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   اسرائيل به ايرانۀدالئل اعالم حمل
  

و برخی از مراکز چرا اسرائيل اعالم نموده است به ايران حمله خواھد کرد؟ يا اسرائيل به ايران حمله خواھد کرد 

در حالت . ھسته ئی اين کشور را ويران خواھد نمود، يا اين که اعالم اين قصد با اھداف سياسی صورت گرفته است

اول نه تنھا مناطقی از ايران به ذرات و تشعشعات اتمی آلوده خواھد گشت، بلکه خود اسرائيل نيز از عواقب اين 

  .کار بدون خسارت نخواھد ماند

ل بيشتر بر اين است که اسرائيل از اعالم حمله فراتر نرود و فشار بين المللی بر ايران افزايش يابد که آثار اما احتما

تحريم اقتصادی ايران، افزايش کمک ھای نظامی به اسرائيل و باال رفتن بودجۀ نظامی تمامی : مستقيم آن عبارتند از

  . کشورھای منطقه

به ھمين دليل اين سؤال . ی ايران را بمباران خواھد کرد چيز تازه ای نيستاعالم اين که اسرائيل مراکز ھسته ئ

يک چنين اعالم مطرح می گردد که چرا اکنون؟ اوضاع فعلی در حال حاضر چگونه است که اسرائيل را به انجام 

دار نمی  نظامی به طرف مقابل ھشۀقصِد نا بخردانه ای وادار نموده است؟ زيرا ھيچ کشوری پيش از انجام حمل

  :و اينجاست که حالت دوم مطرح می گردد. دھد؟ مگر اينکه قصد حمله جّدی در ميان نباشد

 شناخته شدن اخيرش از  فلسطين عقب افتادگی خود نسبت به اسرائيل به لحاظ تبليغات جھانی را با به رسميت– ١

جبران نموده است و اين برای مقامات رسمی اسرائيل غيرقابل ) يونسکو(جانب بخش فرھنگی سازمان ملل متحد 

ما ھم که به .  افکار عمومی جھانيان به سوی اسرائيل جلب گرددھمين جھت با اين اقدام می بايدبه . تحمل می باشد

 دور نيز چندان نگران کننده به ۀ عادت کرده ايم و حمالت ھوائی از فاصلاينگونه حمالت نظامی از جانب اسرائيل

عنوان خبر درجه اول ديگر ه اين است که بالفاصله پيروزی فلسطين در رسانه ھای اسرائيل ب. نظر نمی رسند

  .مطرح نخواھد بود

جود دارد که پيروزی  در ايران انتخابات رياست جمھوری در پيش است و برای جنبش سبز احتمال کوچکی و– ٢

اين امر بر سوريه، عراق، لبنان، . وجود آيده دست آورد و در منطقه محور دموکراتيک ديگری به اندکی ب
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افغانستان، اميرنشينان خليج فارس و غيره اثرگذار خواھد بود و چيزيست که از ديد اسرائيل و کشورھای غربی بايد 

  . ت در اقتصاد جھانی در بين استھر چه باشد سرنوشت نف. از آن جلوگيری شود

البته جنبه ھای ديگری نيز وجود دارند که اعالم قصد مزبور بر آنھا نيز مؤثر می باشد، مانند بحران مالی جھانی يا 

  . اما اينھا موضوعاتی است که به لحاظ ذھنی دورتر قرار دارند. سفارشات تسليحات نظامی

  . برای اين اقدام می باشند رتمندان اسرائيل دالئل کافیبرای قد  باالۀياد شدۀ به نظر من دوجنب
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