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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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ني و فرانکفورتر روندشاو انال٢٠١٢  مارس ٩ – تونگي سانري فراز در روزنامه برلري دامريتفس  

  ی  بھشتدي حم: ازبرگردان

  ٢٠١٢ مارچ ١٧

 

لي به اسرائینيرزمي پناھگاه زۀدادن شکافند  

  کندی ملي که اوباما با دادن بمب به اسرائیحساب
 

 بدھند، ھر دو طرف برنده                    ینيرزمي  شکافنده پناھگاه زی بمب ھالي به اسرائانيکائيمرا که ی صورتدر

 ی انتخاباتۀ مبارزناي در  جرستياو حاضر ن.  و اوباما به لحاط فرصتی به لحاظ  قدرت نظاملياسرائ: خواھند بود

 . جنگ برودسکي ریپا

  :لي موقت اسرائیدر عوض خوددار یکائيمرا حاتيتسل

 ی را از مبارزات انتخاباتراني األۀ نموده، مساعي خود فرصت ابتی قصد دارد برااي اوباما، گوکايمرا جمھور سيرئ

 قول داده است اھوي نتانل،ي اسرائري به نخست وزکايمرا کنند که دولت ی گزارش ملي اسرائیرسانه ھا. خارج کند

 آن کشور قرار خواھد  داد، اگر او در مقابل اري تانکر در اختیماھاي و ھواپینيرزمي زی شکافنده پناھگاه ھاحاتيتسل

 مورد يروشليم از جانب عتاي توافق که طبنيا.  صرفنظر کند٢٠١٣ دستکم تا آغاز سال رانيقول دھد از حمله به ا

 به ندهيمبر آ از انتخابات در نوشيمجبور نخواھد بود پگري بوده، اوباما ددي ھر دو طر ف مفی، براانکار قرار گرفت

  ی کامال مدرنحاتي تسلی دارالي و اسرائدي باشد، اقدام نمای احتماال دارا مراني  که ایئ به مھمات ھسته ی نظامۀحمل

 ني را مورد حمله قرار دھد، حتّا اگر آنھا در اعماق زمراني ایء ھسته ساتي شود که با آن ھا قادر خواھد بود تأسیم

   . استاھومطلوبي نتانی اوباما و ھم  برای که  ھم براستي معامله انيا. بوده باشند

 گفته اما            نيا.  به واشنگتن داده اندنهي زمني  درخواست را در اکي کرده اند که فقط ديي تألي اسرائی حکومتريدوا

            ی از براريغه  بلي اسرائرايز.  روزنامه نگار نباشدکي لي مزبور حاصل تخۀ معاملکه ني  ای براتسي کافليدل

 تانکر دارد؟ البته یماھايھواپ  وینيرزمي پناھگاه زۀ شکافندحاتي به تسلاجي احتیگري چه کار دی برارانيحمله به ا

طور            ه  بحاتي تسلتي تقود؟ي خواھد رسجهي نقشه به نتني ااي آ. مقابله با حمالت حمس و حزب هللا نخواھد بودیکه برا

 . داردی باره چه نظرني است در ادهي نپرسی کسزين نآ و ازستي موجب صلح نکياتومات
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   زردرنگی از خاکومي اورانهي تصفساتي جنوب  اصفھان ، تأسیلومتري ھدف مھم واقع در صد کنيدوم

  

  

 د پ آ:  ازريتصو

 

http://www.fr-online.de/meinung/kommentar-bunkerknacker-fuer-

israel,1472602,11802744.html 

 


