  ١٢ – ١۶ –بمب ھای مدل جدید " بی  :فرض خوشبینانھ ای ھم وجود دارد کھ گفتھ می شود

"  ٣۵-و بھره برداری از ھواپیما ھای " اف  پیدایشپا قرار خواھند گرفت ، این عمل ھمزمان با در اختیار ارو

- " بی  بمب ھای :مانند اروپائی مونھ ھای دیگرکھ بھ دالیل سازش پذیرانھ در وضعیتی نخواھند بود تا بتوانند ن

طرفداران این عمل معتقدند کھ این یک  .رخ خواھد داد را در خود حمل کنند ، " ۴- ۶١ –" و " بی  ٣ – ۶١

احتیاج بھ  -١ :ھکھ ک ای " –سی  –دی " بر خالف ھواپیما ھای موجود مدل  بود وراه حل ایده آل خواھد 

دشمن  شکاری-می بایست از طریقی در قبال ھواپیما ھای گیرنده  - ٢ا دارند و حمایت ھای الزم متفقین ر

دفاع ضد ھوائی دشمن ھای ، جایگاه ھا باید قبل از انجام عملیات  -٣و ھمچنین بمانند  استتار شده تا در امان

یک شوند و با با ارتفاع کم بھ ھدف نزد بدون مشکالت مذکور ،قادرند "  ٣۵ھواپیما ھای " اف  ،د نمنھدم شو

 ٢٠١٣در ماه آپریل سال   .د و عمال نامرئی باقی بمانندنخود را بھ ھدف پرتاب کنھای دقت و فاصلھ امنی بمب 

 –" بھ ھواپیما ھای " اف  ١٢-۶١ –پروژه شروع آزمایش ھا و اتحاد عناصر و ترکیبات ھواپیما ھای " بی 

بر اساس پروژه بودجھ . ٢٢.این عمل صورت گیرد ٢٠١۵در سال تائید شد و قرار بر این شد کھ ای "  – ١۶

- ٢٠١۵این ھواپیماھا می توان نتیجھ گرفت کھ نیروی ھوائی آمریکا قصد دارد این عمل را در بین سال ھای 

بی " بھ مرحلھ اجرا  – ۴ –ای " و ھمچنین " بلوک  – ۴ –و در رابطھ با نمونھ یا ورشن ھای " بلوک   ٢٠٢١

 –سی  –" بھ عنوان ترکیب و  تلفیقی از ھواپیما ھای " دی  ٣۵-تی ھواپیما ھای " اف آمادگی عملیا .در آورد

  ٢٣.شدمیسر خواھد ،  ٢٠٢٢" احتماال در سال  ١٢- ۶١-ای " و بمب ھای  " بی 

  

  رشد اعتراضات 
  

در  .تتعداد افرادی کھ در اروپا از ادامھ نگھداری از بمب ھای تاکتیکی ھستھ ای ناراضی می باشند ، کم نیس

در این رابطھ سواالت  .ضمن باید بھ رویھ و روند مجھول و مبھم استفاده از چنین بمب ھائی ، توج داشت

این بمب ھا در چھ نوع از جنگ ھا و درگیری ھا می توانند مورد استفاه قرار  :زیادی مطرح می شوند مانند

جنگ با تروریسم ؟ در بین افراد سرشناس گیرند ؟ در ھنگام جنگ با روسیھ ؟ در وضعیت مشابھ در لیبی ؟ در 

اصوال " بھ درد خوردن نظامی " این نوع سالح ھا را تحت سوآل می برند ، می توان بھ ژنرال " شک گرا کھ 

جیمز کارت وریت " ( جانشین رئیس اسبق ھیئت یا کمیتھ روسای ستاد ھای مشترک و ھمچنین رئیس مرکز 

وزیر اسبق امور خارجھ بلژیک کھ آقای  ویلی  کالئس " ( و ھمچنین  ٢٤ماندھی استراتژیکی " ) اشاره کردفر

" جنگ سرد عمال بھ پایان رسیده است و وقت  :وی اعالم کرد .را داشت )صدر اعظم سازمان ناتو  سمت بعدا 

                                                
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 T.Z. Collina, Cartwright Urges Nuclear Spending Cuts, Arms Control Association, September 2012, [www.armscontrol.org] 

http://www.armscontrol.org
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" سالح ھای  :وی در ادامھ می گوید آن رسیده کھ سیاست ھای ھستھ ای خود را با شرایط جدید وفق دھیم " 

  ٢٥کتیکی ھستھ ای آمریکا در قاره اروپا ، کامال معنی نظامی خود را از دست داده اند ".تا

سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی ، بھ درد  :قرن بیستم براین عقیده بودند کھ ۶٠- ۵٠شک گرایان در بین دھھ ھای 

ستھ ای عمال غیر در حال حاضر ھم بھ دالیل سیاسی ، مورد استفاده  قرار دادن سالح ھای ھ .نمی خورند

در ضمن ھیچ علت معقولی کھ بر اساس آن  .ممکن است ( حتی سالح ھائ اتمی با قدرت تخریبی کمتر ) 

وجود ھای عضو سازمان ناتو بگیرد ،  ارتش روسیھ تصمیم بھ برقرار کردن این سالح ھا در مرزھای کشور

بھ ساختار ھای خود وارد کرده است ، بھ  با توجھ بھ این مسئلھ کھ سازمان ناتو کشورھای جدیدی را .ندارد

در این  " بھ دور از مرزھای کنونی ناتو ، قرار گرفتھ اند کھ ۶١ –ھمین دلیل ھم عمال تمامی بمب ھای " بی 

آیا ادامھ  :کھدر این جا یک سوآل مھم و اساسی مطرح می شود  .ھم می توان نام بردمیان از مرزھای روسیھ 

؟  اکثریت مردم اروپا این سوال را از یا خیر" در قاره اروپا ، معنی دارد  ۶١ –بی نگھ داری از بمب ھای " 

آمریکائی ھا ھم با توجھ  .نگھداری چنین بمب ھائی در اروپا ، الزم نیست :خود می کنند و بر این عقیده اند کھ

" با استاندارد ھای  ۶١ –بمب ھای " بی وفق دادن  ی درھر چھ کمتراشتیاق اروپائی ھا ،  قگی عالبی بھ 

نظامی  در ستون  –ان سیاسی نظر پرداز جفری لوئیز " از  دکتر " .و جدید ، از خود نشان می دھندمعاصر 

" متحدین اروپائی آمریکا ، برای سالح ھای  :نوشتبھ طور واضح و رک " سیاست ھای خارجی "  مجلھ 

زمینھ "  بسط و جفری لوئیز " کھ کارشناس ارشد در دکتر "  .ارزشی قائل ، نیستند "ھستھ ای تاکتیکی آمریکا 

جیمز مارتین و توسعھ سالح ھای ھستھ ای ری از رشد یتوسعھ فناوری ھستھ ای " در مرکز تحقیقات در جلوگ

میلیون دالری را  ١٠٠" متفقین اروپائی آمریکا حتی نمی خواھند ھزینھ  :می باشد در ادامھ نظرات خود گفت" 

 :و حراست از سالح ھای ھستھ ای مانندحفاظت   بھ منظور تضمین امنیت و(  مل شوند در این رابطھ متح

ھا و سیم کشی منطقھ و ایجاد خرید سالح ھای دستی و ایجاد واحد ھای گاردی و حفاظتی و آموزش بھ سگ 

تمام این  .. ) پس بنا براین این آمریکا است کھ مجبور است مسئولیت.و دروازه ھا و غیره النھ ھای حفاظتی

میلیارد دالر ) ھم صرف ھزینھ ساخت بمب ھای جدید  ١٠و صد برابر این مبلغ را (  ؟ھزینھ ھا متحمل شود 

نھ ور الند " ( ھمان سرزمین یا جزیره تخیلی است کھ در داستان  " پیتر پان " بھ قلم  –در " نھ ور کند کھ 

البتھ منظور "  ٢٦.رجم ) ھم احتیاج بھ حفاظت ، ندارندمت –ام  باری " آمده است  –درام نویس اسکاتلندی " جی 

اتفاق افتاد و باعث خجالت و مسخره شدن مسئوالن امنیتی  ٢٠١٠جفری لوئیز " کنایھ بھ واقعی بود کھ در سال 

قضیھ این بود کھ در سال مذکور ، گروھی از صلح طلبان بلژیکی بھ راحتی وارد محوطھ پایگاه " کلین   .، شد

، در ( ھانگار ھا ) سر از داخل  یکی از النھ ھای حفاظتی بمب ھا ، شدند و بی ھیچ درد سری بروگل "  

   .آوردند

، باید گفت کھ تعداد کشور ھائی کھ خواھان عقب راندن کامل سالح ھای تاکتیکی ھستھ ای از اروپا می باشند 

ای غیر متعارف بھ کشورش را ، ھا ، نروژ است کھ ، ھرگز ورود سالح ھنمونھ بارز این کشور .کم نیست

                                                
25 That letter was also signed by: former Belgian Prime Ministers Jean-Luc Dehaene and Guy Verhofstadt and former Foreign Minister Louis Michel. 
See more: Five NATO States Want U.S. Nukes Out of Europe, Report Says, Nuclear Threat Initiative, 19/02/2010, [www.nti.org] 
26 J. Lewis, A Steal at $10 Billion, “Foreign Policy”, 05/09/2012, [www.foreignpolicy.com] 

http://www.nti.org
http://www.foreignpolicy.com
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  .قبول نکرد و در حال حاضر ھم از طرفداران پر و پا قرص خروج سالح ھای ھستھ ای از اروپا ، است

رزمایش " اسنو کات "  در جالب اینجاست کھ کشور نروژ علیرغم اعتراضاتش در این زمینھ ، بھ شکل فعال

در سال  .سالح ھای ھستھ ای می باشد ، شرکت می کندسازمان ناتو کھ ھدفش تمرین روش ھای استفاده از 

ء اسناد ) آقای " رود  لوبرز " دست بھ افشا ١٩٩۴-١٩٨٢نخست وزیر ھلند (در بین سال ھای  ٢٠١٣

وی گفتھ بود کھ در حوزه  .اعث استیضاح وی در دادگاه ، شوداین مسئلھ می توانست بمحرمانھ دولتی زد کھ 

" من  :با لحن بد و انتقادی گفتھ بود کھوی  .پایگاه ھوائی " فولکل " وجود داردبمب اتمی در  ٢٢ھلند تعداد 

وی در ادامھ اظھاراتش  .نند "در جاشون باقی بما ٢٠١٣ھرگز باور نمی کردم کھ این بمب ھای احمقانھ تا سال 

فکر و فلسفھ رز تط(سالح ھائی) یک سنت بی معنی درمعتقدم کھ این چنین بمب ھایئ  من"  :چنین گفتھ بود

اظھارات وی از طرف نخست وزیر اسبق ھلند (در بین سال  .٢٧ نظام و نظامیگری ، وارد می کنند"واقعی 

" این بسیار ناپسند  :) آقای " دریز وان آگت " نیز مورد تائید و حمایت قرار گرفت و گفت١٩٨٢-١٩٧٧ھای 

 ٢٨.و نا معقول است کھ ھنوز این بمب ھا در جایشان ، باقی مانده اند "

  .ن کامل این بمب ھا از اروپا ، را می کنداز عقب راندی کشور آلمان بیشترین طرفداری البتھ از نظر سیاس

ب ھا قرار می گرفت و در شعاع اصلی این بمباید یاد آوری کرد کھ در دوره جنگ سرد این آلمان بود کھ 

سالح ھای ھستھ ای در حضور امروزه آلمانی ھا از از مخالفین اصلی  .دشمی ،  آن ھاقربانی اول استفاده از 

لیست افراد مخالف در این کشور ھم طوماری است بلند کھ در آن می توان بھ اسامی افراد   ٢٩.اروپا ، می باشند

شمیت " و رئیس جمھور اسبق این کشور " ریچارد فون وایزکر صدر اعظم اسبق " ھلموت ا :سرشناسی مانند

دیترش  گنشر " و وزیر اھداف و وظائف ویژه اسبق آلمان آقای "  –" و وزیر امور خارجھ اسبق " ھانس 

 تن آن خواھشم ای کھزیر درخواست نامھ  ٢٠٠٩افراد مذکور مشترکا در سال  ... اشاره کرد.اگون  باھر " و

امضاء  ستھ ای کوتاه برد ، بود راتر تمامی سالح ھای ھبین بردن ھر چھ سریعل در از مقامات مسئواز 

مدافعین اصلی چنین راه حلی اقای " گوئیدو وسترولھ " وزیر امور خارجھ یکی از در حال حاضر  ٣٠.کردند

بالفاصھ وی  .پی ) است –دی  –آلمان از جناح راستگرایان مرکزی " حزب آزاد دموکراتیک آلمان " ( اف 

سالح ھای ھستھ ای خود را  " آلمان باید :در پیام خود گفت ٢٠٠٩بعد از کسب منصب وزیری در اکتبر سال 

را مالک با متفقین خود  مذاکرات مقدماتی و "وعده ھای " بارک اوباما  ما بھ"  :رھا کند " و اضافھ کرد کھ

اعالم  .٣١"ا نھایتا از بین ببریمدوران جنگ سرد رقرار می دھیم ، تا اثرات باقی مانده سالح ھای ھستھ ای از 

امور خارجھ وزیر اسبق  .چنین فعالیت ھائی از طرف برلین مورد قبول و پسند بلژیک و ھلند ھم ، قرار گرفت

احزاب سیاسی  رفقای ویبسیاری از  .آلمان " یوشکا فیشر " ھم در این رابطھ ، رضایت خود را ابرازکرد

                                                
27 22 American nuclear bombs are stored in the Netherlands: media, “Dutch News”, 10/06/2013, [www.dutchnews.nl] 
28 J. Wieten, Former Dutch PMs facing possible charges for revealing nukes on Dutch soil, “Shanghai Daily”, 13/06/2013, 
[www.shanghaidaily.com] 
29 See for example: P. Schulte, op. cit., p. 27 – 28. 
30 H. Schmidt, R. von Weizsäcker, E. Bahr, H.D. Genscher, For a Nuclear Weapons-Free World, Nuclear Age Peace Foundation, 
13/01/2009, [www.wagingpeace.org]. See also G. Perkovich, M. Chalmers, S. Pifer, P. Schulte, J. Tandler, op. cit., p. 15 – 16. 
31 New German government to seek removal of US nuclear weapons, “Deutsche Welle”, 25/10/2009, [www.dw.de] 

http://www.dutchnews.nl
http://www.shanghaidaily.com
http://www.wagingpeace.org
http://www.dw.de
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از وی پرداختند ، چون معتقدند کھ خروج سالح ھای ھستھ ای آمریکا از اروپا ، شانس جناح چپ ھم بھ حمایت 

  .خوبی برای بھبود رابطھ با فدراسیون روسیھ ، است

والتر  اشتین می یر " وزیر امور خارجھ آلمان در کابینھ اول خانم " آنجال  مرکل " ھم عقیده  –آقای " فرانک 

 .٣٢ و از کار افتاده ، ھستند " نظامی کھنھ دید از امروزه ن چنین سالح ھائی " ای :مشابھی را دارد و می گوید

از طرفی آقای  .نباید تعجب کرد کھ احزاب چپی ھم دیدگاه مشابھی را در این زمینھ ، دارند  :وی در ادامھ گفت

ایشان از  و بی پرده از خانم " آنجال مرکل " خواست تا " از حزب " دی لینکھ " مستقیم" گرگور گیشی 

و آن را بھ رسمیت ص تقسیم مشترک سالح ھای ھستھ ای  صرفھ نظر کند دکترین سازمان ناتو در خصو

دولت آلمان باید ھر چھ زودتر از آمریکا بخواھد تا اولویت کار خود را در  :وی بر این عقیده است کھ .نشناسد

گفتھ می  کھن نظریھ و طرزفکرای :رد کھو اضافھ ک  ٣٣.عقب راندن و انھدام بمب ھای ھستھ ای ، قرار دھد

می دھد ، یک طرز سازمان ناتو تقلیل  ما را درنفوذ  ، المان ازسالح ھای ھستھ ایصرفھ نظر کردن  :شود

آلمان  " ھاییورگن تریتین " رئیس حزب " سبزآقای "   ٣٤.، استو بی معنی فکر قدیمی از دوران جنگ سرد 

ت سر آمریکائی پشپای دوران جنگ سرد " دانست و از دولت خواست تا سالح ھای ھستھ ای ناتو را " رد ، 

  ٣٥.ھا خود را پنھان ، نکند

کھ بھ نظر می رسد طرفدار پر و پا قرص  عظم آلمان خانم " آنجال مرکل " صدر ا :جالب و مھم اینجاست کھ

تو " می باشد ، از ایده " تقسیم مشترک سالح ھای ھستھ ای ( نامتعارف ) بین کشور ھای عضو سازمان نا

نیست ، بلکھ بھ نقل از خانم " مرکل " البتھ مسئلھ سر عوامل نظامی  .چنین موضع رادیکالی حمایت ، می کند

لزوم بھ باقی ماندن و استمرار نفوذ آلمان در سازمان ناتو ، حتی در موارد و موضوعات خیلی  :کھ می گوید

بایست سالح ھای ھستھ  :بر این عقیده اند کھھم مردم آلمان  اکثریت قریب بھ آراء  ٣٦.می باشدحساس و مھم " 

ھا می آلمانی  ٢٠١٢ناتو در ماه می سال در نشست سازمان  :گفتھ می شود .ارج شوندآلمان  خای آمریکا از 

صرفھ نظر کنند و مبلغ مبنی برعقب نشینی سالح ھای ھستھ ای از کشورشان خواستند از درخواست خود 

مبلغ کھ  تخصص دھند ، ٢٠٢۴" تا سال را برای نگھداری از ھواپیما ھای مدل " تورنادو  میلیون یورو ٢۵٠

ان مسئول نمایندگ ٣٧.ای " ھزینھ شود –سی  –قرار بود در رابطھ با بھینھ سازی ھواپیما ھای " دی مذکور

"  دقیق تاریخبھ ین ھم را رد می کنند و می گویند کھ ھیچ وعده ای در کار نبوده و برل دولت آلمان ھم این شایعھ

عقب  :کھ بد نیست بھ این نکتھ توجھ شود ٣٨.ای " آگاه ، نیست –سی  –ھواپیما ھای " دی شدن "  ھبازنشست

مھم وعده ھای از و انتخاباتی  –" از خاک آلمان ، یکی از کارزارھای سیاسی  ۶١-نشینی بمب ھای " بی 

   .دولت کنونی حاکم ، بود

                                                
32 Yankee Bombs Go Home: Foreign Minister Wants US Nukes out of Germany, “Der Spiegel”, 10/04/2009, [www.spiegel.de] 
33 J. Dempsey, German parties press U.S. to withdraw nuclear arms, “The New York Times”, 23/06/2008, [www.nytimes.com] 
34 Germany opts for a farewell to NATO nuclear weapons, “RT”, 28/10/2009, [www.rt.com] 
35 Ibidem. 
36 Yankee Bombs… 
37 US nukes to stay in Germany – media, “RT”, 06/09/2013, [www.rt.com] 
38 O. Meier, Reports of German Nuclear Pledge Denied, Arms Control Association, October 2012, [www.armscontrol.org] 

http://www.spiegel.de
http://www.nytimes.com
http://www.rt.com
http://www.rt.com
http://www.armscontrol.org
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 باید گفت کھ: .و ، می باشدطرفداران نگھ داری سالح ھای اتمی بھ وسیلھ سازمان ناتاز طرفی کشورفرانسھ از 

در حال  .مستقل و خودکفائی ، شده بود نیروی ھستھ ای قوی وموفق بھ کسب در دوران جنگ سرد  فرانسھ 

شوری در این سازمان ناتو ، باقی مانده و تقریبا تنھا کارتباط با تاریخی در حاشیھ  پاریس از نظر ھم حاضر

ا و ایجاد تغییرات دردکترین دفاعی بخش از قاره اروپا است کھ با عقب نشینی سالح ھای ھستھ ای از اروپ

است ، از این می ترسد کھ  اش در این زمینھ کامال مخالف آلمان  فرانسھ کھ موضع .، مخالفت می کند اروپا

از دکترین  ( تا این کشور تا حدی تر خواھند کردس بیش" فشارھا را بر پاری ۶١ –عقب نشینی بمب ھای " بی 

  رعب و وحشت بھ وسیلھ ایجاد" بازدارندگی از طریق ستراتژی ا عی خود دست بر دارد و بھ دکترین دفا

  .)تمایل پیدا کند،  " نیروھای ھستھ ای

با وضعیت  کشور ھای تازه عضو سازمان ناتو ھم با سیاست تقلیل یکجانبھ مخالفند و بھ نظر می رسد کھ

" را بھ عنوان یک عامل مھم حضورنظامی  ۶١-بمب ھای ھستھ ای " بی  این کشورھا ٣٩موجود ، موافقند،

در قاره  واشنگتن نظامی و عوامل ھر چھ حضور ،است کھ  پا ، می دانند و برداشت آن ھا چنینآمریکا در ارو

 .روپا ، کمتر و نامحسوس تر خواھد ، شدشود ، در ھنگام جنگ و بحران رابطھ  آمریکا ھم با ااروپا کمتر 

بھ  .است کھ باعث نگرانی ، میشود پرخاشگرایانھ روسیھ مقتدر وحشت این کشورھا ھم بیشتر از سیاست ھای

بھ  ٤٠." در اروپا باقی بمانند ، تا خارج شوند ۶١ –بمب ھای ھستھ ای " بی است عقیده این کشورھا ، بھتر 

در این عھدنامھ  سالح ھای ھستھ ای ھم می توانند فقط در چارچوب بستن، تقلیل تازه عضو ھا نظر کشور

  .با روسیھ انجام شوند ، چون طبیعتا روسیھ ھم موظف بھ تقلیل سالح ھای ھستھ ای خود ، خواھد شدخصوص 

  

  آینده سالح ھای ھستھ ای تاکتیکی در اروپا
  

می ای تاکتیکی در اروپا ، در حال انجام شدن سال ھا است کھ بحث و گفتگو ھا در باب آینده سالح ھای ھستھ 

نشست ھای دوره ای  راه حل ھای جدید در این زمینھ و در و ث ھا غالبا بھ ھمراه ابتکاراتاین بح .باشند

ایده درسند  .سازمان ناتو در خصوص ایجاد ایده ھای جدید استراتژیکی این سازمان ، مطرح می شوند

سالح ھای ھستھ ای ( ھم  :در واشنگتن بھ تصویب رسید آمده کھ ١٩٩٩ل کھ در سااین سازمان استراتژیکی 

در نشست سال  .رعب و وحشت نظامی ، ایفا می کنندیکی و ھم تاکتیکی ) نقش مھمی را در ایجاد ژاسترات

                                                
39 In February 2010 Carl Bildt (Foreign Minister of Sweden), and Radek Sikorski (Foreign Minister of Poland) published an op-ep 
in “The New York Times” pressing for a new agreement between the United States and Russia on further reductions of strategic 
nuclear weapons (…) As part of efforts to further reduce nuclear weapons in general, as well as to build confidence in a better 
order of security in Europe, we today call on the leaders of the United States and Russia to commit themselves to early measures 
to greatly reduce so-called tactical nuclear weapons in Europe” C. Bildt, R. Sikorsky, Next, the Tactical Nukes, “New York Times”, 
01/02/2010, [www.nytimes.com] 
40 See also: P. Schulte, op. cit., p. 29 – 30. 

http://www.nytimes.com
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سازمان ناتو ھم تاکید شد کھ " سازمان ناتو یک سازمان ھستھ ای است " (ولی بھ اھمیت استفاده  ٢٠١٠

  ٤١.ای " تاکید روشنی ، نشد )–سی –واپیما ھای " دی ھسیستم از

بھ سیستم ھای تسلیحاتی مذکور ، ناشی از الیحھ ھای تصویب شده در نشست سازمان ناتو در "  دلبستگی

" مروری بر بازدارندگی از طریق ارعاب بھ وسیلھ سالح ھای ھستھ ای و  :لیسبون " است ، در سند موسوم بھ

سالح ھای ھستھ ای از ترکیبات  :" لیسبون " بھ شکل روشن ذکر شده است کھ وضعیت دفاعی " از نشست

زمان ناتو ، محسوب می شوند و در کنار امکانات و سالح ھای قرار دادی و دفاع ضد اصلی و مغزی سا

از زمانی کھ سالح ھای ھستھ ای وجود دارند ، سازمان  .موشکی این سازمان نقش بازدارنده و ارعاب ، دارند

در اسناد  سازمان ناتو بھ اھمیت سیستم ھای تاکتیکی  ٤٢.تو بھ عنوان یک متفق ھستھ ای باقی خواھد ، ماند "نا

بھ این معنی نیست کھ سازمان ناتو میل بھ نگھداری از سیستم  " دلبستگی "، اشاره نشده است و استفاده از لغت 

را چنین تعبیر کرد  ، و می توان آن را دارد " ۶١-ای و بمب ھای ھستھ ای " بی  –سی  –ھواپیما ھای " دی 

کھ  منظور مراجعھ بھ سالح ھای ھستھ ای استراتژیکی ایاالت متحده آمریکا و انگلستان و حتی فرانسھ ، بوده 

در اختیار قدرت ھمچنان البتھ این کاره اشتباھی خواھد بود ، چون سالح ھای تاکتیکی ھستھ ای باید  .است

باید اذعان کرد کھ ھرگز نمی دانیم در قبال چھ چالش  .خی سازمان ناتو ، باقی بمانندھستھ ای نیروھای پاس

واقعیت این است کھ  .ھائی قرار خواھیم گرفت و چھ نوع سالح ھائی را در شرایط مختلف باید بھ کار برد

بیشتر خواھد ھرچھ ابزار وسالح ھای متنوع و بیشتر باشند ، انعطاف پذیری در عملکرد ھم بھ ھمان تناسب 

باید تصمیمی اتخاذ کنند تا سالح ھای ھستھ ای در ساختار بھ ھمین دلیل ھم کشورھای عضو سازمان ناتو  .شد

" بپردازند و سیستم ھای  ٦١ھای این سازمان باقی بمانند و در عین حال بھ بھینھ سازی اساسی بمب ھای " بی 

  .ی خود وارد کنندای " را بھ ساختار ھا –سی  –جدید ھواپیماھای " دی 

با غفلت و سازمان ناتو اکنون این حالت دو دلی و ضعف کھ در حال حاضر وجود دارد ، باعث می شود کھ 

  ٤٣.تژیکی، قرار گیرداسترا -سالح ھای ھستھ ای غیردر راه خلع سالح شدن ندانم کاری 

ھواپیما ھای حمل و نقل سالح آینده چھ دست آوردھائی بھ ھمراه خواھد داشت ؟ آیا دوره  :سوآل اینجاست کھ

ای " از  –سی  –کامل سیستم ھواپیما ھای " دی حتی عقب نشینی ھای ھستھ ای تاکتیکی ، بھ سر خواھد آمد ؟ 

" بھ طور اتوماتیک از صحنھ  ۶١ –طرف کشور ھای اروپائی بھ این معنی نخواھد بود کھ ، بمب ھای " بی 

دفتر و جایگاه موضع  .ق در مالکیت آمریکا ، باقی خواھند ماندو این بمب ھا کما فی السابرزم خارج شوند 

جمھوری " باراک اوباما " کھ یکی از شعار ھای انتخابیش " جھان بدون بمب ھای ھستھ ای " بود ھم ریاست 

ھستھ  –تصمیم گیری در باره آینده سالح ھای تاکتیکی  :در این زمینھ بسیار روشن و مشخص است و می گوید

بھ ھمین دلیل ھم نباید انتظار داشت  .کشورعضو را بگیرد ٢٨، نباید یک طرفھ اتخاد شود و باید رای  ای اروپا

  .تفاھم نامھ ای امضاء شودو  دهکھ تصمیم سریعی در این مورد اتخاذ ش

                                                
41 NATO (2010): The Alliance’s Strategic Concept, preface and paragraph 17 . See also: O. Meier, NATO’s new Strategic Concept and 
the future of tactical nuclear weapons, “Nuclear Policy Paper”, British American Security Information Council – Institute for Peace 
Research and Security Policy at the University of Hamburg, November 2010. 
42 Deterrence and Defence Posture Review, 20/05/2012, paragraphs 8 and 9. 
43 S. Pifer, NATO, op. cit., p. 3. 
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" موجود در اروپا را  ۶١-ھمھ بمب ھای " بی  :یکی از ابتکارات و پیشنھادات جدید در این زمینھ این است کھ

آقای " جفری   .باقی بمانند بمب ھای تمرینی " " ایگاه ھای دیگر فقط ÷در یک یا دو پایگاه جمع کنند، و در 

خلبانان بلژیکی می توانند وانمود کھ بمب ھای ھستھ ای در "  :لوئیس " کھ در باال بھ وی اشاره شد می نویسد

بلژیکی کھ وانمود می کنند کھ دارن از آن ھا ، پرتاب خواھند کرد،  درست مثل گارد ھای امنیتی خود تمرینات 

در ت متحده آمریکا و باید وانمود کرد کھ ایاال موضع قدرت باید صورت گیرد حکیم البتھ ت .حراست می کنند 

 آمریکابعدا ھم  ھا ، مستقر شوند.ک از این کشورھر یای از پیش در  احتیاج ندارند کھ سالح ھای ھستھحقیقت 

بھ این  .میلیارد دالر صرفھ جوئی کند ١٠ن ھا را کنسل کند و مبلغ آمی ھزینھ برنامھ جایگزینی می تواند بھ آرا

حدس  من .خود باز خواھند گشت" بھ "منزل "  ۶١-پیش از وقت معین بمب ھای " بی  :خواھد بود کھآن معنی 

در خصوص " ری لوئیس " تا آنجائی کھ ایده " جف ٤٤می زنم کھ کسی ھم از این جریان خبردار نخواھد ، شد.

، واقعی  و کنایھ آمیز است ، ولی نظر وی در باره تحکیم موضع قدرتتا حدی مسخره بمب ھای تمرینی " 

، مخصوصا بلژیک از . در ضمن نمی توان از این مسئلھ گذشت کھ بعضی از کشورھای اروپائی  است

حتمال زیادی وجود دارد کھ کشورھای ای " سادتا ، منصرف شوند . ا –سی  –نگھداری ھواپیماھای " دی 

ای " دست بردارند  –سی  –آلمان و ھلند ( بھ اضافھ بلژیک کھ اشاره شد ) ھم از نگھداری ھواپیما ھای " دی 

" در ترکیھ و پایگاه " آویانو " در ایتالیا نگھداری خواھند شد ، کھ  ۶١ –. در چنین صورتی بمب ھای " بی 

" آمریکائی جا  ٣۵-ھواپیما ھای " اف  –از چندی " و بعد  ١۶ –اپیماھای " اف ھو ، دردر ھنگام وقوع جنگ 

  داده خواھند ، شد .

یک ایده یا ابتکارجالب دیگری ھم در این میان وجود دارد ، کھ بر اساس آن می توان یک " اسکادران چند 

" ناتو، عمل کند ( مشابھ با ھستھ ای " بھ وجود آورد  کھ کامال تحت تسلط وفرمان سازمان  -ملیتی ھوائی 

. در چنین وضعیتی کشورھای دیگرعضو سریع) شناسائی  یارکنسانس - "آواکساسکادران ھواپیماھای 

سازمان ناتو ( کشورھای تازه عضو این سازمان ھم ھمچنین ) ھم می توانند بھ این پروژه ، ملحق شوند . 

ھ ھواپیماھای آمریکائی مجھز شود ، ولی خلبانان آن ھا احتمال زیادی ھم وجود دارد کھ این چنین اسکادرانی ب

سازمان ناتو مثال : آلمان یا ھلند یا بلزیک و حتی لھستان ، برگزیده خواھند شد . بھ احتمال زیاد از کشور دیگر 

  ٤٥ویانو " در ایتالیا ، می باشد .، پایگاه در نظر گرفتھ شده برای استقرار این ھواپیماھا ، پایگاه " آ

کھ آینده سالح ھای مھم تھ این تغییرات بیشتر جنبھ آرایشی دارند و نمی توانند پاسخ اساسی بھ این سوآل الب

ای "چھ خواھد  –سی –" و ھواپیما ھای " دی  ۶١-ھستھ ای تاکتیکی در اروپا و بھینھ سازی بمب ھای " بی 

می شد راه حل سریعی را برایشان پیدا  آنوقت ، اگر این سالح ھا فقط از ابزارھای نظامی بودند شد ، بدھند .

چنین است کھ این سالح ھا بیشتر جنبھ سیاسی دارند تا نیست و در عمل   اینطورکرد ، اما مشکل اینجاست کھ 

" در عمل ھیچ ارزش جنگی ندارند وفقط از ابزارھای سیاسی  ۶١-ی " بی اتمی ، و می توان گفت کھ بمب ھا

تا تصمیم گیری مشخص در باره آن ھا ، حاد شود . در سند ایده استراتژیکی  اند ، کھ این امر باعث می شود

                                                
44 J. Lewis, op. cit. See also: M. Dodge, B. Spring, President Obama Should Not Unilaterally Reduce U.S. Nuclear Arsenal, “The 
Foundry”, 03/01/2012, [www.blog.heritage.org] 
45 S. Pifer, op. cit., p. 23. Five alternative DCA postures, including the transfer of all B61 bombs and keeping all NATO DCA 
forces in the US have been presented in: G. Perkovich, M. Chalmers, S. Pifer, P. Schulte, J. Tandler, op. cit., p. 17-19. 

http://www.blog.heritage.org
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ای پیمان متفقین ما ،  شد : منظور و ھدف اصلی قدرت ھستھ تائید ھم این ویژگی با این جملھ  ١٩٩٩درسال 

  ٤٦.سیاست است

 –ارزش جنگی  اینکھ " علی رغم مدل و انواعشان و یا اینکھ درکجا قرار گرفتھ اند و یا ۶١-بمب ھای " بی 

در پیمان آتالنتیک شمالی آمریکا جذب شدن  ز ھر چیز بھ عنوان سمبل، قبل ا تھاجمیشان تا چھ حد است

و موجب باال  ضو سازمان ناتو ، حائز اھمیت استاین مسئلھ برای کشور ھای تازه ع حسوب می شود ، کھم

بھتر در سازمان ناتو ،  برای کسب جایگاهمکانیزم وابستگی و روح ھمییت و ھمبستگی و شانس  رفتن سطح

. برای مثال :  ترکیھ از کشورھائی است کھ دید اینچنانی بھ این مسئلھ دارد و بھ ھیچ وجھی تغییرات  می شود

ھم ھیچ ارزش بخشی ازعوامل سپر ھستھ ای در این کشور ، حتی اگر  ، چون ایجاد خواھد کردرا قبول ن

اعتباری بھ این کشور داده و روابطش را با آمریکا حسنھ تر می کند . کشور نداشتھ باشد ، حیثیت و  نظامی

فرانسھ ھم بھ دالیلی کھ در باال بھ آن ھا اشاره شد ، بھ تغییر و تحوالت در این زمینھ روی خوش نشان نمی 

ر در خصوص در اختیا، مشروعیت قانون فرانسھ " از اروپا  ۶١-دھد ، چون خارج کردن بمب ھای "  بی 

 گرفتھ نشود و وضع موجود ، باقی بماندداشتن تسلیحات ھستھ ای را تضعیف می کند ، پس بھتر است تا پیشی 

. سیاست گریز از تصمیم گیری ھم در عمل باعث می شود تا دکترین ناتوئی استفاده از سالح ھای تاکتیکی 

  .  شودھ خود خلع سالح و این سازمان خود ب بماندباقی ھستھ ای فقط بھ صورت تئوری روی کاغذ 

  

 

) ٢٠١٤قدرت نظامی ھستھ ای آمریکا در اروپا (   

ای–سی –ھواپیماھای دی  حجم پایگاه |پایگاه کشور تعداد  

 ھواپیماھا

[1] 

تعداد بمب 

-ھای " بی 

٦١ "  

 Kleine بلژیک

Brogel 

44 F-16AM/BM 59 10 – 20 

 Büchel 44 Tornado IDS 69 10 – 20 آلمان

 50 21  ایاالت متحده آمریکا Aviano 72 F-16C/D ایتالیا

Ghedi Torre Mniej niż 40 Tornado IDS 55 10 – 20 

 Volkel 44 F-16AM/BM 72 10 – 20 ھلند

 Incirlik ? F-16C/D[2] 213 60 – 70 ترکیھ

 200 - 150  مجموع

بھ نقل از: میلیتاری باالنس  -ای"-سی-دی پیماھای "و نھ فقط ھوا ئی می شود کھ در خدمتندھواپیما ھا شامل -مجموع 

)١(  

 
                                                
46 NATO (1999): The Alliance’s Strategic Concept, paragraph 62 ; G. Perkovich, M. Chalmers, S. Pifer, P. Schulte, J. Tandler, op. cit., 
p. 9. 
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ای " مطمئن نیست . بھ عقیده ترکیھ ، چنین امکانی وجود ندارد–سی –استفاده از ھواپیماھای ترکیھ بھ عنوان " دی  .  

و " خود را در اختیار عملیات ھای ھستھ ای نات ١٦-منابع نزدیک بھ " پنتاگون " می گویند : ترکیھ ھواپیما ھای " اف

)٢قرارداده (  

 

Design Type Platform Yield (kt) Estimated 

numbers 

EXISTING  

B61-3 Tactical F-15E , F-

16A/B/C/D , 

Tornado IDS 

0,3 ; 1,5 ; 60 ; 

170 

200 in stockpile, 

~90 deployed in 

Europe 

B61-4 Tactical F-15E , F-

16A/B/C/D , 

Tornado IDS 

0,3 ; 1,5 ; 10 ; 50 200 in stockpile, 

~90 deployed in 

Europe 

B61-7 Strategic B-2A, B-52H 10 – 360 430 in stockpile, 

215 active 

B61-10 Tactical F-15E , F-

16A/B/C/D , 

Tornado IDS 

0,3 ; 5 ; 10 ; 80 100 in inactive 

stockpile 

B61-11 Strategic B-2A 400 36 

PLANNED 

B61-12 Tactical B-2A, F-15E, F-

16A/B/C/D, F-

35, Tornado IDS 

0,3 ; 1,5 ; 10 ; 50 ~400  

Source: Federation of American Scientists (2011) 

B61 Nuclear Bomb versions 
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Almost during the entire period of the Cold War (1945-1991) tactical nuclear weapon (TNW) 

had been one of the pillars of NATO's doctrine of nuclear deterrence. This weapon was 

intended as a substitute for conventional forces and in case of the Soviet invasion on Western 

Europe, NATO planned to use it in order to destroy armoured and mechanized divisions of 

the Warsaw Pact.  Now, many years after the end of the Cold War, a group of opponents of 

maintaining TNW in NATO’s bases in Europe is increasing. Many experts believe that such 

weapon has now a very little combat value. Despite this NATO member states still have not 

taken any binding decisions about the future of tactical nuclear weapons. 

 

The purpose of this article is to analyze the approach of NATO member states to tactical 

nuclear weapons, its evolution, as well as the analysis of possible future scenarios. The basic 

research question concerns the question - whether NATO should follow the path of 

modernization, or a full withdrawal of its tactical nuclear weapons? 
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