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<p>Washington Post Gazetesi'nde tam sayfa bir ilan yay?nland?. ?lan? ABD�li generaller
vermi?. Generaller Ba?kan Barack Obama�y? ?ran�a kar?? giri?ilecek sava?a kar??
uyarm??lar. Demi?ler ki:</p>      <p>�Say?n Ba?kan, ABD ordusu d�nyadaki en heybetli
askeri g���r. Fakat her meydan okuman?n askeri bir �z�m� yoktur. Biz ya da
m�ttefiklerimize sald?r? olmad?k�, sava? son se�nek olmal?d?r. Cesur askerlerimiz sizden
onlar? zorlukla dolu yola g�dermeden �ce t�m diplomatik ve bar??�l se�nekleri t�ketmenizi
bekliyor. N�kleer silahl? bir ?ran�? �lemek hakl? olarak sizin �celi?iniz ve k?rm?z? �zginiz.
Neyse ki, diplomasi hen�z t�kenmedi ve bar??�l �z�m hala m�mk�n. ?u anda askeri bir
harekat sadece gereksiz de?il ayn? zamanda hem ABD hem de ?srail i�n tehlikeli. Sizi ?ran�la
sava? se�ne?i bask?s?na direnmeniz i�n uyar?yoruz� <br /> <br /> ABD�li generaller sava?
istemiyor. Barack Obama da sava? yanl?s? bir ba?kan de?il. Bu y�zden ?srail�e, ?ran�a
yapacaklar? hava sald?r?s?nda onay vermek yerine �diplomatik yollar? deneyin� diyor. <br />
<br /> Tabii bir yandan da aba alt?ndan sopa g�tererek �askeri m�cadeleden ka�nmam�
demeyi ihmal etmiyor. <br /> <br /> Asl?nda 2011�in kas?m ay?ndan beri ?srail�in ?ran�a
hava sald?r?s? d�zenlemesi bekleniyor. Ba?bakan Binyamin Netenyahu bu sald?r?n?n iznini
almak i�n Obama�n?n kap?s?n? �ld?. Obama ile ne konu?tuklar?n? bilemiyoruz.
G��?melerden sonra her ikisi de "sorunu diplomatik yollarla �zmek taraftar?y?z" a�klamas?
yapt?, yapmas?na ama, ?srail ABD i?birli?iyle geli?tirdi?i balistik f�zeleri vurma kapasiteli bir
savunma sistemi olan �Arrow 3�� denemek i�n can at?yor. <br /> <br /> ?srail bir yandan bu
yeni savunma sistemini denemek i�n can at?yor, bir yandan da cesaret edemiyor. B�gede
n�kleer silaha sahip olan tek g��olmak isteyen ?srail, ?ran�?n bir s�redir ba?latt??? n�kleer
ara?t?rmalar?ndan �k rahats?z. ?srail, ?ran rejiminin n�kleer silah sahibi olmas?n?n t�m
d�nya i�n bir tehdit oldu?unu ve bu y�zden ?ran�? vurmaktan �kinmeyeceklerini a�k� dile
getiriyor. <br /> <br /> ?srail'in ?ran�a kar?? tek husumeti burdan gelmiyor. ?srail, ?ran
taraf?ndan beslenen Hizbullah�?n g�c�n� azaltmak istiyor. Sava?a cesaret edememesinin
alt?nda Hizbullah korkusunun yatt??? biliniyor. ?srail, ?ran�a hava sald?r?s?nda bulundu?u
an, kendi topraklar?n? ve halk?n? nas?l koruyaca??n? da hesap etmek zorunda. Hizbullah ve
tabii ki Hamas ?srail�i evinde vurmaktan �kinmeyecektir. <br /> <br /> ?srail Hizbullah�?n
gerilla takti?inden ve ?ran�?n co?rafi konumundan dolay? ?ran�a kara sald?r?s? yapmaya
cesaret edemeyecek, hava sald?r?s?yla yetinmek zorunda kalacakt?r. <br /> <br /> Bu
durumda T�rkiye�nin tutumu �em arzedecektir. ?srail, T�rkiye�nin hava sahas?n? kendisine
a�as?n? isteyecektir. <br /> <br /> Olas? bir sava?ta T�rkiye hangi safta yer al?r? ?srail�in
m�ttefiki oldu?umuz i�n ?ran�a yap?lacak olas? bir operasyonda T�rkiye sessiz kalacakt?r.
?ran�a destek olamayacak, ama hava sahas?n? ?srail�e a�aktan da �kinecektir. Bu
durumda tarafs?zl?k en iyi politika olacakt?r. <br /> <br /> T�rkiye�den destek bulamayan
?srail, Suudi Arabistan hava sahas?na y�elecektir. Araplar ?srail�e destek verebilir. �nk�
s�nni Araplar ile ?ii ?ran�?n aras?nda husumet, y�zy?llar �cesine dayan?yor. <br /> <br />
?ran T�rkiye�den de, Araplardan da destek alamayacakt?r. ?ran�a tek destek Rusya�dan
gelecektir. Zaten Rus yetkililer ?srail�in ?ran�a yapaca?? olas? bir askeri m�dahale
kar??s?nda Rusya�n?n ve b�genin g�venli?i i�n bu sava?ta ?ran�?n yan?nda yer
alacaklar?n? s�l�yor. <br /> <br /> G��nen o ki, bu sava? sadece ?strail ile ?ran aras?nda
olmayacakt?r. Bu sava??n i�nde ABD, AB ve Rusya�da yer alacakt?r. Bu da bir d�nya
sava?? demek de?ildir de nedir?</p>  <p><a style="border-image: initial; vertical-align:
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