
 چرا اسرائیل به دشمن نیاز دارد ؟

 

محمد کرباسی -الملل گروه بین :  

بعد از آنکه روند نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه آغاز شد و دمشق به کنوانسیون منع 

،پیوست تسلیحات شیمیایی  

های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی ها به سالح نظر خیلی جلب شد.  

تنها رژیم در خاورمیانه،  تر است که از روز هم روشن ورهای جهاندیگر برای همه کش

ای در  کالهک هسته ۰۳۳صهیونیستی است که براساس اسناد و مدارک مختلف حداقل 

تی( تاکنون پای  پی ای)ان های هسته منع گسترش سالح  اختیار دارد و با امضا نکردن پیمان

ا ادامه روند از یده است. این روزها بای این رژیم نرس هیچ بازرسی به تأسیسات هسته

های افکار  المللی، پرسش از سوی نهادی بینت شیمایی سوریه بین بردن تسلیحا

شود و شاید  عمومی درباره تسلیحات کشتار جمعی رژیم صهیونیستی هر روز بیشتر می

ینکه ای را برای ا های این رژیم دور جدیدی از عملیات رسانه خاطر است که مقام به همین

.اند نشان دهند مورد تهدید جدی هستند شروع کرده  

های بنی گانتز، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم  بهترین نمونه برای این مسئله شاید حرف

صهیونیستی باشد. او در سخنرانی اخیر خود با اعالم اینکه اسرائیل با خطرهای مختلفی 

این رژیم از چندین جبهه هدف حمله قرار بگیرد. گانتز  روست اعالم کرد: ممکن است روبه

های دشمن به مقر  تواند از اصابت موشک هشدار داد که جنگ آینده با اسرائیل می

های جوالن  آویو، حمله به نظامیان این رژیم در بلندی  فرماندهی ستاد مشترک ارتش در تل

بودن اسرائیل اما به همین  در خطر های سایبری آغاز شود. تبلیغات درباره یا حتی با حمله

.شود جا ختم نمی  

هزار  ۰۳۳گیالد اردان، وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم در یک سخنرانی اعالم کرده که 

های  اند و غیرنظامیان ساکن سرزمین شده  موشک و راکت به سمت این رژیم نشانه گرفته

تأکید کرده که این رژیم نیاز به خاطر  برند. او به همین سرمی اشغالی در خطر همیشگی به

درصد جمعیت خود در  ۰۳تر سامانه دفاع موشکی خود برای دفاع از حداقل  گسترش سریع

تهدید علیه این رژیم ارشد رژیم صهیونیستی برای بیشتر کردن   برابر حمالت دارد. این مقام

ت است یا در آن خانه، یکی محل ذخیره تسلیحا ۰۳حتی اعالم کرد که در لبنان از هر 

!انداز وجود دارد موشک    



واقعیت این است که در میان کشورهای منطقه رژیم صهیونیستی بیشترین میزان 

ای و بیولوژیک را در اختیار دارد. شاید  تسلیحات کشتار جمعی اعم از شیمیایی، هسته

تسلیحات  اکنون اسرائیل تنها رژیمی در جهان باشد که با وجود پرونده قطور استفاده از

المللی تاکنون با آن کاری نداشته، کنوانسیون منع استفاده از  شیمیایی هیچ نهاد بین

تی نیست و براساس اسناد مختلف صدها  پی تسلیحات شیمیایی را امضا نکرده، عضو ان

ین رژیم هم هر وقت که در این رابطه تحت های ا ای در اختیار دارد. مقام کالهک هسته

.کنند گیرند برای توجیه خودشان ادعای در خطر بودن را مطرح می فشار قرار می  

های گسترده تسلیحات کشتار  های افکار عمومی جهان درباره زرادخانه در برابر سؤال

های اسرائیل در تمامی  جمعی این رژیم، سیاست ابهام، راهکاری است که مقام

کنند.  ها در این رابطه فقط سکوت می اند و در مقابل سؤال های گذشته ادامه داده الس

وگویی تلویزیونی از بنیامین نتانیاهو درباره در اختیار داشتن  تازگی در گفت وقتی به

وزیر رژیم  تی سؤال شد، نخست پی ای و نپیوستن این رژیم به ان تسلیحات هسته

ای را نه تکذیب کرد و نه  تن، داشتن تسلیحات هستههم با طفره رف صهیونیستی باز

تی هستند برای منطقه خطر  پی تصدیق و مدعی شد که کشورهایی که عضو ان

!آیند نه اسرائیل حساب می به  

ها برای داشتن تسلیحات کشتار جمعی و نرفتن زیر بار  واقعیت این است که اسرائیلی

نیاز دارند خود را همیشه در خطر نشان مسئولیت هیچ پیمان و کنوانسیونی در جهان، 

زنند باید هر روز برای خودشان در  که همیشه از حمله حرف می دهند. آنها درحالی

ها تهدیدهای مختلف را ردیف کنند تا بتوانند داشتن انواع سالح شیمیایی و  رسانه

منع کشوری که پیمان  ۰۹۳که کشورهای جهان مانند  ای را توجیه کنند. درحالی هسته

جمعی هستند،  دنبال حذف تسلیحات کشتار اند به تسلیحات شیمیایی را امضا کرده

ها بهترین بهانه است تا در مسیری  سازی و اعالم در خطر بودن برای اسرائیلی  دشمن

.خالف جامعه جهانی حرکت کنند   
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