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هر غزا از هجوم به نولي اسرائکيهدف استراتژ  
 

١٣٨٧ ی دزدهم سيجمعه                                                                                               یکورش عرفان    
               

 سلطه یياپردازانه ی و ور شکست خورده ژی صهيونيستیارتش رژيم ضد انسانی اسرائيل که در راستای استرات

رژيم در بن بست گرفتار . جهانی يهودساالری عمل می کند به جنايات بی سابقه ی خود در نوار غزه ادامه می دهد

 عمليات نظامی خودرا شده ی اسرائيل برای عادت دادن جهانيان به قتل عام های دسته جمعی در اقدامی جديد فيلم های

 کشته و ۴٠٠ اين سری جديد از کشتار فلسطينيان که تاکنون بيش از  ١ .گذاشته استی اينترنت و درسايت يوتوب رو

  ٢.  زخمی به جای گذاشته اند٢٠٠٠

 خود به جنوب لبنان ٢٠٠۶رژيم يهودساالراسرائيل که طعم تلخ شکست و توسری خوری تاريخی را در حمله ی سال 

ايدئولوژيک خويش نسبت به فلسطينيان بر - تاريخی را همراه با نفرت نهادينه مذهبیچشيد برآن است تا اين عقده ی

اسرائيل نيک آگاهست که نبود امکانات دفاع ضد هوايی نزد فلسطينيان ساکن غزه . سر مشتی مردم بی دفاع پياده کند

.  را از راه هوا انجام دهد و تخريب تمامی زيرساخت های فلسطينی مردم بی گناهبه او اجازه می دهد که قتل عام

ارتش اسرائيل که می داند هرگونه تجاوز زمينی به نوار غزه با مقاومت دليرانه ی فلسطينی ها روبرو خواهد شد 

در عوض به .  شهامت وارد شدن به اين منطقه را ندارد،ضمن نمايش تانک های خود در کنار مرزهای نوار غزه

نه اقدام به حمالت هوايی کرده و با هواپيما و هلی کوپتر مردم بی دفاع و صورتی به غايت ناجوانمردانه و بزدال

  .  بمباران می کند به خاطر رايی که به حماس دادند تنبيه کرده وساکنان غزه را

ااين عمل پست و زبونانه به همراه قطع تمامی راه های ورود موادغذايی، سوخت و دارو به نوار غزه به خوبی پستی 

هيونيست ها و نبود کمترين بارقه ای از روح و اخالق انسانی را در نظام يهودساالر اسرائيل به نمايش و زبونی ص

  . می گذارد

نمايش قتل عام هوايی مردم فلسطين بر روی اينترنت به خوبی اوج وقاحت و بی شرمی اسرائيلی ها را نشان داده و 

جنايتگری صهيونيستی در سراسر دنيا آماده می ی پذيرش بيان می کند که چگونه آنها افکار عمومی جهان را برا

ريس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع اسرائيل هدف اين دولت از نمايش عمومی وحشيگری های ارتش . کنند

 منظور بی شک چيزی نيست جز اين پيام که ٣.ذکر کرده است» به جهان] اسرائيل[ رساندن پيام « صهيونيستی را 

 اين عمل مقدمه ای خواهد .يچ احدی در جهان جز همکيشان خود کمترين ارزش قائل نمی شودصهيونيسم برای جان ه

اين ابتکار بخشی از . در ايران تدارک می بيند... بود برای نمايش تصاوير حمله ای که اسرائيل برای مراکز اتمی و

                                                 
1 http://www.youtube.com/user/idfnadesk 
2 http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/01/01/pas-de-treve-a-gaza_1136836_3218.html#ens_id=1106055 

3 http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2008/12/31/l-offensive-sur-gaza-en-images-sur-youtube_1136517_3218.html#ens_id=1106055 
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   . کار روابط عمومی برای پروژه های بعدی صهيونيسم است

  غزه چرايی هجوم به نوار 
. به نظر نگارنده حمله ی به نوارغزه بخش نهايی آماده سازی تدارکات الزم برای حمله به ايران استدر همين راستا 

 سپتامبر اسرائيل تمامی منافذ خطر آفرينی رژيم برای خود را از ميان ١١ به اين سو و براساس طرح ٢٠٠٣از سال 

دام می توانست در صورت حمله ی اسرائيل به ايران نخست عراق، کشوری که در صورت حضور ص. برده است

 جنوب لبنان که از طريق تهاجم ،بعد. مورد استفاده قرار گرفته و منشاء خطراتی جدی برای امنيت اسرائيل باشد

 اسرائيل به اين کشور و استقرار ناظران صلح سازمان ملل و ناتو دست حزب اهللا لبنان به عنوان يک نيروی ٢٠٠۶

 گام آخر با تخريب امکانات خطر آفرينی ،و اينک. خطر آفرينی برای اسرائيل و به نفع رژيم ايران بسته شدقادر به 

  . حماس برای امنيت اسرائيل، با توجه به پيوندهای حماس با رژيم جمهوری اسالمی

ان است به طور عملی با نگاهی به نقشه ی منطقه در می يابيم که با اين حمله و کشتار در نوار غزه که در دست جري

.  باقی نمی ماند، توسط متحدان منطقه ايش،شانسی برای خطر آفرينی مستقيم توسط جمهوری اسالمی برای اسرائيل

در . می ماند خطرآفرينی غير مستقيم که عبارت است از پرتاب موشک های دوربرد از خاک ايران به سوی اسرائيل

 در مرزهای خود را آمريکا سيستم های ضد موشک پيشرفته ی ،اين باره نيز بايد بدانيم که از زمان تصرف عراق

 سيستم های ضد موشک مستقر بادر نظر گرفتن و نيز مستقر ساختهغربی اين کشورايران و عراق و نيز در مرزهای 

  .  به اسرائيل باقی می مانداز خاک ايرانی پرتاب شده شانس کمی برای رسيدن و اصابت موشک ها در اسرائيل

از طرفی هم محاصره ی زمينی و دريايی ايران توسط آمريکا در ترکيه، عراق، پاکستان، افغانستان، جمهوری 

  . آذربايجان و خليج فارس امکان سرکوب اقدامات فرامرزی نيروهای رژيم را فراهم خواهد ساخت

رکاتی هجوم نظامی رژيم صهيونيستی اسرائيل به ايران در حال پايان يافتن در چنين وضعيتی بايد گفت که مراحل تدا

 ضمن آنکه برخی گزارش ها حکايت از آزمايش بمب های نفوذی سنگر شکن در نوار غزه دارد، يعنی همان .است

از . تفاده کندبمب هايی که قرار است اسرائيل برای درهم کوبيدن تاسيسات اتمی ايران که در زير زمين قرار دارند اس

از لحاظ زمانی طوری تنظيم خواهد شد که درگير شدن کامل دولت طرف ديگر نيز بايد شک نکرد که اين حمله 

در جنگی تمام عيار به نفع اسرائيل و عليه حکومت ايران با خود به  در زمان رياست جمهوری اوباما  راآمريکا

  . همراه داشته باشد

 جمهوری اسالمی نيز به عنوان همدست هميشگی اسرائيل از يک چنين جنگی به از آن سوی بايد دانست که رژيم

 تخريب رويارويینبايد فراموش کرد که جنگ مورد بحث . شدت استقبال می کند و حتی در تسريع آن خواهد کوشيد

ست رسيده و د، دو رژيم ايدئولوژيک که به بن ب با هم خواهد بو- ارتجاع و صهيونيسم– گر دو واقعيت ضد انسانی

از يک سو . جنگی بی شک خانمان سوز. بايد برای خروج خود از بحران های فروپاشانده به ابزار جنگ دست برند

 فرسوده از سی سال مديريت ضد عقاليی و ضد مردمی شرايط نابودی خود به ،جمهوری اسالمیضد بشری رژيم 

وپاشی ناگهانی ناشی از ورشکستگی همه جانبه ی  و يا فر توسط ايرانيان گرسنه و خشمگيندست يک شورش خونين

 است و از سوی رژيم صهيونيستی که در پی برآب شدن رويای اسرائيل بزرگ برای ادامه ی آورده بوجودخود را 
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پس .  با مشکالتی جدی روبروست و اشغالگریبقای يک کشور مصنوعی ساخته شده بر بحران و جنگ و جنايت

   .  جنگ نعمتی است،برای هر دو

  چه بايد کردها؟ 
به همان گونه که برای نجات ايران و خاورميانه سرنگون ساختن رژيم جمهوری اسالمی ضروری است به همان 

صهيونيسم اسرائيل به عنوان يک پديده ی خطر ساز .  پايان دادن به جنايتکاری های اسرائيل الزم است،ترتيب نيز

ک که با تجهيز خويش به حجم بااليی از سالح های اتمی و هولنا برای بشريت و صلح جهانی واقعيتی است

 جهان را با خود به سوی ٤، که از سرتا بن زير نفوذ صهيونيست هاست،برخورداری از حمايت ابرقدرت آمريکا

هرچند که مردم فلسطين با پرداخت بهايی سنگين شصت سال است با اين هيوال درگيرند اما . نابودسازی خواهد کشيد

.  اين است که اين در توان مردم مظلوم و بی دفاع فلسطين نيست که بشريت را از تهديد صهيونيسم نجات دهدواقعيت

. اين نياز به يک بسيج و همکاری جهانی دارد تا اين غول را به شيشه بازگردانند و تيغ را ازدست زنگی مست بگيرند

 است صهيونيسمن که هدف نهايی مجموعه ی در غير اين صورت بی هيچ شکی رويای ضد انسانی تسلط بر جها

   . خواهد کشاندجهانی و  های منطقه ای، فرا منطقه ای با خود به جنگ به تدريججهان را

  

 * *  
   

  
  کورش عرفانی

korosherfani@yahoo.com  
 www.korosherfani.com 
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  . نيت سازمان ملل متحد مانع از تصويب قطعنامه ای در محکوميت جنايات اسرائيل شد روز گذشته آمريکا در شورای ام 4


