
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  یريش. م. ا: ري و تفسبرگردان

  ٢٠١٢ فبروری ٠۶

 

   حمله کندراني به اندهي قصد دارد بھار آلياسرائ
  

ار لي اعالم کرد که اسرائامريکااع  دفري پست، لئون پانتا، وزنگتني واشیامريکائ ۀ روزنامگزارشه ب ستان اي بھ  تاب

ه موشکراني ایئ مراکز ھسته ندهيآ ورد حمل د دادی را م رار خواھ اگون پسيرئ.  ق ه واششتري پنت ود ک ه ب  نگتني گفت

شدار و ھلي حال، در ارتباط با توسل به زور به اسرائني ااب.  آماده استراني ای اسالمی به جمھوری نظامۀ حملیبرا

  .داد

ل از آن،یعني ،ی سال جارجون اي مه ،اپريل ی را در ماھھاراني احتمال حمله به الي کرد که اسرائدي تأکپانتا ه    قب ک

دی می موفق شود، بررسی به ساختن بمب اتمرانيا ه باري وزنيا.  کن د است ک م کوبدي معتق ا در ھ  ساتي تأسدني ب

  .ختا را متوقف سراني ای نظامیئ ھسته ۀ برنامک،يستراتژ

ا الي روزنامه، اسرائني اگزارش ه ب سني در رابطه ب صماً له، رأسأ م د دولت اسرائ. ردي گی ممي ت د ليھر چن  معتق

 خواھد سرنوشت خود را ی حال، نمني برخوردار است، با ای قدرت نظامني از چنامريکا ۀ متحداالتياست که تنھا ا

 ی از آن است که اطالعات نظاملي اسرائري نخست وزاھو،يناتي ننيامي بنیتينارضا.  وابسته سازدامريکا ماتيبه تصم

ا افامريک رعت ک ا س ل نمی ب دی عم ه گفت.  کن اۀب در اورانراني ایني زمري زی او، در پناھگاھھ ده ی غنومي آنق  ش

  . خود را بسازدی زمان سالح اتمني تواند در کوتاه تری کشور مني شود که ای مینگھدار

ر دادروزي دراني به ای نظامۀ از احتمال حمللي دفاع اسرائري باراک وزھودي اه،يس خبر روونيزي تلوگزارشه ب .  خب

 نيا.  خواھد شدی اقدام عملني دلخواه ندھد، اجهي تھران نتهي غرب علی اقتصادیمھاي که تحری او، در صورتۀگفته ب

  .  باشدی میئ سالح ھسته ی داراراني ا ساده تر از مقابله بااري بسرانهيشگي پۀ خاطرنشان ساخت که حملیليمقام اسرائ

***  

  

   خبرريتفس

 و دي در جھان گردی انگلی اقتصادۀباعث رشد ھمه جانب) یديتول (ی صنعتهيبر سرما) ئینويکاز(ی مالهي سرماۀسلط

ه موجب شد سی دارهي سرمای بحران ساختاری و عمقی عرض،ی آن، گسترش طولیعي طبآمديپ ود ک  استگزاراني ب
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 ني اري در غرايز. شنديندي جز جنگ بیگري دی راھچي بحران به ھني خروج از ای نتوانند برایستيالير امپیکشورھا

ا ماھني شوند که امي برافرازند و تسلدي پرچم سفدي باايصورت،  ا بتي ب هي آنھ ر دي بااي است و گان ه ب  آتش جنگ ھم

ان و محدود خارج و ابیئ را که بتواند از فاز منطقه ی ھمه، جنگهيعل درد،يخود بگه  بیعاد جھ  نيدر ھم.  برافروزن

:  گفتسي در پارلمان انگل٢٠١١ ماه مه ١١ داري در دامريکا» دمکرات« جمھور سي که باراک اوباما، رئدارتباط بو

انري کبیايتاني بر،امريکا ۀ متحداالتي ا-ما. دهي ما فرارسیدوران رھبر« ا، جھ  مي سازی را می و متحدان دمکرات م

د شکل بگی مدي ملت جدکيکه در آن  ام شواھد و فا. »ردي توان او تم م بکتھ ه ی از آن متي حکایروشنه  ھ د ک  کنن

 ،ی نظام،یاسي و تسلط سهي و روسهي سورران،ي ا،ی کشورھا، در نوبت آتمي و تقسهيمنظور تجزه  بی جھانسمياليامپر

 ی بعدی سال گذشته در مصر و تالشھای نظامی نه کودتاچرا که.  استدهي بر اجزاء آنھا، راه دوم را برگزیاقتصاد

ا و ايبي و اشغال لزي در آن، نه بمباران جنون آمني اخوان المسلدقدرت رسانه  بیبرا ردم و غصب ثروتھ شتار م  و ک

اندن جرۀ و نه توطئیستيالي امپری کشور در بانکھاني ای ھانهينقد اي به قدرت رس  دست ساز غرب از ی اسالمیانھ

وع  دالت و توسعه «یحزب اسالمن ونس و برخهيترک» ع ن،ي ه از جملگري دی کشورھای در ت  ره،ي و غهي سورم

  . نکردابندهي ق از بن بست بحران عمی دارهي سرمای به خروج نظام انگلی کمکنيکمتر

سنکيا اه متخاصم تق ه دو اردوگ ده استمي جھان عمال ب  یت دولسمي جنگ و تجاوز و تروری سو، اردوکيدر .  ش

شورھا ویستيالي امپریک ر،ي دی و در س تقالل، آزادی اردوگ اع از اس شورھا در ارضی  تي و تمامی صلح و دف ک

 یستي تروری جنگني و ماشهي ترکۀضافاه  اروپا بیستيالي امپرهي اتحاد،امريکا سمياليامپر. مقابل ھم قرار گرفته است

اي از تگري دیاريبستان و بس عرج،ي خلۀ حوزنيرنشي امی کشورکھان،يآنھا، ناتو و ھمچن  سميالي امپری خصوصیولھ

رار دادن اي و لي گرفتن اسرائدهي نادیمعنه  بیبند مي تقسنيالبته، ا.  کرده اندئی جھان صف آراهي در مقابل بقیجھان  ق

 عالمت  شناخته شده وی ساده که فاقد مرزھالي دلني حداقل به ال،ي اسرائدني کشور نامرا،يز. ستي نم دوۀآن در جبھ

وازري باشد، مغای می المللني بۀ شدیگذار ا م ضاد ب اي معن،ي و مت ررات پذارھ هي و مق .  باشدی می المللني بۀ شدرفت

ابر ا رائن،يبن وان بی ملي از اس ره  ت وان بزرگت اهي پانيعن امگ انسمياليمپر ای نظ دھ،ی جھ تاد فرمان ای س  ی جنگھ

سوز جدآ ستي ھم ندي وضع، بعني با ا. آن نام بردیدئولوژي انياشغالگرانه و مرکز تدو ه از ديتش جنگ جھان ا حمل  ب

  . شعله ور شودراني به اامريکا گاهي پانيھم

د و عمق می از روز دھان باز مشي دو اردوگاه متخاصم ھر روز بني که گسل ب،ی جھانطي شراني چندر د،ي ی کن  اب

اع،یاسي سن و فعاالتھاي، شخص تمام احزاب و سازمانھا،ی و نظری فکراني جرۀ ھمروانيامروز، پ  ،ی علم،ی اجتم

 ۀ دو جبھني از ایکي خود را در گاهي و جاده و شفاف اعالم نموحيطور صره  موضع خود را بدي باره،ي و غیفرھنگ

ان ه ني در ا،یجھ اوز و ترورۀ در جبھک گ و تج رار مسميالي امپری دولتسمي جن رب ق دي گی غ ۀ  در جبھاي و رن

ديکشورھا، مشخص نماارضی  تي و تمامیفاع از استقالل، آزاد صلحدوست و دیروھاين ردا خن ه، ف  ري دیلي و گرن

  .خواھد بود
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