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  رئيس موساد ربودن سه جوان اسرائيلی را پيشبينی کرده بود

  )ت ؟نمايش يا واقعي(
با اين وجود . پس از قتل سه جوان اسرائيلی، و در پی آن به قتل رسيدن يک جوان فلسطينی، تنش در فلسطين اوج گرفت

رئيس موساد يک ھفته پيش، طی يک گردھمآئی امکان چنين قتلی را مطرح کرده بود و مشخصاً اين ماجرا به بھانه ای 

  .برای منافع سرويس اطالعاتی به کار برده شد

  ٢٠١٤ جوالی ٨| بکۀ ولترش

  

  

ی ينچه از يک ھفته پيش از واقعه پيشباگر .  موساد به چگونگی حرفۀ خود آگاه است—سرزنشی متوجه موساد نيست 

ھنگام .  اين پيشگوئی نيز به واقعيت پيوستجون ١٢که عمالً روز ... ر سه جوان اسرائيلی ربوده شوندکرده بود که اگ

چه « :  اين پرسش را مطرح کرد که تامير پاردوبحث و مجادله دربارۀ احتمال وضع قانون تازۀ امنيتی، رئيس موساد 

اين »  ھای مھاجرنشين اسرائيل ربوده شوند ؟  ساله از اردوگاه١٤روی خواھد داد، اگر ھفتۀ آينده، سه نو جوان 
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آيا اين رويداد اتفاقی . يک ھفته بعد، سه نوجوان اسرائيلی ربوده شدند: پيشگوئی دقيقاً به ھمين شکل به حقيقت پيوست 

  که خود موساد اين سناريوی آدم ربائی را صحنه سازی کرده بود ؟ بود ؟ و يا اين

 Kevinکوين بارت . نظر می رسده طرح خواھد بود، زيرا خيلی شگفت آور بدر ھر صورت اين پرسشی طبيعتاً م

Barrett از سايت سربازان قديمی امروز  Veterans Today اين نشان ساختگی بودن واقعه « :  با شگفتی می گويد

يا خواستار توقف ھر بار که اياالت متحده اسرائيل را برای ترک اردوگاه ھای اشغالی تحت فشار قرار می دھد و : است 

  .»فوراً در جائی بمبی منفجر می شود ...ساختمان سازی در اين مناطق می شود

 ارجنتاينجامعۀ يھوديان . جامعۀ بين الملل اسرائيل را زير فشار قرار می دھد، و ناگھان بمب تازه ای منفجر می شود

ئنوس آيرس ن گونه مرکز انجمن يھوديان بوھميموضع ضد صھيونيستی اتخاذ می کند، و ناگھان سفارت اسرائيل و به 

و حاال، يعنی وقتی که تمام جھان برای اتحاد تازه بين حماس و سازمان فتح دست می زنند، اسرائيل « . منفجر می شود

سه نوجوان اسرائيلی ربوده می شود و اسرائيل نيز به شکل خشونت باری به کرانۀ باختری رود اردن . ديوانه می شود

  .»کند حمله می 

  

  ناپديد شدگان به شکلی ناپديد شدند که گوئی زمين آنھا را بلعيده است

 ولی اين نظريه بيشتر به —کرده صحنه پردازی را نظر می رسد که اسرائيل ربودن نوجوانان ه از چنين ديدگاھی ب

ا آدم ربائی، بلکه رسانه  با اين وجود، واقعه به شکل شگفت آميزی روی داده، و نه تنھ—شباھت دارد » هنظريۀ توطئ«

ربوده » از مدرسۀ تالمود«ربوده شده اند، آيا  ھائی که آن را پوشش داده اند، گوئی نمی دانستند که اين نوجوانان از کجا

تعلق داشته اند ؟ » دکان يھوديان مھاجر مناطق اشغالیکو« يا به جمع بوده اند ؟ و» دانش آموز مذھبی «  يا  شده اند ؟

نو . ين، ھيچ درخواست باج يا به رسميت شناسی آدم ربائی از سوی ھيچ گروھی صورت نگرفته استعالوه بر ا

  .پديد شده اندجا گذاشته باشند، ناه جوانان خيلی ساده بی آن که رد پائی از خودشان ب

ست که بپرسيم آيا در نتيجه طبيعی ا. جز ھمان بيانيه ای که ربودن آنھا را اعالم کرده بود وجود نداشته ھيچ نشانی ب

اساساً چنين رويدادی واقعيت دارد يا نه ؟ و اگر واقعيت دارد، چرا ربايندگان خاموش مانده اند ؟ و اگر به شکل عمدی 

ھيچ اعالميه ای منتشر نمی کنند، ھدف آنھا از اين آدم ربائی چيست ؟ آيا تنھا به اين علت بوده است که باز ھم آدمکشی 

ويت ربايندگان وجود ندارد، ھيچ ھيچ اطمينانی در مورد ھ، Spiegel Online اشپيگل آنالين کنند ؟ به گزارش سايت

 حتی برای. بعداً حماس اتھامات وارد آمده را مردود اعالم کرد. دال بر متھم بودن حماس وجود ندارد» مدرک عينی«

 اسرائيل نتانياھو به وقوع نخست وزيرآدم ربائی از ديدگاه سياسی به موقع برای «رسانه ھای ما نيز روشن بود که 

 کارشناس Pascal de Crousaz به تعبير پاسکال کروساز Die tageszeitung لمانی ابه گزارش روزنامۀ . »پيوست

 از سفير اسرائيل Deutschlandfunkحتی . »ل فرصتی طالئی بودربودن دانشجويان برای اسرائي«امور خاور ميانه 

  :پرسيده بود که 

 وجود ندارد، ھيچ نشان روشنی در دست نيست، ولی با اين وجود چگونه از ھم اکنون می توانيم بدانيم که آدم مدرکی«

  .»ربائی کار حماس بوده است ؟ 

  

  وقوع شگفت انگيز پيشگوئی

ولت نوين آدم ربائی و مرگ سه جوان اسرائيلی به موقع برای جناح سر سخت دولت اسرائيل روی داد تا اتحاديۀ د

ولی در ھمان وقت، بحث و جدل دربارۀ قانونی در جريان بود که می بايستی مبادلۀ . ندازدطين را به مخاطره بيفلس

اگر به . به اصطالح سرويس ھای امنيتی مخالف اين قانون بودند. تروريست ھای محکوم به مرگ را ممنوع سازد
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، جلسۀ مھمی در دفتر سرويس امنيتی برگزار شد، ٢٠١٤ جون ٥ باور داشته باشيم، روز ھاآرتصروزنامۀ اسرائيلی 

تالش کرد تا وزرای کشور را متقاعد سازد که به اين قانون رأی ندھند، زيرا  « تامير پاردوکه طی آن رئيس موساد 

رای  ب پاردو :ھمين روزنامه می نويسد . »نتيجۀ آن توان مانور دولت را در آدم ربائی ھای آينده محدود خواھد ساخت 

ساد به مناسبت طرح ی توسط بوکو حرام در نيجريه اشاراتی داشت، و رئيس موئ مدرسه ۀ بچ٢٠٠نمونه به ربودن 

سه نوجوان اسرائيلی سناريوی کامالً تخيلی را مطرح کرده بود که به شکل شگفت آوری به ربودن «ھمين نمونه، 

چه « :  پرسيده بود کهNaftali Bennettفتالی بنت ، مرد سرويس ھای مخفی از وزير اقتصاد نپاردو. »شباھت دارد

 در اردوگاه مھاجران يھودی ربوده شوند؟ آيا خواھيد گفت که قانون مانع از ساله ١٤خواھيد کرد، اگر سه دختر جوان 

 با کنايۀ طنز Veterans Todayسايت سربازان قديمی . پيشگوئی کامالً صحيح» مبادلۀ تروريست ھا می شود ؟ 

  ».تامير پاردو در پانتئون پيشگويان تقلبی پذيرفته شد« : ی نويسد آميزی م

  

  حق دروغگوئی

 برگزار شد، و رئيس جون ٥جلسۀ مشھور در دفتر امور امنيتی روز : بيائيد در اينجا موضوع را از آغاز مرور کنيم 

، قانون منع مبادلۀ جون ٨روز .  ربائی صورت گيرد  پيشبينی کرد که اگر يک ھفتۀ ديگر آدمتامير پاردوموساد 

 اعالم شد که سه نوجوان جون ١٢و . تروريست ھا، با وجود مخالفت سرويس ھای امنيتی، به تصويب کابينه رسيد

  .تامير پاردو يعنی، دقيقاً يک ھفته پس از تھديد اعالم شده توسط  .ربوده شده اند

روزنامۀ اسرائيل . نون شدن به موضوع تنھا نبودندظ مای زياد برای انجام داشتند، درکه ھنوز کارھ» توطئه چينان « 

 فلسطينی اظھار داشتند  والن سازمان ملل متحد و مقاماتؤمس« : ورد نوشت م در اين جون ١٨ Israel Todayتودی 

 Eyal _ اختراع کرده است  اين داستان ربوده شدن سه جوان اسرائيلی توسط حماس را کامالً که اسرائيل احتماالً 

Yifrach, Gilad Shaar et Naftali Frenkel  «  . و گيلدا آتزمون Gilad Atzmon ) ھنرمند جاز بريتانيائی که

 در اين مورد جون ١٩روز ) در اسرائيل به دنيا آمده، او مبارز ضد صھيونيست است و در لندن زندگی می کند

ھر اندازه زمان .  اسرائيلی وجود نداردھيج مدرکی دال بر ربوده شدن سه مھاجر« : نظرياتش را مطرح کرد و گفت 

می گذرد، بيشتر می بينيم که تحليل ھائی که اين موضوع را عمليات زير پرچم دروغين توسط خود اسرائيل تعبير کرده 

نظر می سرد، حتی در رسانه ه اين داستان آدم ربائی ناباورانه ب: طور خالصه ه ب. ». اند به حقيقت نزديکتر می شود

جوی  و با افزايش ترديدھا، اسرائيلی ھا نيز با شتاب بيشتری به جست.  از اسرائيل پشتيبانی می کنندمعموالً ھائی که 

  .مدارک پرداختند

پس چه کسی آنھا را کشته است ؟ . ، اجساد سه جوان اسرائيلی را پيدا کردند٢٠١٤ جون ٣٠و سپس ناگھان، روز 

. در نتيجه، منتقدان در مورد وقوع خود آدم ربائی ترديد کردند. الزاماً نه روشن است که موساد نمی توانسته قاتل باشد ؟ 

شايد سرويس ھای مخفی اسرائيلی به ايجاد رويدادی رسانه ای بسنده کرده اند و عمالً موضوع يک صحنه پردازی 

خاک سپاری  هنظر رسيده که ھنگام مراسم به شاھدان از نبود اشک و گريه ياد کرده اند، و ب. محض بوده است

بر اساس گزارشات ارتش اسرائيل، ماشين . برانکارھا خالی بوده، و نتيجه گرفته اند که موضوع نمايشی بيش نبوده است

با اين وجود، فراموش نکنيم .  آثار خون و پوکۀ فشنگ نيز روی صندلی ماشين ديده شده است  و ربايندگان کشف شده

فردای کشف اجساد، روز . از است که آدم بکشد، بلکه می تواند دروغ بگويدھر نظامی در روی کرۀ زمين، نه تنھا مج

، مقامات مدعی شدند که صدای ضبط شدۀ اين سه جوان را در اختيار دارند که درخواست کمک کرده بودند، جوالیاول 

  .يعنی مدرکی که تا کنون به شکل اسفناکی نديده گرفته شده بود
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می بايستی صدای يک نوجوان باشد که از » آنھا من را ربوده اند « :  The Jewish Daily Forwardبه گزارش 

.  و سپس صدای فرايد و صدای ضربه، و سرانجام صدای خفيف تيراندازی ن ھمراه اين جمله را گفته استولفيطريق ت

که بايد مورد نظر واقعی می رسد ؟ اين موضوعی است ه ب. سپس صدای اتوراديو را می شنويم که آھنگ پخش می کند

تصور کرده  Jewish Daily ليس، به گفتۀ ودرخواست کمک ھيچ پاسخی نداشته، زيرا تلفنچی پ. بررسی قرار دھيم

  .است که دروغ بوده

 ءنظر می رسد، ابتداه نون بظوقتی تماس م« :گفته است Jewish Dailyيا به شکلی که يکی از مفسران سايت انترنت 

 سال دارند و به دروغ با سرويس ھای امنيتی تماس ١٢ و سپس افرادی که بيشتر از  دبايد بر اساس منشور عمل کر

  ».گيرند وقوياً مجازات شوند گرفته اند، بايد تحت پيگرد قرار 

   

  لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر

http://www.voltairenet.org/article184675.html  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤ جوالی ١١

  


