
عربستان

ديپلماسي 10
بهگفتوگوباهمهطرفهابرايحفظبرجامادامهميدهيم

نيكوالس هاپتون، سفير بريتانيا در تهران تاكيد كرد كه كشورش گفت وگو با تمام طرف ها و ترغيب شان به پايبندي كامل به توافق هسته اي سال 2015 و شروط آن، كه به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهدداد. وي گفت: »آنچه 
مي توانم درباره موضع انگليس در قبال اين توافق بگويم اين است كه ما به طور كامل و قوي از اجراي برجام حمايت مي كنيم. ما به شدت با شركاي خود در اين توافق همكاري جدي داريم تا اين توافق موفقيت آميز باشد.« هاپتون گفت: 

»انگليس باور دارد برجام عامل برقراري صلح، ثبات، امنيت و رفاه براي منطقه و ايجاد روابط بهتر با دولت ايران است.«

پنجشنبه 20 مهر 1396، 21 محرم 1439،  12  اكتبر2017،  سال پانزد                        هم، شماره 3927 siasat@etemadnewspaper.ir

توافق هسته اي

لندن – واش��نگتن، لن��دن – تهران، 
تماس هاي تلفن��ي از مقصد پايتخت 

بريتاني��ا به پايتخت ه��اي ايران و اي��االت متحده در 
48 س��اعت گذشته ش��دت بيش��تري گرفته است. 
همزمان علي اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي 
نيز روز چهارشنبه خود را در لندن گذراند و مهم ترين 

ديدار وي با بوريس جانس��ون، وزي��ر خارجه بريتانيا 
كليد خورد. شمارش معكوس براي اعالم نظر دونالد 
ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده درباره سياست 
جامع اين كشور در چهار سال آتي در قبال ايران آغاز 

شده است و همزمان تب ترس اروپا را فراگرفته است، 
هرچند كه عدم تاييد پايبندي ايران به برجام از سوي 
امريكا، ناقض توافق هسته اي نيست اما به هرحال اين 
توافق را ب��ه مدت 60 روز گرفت��ار كنگره اي مي كند 
تا دندان مس��لح به جمهوريخواهان كه هنوز صداي 
واحدي از درون آن درباره حفظ يا برهم زدن برجام به 
گوش نمي رسد. از 20 ژانويه تاكنون كه ترامپ قدرت 
را در اياالت متحده به دس��ت گرفته اس��ت اتحاديه 
اروپا و سران كش��ورهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان در 
مناس��بت هاي متف��اوت و در گفت وگو ب��ا مقام هاي 
متفاوت كابينه جديد به آنها گوشزد كرده اند كه توافق 
هسته اي با ايران يك تعهد چندجانبه بين المللي است 
و نه قصه ميان تهران و واش��نگتن كه با چرخش قلم 
رييس جمهور جديد كه اتفاق��ا از ميراث هاي باراك 
اوباما متنفر است، از بين برود. عملكرد ترامپ در چند 
ماه گذشته نش��ان داد كه وي كمترين توجهي براي 
اين توافق هاي بين المللي و چندجانبه قايل نيست و 
قصه به اين بخش پرغصه براي اروپا، روس��يه و چين 
رسيد كه گفته مي شود ترامپ پايبندي ايران را تاييد 
نخواهدكرد. در چنين ش��رايطي ساعت از كار اداري 
در بريتانيا گذش��ته بود كه ترزا مي،  نخست وزير اين 
كشور مس��تقيما وارد ميدان ش��د و با دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا تماس تلفني گرفت. ترزا مي  كه 
در نخستين هفته هاي حضور ترامپ در كاخ سفيد به 
نخستين رهبر اروپايي بدل شد كه به ديدار كليددار 
جديد قدرت در واش��نگتن رفته ب��ود در اين تماس 
تلفني نيز س��خنان خود در همان نخستين ديدار را 
تكرار و تاكيد كرد كه بهتر اس��ت ترامپ چراغ س��بز 
الزم براي ادامه حيات برجام را نشان دهد. وي در اين 
تماس تلفني خاطرنش��ان كرد كه ادامه برجام براي 
امنيت منطقه اي بسيار مهم است. دفتر نخست وزيري 
بريتانيا پس از اين تماس تلفني در بيانيه اي اعالم كرد 
كه دو مقام موافقت كرده اند كه با هم در تماس مداوم 
تا پيش از اعالم تصميم ترامپ در مورد ايران باشند و 
لندن پيش از اعالم رسمي اين خبر در جريان جزييات 
اين تصميم قرار بگيرد. ترزا مي  در اين تماس تلفني با 
ترامپ به نوعي موضع واحد اروپا در قبال برجام را نيز 
به وي يادآوري و تاكيد كرد كه تعهد انگليس به برجام 
در حقيقت تعهد مشترك اين كشور و شركاي اروپايي 

آن به توافق هس��ته اي با تهران اس��ت. نخست وزير 
بريتانيا كه در نخستين ديدار با رييس جمهور امريكا 
در كاخ سفيد نيز ادعاهاي بي پايه و اساسي را در مورد 
فعاليت هاي منطقه اي ايران مطرح كرده بود اين بار نيز 
تاكيد كرد كه لندن مراقب اجراي كامل برجام از سوي 
تهران است و البته كه انگليس و ساير شركاي اروپايي 
آن به دنبال همكاري با اي��االت متحده جهت مقابله 
با رفتارهاي بي ثبات كننده ايران در منطقه هستند. 

در حالي كه در بيانيه دفتر نخست وزير بريتانيا تاكيد 
شده بود كه ترزا مي  بيشترين وقت مكالمه را به تالش 
ب��راي متقاعد كردن ترامپ به باق��ي ماندن امريكا در 
برجام متمركز كرده بود اما بيانيه كاخ سفيد به گونه اي 
كامال متفاوت تنظيم شده بود. در اين بيانيه تاكيد شده 
بود كه رييس جمهور امريكا در تماس با نخس��ت وزير 
بريتانيا بر لزوم همكاري مشترك دو طرف براي تحت 
فشار قرار دادن تهران به واسطه فعاليت هاي منطقه اي 
اين كشور كه واشنگتن آنها را بي ثبات كننده مي خواند، 
توافق كردند. همچنين در اين بيانيه تاكيد شده بود كه 
ترامپ و ترزا مي  در مورد غيرقانوني بودن فعاليت هاي 

موشكي ايران نيز گفت وگو كرده اند. 
 البته تالش هاي دولت بريتانيا در راستاي حفظ برجام 
تنها به تماس تلفني نخس��ت وزير ب��ا رييس جمهور 
امريكا محدود نش��د و بوريس جانسون، وزير خارجه 
نيز با همتاي امريكايي خود ركس تيلرس��ون تماس 
تلفني برقرار كرد. جانس��ون در اين تماس تلفني بار 
ديگر بر حمايت بريتانيا از اين توافق هسته اي تاكيد 
كرد. رسانه هاي انگليسي در پوشش اين تماس هاي 
ديپلماتي��ك ميان تهران – واش��نگتن نوش��تند كه 
بريتانيا، اياالت متح��ده را براي باقي ماندن در برجام 
تحت فشار قرار داده اس��ت و اين ميزان فشار بر كاخ 
سفيد از سوي متحد قديمي در اروپا بسيار نادر است. 
جانسون در بخش هايي از گفت وگو با ركس تيلرسون 
تاكيد كرد كه برنامه جامع اقدام مش��ترك نتيجه 13 
سال توسل به ديپلماسي است و عمال منجر به افزايش 
امني��ت هم در س��طح منطقه اي و هم ب��راي بريتانيا 
ش��ده اس��ت. درحالي كه دونالد ترامپ مي گويد كه 
ادامه تعليق تحريم هاي هسته اي ايران به نفع امنيت 
ملي امريكا نيس��ت اما همتاي انگليسي وي در همين 
گفت وگ��وي تلفني چند ب��ار به وزي��ر خارجه دولت 

ترامپ تاكيد مي كند كه برجام به داليل فوايد امنيتي 
كه براي منطقه و در س��طح بين المللي داش��ته است 
بايد تداوم پيدا كند. جانس��ون همزمان با گفت وگوي 
تلفني با تيلرس��ون، با محمدج��واد ظريف، وزير امور 
خارجه كش��ورمان نيز تماس تلفني داش��ت. در اين 
گفت وگوي تلفني مي��ان تهران و لندن بود كه رييس 
دستگاه ديپلماس��ي بريتانيا هم تعهد لندن به توافق 
هسته اي با ايران را تكرار و هم در مورد وضعيت نازنين 
زاغري، زنداني دو تابعيتي ايراني – انگليسي در ايران 

ابراز نگراني كرد. 
حمايت شفاهي و عملي از برجام 

وزارت امور خارجه انگليس به اعالم خبر تماس هاي 
تلفني ميان لندن و واشنگتن بسنده نكرد و با انتشار 
بيانيه اي تاكيد كرد كه لندن در آستانه ضرب االجل 
واش��نگتن براي تاييد مجدد پايبندي ايران از توافق 
هس��ته اي حمايت مي كن��د. در بخش هاي��ي از اين 
بيانيه نيز ادعاهاي��ي در مورد فعاليت هاي منطقه اي 
ايران مطرح و نوشته شده است كه انگليس، فرانسه و 
آلمان به وضوح اعالم كرده اند كه اگرچه فعاليت هاي 
ايران در منطقه قابل قبول نيست، اين كشور به تمام 
تعهدات هس��ته اي خود عمل كرده است. در تالش 
همزمان ديگري ميان لندن و ساير طرف هاي اروپايي 
حاضر در برجام كارن پي پرس، مدير سياسي وزارت 
امور خارجه انگليس در يك نشست با همتايان خود 
از فرانسه، آلمان و اتحاديه اروپا ديدار و درباره موضع 

اروپا در قبال برجام گفت وگو كردند. 
غني سازي برجام در ديدار با معمار فني توافق 

علي اكب��ر صالح��ي، رييس س��ازمان ان��رژي اتمي 
كشورمان كه به دعوت بوريس جانسون، وزير خارجه 
انگليس و در ادامه س��فرش به ايتاليا ش��ب سه شنبه 
وارد لندن ش��د، صبح چهارش��نبه به هم��راه حميد 
بعيدي نژاد، س��فير ايران در انگليس با جانسون ديدار 
و گفت وگو ك��رد. در اين ديدار دوط��رف ضمن مرور 
آخرين تح��والت بين المللي، منطق��ه اي و دوجانبه، 
درب��اره برجام و وضعيت پي��ش روي اين توافق بحث 
و گفت وگ��و كردن��د. جانس��ون در اين دي��دار نيز از 
توافق هس��ته اي به عنوان يك دس��تاورد بين المللي 
 ي��اد و بر حمايت قاطع كش��ورش از برجام و حفظ آن

 تاكيد كرد. 

سارا معصومي

وزير امورخارجه انگليس در ديدار با  علي اكبرصالحي  تاكيد كرد

تالشلندنبرايحفظتوافقهستهاي
ترزا مي، نخست وزير بريتانيا در تماس تلفني با رييس جمهور اياالت متحده ضرورت بقاي برجام را  گوشزد كرد

اياالت متحده

 ش��بكه خبري ان بي س��ي در گزارشي 
اختصاصي مي نويسد كه رييس جمهور 
امريكا در جلسه اي با فرماندهان پنتاگون از آنها خواسته 
است حجم تسليحات هس��ته اي اياالت متحده امريكا 
10 برابر شود. به نوش��ته ان بي سي 3 مقام پنتاگون كه 
در جلسه با ترامپ حضور داشته اند اين اظهارات ترامپ را 
تاييد كرده اند. بر اساس اين گزارش در اين جلسه كه در 
تابستان برگزار شده است و قدرتمندترين مقامات امنيتي 
و نظامي امريكا در آن حضور داش��تند، دونالد ترامپ در 
واكنش به نمايش يك نمودار كه انقباض پيوسته حجم 
تسليحات اتمي اياالت متحده امريكا از آخر دهه 1960 
تاكنون را نش��ان مي داد، از فرماندهان نظامي خواسته 
است كه روند حركت اين نمودار بايد وارونه شود. به گفته 
يك مقام حاضر در جلسه، ترامپ با نشان دادن يك نقطه 
در باالي نمودار تاكيد مي كند كه به جاي رفتن به سمت 
پايين، نمودار بايد به سمت باال حركت كند. يكي ديگر از 
مقامات حاضر در جلسه مي گويد كه مشاوران ترامپ كه 
در جلسه حاضر بودند يعني فرمانده ستاد مشترك ارتش 
و وزير امورخارجه به شدت از اين واكنش دونالد ترامپ 
غافل گير ش��ده اند. ان بي س��ي در گزارش خود مي آورد 
كه مقامات حاضر در جلسه با تعجب نسبت به ناآگاهي 
ترام��پ از وضعيت براي او توضي��ح مي دهند كه موانع 
قانوني و عملي براي توس��عه زرادخانه هسته اي امريكا 
وجود دارد و در عين حال شرايط نظامي اياالت متحده 
امريكا در ش��رايط حاضر بسيار قوي تر از زماني است كه 
در اواخر دهه 1960، تعداد سالح هاي هسته اي امريكا 
در باالترين تعداد خود قرار داشت. به نوشته ان بي سي، 
نشس��ت مذكور كه 20 جوالي برگزار شد، يك نشست 
بسيار طوالني بود و در آن عمليات ها و نيروهاي مستقر 
امريكا در سراس��ر جهان با جزييات براي رييس جمهور 
شرح داده شده است. بر اس��اس گزارش منتشر شده از 
سوي كاخ س��فيد از نشس��ت ترامپ با تيم امنيت ملي 
كابينه اش، اس��تفاده از هر وسيله ممكن از جمله گزينه 
تس��ليحات هس��ته اي، براي مقابله با خطر كره شمالي 
مطرح شده است. اظهارات اخير ترامپ در مورد استفاده 
از سالح هس��ته اي در مساله كره ش��مالي در شرايطي 
مطرح مي ش��ود كه خبرنگاران از قول مقامات بلندپايه 
جمهوريخواهان نق��ل مي كنند كه وزير دف��اع، ژنرال 
متيس و رييس دفت��ر ترامپ، ژنرال ج��ان كلي، حتي 
ممكن است از حمله فيزيكي براي جلوگيري از استفاده 
رييس جمهور از سالح هسته اي استفاده كنند!به گزارش 
ان بي سي مقاماتي كه در جلسه رييس جمهور با مقامات 
امنيتي و نظامي حضور داش��ته اند ش��رح مي دهند كه 
ترامپ در چند بخش از جلسه تاكيد كرد كه بايد نه تنها 
حجم سالح هاي هسته اي امريكا افزايش پيدا كند، بلكه 

تعداد پرس��نل و تجهيزات نظامي متع��ارف امريكا هم 
در نقاط مختلف بيشتر ش��ود. اين در شرايطي است كه 
كارشناسان خلع س��الح اين اظهارات رييس جمهور را 
بر خالف موض��ع چند دهه اي اياالت متح��ده امريكا و 
بر خالف تمام پيمان هايي مي دانند كه روساي جمهور 
قبلي امريكا از زمان رونالد ريگان تاكنون امضا كرده اند. 
جو سيرينسيون، كارشناس مسائل هسته اي در گفت وگو 
با ام اس ان بي سي ضمن هش��دار در مورد احتمال وقوع 
مس��ابقه تس��ليحاتي در صورت اجراي اي��ن تصميم، 
مي گويد: »اگر قرار باشد تعداد سالح هاي هسته اي امريكا 
افزايش پيدا بكند، روس ها هم به همان اندازه زرادخانه 
خود را ب��زرگ مي كنند و چين ه��م در پي آنها حركت 
مي كند. « اين كارشناس هسته اي مي گويد: »طي 71 
سال گذشته هيچ عمليات نظامي امريكا وجود نداشت كه 
در آن نيازي به سالح هسته اي باشد.«بر اساس گزارش 

ان بي سي اين نخستين باري است كه جزيياتي در مورد 
جلسه 20 جوالي ترامپ با فرماندهان نظامي و امنيتي 
منتشر مي شود. اين گزارش نشانه اي تازه از شكاف عظيم 
در ميان رييس جمهور امريكا به عنوان فرمانده كل قوا با 
اعضاي كابينه و رهبري نظامي امريكا در پنتاگون است 
كه ناش��ي از جهان بيني ها و تجربه هاي متفاوت است. 
دونالد ترامپ، پي��ش از آنكه به عن��وان رييس جمهور 
تحليف شود، در سخنراني عمومي بر »افزايش توانايي 
هس��ته اي امريكا« تاكيد كرده بود، اما اين نخستين بار 
بود كه رييس جمهور عمال دس��تور خودش را در جمع 
فرماندهان نظامي و رهبران پنتاگ��ون مطرح مي كرد. 
مقامات حاضر در جلس��ه اي كه با ان بي س��ي گفت وگو 
كرده اند به »جاخوردن« و »بهت زدگي« مقامات پنتاگون 
از سطح دانش و اطالعات رييس جمهور از مسائل امنيت 
ملي و پرونده هايي مانند كره شمالي، عراق و افغانستان 
اشاره مي كنند. بر اساس اين گزارش دست كم دو نفر از 
مشاوران رييس جمهور در اين جلسه داليل غيرعملي 

بودن توسعه زرادخانه هسته اي اياالت متحده امريكا را 
ذكر كرده اند و به پيمان هاي بين المللي و محدوديت هاي 
بودجه اياالت متحده امريكا براي اين كار اشاره كرده اند. 
به گفته يك مقام آگاه، پنتاگون در حال تالش است تا در 
تهيه »گزارش بررسي استعداد هسته اي« اياالت متحده 
امريكا كه قرار است اواخر س��ال جاري ميالدي يا اوايل 
سال 2018 در اختيار رييس جمهور قرار بگيرد، برخي از 
نگراني هاي او در مورد حجم زرادخانه هسته اي امريكا را 
حل كند. به گفته اين مقام آشنا به مساله »رييس جمهور 
كامال با نوسازي زرادخانه هسته اي موافق است و نگران 
اس��ت كه دولت امريكا س��رمايه گذاري روي نوسازي را 
متوقف كند.« بر اس��اس اين گزارش نم��وداري كه در 
جلسه امنيتي به ترامپ نشان داده شد، تعداد سالح هاي 
هس��ته اي امريكا در اواخر دهه 1960، برابر با 32 هزار 
قطعه س��الح بوده است. بر اساس جديدترين اطالعاتي 
كه فدراسيون دانشمندان امريكايي منتشر كرده است 
در حال حاضر تعداد كالهك هاي هس��ته اي امريكا به 
4000 عدد رسيده است. خواسته ترامپ در جلسه مذكور 
عوض كردن روند كاهش و رساندن تعداد كالهك هاي 
هسته اي به رقمي فراتر از تعداد كالهك ها در دهه 1960 
بود كه افزايش 10 برابر حجم زرادخانه سالح هسته اي 
است. به گفته جو سيرينسيون، برخالف افزايش تعداد 
كالهك هاي هسته اي، مساله نوسازي و مدرنيزاسيون 
زرادخانه هس��ته اي، مخالف تعهدات بين المللي اياالت 
متحده امريكا نيس��ت. اين كارشناس مسائل هسته اي 
مي گويد: »به خاطر نوس��ازي به دردسر نخواهيم افتاد. 
در دو صورت امكان ايجاد دردسر بين المللي براي امريكا 
وجود دارد: اول اينكه تعداد سالح ها را زياد كنيد، چرا كه 
بر اس��اس پيمان ها تعداد سالح هاي استراتژيك سقف 
دارد و دوم اينكه س��الح جديدي بس��ازيد كه بر اساس 
پيمان ه��اي دوجانب��ه و بين المللي ممنوع باش��د.«به 
گفته مناب��ع آگاه در پنتاگون، وزارت دفاع امريكا تالش 
مي كند تا با قانع ك��ردن رييس جمهور به پذيرش ادامه 
ايده نوسازي، پيشنهاد افزايش تعداد سالح ها را فراموش 
كند. هنوز مشخص نيست دقيقا چه بخشي از صحبت ها 
در اين جلسه باعث شده است كه پس از اين جلسه ركس 
تيلرسون، وزير امورخارجه امريكا، ترامپ را يك »احمق« 
خطاب كند. ترامپ به ش��خصه طي سال هاي گذشته 
موضع گيري هاي متضادي در مورد قابليت هاي هسته اي 
امريكا داشته است. در يكي از مناظره هاي انتخاباتي سال 
2015، ترامپ كه در آن زمان نامزد رياست جمهوري بود 
زماني كه از او در مورد س��ه گانه هوايي، دريايي و زميني 
سالح هاي هسته اي سوال شد، بدون نظر بود. 3 ماه بعد 
او در مصاحبه اي با س��ي ان ان وقتي با فش��ار مجري در 
مورد نظر شخصي اش در مورد خلع سالح اتمي مواجه 
ش��د، جواب داد: »من خودم موافق افزايش سالح هاي 

هسته اي نيستم. «

چند روز پيش معاون نماينده عربستان 
در س��ازمان مل��ل در س��خنراني خود 
خواس��تار بررسي بيش��تر پايبندي ايران به برجام شد، 
عربستان همچنين خواس��تار ايجاد منطقه  اي عاري از 
سالح هاي هسته اي در خاورميانه شد و گفت اسراييل 
به دليل مخالفت هاي خود با اين مساله از محقق شدن 
اين موضوع جلوگيري مي كند. اما نماينده س��عودي به 
همين مقدار در انتقاد از اسراييل بسنده كرده در عوض 
مدعي شده اگر ايران برجام را زير پا بگذارد بايد تحريم ها 
به صورت فع��ال و فوري مج��ددا عليه ته��ران اعمال 
شود. عربس��تان همچنين از صنعت موشكي ايران ابراز 
نگراني كرده است و از همه كشورهاي جهان خواسته تا 
سالح هاي اتمي يا ديگر جنگ افزارهاي كشتار جمعي 
خود را كنار بگذارند و در راه رس��يدن به ثبات سياسي و 
امنيتي در جهان تالش بيش��تري كنند. از طرفي اخيرا 
هم مدير اجرايي بخش فناوري هسته اي شهرك ملك 
عبداهلل براي فناوري هسته اي و تجديد پذير تاكيد كرده 
كه رياض قرار است تا پايان سال 2018 قرارداد ساخت 
دو نيروگاه اتمي در ش��هرك ملك عبداهلل را امضا كند. 
حركت عربستان به س��وي تبديل شدن به يك قدرت 
هس��ته اي در منطقه در واقع بخشي از برنامه اين كشور 
بر اساس چشم انداز 2030 محمد بن سلمان هم هست. 
ادعاي عربستان اين اس��ت كه هدف و غايت اين كشور 
از دس��تيابي به فناوري هسته اي توليد انرژي است زيرا 
رياض مي خواهد بر اساس چشم انداز 2030 وابستگي 
خود به نفت را به كمترين ميزان ممكن برساند. تمام اين 
اظهارنظر ها مي تواند از س��وي كشوري كه خود پرونده 
مبهم��ي در اين زمينه ندارد منطقي به نظر برس��د، اما 
عربستان هس��ته اي موضوع جديدي نيست. عربستان 
خود فناوري توليد س��الح اتمي را ندارد، اما چهره هاي 
سياسي و امنيتي زيادي اعتراف كرده اند كه اين كشور 
س��الح اتمي را در اختيار دارد. تركي الفيصل، شاهزاده 
سعودي و رييس پيشين س��ازمان اطالعات اين كشور 
يك بار گفته بود اگر ايران به سالح هسته اي دست پيدا 
كند عربستان هم سالح هسته اي خواهد داشت، عادل 
الجبير، وزير خارجه فعلي اين كشور در دوره اي كه سفير 
عربستان در واشنگتن بود در گفت وگويي كوتاه با شبكه 
سي ان ان گفته بود كه عربستان برنامه هسته اي ويژه خود 
را خواهد س��اخت و براي مقابله با برنامه هسته اي ايران 

اقدام به ساخت سالح اتمي هم خواهد كرد. 
اين نخس��تين بار نبود كه مسووالن س��عودي ايران را 
به تالش براي دس��تيابي به س��الح اتمي متهم كرده و 
همين را بهانه خود براي هرگونه تالشي براي دستيابي 
به س��الح اتمي عنوان كرده بودند. عربستان سه گزينه 
پيش روي خود داش��ت؛ يكي اينكه با كش��ورهايي كه 

سالح اتمي دارند همكاري كند، ديگر اينكه تالش كند 
تا تمام كالهك هاي هس��ته اي موج��ود در خاورميانه 
نابود شود، گزينه س��وم هم اين است كه خود به سوي 
دستيابي به سالح اتمي يا برنامه جامع فناوري هسته اي 
گام بردارد، آنطور كه به نظر مي رسد رياض همه چيز را 
با هم مي خواهد هم اينكه سفارش توليد سالح اتمي را به 
پاكستان داده بود، ديگر اينكه اين كشور برنامه هسته اي 
خود را با همكاري چند كشور آغاز كرده و مي خواهد بر 
اساس چش��م انداز 2030 به سوي دستيابي به فناوري 
هسته اي گام بردارد، در نهايت هم در سخنراني هاي خود 
از كشورهاي منطقه دعوت مي كند تا جنگ افزار اتمي 
خود را نابود كنند. از اوايل دهه هشتاد قرن گذشته رياض 
به عنوان اسپانسر برنامه هسته اي پاكستان به نوعي به 
تسليحات اتمي دست پيدا كرده است، قرائت متفاوتي 
از اين همكاري و شراكت وجود دارد برخي معتقدند كه 

پاكستان به عربس��تان وعده داده تا سپري اتمي براي 
اين كش��ور تامين كند مانند وعده اي كه واشنگتن در 
دوران جنگ سرد به همپيمانان اروپايي اش داده بود اما 
با توجه به اظهارات يك مس��وول ارشد در ناتو كه سال 
2011 منتشر ش��ده بود، اين همكاري فراتر از آن بوده 
و محموله بمب هاي سفارشي رياض در پاكستان، آماده 
انتقال به عربس��تان بوده است. در س��ال 1980 اوضاع 
جهان به شدت بي ثبات شده بود، جنگ ميان اتحاديه 
جماهير شوروي و افغانستان از يك سو، جنگ تحميلي 
عراق به ايران از سوي ديگر و درگير بودن سازمان سيا 
براي جاسوسي از اين كشورها باعت شده بود تا عربستان 
از اين فرصت استفاده كند و با رقيب امريكا يعني چين 
توافق��ي 2 تا 3/5 ميليارد دالري امض��ا كرده بود كه بر 
 CSS-2 اساس آن عربستان به موشك هاي بالستيكي
دست پيدا كند و چين يك پايگاه نظامي به اين منظور 
تاس��يس كند و هزار مهندس و آموزش دهنده چيني 
براي آموزش افسران و نظاميان سعودي در اين پايگاه 

به عربس��تان اعزام شوند. در س��ال 1988 رسانه هاي 
امريكايي از اي��ن توافق پرده برداش��تند و در آن زمان 
امريكا از عربستان خواسته بود تا درباره اين تجهيزات 
جديد پاس��خ دهد، عربستان مدعي ش��ده بود كه اين 
موشك هاي بالس��تيكي تنها با هدف دفاع از رياض در 
برابر ايران با كالهك هاي انفجاري ساخته شده است و 
قرار نيست خطري براي اسراييل ايجاد كند. امريكا اصرار 
خود را ادامه داد تا بتواند از اين موشك ها و پايگاه نظامي 
كه در آن مس��تقر شده است بازرسي صورت بگيرد، اما 
پاسخ نهايي را چيني ها به واشنگتن دادند و اعالم كردند 
كه آنها اجازه بازرس��ي از اين موشك ها را نمي دهند اما 
س��عودي ها تعهداتي امضا كرده اند كه از موشك هاي 
خود عليه ديگر كشورها استفاده نكنند. در سال 1990 
عربس��تان به صورت كامل كنترل اين موشك ها را به 
دس��ت گرفت. به نظر مي رس��د كه خودداري و اصرار 
چين و عربستان از صدور مجوز بازرسي از اين تسليحات 
جنگي نش��ان مي دهد چيزي براي پنهان كردن وجود 
داشته، چرا كه در آگوست سال 1994 محمد الخليوي 
يكي از ديپلمات هاي عربستان در سازمان ملل با ترك 
مس��ووليت خود به اپوزيسيون عربس��تان پيوست و از 
امريكا درخواست پناهندگي سياسي كرد. واشنگتن در 
همان ماه به او پناهندگي سياسي داد و او را به مسووالن 
س��عودي تحويل نداد، ب��ا اين حال الخليوي اس��ناد و 
پرونده هايي را كه از س��فارت عربستان در واشنگتن به 
همراه داشت به مسووالن سازمان سيا داد و اين اسناد 
نشان مي دادند كه عربستان وارد برنامه اي براي دستيابي 
به سالح اتمي شده است به همين دليل الخليوي از بيم 
اينكه به وسيله مسووالن اطالعاتي عربستاني ترور شود 
و با توجه به مخالفت امريكا با تامين امنيت فدرال براي 
او مجبور ش��د به صورت پنهاني زندگي كند. در س��ال 
1998 پاكس��تان چندين آزمايش اتمي انجام داد و در 
آن زمان رياض دست داش��تن در اين برنامه را تكذيب 
كرده بود با وجود اينكه بر كس��ي پوش��يده نيست كه 
عربستان اصلي ترين حامي مالي پاكستان در اين برنامه 
به شمار مي رفت و حتي در دوره اي كه پاكستان از سوي 
امريكا تحريم ش��ده بود رياض كمك هاي زيادي براي 
حمايت از اقتصاد اين كش��ور انجام داده بود و در سال 
1999 عبدالقدير خان، پروفسور پاكستاني معروف به 
پدر بمب اتمي اس��المي به عربستان سفر كرد. شواهد 
و ادله  حاكي بر اينكه عربس��تان پيش از آغاز مذاكرات 
هس��ته اي غرب با ايران به سالح اتمي دست پيدا كرده 
بس��يار اس��ت، نمونه اي از اين گزارش ها ك��ه به نقل از 
مسووالن ارشد امنيتي منتشر شده مربوط به گزارش 
وبگاه اسراييلي دبكا است كه به نقل از يكي از مسووالن 
ارشد موساد گزارش داده، پاكستان دو بمب اتمي را در 
پايگاه نظامي »كامرا« در ش��مال اين كشور در اختيار 

عربستان قرار داده است. 

يسرا بخاخ شهاب شهسواري

عربستان: اگر ايران برجام را نقض كند، بايد مجددا تحريم شودروزي كه مقامات پنتاگون از ناآگاهي رييس جمهور در مورد مسائل جهان جاخوردند

ماجراجويي هاي اتمي رياض برنامه ترامپ براي 10 برابر كردن تسليحات هسته اي امريكا
مقامات�ي كه در جلس�ه 
رييس جمهور با مقامات 
امنيت�ي و نظامي حضور 
داشته اند شرح مي دهند 
كه ترامپ در چند بخش 
از جلس�ه تاكي�د ك�رد 
ك�ه باي�د نه تنه�ا حجم 
هس�ته اي  س�اح هاي 
امري�كا افزاي�ش پي�دا 
كند، بلكه تعداد پرسنل 
نظام�ي  تجهي�زات  و 
متع�ارف امري�كا هم در 
نقاط مختلف بيشتر شود.

تهديدبهدستيابيبهسالحاتمي
در س�ال 2015 روزنام�ه س�اندي تايمز بريتاني�ا در 
گزارش�ي اعام كرده بود كه فقط چن�د روز مانده به 
توافق هسته اي ايران و غرب، رياض همچنان از اهرم 
فش�ار خود عليه امريكايي ها يعني حركت به سوي 
تسليحات اتمي اس�تفاده كرده بود. در طول دوران 
حضور ب�اراك اوباما به عن�وان رييس جمهور امريكا 
و تاش او ب�راي گفت وگو با ايران به وي�ژه در زمينه 
پرونده هسته اي، رياض يكي از مخالفان اين راهبرد 
بود. به گزارش ساندي تايمز عربستان فشارهاي خود 
بر اوباما در خصوص دستيابي به ساح اتمي را در همان 
سال 2009 آغاز كرده و ملك عبداهلل، پادشاه پيشين 
اين كش�ور در ديداري كه با »دنيس راس« ديپلمات 
كهنه كار امريكايي داشت به او گفته بود كه عربستان 

به دنبال دستيابي به ساح اتمي است. 

تهديدترامپبهلغوامتيازانبيسي
ساعاتي پس از انتشار گزارش شبكه خبري ان بي سي، 
در مورد درخواست ترامپ براي 10 برابر شدن زرادخانه 
هسته اي اياالت متحده امريكا، دونالد ترامپ در رسانه 
مورد عاقه خود، يعني حساب كاربري توييترش اين 
گزارش را تكذيب كرد. رييس جمهور امريكا در توييتي 
نوشت: »ان بي سي نيوز جعلي يك داستان سر هم كرده 
است كه من مي خواهم تس�ليحات هسته اي اياالت 
متحده امريكا را 10 برابر كنم. كاما افسانه است و براي 
تحقير كردن سر هم ش�ده. ان بي سي لنگه سي ان ان 
است.« او بافاصله در توييتي ديگر تلويحا خواستار 
لغو امتياز شبكه خبري ان بي سي شد و نوشت: »با اين 
حجم از اخبار جعلي كه از ان بي س�ي و ديگر شبكه ها 
بيرون مي آيد، به چالش كشيدن امتياز اين شبكه ها 

كي قابل قبول خواهد شد؟«


