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 دموسا ھای روايتی از ترور:  برخيز و بکش،ماشين سياسی کشتار

  

  

  .ددار کشی موساد برمی ھای آدم اسناد و جاسوسان، پرده از عملياتھايش به  کتاب برگمن، با دسترسی

: ، مأموران اسرائيلی از چند سو گرد يک ھتل مجلل در دوبی جمع شدند٢٠١٠ نوریج در — گاردين بلک، يان

ل وگرای فلسطينی که کنتر کرد، يعنی ھمان جنبش اسالم ھدفشان محمود المبحوح بود که برای حماس اسلحه جور می

د که خود را جھانگرد يا  مأمور سرويس مخفی موساد شرکت داشتن٢٧در اين عمليات . نوار غزه را در اختيار دارد

ھای جعلی به دوبی  ھای مختلف اروپا با گذرنامه ھايشان از فرودگاه بان اين تيم ضربت و ديده. بازيکن تنيس جا زده بودند

کننده کشته شد و  مبحوح در اتاقش با يک داروی فلج. گذشت تا رصد نشوند ارتباطاتشان از مسير اتريش می. آمده بودند

  .ا شد تا کارکنان ھتل فردای آن روز پيدايش کنندجسدش ھمانجا رھ

سر و صدا   و يک کشور عرب که سابقۀ ھمکاری بیمشکل آن بود که اين قتل موجب شد دنيا در کار موساد سرک بکشد

ّھای مبدل خود را  ھای مداربسته تصوير مأمورانی را ضبط کردند که لباس دوربين. با اسرائيل را داشت خشمگين شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

آمد چون يک  محاکمه به نظر می ِھا گزينۀ موجھی برای اعدام بی شکار آن. کردند و در تعقيب شکارشان بودند یعوض م

  .خوردۀ دولت يھودی بود تر از آن حلقۀ وصل تدارکاتی با ايران يعنی دشمن قسم  و مھمسرباز اسرائيلی را کشته بود

. ھای ديگر است جزئيات فراوانی پيرامون اين مورد و قتلھای ھدفمند کشورش حاوی  کشی روايت رونن برگمن از آدم

ی ئ ، مقامات سوری و دانشمندان ھستههللا لبنان اند، اما حزب ھای کرانۀ باختری و نوار غزه قربانيان اصلی بوده فلسطينی

 ھر کشور ھای اخير، اسرائيل بيش از در سال. نيز تصفيه شده بودند) ھستند» محور مقاومت«که ھمگی عضو (ايران 

اند، تقويت  گاه، اگر ھم اثری داشته ِاشتباھات گاه و بی«: نويسد مؤلف می. کشی زده است ِغربی ديگری دست به آدم

اندازۀ ھدف  ِرحمی بوده است؛ که چيز بدی ھم نيست وقتی که ھدف بازدارندگی به شھرت موساد به تعرض و بی

  .»شدھای خصمانۀ خاص اھميت داشته با جلوگيری از اقدام

ھايش دربارۀ موضوعات پرابھام مشھور  نگاران تحقيقی برجستۀ اسرائيل است که برای گزارش برگمن يکی از روزنامه

دھد که دسترسی رسمی به اسناد شاخۀ اطالعاتی  او توضيح می. کند کار می تايمز نيويورک است و اين روزھا برای

که به  وشن است که او دسترسی قابل توجھی دارد، چنانولی ر. بت، وجود ندارد ارتش اسرائيل، موساد يا شين

ھای مأموران، و  ھای جاسوسی، رابط ھا و چندين و چند مصاحبه با استادبزرگ سازمانی از عمليات ھای درون روايت

  .اند داستانشان را تعريف کنند دھد که مشتاق ی ارجاع میئھا ُکش آدم

گردد، زمانی که  ِی تشکيالت صھيونيستی در فلسطين برمیئ روزھای ابتدارحمانه به ھای بی سابقۀ حکايات اين قھرمانی

که  لمانی شدابعد نوبت دانشمندان . رسيدند ھا در اروپای پس از جنگ جھانی دوم به قتل می ھای بريتانيايی و نازی ليسوپ

تأسيس  مان تازهسرويس اطالعاتی اسرائيل ساز. کردند سازی به مصر دوران جمال عبدالناصر کمک می اکت ردر 

ی ھم از ئھا حرف. تر گرفت  آن را جدی١٩۶٧ساز  را تحت نظر داشت و پس از جنگ تاريخ) فتح(بخش فلسطين  آزادی

ھا که برخی در کار  عام المپيک مونيخ و حذف فلسطينی شود، از جمله قتل  زده می١٩٧٠در دھۀ » ھا جنگ جاسوس«

ی که عربی ئھا ، آنءاز ھمان ابتدا. ِی نويسنده، کاری به ترور نداشتندتروريسم بودند و برخی ديگر، مثل غسان کنفان

تظاھر  .شدند بھا حساب می ی اطالعاتی گراننوعی دارا) ًصالتا عراقی يا مصریھای ا اسرائيلی(شان بود  زبان مادری

  به استخدام

کردند کشته  ھای معارض ايرانی که برای موساد کار می دست گروه ی ايران بهئ کند که شش دانشمند ھسته افشا میبرگمن 

  دشدن

  

  .ھای اطالعاتی مقابل نيز رايج بود جاسوس برای فريب سرويس

اپيمای ياسر عرفات کردن ھو يکی، نقشۀ ساقط: ھای جالبی ھم در کار است شايد اين تصوير کلی آشنا باشد، اما افشاگری

رتبۀ آن  اين نقشه دقيقۀ آخر لغو شد چون فھميدند مسافر عالی. ١٩٨٢روی مديترانه در زمان جنگ لبنان در سال 

درون موساد، برخی از افسران . کرد ِھواپيما برادر رھبر فتح بود، پزشکی که کودکان مجروح فلسطينی را ھمراھی می

عام صبرا و  قتل ی که آن سال مرتکبئھا يان مارونی فاالنژ ناخرسند بودند، ھماننظام ژيکشان با شبهيستراتاز اتحاد 

  .شدند شتيال

. کند تر می را دقيق) کارگيری زور ھای به و محدوديت(مان از ماھيت نامتقارن اين معارضه دورانديشی برگمن فھ

ملت «اين . بار از پھپادھا بود گ پيشتاز استفادۀ مر١٩٩٢هللا در سال  اسرائيل با کشتن يکی از رھبران حزب

اسان اسرائيلی، آن سيستم ای دارد و از طنز روزگار بعيد نيست ھمين کارشن ھای فناورانۀ پيشرفته قابليت» آپی استارت

ازقضا قاتالن مبحوح توانستند، پيش از . ی را طراحی کرده باشند که تصاوير تيم موساد را در دوبی ثبت کردنظارتي
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کرد، با يک  گذاران استشھادی فلسطينی را تربيت می يحيی عياش، که بمب.  اتاق او را از داخل قفل کنندِفرارشان، در

  .دستگاه انفجاری که در موبايلش جاسازی شده بود کشته شد

 ١٩٨٨در سال ) يس نظامی فتحئر(قتل ابوجھاد . دھد، حذف دشمنان گاھی معايبی ھم دارد که مؤلف نشان می ولی چنان

ھای  رفت تا اسرائيل را به رسميت بشناسد، موجب تأسف امنيتی ًنس، درست زمانی که اين سازمان عمال میدر تو

تر  ی وجود داشت چون نقش ايران را پررنگئدربارۀ قتل رھبر حماس شيخ احمد ياسين ھم شک و ترديدھا. اسرائيل شد

گويد که حتی  برگمن می. کشد البی را پيش میھای ج ، در جريان انتفاضۀ دوم، پرسش٢٠٠۴مرگ عرفات در سال . کرد

کند که شش   میءاو افشا. شان بنويسد ۀداد دربار ھا را ھم داشت، دستگاه سانسور نظامی اجازه نمی اگر پاسخ اين پرسش

 با اين حال، تمير پادو. کردند کشته شدند ھای معارض ايرانی که برای موساد کار می ی ايران توسط گروهئ دانشمند ھسته

کند، و گفت تھديد  ًعلنا از بنيامين نتانياھو انتقاد کرد که ذھنش جمھوری اسالمی را ول نمی) يس سابق اين سرويسئر(

  .نشدۀ فلسطين است لۀ حلأحقيقی عليه موجوديت اسرائيل کماکان مس

پرسد که  او می: گيرد  موضع انتقادی او را نمیرود، اما جلو سمت سبکی شورانگيز و احساساتی می نويسندگی برگمن به

ھای  گيرد که موفقيت اش اخالقی و مؤثر است؟ و نتيجه می لۀ دشمن ھمسايهأآيا رويکرد اسرائيل در پرداختن به مس

که موفقيت در جنگ را تضمين کنند،  آن اند و بس، بی ًھای مخفيانه صرفا موفقيت عملياتی بوده اسرائيل در عمليات

  .»لۀ فلسطين پرداخته شودأو نيازی نيست که به مسانگار که تاريخ متوقف شده است «

  :شناختی اطالعات کتاب

Bergman, Ronen .Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations .

John Murray, 2018 

  

  :ھا نوشت پی

The Secret History of Israel’s : Rise and Kill First«  با عنوان٢٠١٨ جوالی ٢٢اين مطلب در تاريخ • 

Targeted Assassinations« دی ج ٢۶آن را در تاريخ  ترجمان سايت وب. منتشر شده است گاردين سايت در وب

  .و ترجمۀ محمد معماريان منتشر کرده است »ھای موساد روايتی از ترور: برخيز و بکش«  با عنوان١٣٩٧

ّو پژوھشگر مدعو در مرکز خاورميانۀ مدرسۀ اقتصاد  گاردين دبير سابق بخش خاورميانۀ) Ian Black(يان بلک •• 

او نويسندۀ کتابی . زبان است ھای متعدد انگليسی الملل روزنامه  سال است که دبير سياسی و بين٣۶مدت  او به. لندن است

 Enemies and (٢٠١٧ تا ١٩١٧ از اسرائيل، و فلسطين در يھودھا و ھا عرب: ھمسايگان و دشمنان است به نام

Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017.(  

توانيد آن را  ی ايران منتشر کرده بود که میئ ربارۀ جاسوسی از دانشمندان ھسته، پيش از اين، مطلبی را دترجمان••• 

توانيد سه پرونده  ھمچنين، می. »کند؟ ی ايران تور پھن میئ يا چطور برای دانشمندان ھستهس« :در اين لينک بخوانيد

  .مطالعه کنيد اين لينک سالۀ فلسطينيان و رژيم صھيونيستی را در٧٠پيرامون درگيری 

  ترجمانمنتشر شده در 

  


