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 *ميشل شوسودوسکی: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ جوالی ٢٢ 

  :بھانه برای بمباران غزه » انتقام موجه«

  آيا دولت نتانياھو پشت پرده در قتل سه نوجوان اسرائيلی دست داشته است ؟

 

سرائيلی که آن را به حماس نسبت داده اند، به عنوان بھانه برای بمباران و تخريب غزه به کار مرگ سه نوجوان ا

  .برده شد

عليه غزه بايد ) عمليات صخرۀ تسخير ناپذيرצּוק ֵאיָתן  ִמְבָצע به زبان عبری (» تيغۀ حفاظتی«در مورد عمليات 

» موجهعمليات انتقام « زير عنوان ٢٠٠١ سال شويم که طی را يادآور Meir Daganطرح غم انگيز می ير داگان 

 بود که قتل شھروندان بی گناه  ژی ارتش دفاعی اسرائيلي در سترات مطرح گرديد و در چشم انداز چنين برنامه ای

  .اسرائيلی پيشبينی شد

الوه بر سپس مرگ افراد بی گناه می بايستی برای جلب پشتيبانی افکار عمومی در اسرائيل به کار برده شود و ع

  .جلوه دھد» موجه«اين، عمليات نظامی عليه تروريسم در سرزمين ھای اشغالی فلسطين را در نگاه جامعۀ بين الملل 

 توسط ارتش ٢٠٠١ جوالیپشت درھای بستۀ طی ) که به نام رئيس موساد می ير دگان شھرت دارد(» طرح دگان«

آرشيتکت ھای اين طرح پيشبينی کرده . رت گرفتو موساد صو) تزاحال: مخفف آن به عبری (دفاعی اسرائيل 

فوراً پس از اولين سوء قصد انتحاری که موجب تلفات سنگين می شود، و طی يک ماه به طول خواھد «بودند که 

  . گذاشته شودءبه اجرا» انجاميد و صدھا اسرائيلی و ھزاران اسرائيلی را به قتل خواھد رساند

. ر غزه خيلی پيش از ربودن و قتل سه نوجوان اسرائيلی طرح ريزی شده بود عليه نوا»تيغۀ حفاظتی « عمليات 

 سرباز ذخيره را به پادگان ھای اسرائيل فراخواند و در کوران بمباران بود ٤٠٠٠٠نخست وزير اسرائيل نتانياھو 

  .عمليات زمينی گسترده ای تدارک ديده شد که 

ربودن سه نوجوان ) موساد(دگان، رئيس اطالعات اسرائيل عالوه بر اين، در منطق مشابھی در رابطه با طرح 

رئيس موساد ربودن سه جوان اسرائيلی را پيشبينی «به مقالۀ  مراجعه شو د: مترجم (اسرائيلی را پيشبينی کرده بود 

  :يد کرده است ئو حاآرتص نيز اين موضوع را تأ)   . ٢٠١٤   ژوئيه ١١در گاھنامۀ ھنر و مبارزه » کرده بود

 سناريوئی را که به شکل شگفت آوری به واقعۀ ربودن سه نوجوان Tamir Pardoرئيس موساد تمير پاردو «

  )٢٠١٤ جوالی ١٣ھاآرتص (» اسرائيلی در کرانۀ باختری رود اردن شباھت دارد را پيش از اين مطرح کرده بود
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برای موجه جلوه دادن عمليات نظامی عليه نوار غزه، بی ھيچ مدرکی حماس را متھم کرده اند که سه شھروند 

تخريب پايه ھای نھادينه و رھبريت حماس و » تيغۀ حفاظتی « ھدف نھائی عمليات . اسرائيلی را به قتل رسانده است

ت که می بايستی دير يا زود زمينۀ ضميمه سازی غزه به اسرائيل را فراھم تخريب زيربناھای مدنی نوار غزه اس

 منطقه را در نوار غزه ھدف ضربات بمب ھای خود قرار داد، و طی ١٣٢٠، اسرائيل جوالی ١٣به تاريخ . سازد

   نفر زخمی شدند١٠٠٠ نفر کشته و بيش از ١٦٧اين بمباران ھا 

    ١٣ juillet ٢٠١٤(  

  آيا سه نوجوان اسرائيلی توسط حماس کشته شده اند ؟

 توسط گزارشات رسانه ھای اسرائيلی قتل سه نوجوان اسرائيلی را به گونه ای نشان داده اند که گوئی احتماالً 

اعده کشته شده اند، در حالی که ھمين شبکه به يکی از شبکه ھای الق) »داعش«(امارات اسالمی در عراق و شام 

 .مورد پشتيبانی دولت اسرائيل می باشد» مخفيانه « شکل 

طی يک مقاله گروھی جھاد طلب مرگ نوجوانان اسرائيلی را به حساب خود به رسميت تايمز اسرائيل يد ئبه تأ

  :شناخته اند 

می در عراق و شام که در گذشته به نام امارات اسال(يک گروه جديد جھاد طلب فلسطينی رھبريت دولت اسالمی « 

به ھمين [...] گرفته است وليت قتل سه نوجوان اسرائيلی در کرانۀ باختری رود اردن را به عھده ؤمس) شھرت داشته

  [...]وليت حمالت ديگر به سربازان و شھروندان اسرائيلی ؤگونه مس

خود برگزيدۀ دولت اسالمی، » خليفه «  افتخار ابوبکر البغدادی در بيانيۀ آنھا نوشته شده است که اين عمليات به

  )٢٠١٤ جوالی ٣تايمز اسرائيل، (» .باززائی دولت اسالمی در عراق و شام صورت گرفته است

نيروھای اصلی ) که نام آن به دولت اسالمی ارتقاء يافته، عکس را ببينيد( امارات اسالمی در عراق و شام 

، بريگادھای امارات اسالمی در اً  تشکيل می دھند که عليه دولت بشار اسد می جنگند، اخيرشورشيان در سوريه را

  .عراق و شام وارد عراق شده اند و عليه نيروھای دولت عراق می جنگند

  

اگرچه امارات اسالمی در عراق و شام وابسته به قطر بوده و از سوی عربستان سعودی و قطر تأمين مالی می 

فی جويانۀ اسرائيل در رابطه با مرگ سه نوجوان اسرائيلی به جای عربستان سعودی و دولت ھای شود، عمل تال

  .خليج، غزه را ھدف گرفته است
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ارتش اسرائيل . نقش پشتيبانی اياالت متحده و اسرائيل از شبکۀ القاعده تنھا به عرصۀ عمليات مخفی منحصر نيست

عالوه بر اين، حضور نيروھای . جھان طلبان را پشتيبانی می کند از بلندی ھای جوالن که تحت اشغال خود دارد،

ويژۀ غربی و اسرائيلی در صفوف شورشيان امارات اسالمی در عراق و شام کامالً شناخته شده و پرونده ھای آن 

  .موجود می باشد

يد کرد که ئتأ«جوالن اشغالی ، يک افسر ارتش اتريش در نيروی سازمان ملل متحد ديدبان آتش بس در چطی مار

در مناطق مختلف سوريه پشتيبانی لوژيستيک و نظامی ] النصره و داعش[اسرائيل برای تروريست ھا و شورشيان 

  »به عمل می آورد 

اتاق « اسرائيل و شورشيان القاعده د کرد که ئينمايندۀ نيروی سازمان ملل متحد ديدبان آتش بس در جوالن اشغالی تأ

  .»کمک رسانی ھای اسرائيل به تروريست ھا اختصاص دارد « تشکيل داده اند که به » عمليات مشترک

به گزارش شبکۀ تلويزيونی اسرائيل شانل « :  اختصاص ندارد ی اسرائيل تنھا به امور لوژيستيکاين گونه کمک ھا

١ Channel ،»ميتار«از سامانۀ موشکی تازه ای ياد کرده اند به نام » منابع سرويس ھای امنيتی «Mitar   که در

 سامانۀ موشکی ميان ،بر اساس اين گزارش.  پوشش می دھدجوالن مستقر شده و گروه ھای مبارز ضد سوری را

  )٢٠١٤ می ٣شبکۀ العالم، (» .برد و دور برد است

الی برای امور درمانی شورشيان القاعده و زخميان ارتش دفاعی اسرائيل يک بيمارستان نظامی در جوالن اشغ

  .جنگی ايجاد کرده است

داد که نخست وزير بنيامين نتانياھو از بيمارستان نظامی ارتش اسرائيل در  ش، اورشليم پست گزاربروریطی ف

اورشليم . آوردجوالن اشغالی که برای شورشيان جھاد طلب و القاعده و زخميان آنھا ايجاد شده است، بازديد به عمل 

نتانياھو از اين . پست تأکيد می کند که بيمارستان برای پشتيبانی از جھاد طلبان مورد استفاده قرار می گيرد

  .ياد کرده است» مکانی برای تفکيک خير از شر در جھان « بيمارستان به عنوان 

يعنی » مبارزان آزادی « محدوديتی از که به شکل طنز آميزی و بی ھيچ » اسرائيل خير است « از ديدگاه نتانياھو، 

  .ايران است که از بشار اسد پشتيبانی می کند» شر « جھادطلبان القاعده در سوريه پشتيبانی می کند، و 

اسرائيل در جبھۀ خير است زيرا جان انسان ھائی را که « نخست وزير اسرائيل، بنيامين نتانياھو اظھار داشت که 

و اضافه می کند که » .اين است چھرۀ واقعی اسرائيل. ه می گيرد، نجات می دھددولت سوريه به شکل روز مر

  )٢٠١٤ بروری ف١٩اورشليم پست، (» . شر، ايران است که به آنھائی که قتل عام راه می اندازند اسلحه می دھد«

ا نيروھای ويژۀ اگر چه بيمارستان نظامی ارتش دفاعی اسرائيل برای پشتيبانی از القاعده در عمليات ھمآھنگ ب

پشتيبانی از تروريسم در «ارتش دفاعی اسرائيل ايجاد شده است، با اين وجود نتانياھو با صراحت تمام ايران را به 

  )٢٠١٤ بروری ف١٩اورشليم پست، . (متھم می سازد» سطح جھانی

ش دفاعی اسرائيل به شکل مقامات عالی رتبۀ ارت. نتانياھو پشتيبانی دولت اسرائيل را از جھاد طلبان نفی نمی کند

از پشتيبانی اسرائيل » عناصر جھاد طلب بين المللی در سوريه « ضمنی و غير رسمی اعتراف کرده اند که 

  :برخوردار بوده اند 

نتانياھو به ھمراھی وزير دفاع موشه ياالون و رئيس ستاد فرماندھی ارتش دفاعی اسرائيل سپھبد بنی گانتس 

Benny Gantzوالن بازديد کرد از بلندی ج.  
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 از مرکز Yair Golanمرز سوريه را رصد می کند، سرلشکر ير گوالن  از روی يک برج ديدبانی که چشم انداز 

فرماندھی شمال به نتانياھو در مورد حضور عناصر جھاد طلب بين المللی در سوريه اطالع داد، و به ھمين گونه 

 .يه مطالبی ايراد کرددر مورد تقويت خط دفاعی در مرز اسرائيل و سور

  

  نخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياھو با يک تروريست القاعده دست می دھد

 :آيا تروريست زخمی به حساب اطالعات اسرائيلی کار می کرده است ؟ در تصوير باال 

ستان نظامی نخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياھو و وزير دفاع موشه ياالون در کنار مزدور زخمی، در بيمار« 

   .٢٠١٤ بروری ف١٨يه، وراسرائيل در جوالن اشغالی، در مرز س

  چه کسی سه نوجوان اسرائيلی را به قتل رسانده است ؟

نکتۀ طنز آميز تلخ اين است که ھمان گروه جھاد طلبی که مدعی ربودن و قتل آن سه نوجوان اسرائيلی شده اند، از 

 .ن اشغالی برخوردارندپشتيبانی اسرائيل نيز در بلندی ھای جوال

  .يک اتفاق ساده

  

 موساد -ارتباط داعش

 ٢٠١٤ جوالی ١٦به روز رسانی 

 که به ابوبکر البغدادیو امام ) »داعش«( د شده است که رئيس امارات اسالمی در عراق و شام ئياين موضوع تأ

ال تمام در موساد آموزش به مدت يک س» اصطالح ربودن و قتل سه نوجوان اسرائيلی را سازماندھی کرده است 

 Gulf News 15 juillet. نظامی فشرده ديده و با دروس خداشناسی و ھنر سخن وری آشنائی پيدا کرده است

2014((. 

 گفته است که Edward Snowdenسنودن در اياالت متحده، ادوارد ) NSA(کارمند قديمی آژانس امنيت ملی 

ديگر دولت اسالمی در عراق و شام را  ه و اسرائيل در ھمکاری با يک اياالت متحد،سرويس ھای اطالعاتی بريتانيا

  .ايجاد کرده اند
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ادوارد سنودن گفته است که سرويس ھای اطالعاتی سه کشور سازمانی تروريستی را به شکلی به وجود آوردند که 

  .ميده اندنا» تله « ژی را يبتواند تمام افراط گرايان جھان را در يک محل جذب کند، و اين سترات

پرونده ھای آژانس امنيت ملی از ايجاد دام تازه ای گزارش می دھد که برای حفاظت از ھويت صھيونيستی از 

  .شعارھای مذھبی و اسالمی استفاده می شود

دشمن » تنھا راه حل برای حفاظت از دولت عبری « سنودن منتشر کرده است، اعتبار پرونده ھائی که ادوارد به 

  .يکی مرزھايش می باشدتراشی در نزد

   

Michel Chossudovsky  

او نويسندۀ . ميشل شوسودوسکی مدير مرکز مطالعات جھانی سازی، استاد قديمی علوم اقتصادی در دانشگاه اتاوا* 

  .مبر، جھانی سازی و فقر و نظم نوين جھانی استسپت ١١جنگ و جھانی سازی، حقيقت در پشت پردۀ : 

   

  لیآدرس الکترونيک متن اص

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 ٢٠١٤ ژوئيه ٢٠

 ٢٠١٤ جوالی ١٧مرکز مطالعات جھانی سازی،  

 

 


