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  ٢٠١۵ جوالی ٢٠
  

  میوفرانسوآ ھوالند، اسرائيل و بمب ات
François Hollande, Israël et la bombe atomique  

 رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند مسلح بودن اسرائيل به بمب TF1 در شبکۀ جوالی ١۴در مصاحبۀ تلويزيونی در 

 کالھک اتمی در اختيار دارد و پيش از اين بمب ھای ۴٠٠ تا ٨٠با اين وجود دولت عبری بين . می را انکار کردوات

آيا آقای ھوالند ناآگاه است و تا جائی که نمی تواند . کار برده استعليه شھروندان غير نظامی به را تاکتيک نوترونی 

 نيروھای نظامی و نيروی ضربتی توجيه کند، يا خيلی به سادگی نيـت سوئی دارد و ما همقام خود را به عنوان فرماند

 شھروندانش را تحقير می کند ؟

 ٢٠١۵ جوالی ١٧/)سوريه(دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

eaM32nkO6LV=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://https  

 

 اين نوع بمب ھسته. ، اسرائيل در ھمکاری با نيروی مشترک عرب، روی يمن بمب نوترونی پرتاب کرد٢٠١۵ مه ٢٠

  .ت زنده را از بين می برد بی آنکه موجب تخريب زيربناھا شودی تاکتيک موجودائ

 تاريخ جشن ملی، امسال برای فرانسوآ ھوالند جوالی ١۴سخنرانی سنتی رئيس جمھور جمھوری فرانسه در روز 

  .فرصتی بود تا ھر گونه حرف ناپسند و شرم آوری را به زبان بياورد

 : با ايران جلب کنم ١+۵او را به پرسش کلر شازال در مورد توافق تنھا می خواھم توجه شما را به بخشی از پاسخ 

نگرانی .  موضع قاطعانه ای داشت و لوران فبيوس آن را به شکل خدشه ناپذيری ھدايت کردمذاکراتفرانسه در اين «

ی ئح ھسته ی به چه معنائی ؟ به اين معنا که ايران به سالئگسترش ھسته . یئمن چه بود ؟ اجتناب از گسترش ھسته 

 ديگر کشورھا نيز خواھان دستيابی به ،ت يابد، عربستان سعودی و اسرائيلی دسئاگر ايران به سالح ھسته . دست يابد

در نتيجه می بايستی مانع ايران برای .  و چنين موردی برای تمام جھان خطرناک خواھد بود ی خواھند شدئسالح ھسته 

  )١(» .ی می شديمئدستيابی به سالح ھسته 

ی، اسرائيل ئ و به عنوان دارندۀ نيروی ھسته ء کل قواهبر اين اساس، به گفتۀ رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند، فرماند

  .ی در اختيار نداردئسالح ھسته 

 ءی را امضائی است که منشور منع گسترش سالح ھسته ئولی ھمه می دانند که اسرائيل يکی از چھار قدرت ھسته 

  ).وريان و جمھوری خلق دموکراتيک کبا ھند، پاکستا(نکرده 
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ھمکار سابق فرانسوآ ھوالند در رأس حزب  ( Guy Mollet رئيس شورای فرانسه، گی موله ١٩۵۶سال 

تل وبرای انجام چنين کاری در ھ. ی بين فرانسه و اسرائيل را سازماندھی کردئ، انتقال تکنولوژی ھسته )سوسياليست

اختصاص داده شد که از ) رئيس جمھور آيندۀ اسرائيل( کار برای شيمون پرز  يک دفترHôtel de Matignonمتينيون 

 واقع در صحرای نگب را نظارت می کرد Dimonaی از فرانسه به مرکز ديمونا ئآنجا روی انتقال تکنولوژی ھسته 

نسه در صحرای ی فرائاسرائيل در عين حال در آزمايش ھای ھسته . ًکه بعدا شيمون پرز رياست آن را به عھده گرفت

بحران (گی موله به عنوان طرفدار استعمار در مبارزه عليه جبھۀ آزاديبخش ملی الجزائر و جنگ عليه مصر . الجزائر

  .به اسرائيل تکيه کرد) کانال سوئز

 وقتی ١٩۶٧در سال . اين ھمکاری در عھد شارل دوگل دچار فروپاشی شد و با استعمار زدائی الجزائر خاتمه يافت

، مصر، اردن و سوريه، دوگل مناسباتش )»جنگ پيشگيری کننده«بر اساس نظريۀ (ل به ھمسايکانش حمله کرد اسرائي

  رساند که بر اساس آن اسرائيل میءچند روز بعد، اياالت متحده قراردادی با اسرائيل به امضا. را با اسرائيل قطع کرد

 .ه برای آن تبليغ نکند و به آزمايش جديدی نيز دست نزندمی در اختيار داشته باشد ولی به اين شرط کوتواند بمب ات

اسرائيل تحقيقاتش را به کمک بريتانيائی ھا ادامه داد، در نخستين گام، آنھا مادۀ آماده برای استفاده را در اختيار اسرائيل 

ی جنوبی به ويژه در فريقاای ئاسرائيل از آزمايشات ھسته . ١٩٧۵فريقای جنوبی از سال اقرار دادند، و سپس به کمک 

  . در اقيانوس ھند بھره برداری کرد بی آن که توافقاتش را با واشنگتن زير پا گذاشته باشد١٩٧٩سال 

در واقع از ديدگاه مکان . ی و تعداد زيادی بمب نوترون در اختيار داردئ کالھک ھسته ۴٠٠ تا ٨٠اکنون اسرائيل بين 

به ھمين علت . ک در مجاورت نزديک به مرز اسرائيل ناممکن استژييی ستراتئنگاری، به کار بستن بمب ھسته 

اسرائيل تالش خود را در زمينۀ دست يابی به فن آوری بمب ھای نوترونی متمرکز ساخت که شعاع عملياتی آن 

ند سالح نترونی، به عبارتی سالح سرمايه داری به مفھوم واقعی کلمه است زيرا انسان را به قتل می رسا. کوچکتر است

  .ولی امالک و زيربناھا را دست نخورده باقی می گذارد

 در ١٩٨۶تمام اين برنامه توسط يک متخصص علمی اسرائيلی که مخالف آپارتايد بود به نام مردخای وانونو در سال 

.  سال در خفا و تحت محافظت بود١٨وساد او را از رم ربود و طی گری، مءپس از اين افشا). ٢( شدءساندی تايمز افشا

 مصاحبه ای داشت ولی Silvia Cattori آزاد شد ولی به حبس خانگی محکوم شد، او با سيلويا کاتوری ٢٠٠۴سال 

  ).٣( با يک روزنامه نگار دوباره او را به زندان محکوم کردند مصاحبهًفورا به جرم 

ی اسرائيل را ئً رسما انبار سالح ھسته Martin Van Creveldسرائيلی مارتين وون کروولد ژ اي سترات٢٠٠٢در سال 

 که اگر به پشتيبانی از فلسطينی ھا ادامه دھند در خاک خودشان پاسخ  کردبه رخ جھانيان کشيد و اروپائی ھا را تھديد

جای ه يد به خودکشی ويرانگر اسرائيل بحرف می زدند، يعنی تھد» عقدۀ سامسون«در آن دوران از ). ۴(خواھند گرفت 

  .پذيرش شکست

 طی يک سخنرانی در سنا اعتراف کرد Robert Gates، وزير دفاع اياالت متحده رابرت گيتس ٢٠٠۶مبر دس ۶در 

چند روز بعد، نخست وزير اسرائيل ايھود اولمرت نيز در چرخش جمله ای در . می در اختيار داردوکه اسرائيل بمب ات

 .می در اختيار داردو پذيرفت که اسرائيل بمب اتN24لمانی اا شبکۀ مصاحبه ب

» ی اسرائيلئقدرت ھسته «ی در مورد ئ ھجده دولت عرب در برنامۀ آژانس بين المللی انرژی ھسته ٢٠١٠در سال 

د و ی گردھمآئی تشکيل دائدر آن دوران سازمان ملل متحد پيرامون موضوع منع گسترش سالح ھسته . پرسيده بودند

مريکای التين يا در آسيای مرکزی پياده شده بود اجمھوری اسالمی ايران طرحی را مبتنی بر اساس الگوئی که در 

با اين وجود اين طرح با مخالفت اسرائيل ). ۵(پيشنھاد کرد » ی در خاورميانهئايجاد منطقه ای بدون سالح ھسته «برای 
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ی ئاين دو کشور به شکل غير قانونی در ترکيه انبار سالح ھسته . رو شد و بی فرجام مانده و اياالت متحده روب

  .نگھداری می کنند

 می گذشته در يمن  بمب ھای نوترونی منفجر کرده ٢٠ در خيام در لبنان و طی ٢٠٠۶ًاخيرا اسرائيل طی جنگ سال 

  .در ھر دو مورد نمونه برداری رادياسيون انجام گرفته است. است

رسيم که پس چرا رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند واقعيتی را انکار می کند که به شکل  بپبايدبا اين توضيحات 

گسترده شناخته شده است ؟ از روی ناآگاھی حرف می زند يا به اين علت که می خواھد موضع گيری فرانسه را در 

  غات خودش دچار سردرگمی شود ؟ با ايران توجيه کند ؟ ولی در ھر صورت او تا جائی پيش می رود که در تبليمذاکره

« :  وقتی به فرودگاه بن گوريان در تل آويو رسيد به زبان عبری اعالم کرد ٢٠١٣مبر  نو١٧فرانسوآ ھوالند روز 

"Tamid écha-èr ravèr chèl Israël" en hébreu, "۶(»  من دوست شما ھستم و ھميشه  دوست شما خواھم بود(  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JGuKM8hLqWM 
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