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  !نوازندی  را ملي جنگ نام اسرائیطلبھا
  

 ني پرز ایآقا.  است» محتملاريبس «راني گفت حمله به ایلي اسرائۀ روزنامکي به کشنبهي پرز روز مونيش 

 گفته بود یلي اسرائی خصوصیونيزي تلوۀ شبککي با ی کرد که در مصاحبه ااني روز پس از آن بکياظھارات را 

 عالوه بر رفع راني کردن حمله به ایل عمی برایلي اسرائیمقامھا . شده استتري و جدی جدرانياحتمال حمله به ا

 راني که ناتو و فرانسه گفته اند حمله به ایدر حال . خود دارندیدان غرب متحی به ھمراھازياختالف نظرھا در داخل ن

  . منتشر شده استنهي گزني به در نظر گرفتن اايتاني برلي بر تمای مبنیئ گزارشھاست،ي نی مناسبۀنيگز

 کرده دايپ شي افزاراني اۀ درباری اتمی انرژی المللني چند روز قبل از انتشار گزارش آژانس براني اهي علدھايتھد

  .است

 اني بۀفقط نحو ! زي می روگردد ی و برمزيرمي زرود ی دھه م٢ باي تقرز،ي می روی ھانهي ھمه گزداستان

 شود ؟ اما دهي ددي بایاسي ساي و یغاتي تبلکردي گمانه ھا با چه رونيشتراي بدانم یمن نم.  متفاوت است یدرھرزمان

 ی ھا از رونهي ھمه گزکه ني ایعني نيا. لب است جایکم،  زدندليسرائ اۀواني کاربه نام دولت دۀ بارقرعني که انيا

 یعني ني؟ ا.... فرق داردیلي غرب خزي با ملي اسرائزي مکه ني ایعني ني؟ ا .....لي اسرائزي می غرب رفته روزيم

   ؟ ستي چی؟ باالخره داستان اصل..... از چند جنس است ولي اسرائی غرب با مشکالت اقتصادیمشکالت اقتصاد

 و یاسي و سی مشکالت اقتصاداي و کند یغرب با ناز و کرشمه مخالفت م. نوازد ی بر طبل جنگ ملياسرائ

.  بار از عقب شروع نکنمني ادي داشته باشد ؟ اجازه بدھدي بای مقصرخارجکي ني از زمی  در ھرنقطه ایاجتماع

   ؟ی اقتصاد انساناي و یبلکه از اول خلقت انسان اقتصاد

 نداشت و ی جالبیاسي و سی داخلتيوضع.  سبدش کردی ھم شروع به شمردن تخمھالي اسرائی بھار عرب شروعبا

» یشايرون بن « به نام یلياسرائ لگري تحلکي مبارک رفت که یروز .  بر علت شددي ھم مزی داستان اقتصادنيا

  :گفته بود» يديعوت احارونوت «ۀ در روزنامیدر مقاله ا

 ی نمءنا اكتفاي به سی نظامیروھايت ورود ني ممنوعۀ گذشته درباری در توافق ھایازنگر به بھا ھا تنی   مصر

  .ل ھستندي در فروش گاز مصر به اسرائیكنند، بلكه خواستار بازنگر
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 مبارك، كاھش ارزش ی سرنگونیج اقتصادين نتايتراز مھم.  استنشي مھمتری ولستي موضوع نۀ داستان ھمنيا

 The «یلي اسرائی اقتصادۀروزنام.  ل استيزان اعتماد به اقتصاد اسرائيز كاھش ميو ن) ليواحد پول اسرائ(كل يش

Marker «ك فاجعه ي مبارك ما با ی كرد كه  پس از سرنگونینيش بي زبان ھاآرتص، پی عبرۀبه نقل از روزنام

   .ميشو یرو مه  روبیبزرگ اقتصاد

 ی نواختن بر طبلھای برالي ھا و مشکالت خودش را دارد و اسرائیريغرب درگ.  رفت شي به سرعت پی عرببھار 

 ظاھرا ی غربیھمه دولتھا. شود ی متي رعایقواعد باز.  استرانيسوژه حکومت ا.  آماده استشهيجنگ ھم

 ٢٠ نشست ی در جمع بندی منفجيتا، بلکه به خاطر نستندي  جنگ طلب نکه نينه به خاطر ا. مخالف جنگ ھستند

 از یوالبته تنفر عموم ..... جھان ی خروج از بن بست اقتصادی برای به توافقدنيدر فرانسه و نرس یکشور صنعت

  ......لي دولت اسرائیاستھايس

 چه ني ھند و چه،ي روسل،ي برزیعني "کيبر" ی کشورھااني مني پرسش که در انيدر پاسخ به ا" پروفسور اونت "

 ی جی را دارند که از ھمه اعضانيآنھا قدرت ا:  کنند اظھار داشتءفاي ای توانند در نجات اقتصاد جھانی را مینقش

 انهي گرای ملی اقتصادۀني آنھا معموال خود در زماما.  اقدام کنندی نجات تجارت آزاد جھانی درخواست کنند براستيب

  .  کنندیعمل م

 نفوذ ستي بیچک عضو ج کوی کشورھاکه ني بر اديکأ مطلب با تني از ایگري در بخش دیسي کارشناس سوئنيا

 نياگر ما به ا.  را انجام دھندی حرکتء ابتداکايمرا و نيھمه انتظار دارند که چ:  گروه ندارند گفتني در ایاديز

 که از ی اجهي که نتميني بی شود می تلف میئ نشست ھاني و چقدر وقت در چنی که چه مقدار انرژميله فکر کنأمس

  .  استزي ناچاري بس، شودی آن صرف می برگزاری که برای انهي وقت و ھز شود نسبت بهی نشست ھا حاصل منيا

مشکل دولت . کند یدوا نمرا  ی شود و دردی دست باال گرفته میادي است که زی سازمان جھانکي ستي بیج

 ی از مشکالت اقصادی اساسی کنند بازھم دردکي ھم شلی اگر موشکیحت.  استني ھمی کنونطي ھم در شرالياسرائ

 غرب زي می رویشگي ھمی ھانهيگزواال آن !  کرده اند ی به عوام معرفیروني مقصربکيفقط . شود ین دوا نمشا

   ...!لي دولت اسرائی ھای تراز حرافی قویليخ.... ھستند  ی کننده و قوهي توجی کافۀبه انداز

 و با ھر یرھراندازه و سطح دیھرگونه اقدام به عمل جنگ .....یروطني و غی رنگارنگ وطنغاتي انواع تبلیدرورا

 را حل کند  ی مشکلستيقرارھم ن .... است یطي درھرشراتکارانهي و جنایرانساني غی عملکه ني ، ضمن ایھيتوج

 و ی شرقی دولتی انواع مارمولکھایروني و بی اشتباه داخلیاستھاي اعمال و سی برای مقصردھد یبلکه فقط نشان م

  ..... !کني را لیغرب

 نيآنھا سنگ زدن نماد. ستي شکلش نی لوزی ھایجي سوم با بسی جنگ جھانی برای مشغول آمادگی اسالمحکومت

 قابل توجه ھمه ک. دھند ی محي ترج، دھانشان نباشدۀ که اندازیگري را ؛ برھرعمل دوبيوتي از ی با سمبلطانيبه ش

   !کنند ی میمعرف.. ناي وای آرامش روحی برای که کعبه را محلیئخلھا.. 

  

   

  

  


