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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Ria Novosti -ريا نوستی

  ترجمه توسط حميد محوی
  ٢٠١٣ نومبر ٢١

  : ايران 

  اسرائيل و عربستان سعودی تدارک عمليات نظامی توسط 

  

  ی ايران ئبوشھر، نخستين مرکز ھسته: عکس 
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اين . سرويس ھای اطالعاتی اسرائيل موساد و مقامات سعودی برای تنظيم طرح حمله عليه ايران ھمکاری می کنند

  .به نقل از منابع ديپلماتيک منتشر شده است» سندی تايمز«گزارش در روزنامۀ 

نظامی دوباره روی ميز خواھد و، گزينش ييکی از مخاطبان ناشناس روزنامه، گفته است که پس از امضای توافق ژن

  .ند ھر گونه کمک ضروری را در اختيار اسرائيل بگذارنداسعودی ھا خشمگين ھستند و حاضر. بود

ی ايران ناخرسند ھستند، و پيشبينی می کنند ئاسرائيل و عربستان سعودی از چگونگی مذاکرات مرتبط به پروندۀ ھسته 

 بين المللی به اندازۀ کافی بازدارنده نخواھد بود و تھران را از قابليت ساخت  ميانجيگر٦که توافق احتمالی بين ايران و 

  .ی محروم نخواھد کردئسالح ھسته 

بر اساس گزارش اين روزنامه، رياض حاضر است در صورت حمله عليه جمھوری اسالمی پايگاه ھای ھوائی در 

عربستان سعودی در عين حال پيشبينی کرده است که پھپاد، ھليکوپتر نجات و ھواپيماھای . اختيار اسرائيل بگذارد

  .باربری در اختيار اسرائيل قرار دھد
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ن مذاکرات به امضای توافقنامه اي. و به پايان رسيديمبر در ژن نو١٠ کشور ديگر طی ٦ و ين ايراندور جديد مذاکرات ب

 بعدی جلسۀبه گزارش ايرنا، . نجاميد ولی طرفين مذاکره اعالم کردند که در برخی زمينه ھا پيشرفته ھائی داشته اندني

  .و برگزار خواھد شديمبر در ژن نو٢١ و ٢٠ طی ٦ايران و کشورھای بين 

l  

ولی برخی کشورھای . ايران مصمم است که جامعۀ بين الملل حق او را برای غنی سازی اورانيوم به رسميت بشناسد

ه است که حاضر است برای تعليق غنی سازی تھران اعالم کرد. نين امری را نمی پذيردچغربی، به ويژه اياالت متحده 

اورانيوم، کاھش تعداد سانتريفوژھا و پذيرش فوق العادۀ تشريفات بازرسی به عنوان تضمين به آژانس بين المللی انرژی 

  .اتمی، به ازای حذف تحريم ھای بانکی و نفتی تأمل کند

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  نو١٩

  ٢٠١٣مبر  نو١٨، مرکز مطالعات جھانی سازی

  فريقای شمالیاخاور ميانه و : منطقه 

  )جنگ و انرژی(ی ئايران، ھسته : تحليل 

 


