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 Political  سياسی

  
 Manlio Dinucci -مانليو دينوچی
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۶ فبروری ٢۵
 

 ھنر جنگ

  اخطار قرمز ھسته ئی
L’art de la guerre  

Alarme rouge nucléaire  
  

ی ئی  با در اختيار گرفتن بمب ھای ھسته ئ کنندۀ منشور منع گسترش سالح ھای ھسته ءان سعودی  امضا عربست:توجه 

  .ساخت پاکستان، تعھداتش را نقض کرده است

  ٢٠١۶ بروری ف٢٣ /)ايتاليا( رم /شبکۀ ولتر 

  ويدئو

https://youtu.be/e-LMwVoQbS4 

 در "دحام العنزی"است که تحليل گر سياسی سعودی اين موضوعی » ی در اختيار داريم ما بمب ھای ھسته ئ« 

 اعالن کرده است، يعنی موضوعی که سخنگوی رياض در شبکۀ ھای عرب Russia Todayمصاحبه با راشا تودی 

  .مطرح کرده بود

 در ٢٠١۵ چ مار٣٠ی از پاکستان را در ئعربستان سعودی پيش از اين نيت خود مبنی بر کسب سالح ھای ھسته 

چنان که می دانيم عربستان سعودی .  اعالن کرده بود(The Independant, 30 mars 2015)ی اندپاندانت روزنامۀ د

، به اطالع عموم می رساند که "العنزی"اکنون از طريق . ی پاکستان را تأمين می کندئ ھزينۀ برنامۀ نظامی ھسته %۶٠

  .خريد اين سالح ھا را از دو سال پيش آغاز کرده است

روسيه به اسد کمک می (در يمن، عراق و سوريه جائی که » تھديد ايران«ياض چنين تصميمی برای مقابله با به گفتۀ ر

يعنی منطقه ای که روسيه به دولت سوريه کمک می کند تا کشور را از دولت اسالمی و ديگر . گرفته شده است) کند

 و ناتو، توسط عربستان سعودی تأمين مالی شده مريکااژی اياالت متحدۀ يتشکيالت تروريستی که در چھار چوب سترات

  .و کمک ھای نظامی دريافت کرده اند

مريکا ای در اختيار دارد که ساخت اياالت متحدۀ ئ شکاری بمب افکن با قابليت مضاعف کالسيک و ھسته ٢۵٠رياض 

شکاری ھای اروپائی  عربستان سعودی جزء آژانس ناتو برای رسيدگی به ٢٠١٢از سال . و قدرت ھای اروپائی است
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 می باشد که رياض از انگلستان خريداری کرده و تعداد آنھا نيز دو برابر Tornado و تورنادو Eurofighterاروفايتر 

  .نيروی ھوائی سلطنتی انگلستان است

اسلحه با ، در معاملۀ "روبرتا پينوتی" ميليارد يوروئی به يمن وزير دفاع ايتاليا ٨ًدر ھمين چھارچوب فورا قرارداد 

لمان افين مکانيکا با صنايع بريتانيا، که  شکاری اروفايتر تيفون ساخت شرکتی است ٢٨) متحد عربستان سعودی(کويت 

 ميليارد در ٨و اين بزرگترين سفارشی است که فين مکانيکا با واريز شدن نيمی از . و اسپانيا جزء سازندگان آن ھستند

 و اينتسا Unicredit ميليارد از سوی بانک ھائی مانند يونی کرديت ۴مالی با ضمانت . صندوقش دريافته کرده است

  .Cassa depositi e prestiti از گروه Sace و Intesa Sanpaoloسانپائولو 

بر اين اساس گرايش فين مکانيکا به بازرگانی اسلحه با نتايج فوق العاده برای آنھائی که از طريق جنگ ثروت می 

با نقض . افزايش داتشه است% ۶٧ ارزش سھام فين مکانيکا در بورس ٢٠١۵اندوزند تسريع می شود ک در سال 

سيده و مشخص کرده است که  در صورتی که  در پارلمان به تصويب ر٢٠١٣که در سال » منشور بازرگانی اسلحه«

جنگ افزارھا عليه اھداف غير نظامی يا برای نوع ديگری از جنايات جنگی به کار برده شود، ھيچ دولتی حق صدور 

  .اجازه برای معاملۀ اسلحه را ندارد

کويتی عليه اھداف غير  در پاسخ به افشای جنگ افزارھای ايتاليائی که توسط نيروی ھوائی سعودی و "روبرتا پينوتی"

از دولت ھائی که در جنگ عليه دولت «: نظامی و شھروندان غير نظامی يمن به کار برده شده است، گفته است 

  .»اسالمی ھم پيمان ما ھستند برای خودمان دشمن نسازيم، اين اشتباه بزرگی خواھد بود 

 سلطنتی مطلق گرا ھستند و قدرت در دست ایويتی رژيم ھسعودی و ک» ھم پيمانان ما«البته اشتباه خواھد بود که بدانيم 

 ١٠(ھای حاکمان و دايرۀ خانوادگی آنھا متمرکز شده و احزاب سياسی و سنديکا ھا ممنوع ھستند، و کارگران خارجی 

 نفری ٢٩٠٠٠٠٠ ميليون از جمعيت ٢ًميليون در عربستان سعودی، يعنی تقريبا نيمی از نيروی کار در اين کشور، 

در شرايط استثماری سخت و بردگی به سر می برند و آنھائی که خواستار مقدماتی ترين مفاد حقوق بشر شوند ) تکوي

  .اعدام و يا سرشان بريده  خواھد شد

می را نيز وايتاليای دموکراتيک شکاری ھائی را دو دستی تقديم عربستان سعودی و کويت می کند که قابليت کاربرد ات

ھی به اين امر که عربستان چنين سالح ھائی را در اختيار دارد، و کويت نيز می تواند از آنھا دارا ھستند، با آگا

  .برخوردار باشد و به کار ببرد

احترام به سنجه ھای حقوق «  پس از يادآوری اھميت "پينوتی"وزير دفاع ايتاليا » گردھمآئی بين المللی حقوق بشر« در 

 .ا در اين زمينه کشور بسيار معتبری استنتيجه گرفت که ايتالي» بين الملل 

Edition de mardi 23 février 2016 de il manifesto 
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  :متن اصلی در شبکۀ ولتر 
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  مانليو دينوچی : اخطار قرمز ھسته ای : ھنر جنگ

 
 


