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  یئخاور نزديک ھسته 
Le Proche-Orient nucléarisé ! 

ی غير نظامی اش را متوقف سازد، سعودی ھا در حال ئمی آورد تا برنامۀ ھسته طی مدتی که غرب روی ايران فشار 

از اين پس، در شگفتی عمومی، خاورميانه تحت سلطۀ اسرائيل و . می از اسرائيل يا پاکستان بودندوخريد بمب ات

  .ی تبديل شده استئعربستان سعودی به منطقۀ ھسته 

 ٢٠١٦ چ مار٧ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

دولت عبری ھرگز . می اش را تنظيم می کردوفريقای جنوبی بمب اتا، اسرائيل با ھمکاری رژيم آپارتايد ١٩٧٩در سال 

ئی که در رابطه با برنامۀ  نکرد و ھمچنان از پاسخ به پرسش ھاءی را امضائمنشور منع گسترش سالح ھای ھسته 

  .ی اش مطرح شده اجتناب می کندئھسته 

 نزديک ۀمی زدائی خاورميانو، مجمع عمومی ملل متحد ھر ساله با توافق عمومی قطعنامه ای را برای ات١٩٨٠از سال 

مسابقۀ می چشم پوشی نموده و از واين قطعنامه اسرائيل را تشويق می کند که از بمب ات. به تصويب رسانده است

  .تسليحاتی کشورھای ديگر پيشگيری کند

 به دليل جنگ تحميلی توسط عراق ١٩٧٩ی نظامی داشت ولی پس از انقالب ئايران نيز در دوران شاه برنامۀ ھسته 

با اين وجود، در پايان جنگ آيت هللا خمينی با سالح ھای کشتار . ی پی گيری می شدئبه شکل حاشيه ) ١٩٨٠-٨٨(

  .می را ممنوع اعالن کردود و ساخت و نگھداری و استفاده از سالح اتجمعی مخالفت کر
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 متخصص Eurodifر سرمايه گذاری ايران در مجتمع اروديف ال ميليارد د١١٨٠ برای باز پس گيری مذاکره ۀدر نتيج

شد، در سال بر اين اساس وقتی اروديف منحل . له ای حل نشدأبا وجود اين، ھيچ مس. وم آغاز شددر غنی سازی اوراني

امروز ممکن است که بخشی از سھام مجتمع غنی سازی .  سرمايۀ آن بود١٠% جمھوری اسالمی ھمواره مالک ٢٠١٢

  . متعلق به ايران باشدTricastinتريکاستن 

ی از سوی ايران توسط شيخ حسن روحانی که فردی ئھای مرتبط به منازعۀ ھسته مذاکره  ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٣از سال 

اروپائی ھا اصرار دارند که . ه رئيس جمھوری ھای قديمی رفسنجانی و خاتمی است مديريت می شدمذھبی نزديک ب

ًی را منحل کند تا کامال اطمينان حاصل کنند که توان راه اندازی مجدد برنامۀ ھسته ئزيک ھسته موزش فايران بخش آ

  .ی را در اختيار نداشته باشدئ

سازی انقالب خمينی به قدرت رسيد، اين توافقات را مردود دانست و شيخ ولی وقتی محمود احمدی نژاد طرفدار باز 

ی و برنامۀ پژوھشی را راه اندازی کرد، و به ويژه پژوھش ئزيک ھسته  او آموزش ف.روحانی را نيز برکنار کرد

 در اياالت م يعنی به شکلی کهوايرانی در پی روش تازه ای در توليد برق از طريق ذوب بود و نه به شکل شکستن ات

  . رايج استجاپانمتحده، روسيه، فرانسه، چين و 

متھم کردند، و » تدارک آخر زمان برای تسريع بازگشت امام زمان « چنين بود که رئيس جمھور احمدی نژاد را به 

 خالف در واقع، محمود احمدی نژاد. اسرائيل اردوی تبليغاتی بين المللی را برای منزوی سازی ايران راه اندازی کرد

ديدگاه يھوديان به جھان بدی که بايد تخريب شود و سپس دوباره باز سازی شود معتقد نيست، بلکه به بلوغ تدريجی 

ھم زمان، موساد يکی پس از . باطن آگاه جمعی تا روز آخر زمان، بازگشت مسيح و مھدی و پيغمبران معتقد است

غربی ھا به سھم خودشان و شورای امنيت در ملل متحد .  رساندی ايران را به قتلئديگری تعدادی از دانشمندان ھسته 

  .مجازات ھای بيش از پيش سختی را برای منزوی سازی کامل ايران در سطح اقتصادی و مالی اعالن کردند

با .  کندمذاکرهّ، رھبر انقالب، آيت هللا علی خامنه ای پذيرفت که به شکل سری در عمان با واشنگتن ٢٠١٣در سال 

پس . اين امر که بايد گازانبری که کشور را در حال خفه کردن بود باز کند، برای يک توافق ده ساله پيشبينی کرددرک 

از توافق مقدماتی، نامزد رياست جمھوری احمدی نژاد از شرکت در انتخابات محروم ماند و شيخ حسن روحانی 

ناتمام رھا کرده بود دوباره از سر گرفت و شرايط  ٢٠٠٥ی را که در سال ئھامذاکره شيخ حسن روحانی . برگزيده شد

 يعنی موردی که به پژوھش ھای ايرانيان در ٢٠%غربی ھا را پذيرفت، که عبارت بود از منع غنی سازی اورانيوم 

  .می پايان دادوزمينۀ ذوب ات

ليج و دولت ، عربستان سعودی گردھمآئی مخفيانه ای با شرکت کشورھای عضو شورای ھمکاری خ٢٠١٣مبر در نو

با حضور نمايندگان دبير کل ملل متحد، و رئيس ). ١(ھای مسلمان که جزء دوستان به حساب می آمدند تشکيل داد 

شرکت کنندگان به اين نتيجه رسيدند که بمب اسرائيلی . جمھور اسرائيل شيمون پرز به شکل ويدئوئی شرکت داشت

سعودی ھا به مخاطبان خود . ه آن دسترسی يابد خطرناک استخطرناک نيست، ولی بمبی که ايران ممکن است روزی ب

  .اطمينان می دھد که در اين زمينه اقدام خواھد کرد

ديگر عمل می   ھر دو کشور در ھمآھنگی با يک٢٠٠٨ھمکاری نظامی اسرائيل و سعودی تازگی دارد، ولی از سال 

در غزه از سوی رياض تأمين ) يا سرب گداخته ( » ت سرب سخ« کنند، به عنوان مثال گسيل تنبيھی اسرائيل با نام کد 

  ).٢(مالی شده بود 
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ھا، عربستان سعودی بارھا اعالن مذاکره طی .  به شکل رسمی بار عام يافت٢٠١٥ تنھا در اواسط سال ٥+١توافق 

آغاز خواھد ی ايران نشود مسابقۀ تسليحاتی را ئکرد که اگر جامعۀ بين المللی موفق به تعطيل کردن برنامۀ ھسته 

  ).٣(کرد

  : در اين متن نوشته بود . نوين خود را منتشر کرد» دکترين امنيت ملی « ، رئيس جمھور اوباما ٢٠١٥ بروری ف٦در 

و حضور نيروھای نظامی اياالت متحده بيش از پيش اھميت ] فريقای شمالیادر خاورميانه و در [ثبات دراز مدت «

به ھمين علت ما در توان اسرائيل، اردن و . د که قادر به دفاع از خودشان باشنداز ھمکاران انتظار دار. خواھد داشت

ھمکارانمان در خليج سرمايه گذاری می کنيم تا اعمال خشونت را مأيوس کند و با حفظ تعھدات خدشه ناپذيرمان برای 

  )٤(» ...امنيت اسرائيل

يه يمن آغاز کرد و ھدفش بازگرداندن رئيس را عل» توفان قاطع « عربستان سعودی عمليات ٢٠١٥ چ مار٢٥در 

ّموضوع در واقع اجرای توافقات سری اسرائيل و عربستان . جمھور يمن بود که طی قيام مردمی برکنار شده بود

  ).٥(سعودی برای بھره برداری از منطقۀ نفتی ربع الخالی بود 

  Y9WlUO545F7/be.youtu://shttp: لينک ويدئو 

 عادل الجبير سفير عربستان سعودی در اياالت متحده به پرسش سی ان ان در مورد طرح بمب ٢٠١٥ چ مار٢٦در 

  .می سعودی پاسخ نگفتوات

مستقر ) دولتی که به رسميت شناخته نشده( ستاد فرماندھی مشترک توسط اسرائيل در سومالی الند ٢٠١٥ چ مار٣٠در 

ستين روز عربستان سعودی، مصر، امارات متحدۀ عربی، اردن، مراکش و سودان به فرماندھی اسرائيل در از نخ. شد

  .آن شرکت کردند

به » نيروی مشترک عرب« اتحاديۀ عرب طی گردھمآئی در شرم الشيخ طرح ٢٠١٥ اپريلفردای آن روز، در اول 

 برای مبارزه عليه ١٩٥٠دفاع عرب در سال از ديدگاه رسمی، موضوع به کار بستن منشور ). ٦(تصويب رسيد 

  . عرب پيمان جديد نظامی عرب را به فرماندھی اسرائيل به تصويب رساندۀًعمال اتحادي. تروريسم بود

  IQphmPM7Myy/be.youtu://https: اينک ويدئو 

پرتاب اين . می تاکتيک در يمن به کار بردوندھی اسرائيل يک بمب ات، نيروی مشترک عرب به فرما٢٠١٥در ماه مه 

  .ًبمب احتماال به ھدف تخريب يک سنگر زير زمينی به کار برده شده است

  locZaQ4dHY2/be.youtu://https: لينک ويدئو 

يد کرد که ئ تأFox Business کارشناس اطالعاتی در Duane Clarridge، دوآن کالريج ٢٠١٥ جوالی ١٦در 

  .می خريداری کرده استوعربستان سعودی از پاکستان بمب ات

  BPeIVU7ZoUb/be.youtu://https: لينک ويدئو 

می خريداری وکه نمی توانيم بمب ات وزير امور خارجه جان کری در سی ان ان اظھار داشت ٢٠١٦ جنوری ١٨در 

  .ی به عربستان سعودی ھشدار دادئکنيم و آن را حمل کنيم، و در مورد نقض منشور منع گسترش سالح ھای ھسته 

  E4o9HmWMdE5/be.youtu://https: لينک ويدئو 

، تحليلگر سعودی دھام العنزی در راشيا تودی به زبان عربی گفت که کشور او برای حفاظت از ٢٠١٦ بروری ف١٥در 

  .می در اختيار دارد و قئرت ھای بزرگ نيز از اين موضوع مطلع ھستندواعراب از دو سال پيش بمب ات

 توسط سرويس اسرائيلی ً روی سايت راشيا تودی فورا٢٠١٨ بروری ف١٥گفته ھای تحليلگر سعودی دھام العنزی در 

ول سياسی در ؤبا اين وجود ھيچ مقام مس.   ترجمه و منتشر شد و انعکاس بزرگی در جھان عرب داشتMemri ممری
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و راشيا تودی نيز آن را از سايت انترنتی خود . عرصۀ بين المللی و نه خود سعودی ھا چيزی در اين رابطه نگفتند

  .حذف کرد

وشنفکر نزديک به شاھزاده محمد بن سلمان، اين گمان را به ذھن ما متبادر می کند که گوئی گزاره ھای دھام العنزی، ر

حرف می ) بمب نوترونی(حرف نمی زند بلکه از بمب تاکتيک ) می يا ھيدرژنیوبمب ات(ژيک يمی ستراتواز بمب ات

امنيت «ژيک  يمی ستراتو اتدر واقع در نمی يابيم که چگونه عربستان سعودی می خواھد با استفاده از بمب. زند

در نتيجه، اين موضوع به رويدادی باز می گردد که در يمن . سوريه تضمين کند» ديکتاتور«را در مقابل » اعراب

  .با اين وجود ھيچ اطمينانی در کار نيست. مشاھده کرديم

 و با  حی را ساخته باشدبه روشنی آشکار است که احتمال بسيار کمی وجود دارد که عربستان سعودی خودش چنين سال

آگاھی به اين امر که به ھيچ عنوان صالحيت علمی و فنی کافی در اين زمينه را ندارد، ولی ممکن است که اين سالح را 

ی را امضا نکرده اند، مثل پاکستان و ئاز کشورھائی خريداری کرده باشد که منشور منع گسترش سالح ھای ھسته 

کالريج باور داشته باشيم؛ اين اسالم آباد بوده که دانش فنی خود را فروخته است، در اين اگر به گزارش دوآن . اسرائيل

  .باشد) تاکتيک(صورت بمب خريداری شده نمی تواند بمب نوترونی 

 کنندۀ منشور منع گسترش ءژيک باشد، عربستان سعودی به عنوان امضايدر ھر صورت، که بمب تاکتيک يا سترات

ولی راه گريزی وجود دارد و آن ھم اين است که شاه سلمان . اختيار گرفتن آن را نداشته استی حق در ئسالح ھسته 

در واقع می .  منشور متھم نشودضاعالن کند که خريد اين سالح را به نام خودش انجام داده تا عربستان سعودی به نق

در نتيجه . صندوق سلطنتی تعلق دارددانيم که دولت عربستان سعودی ملک خصوصی پادشاه است و بودجۀ آن نيز به 

چنين . ی خواھيم بود، يعنی سناريوئی که تا کنون برايمان قابل تصور نبودئما شاھد خصوصی سازی سالح ھسته 

  .تحولی را بايد خيلی جدی بگيريم

الت طور مشخص، روند رويدادھا اين فکر را به ذھن ما متبادر می کند که سعودی ھا در چھارچوب سياست اياه ب

بر اين اساس، سعودی ھا بنيادھای خاور . یئمتحده عمل کرده اند، ولی با نقض منشور منع گسترش سالح ھای ھسته 

ی را پی ريزی کرده اند، يعنی منطقه ای که در گسترۀ آن ايران نخواھد نتوانست نقشی را که شيخ ئنزديک ھسته 

به حساب دوستان آنگلو » ژاندارم منطقه « يعنی نقش روحانی آرزوی آن را در سر می پروراند به عھده بگيرد، 
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