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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٩
  

  "مھم برای امنيت امريکا"
 .واشنگتن تصميم به کمک ھای نظامی بی سابقه به اسرائيل را گرفته است

 

 
در باز ديد از آتشبار قوۀ سيستم راکت " بنيمين نتانياھو" و صدراعظم اسرائيل " بارک اوباما" جمھور امريکا رئيس

  ".تل ابيب"در " بن گوريون" در ميدان ھوائی ٢٠١٣مارچ  ٢٠ھای دفاعی به تاريخ  

 

 يک کمک نظامی در سطح به عقداسرائيل و  امريکا : طبق گزارشی که راديوی اسرائيل به روز چھار شنبه بخش نمود

 ميليار يورو می شود در ٣۴ ميليارد دالر را که ٣٨که اسرائيل بايد يک ريکار جديد، با ھم موافقت نمودند، بدان معنا 

 شروع می شود و با شروع اين قرار داد، قرارداد ٢٠١٩اين توافقنامه از سال . فاصلۀ زمانی  يک دھه به دست بياورد

  .رددقبلی فسخ می گده ساله 

  .امريکا و اسرائيل مھمترين متحد ھمديگر ھستند

نمايندگان ھر دو دولت ماه ھای متوالی در زمينۀ جزئيات اين معاملۀ بی سابقه مشوره کردند، که حال بايد متن اين 

  .توافقنامه به امضاء واشنگتن رسانده شود
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  امريکا به بزرگی اين  حمايته ابالغ نمود، وعدۀبه روز سه شنب"  مين نتانياھوابني"ی که دفتر صدراعظم اسرائيل قرار

 ميليارد ٣تا به حال تأمين  کمک ھای نظامی امريکا به اسرائيل .  متحدۀ امريکا بی سابقه بوده استاياالتدر تاريخ ، 

  .  ميليارد يورو در سال بوده، می باشد٢.٨دالر که 

ما " ابرازنمود که" اوباما"در سال گذشته داشت، " نتانياھو"با صدراعظم اسرائيل " اوباما"در مالقاتی که رئيس جمھور 

ھدف ما . کمک ھای نظامی خود را تنھا برای دولت اسرائيل مھم تلقی نمی کنيم، بلکه امنيت امريکا را ھم در نظر داريم

  ".است، که بايد پيش برود" ای اس"با در نظر داشت مسايل ديگر، مبارزه عليه شبه نظاميان دولت اسالمی 

قشون و از ھمه اولتر سالحھای ھوائی " کيفيت برتر"را جھت حفاظت و " امريکا"کمک ھای نظامی " اسرائيل"

به نيز ايران را "  دشمنان"در جمع ساير" تل ابيب. "اسرائيل  با در نظر داشت توانای بالقوه دشمن در منطقه می بيند

  .شمار می آورد

انجاميد و " توافقات وين" قدرت به اشتراک امريکا، که به ۶نی بين ايران و طوال به دنبال مذاکراتچھارده ماه قبل 

تھران قبول نمود که در ازای توقف فعاليت ھای ھسته ئی آن کشور، می بايد تمام تحريمات اقتصادی بر آن کشور 

  .برداشته شود، باعث ايجاد تشنج بين واشنگتن و تل ابيب گرديده بود

ً اخيرا  پالنھای نو سياست اسرائيل نسبت به گسترش شھرک ھا  در مناطق تحت تصرف عالوه بر آن دولت امريکا

  .فلسطينی ھا را مورد انتقاد قرار داده است

تشويش دارد، که اوباما می تواند " تل ابيب: "به استناد از گزارشھای رسانه ھا، اظھار نمود" دی پ آ"خبر رسانی 

ی خود، خط مشی را به يک پروسۀ صلحی در شرق ميانه  تعيين ان پست ادارقبل از ختم زمھنور ھم در مدت کوتاھی  

گاھی کمک ھای نظامی تا اين حدود از  ،  کشور يھوديھا در تاريخ خود ھچباشد اسرائيل در تقابل با منافعبکند، که 

  .  جانب امريکا دريافت نکرده بود

: Aus15.09.2016Ausgabe vom Ausland / 1Seite ,  

  

  :افزودۀ مترجم

  !خونندگان گرانقدر

که دولت اسرائيل ادعا می کند،  که کمک ھای بی سابقۀ نظامی امريکا به کشور اسرائيل در تاريخ اين کشور سابقه   اين

 خلق عليه را شجناياتاز آغاز ايجادش ماشين که  دولت اسرائيل اما نبايد فراموش نمود  .حقيقتيست قابل توجهندارد، 

برخوردار از کمک ھای بی زيرا اين کشور در تمام اين مدت . به وسيلۀ ھمچو کمکھای فعال نگھداشته استفلسطين 

 کمک که چرا اين مرتبه اين. ستاسابقۀ نظامی امپرياليسم امريکا چه به صورت علنی و چه ھم به طور مخفی بوده و 

ھای نظامی امريکا به اسرائيل به صورت واضح و آشکار از طريق رسانه ھا پخش و انتشار می يابد، دليل آن بی 

تفاوتی جھانيان نسبت به رژيم ددمنش اسرائيل و حاميان آن می باشد، که نه تنھا مانع از جنايات و تجاوزگری ھای 

 از يک ،اران غربی در قبال سياست ھای اشغالگرانۀ رژيمصھونيستھا عليه خلق فلسطين نشدند، بلکه سکوت سردمد

جانب و از جانب ديگر اختالفات داخلی فلسطينيھا و ھمکاريھای بعضی از تشکالت فلسطينيھا با اسرائيل در راستای 

سرکوپ مقاومت فلسطين، ھمواره رژيم صھيونيستی را به ادامۀ جناياتش تشويق نموده است و ھمچنان در اين اواخر 

 مقاومت و نقش آنھا در مقاومت فلسطينی ھا باعث هعال شدن مجدد روسھا نسبت به مقاومت فلسطينی ھا و تماس با گروف

که مناسبات خرابی که ميان  توسط اسرائيل اھداف روسيه را در منطقه خنثا نمايد و ديگر اينبخواھد شده تا امريکا 

شرايط و موقعيت در  .را ببيند" نتانياھو"نبود، تا  که اوباما حاضر  تا سرحدیبود آنھم برقرار " نتانياھو" و" اوباما"
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، و نقش البی ھای دولت اسرائيل در پيروزی و شکست کانديد ھا اوباما را وادار می سازد تا فعلی انتخابات در امريکا

  .به عقد چنين توافقی رضايت بدھد

ابراز را به طورآشکار کمک ھای نظامی به دولت اسرائيل زمينه و انگيزه ايست که امريکا امروز فوق  نکات در نتيجه

قرار معلوم ھدف دولت امريکا يا بھتر بايد گفت، ھدف سرمايه از کمک ھای نظامی بی سابقه به دولت . می دارد 

دولت اسرائيل در کنار سياست . اسرائيل، ارتقای تسليحاتی دولت اسرائيل است تا نفوذش را درشرق ميانه گسترش دھد

داران غرب مھمترين نقش را در طراحی و تنظيم عوامل قدرت در جھان در اختيار داشته و بدينوسيله به خوبی می م

مھمتر از ھمه . تواند در گسترش سلطۀ خود که در حقيقت گسترش سلطۀ امپرياليسم امريکاست، بر جھان اقدام نمايد

در منطقه ش و تضعيف دشمنانبه نفع آن کشور  سياسی جھان یرياليسم امريکا که تغيير جغرافياتحقق اھداف و اميال امپ

  .است،  می باشد

از ھمان ابتدائی که يھوديان در خاک فلسطين مسکن گزين ساخته شدند وخريد اراضی فلسطينيان و زمينه سازی 

، ھرگز ستیۀ امپرياليسرمايصاحبان بدون حمايت مالی تحقق چنين پالنی سکونت يھوديان در اين سرزمين شروع شد،  

سرمايه ھمان صاحبان  ۀ امريکا به اسرائيل به فيصلۀميسر نمی گرديد و امروز ھم تصميم کمک ھای نظامی بی سابق

در سيستم سرمايه داری رئيس .  خواست و ارادۀ دولت اوباماچه بسا حتا درتقابل بامانند گذشته ھا صورت گرفته است 

، فقط بيشتر ازيک دلقک و آنھم جھت تحقق برساند که سرمايه  به قدرت ی را اوباما و يا ھر رئيس جمھور ديگرجمھور

  . ، نيستندۀ امپرياليستی سرمايصاحباناھداف جنايتکارانۀ ضد بشری 

 

 


