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  ی رضا نافع:برگردان از و نشي ولت ـ  گزونگهي

  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١٢ می ١١

  

  ليکودتا در اسرائ

  راني مدافعان حمله به اهيعل
  

انون اساسیونيزي تلوی و دفترکار  او  و فرستنده ھاري را دستگ جمھورسي از کشورھا رئیدر برخ  ی را اشغال  و ق

ازند و  در آن اعالم می را منتشر مکي شماره هيپس از آن اعالم.  کنندی اعالم میرا ملغ ه ضرورت ی س د ک  دارن

ول مه  نجات ملت دست بی کرد  که برایعاجل حکم م ه دموکراسیکار شوند و ق د ک ات  و غ و انتخی دھن   و رهياب

درهيغ ار را مخفگريدر د . را به اجرا بگذارن هي کشورھا ک ام مان دی انج سران را معموال  نيا.  دھن ا" اف  یم" خونت

پانکيخونتا . "خوانند ه معنیائي واژه اس هي  کمی است ک ای مت د و ژنرالھ ايمرا ی دھ وبیک ار مه را ب  آنی جن  یک

  )م.  خوانندی اعمال را کودتا مني  ایدر زبان فارس. ( است " پوچ  "سيلمان و سوئا  در وهي شنينام ا. بردند

ابي فری است که عامالن آن براني ایئ ضربه اتي  عملني تمام اباي مشترک در تقروجه ردم پ  انيمه  جنگ را بی م

ه ای گردند، متھم می می و شکست طلبیتأ جری متھم به بدي بدون ترداستگرانيس.  کشندیم د ب ه ني گردن ه  ک ادر ب ق

د و سخنان دی ملتيثيدفاع از ح ا د..  دستني از ایگري نبوده ان روز در . ستي طور نني الي اسرائرام ا ام آنچه م

ه در   ارتش چه آنھای از ژنرال ھای است که گروھني امي  شاھد آن ھستلياسرائ ا ک د و چه آنھ ر سر کارن که ھنوز ب

شوده یطالعات ای سازمانھایگذشته صاحب منصب بوده اند و رؤسا راض گ ه اعت ان ب  ھمه با ھم به پاخاسته اند و زب

 غفلت دولت ني از آنان ای کنند و برخی  محکوم مراني اهي بر آغاز  جنگ علی آنھا اظھارات  دولت  را مبنۀھم. اند

   ھا را باز نکرده استیني کنند که باب مذاکرات صلح با فلسطی  محکوم مزيرا ن

  

    تي کفای  باستگراني س

داگان .  سابق موسادسي داگان، رئريمه ا:  کرد ی  اصال فکرش را ھم  نمی بود که کسی شورش  شخصني گر اآغاز

تگاه ام   توان آنی سازمان بود، که مني از اغلب ھمکاران خود، در رأس اشتري بیعنيھشت سال،    . ۶ .یآ.را با دس
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ون ھ.  سسهؤ میعني" موساد "ۀواژ . تاس در خارج کشوری امور اطالعاتۀژي کرد که وسهي مقاسيانگل ا کن  کس چيت

اد، ااستيدر زمان ر.  نکرده استیداگان را متھم به صلح دوست ر موس ه  عملني او ب  ی ضربتاتي سازمان دست ب

رودنيا. ینترنتي و حمالت ایراني دانشمندان اهي زده بود از جمله علیمتعدد ه دست پ  شارون است  لي آرۀ شخص ک

د.  معروف بوده استی تعرضی ھااستي سني ترديز شد ایبه ھوادار ا ش ده است ب ه بازنشسته ش روز ک  نيدتريو ام

ه نيا: " گفتحي صریاو با الفاظ.  کندی مخالفت مراني ای اتمساتيسأ حمله به تی دولت برایالفاظ با نقشه ھا  احمقان

  ." امدهي است که من در طول عمر خود شنی فکرنيتر

د ی، رو" بت نيش" ق  سابسي گذشته، رئۀھفت د ش ان بلن ازمان امن(  بت نيش.  دست داگ رالي اسرائتيس  درون ی ب

ا یني نظر داشتن فلسطري سازمان در درجه اول زنيکار ا)  استسهي قابل مقاسيانگل. ۵. یآ. کشور است  که با  ام  ھ

غالليدر خاک اسرائ ابق اسي رئن،يسکي وال دوي.   است ی و در مناطق اش ه اخ سازماني س  بازنشسته شده راً ين ک

ا.  سازمانني خاموش اسي سازمان قرارداشت و معروف بود به رئني شش سال در رأس ااست ، قبالً  ا موھ  یاو را ب

دهدهيتراش روج از م ش ام ورود و خ ط ھنگ سه مؤ اش، فق د دیس در . دي ش ا" او را پ ل ھ د یقت د و یم"  ھدفمن  دانن

ون کس.  زده استی به شدت و وسعت دست به شکنجه  م که ني است به اودهسازمان او متھم ب ا کن ه ایت  ني او را ب

   داشته استمي مالیمتھم نکرده است که  با عرب ھا رفتار

رده استنکيا را.  او نظرش را اعالم ک سی نظراتش محلاني بیو ب رد ري غاري ب ول  را انتخاب ک اتوق ده :  معم پ

د؟ ـ  ستي ـ و کنيسکينظر ده ب.  شھر کوچککي  دری نفر از  بازنشستگان را در کافه استيب  که از او مطلع تر باش

ر ه  استي کفای باستگري در دست دو سلي  اسرائیامروز  رھب رار دارد ک انري  ق ات  آخرزم  ھستند و  از ی توھم

 نيا. ھد شد خوای جھانۀ فاجعکي حمله کنند منجر به راني خواھند به ای آنھا که مۀنقش. دورنده  باري بستيدرک واقع

انع تولاستيس ست م د توان د شد و نخواھ ردد، بلکه براني بمب توسط ادي نه تنھا با شکست مواجه خواھ عکس  ه  گ

ا اشي و پديفزاي خود بی بر تالشھاراني که  اشدموجب خواھد  رود  ب ه اني ب اوت ک ار ازحماني تف انتي ب  زي نی جھ

  .واھد بودخبرخوردار 

سطیاو گفت تنھا عامل.  رودیم از داگان ھم جلو تر نيسکيد ا فل  اھوي ھاست ، خود نتانیني که مانع مذاکرات صلح ب

ار ني دھد و با ای را از دست میخي تارتي موقعنياو ا. ابدي تواند با محمود عباس به صلح دست ی ملياسرائ. است  ک

  . کندی   فاجعه نازل مليبر سر  اسرائ

سازمان او تمام دالئل، گزارش .  بوده استنيسکي ھا دیني شناخت فلسطی برالي اسرائی و رسمکي شماره کارشناس

 چي ھی آن که جای برانيسکيد.  داشتاري ھا و اطالعات حاصل از شنود ھا را در اختی بازجوئجي نتا،ی جاسوسیھا

اقیديشک و ترد ود ب خنان خ تی در س ذارد گف ودا" و "اھوينتان" او : نگ اراکھ د ی  مکي را از نزد" ب و  شناس

 گفت نياو ھمچن. داند ی ملت از بحران مکي بردن  روني  بی الزم برایستگي به آنھا ندارد و آنھا را فاقد شایاعتماد

  . دارندی پر تجملاري بسی را ھم ناگفته نگذاشت که آنھا زندگني کنند و ای را آگاھانه گمرا ه مليکه آنھا مردم اسرائ

  

   متقابل ۀحمل

ازمانھای دو با اتھاماتشان  تنھا خواھند ماند و  مجموعه رؤساني کرد ای که فکر می کسھر ته و یتي امنی س  در گذش

د خه  آنھا بهي صدا علکيامروز   ا خواھن ه سنگ خوردپ رد، سرش  ب د ک . است و اتھامات آن دو را محکوم خواھن

ورد تتشي در کل  سخنان آن دو رایگري دز بعد ایکيرسانه ھا به نقل قول از آن کارشناسان  پرداختند و رار ديئأ م  ق

ارزي نفر از آنھا نکي یحت. دادند، البته به سبک خودشان ه آن نظرات را ۀ نه به بحث در ب ا پرداخت و ن  نظرات آنھ
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ا نني موساد و شی کنونی ستاد ارتش  و رؤسای کنونسيرئ.  کردبيتکذ ر زي بت اعالم کردند که آنھ  نظرات آن دونف

انيشي پی تمام  رؤسابايتقر.  کنندی مديأئ ترانيرا در مورد ا تاد ارتش در ھمنيشي پی و  از جمله رؤس  اواخر، ني س

انه  ه رس ا ب ا نھ ه آنھ د ک دزيگفتن م نظرن ا آن دو ھ رائ.   ب ان در اس اۀ جبھکي  ليناگھ د از رؤس ا تجربی واح  ۀ  ب

  . آمددي  پدراني جنگ با اهي علی اطالعاتیسازمانھا

اسندگاني و نواستگراني مرکب از ساري تمام عیآتشبار.   شروع شد متقابل  ۀ که حملدي نکشیطول انه ی خورده پ  رس

 شود به یرو  مه  روبی جدی استدالل ھااي با مسائل و ليکار آنھا ھمان بود که ھر وقت اسرائ.  آورده شددانيمه ھا ب

ه جزئله  نپرداختأ اصل مسۀ باردر کدام از آنھا به اظھار نظر چيھ.  گرددیآن متوسل م  ی باتيند، بلکه  توجه را  ب

داني پای بی ھای سوق دادند و آنوقت دست به قلمفرسائیاھمت ايتقر.  زدن ا پاسخکي چي ھب رای از آنھ  رد کردن ی ب

 یجاه آنھا ب.  . ھایني فلسطألۀ و  نه در مورد مسراني حمله به اشنھادينه در مورد پ.  نداشتند یلي افسران اسرائیادعا

خ شده، چون نيسکيگفتند داگان و د.  را مورد حمله قرار دادندندگاني گو، مسائل طرح شدهپاسخ دادن به شان تل  اوقات

ا تمد شده استديقرارداد خدمت آنھ ا احساس م.  ن د آنھ ه تحقیگفتن د ک ا اري کنن د، و ب ده ان د ی سخنان مني ش  خواھن

ه نخست وز.  استیئ و انتقامجوی از بدجنسی  را جبران کنند و حرفشان ناشی شخصیدلخور ا ب ر آنھ اد رياگ  اعتم

سني که سرکا بودند بلند نشدند و حرفشان را نزدند؟ چرا قبال ایندارند  چرا وقت ر م سأ حرف ھا را نزدند؟ اگ ألۀ له، م

   است پس چرا صبر کردند  و ھمانوقت نگفتند؟یمرگ و زندگ

ا ۀ کنند، در ھفتی و ظھور نجات دھنده می او را متھم به داشتن اعتقادات آخرزمانیتي که مشاوران امنیمرد ته ب  گذش

ر ستي نیديترد.  درگذشتی سالگ١٠٢ در سن اھوي  نتانھونيپدر او بن ص. رو شده  روبی شخصیبتيمص در ب  که پ

دگؤاو م.  داشتیاديپسر نفوذ ز ام زن ود و تم نفکرانه یرخ ب ر اش روش ودکي ب ز ب  دي عقاشيتفت:  موضوع متمرک

 بود، ی افراطني از راستگرااھوي نتانھونيبن ص.  با ھولوکاستاسي و قابل قھودي خي درتاریردناک ــ فصل دیائياسپان

ل یھودي ري فرد غچي ھلي دلني نابود شوند  و به ھمیکله   درھر لحظه بانيھودي فکر که ممکن است نيو مقھور ا  قاب

اه چياو را ھ)  المقدستيب (ميرشل اوکي آکادمۀجامع.  تلخکام  و سر خورده بوداريپدر بس.  ستياعتماد ن وان ه  بگ عن

ان بني اۀمجموع.   و نظرات او را رد کرده بودرفتهيرخ نپذؤم ثر ؤم" ی بیب "یني عوامل در ساختن خصلت و جھ

 دي گوی مني و از ادي گوی که در راه است سخن میست ھوالکاني امروز دائم از دوماھوي نتاننيامي که بننيا. بوده اند

ه وظ ار ۀفيک ط ني از ایريشگي او پیخيت ه است، فق رایاسي سۀلي حکي واقع سی ب ان از م ردن اذھ  ألۀ منحرف ک

ه ی فکر  ھراسناک است ـ  ولنيگرچه ا.  ستي خود نیاسي ساتي حۀ ادامني تضماي  و نيفلسط ا ب  ممکن است او واقع

ان چدي آی می که به ذھن آدمیريآنوقت تصو.  باشدهآن اعتقاد داشت ه یزي درست ھم  مي ترسنيسکي دووالي است ک

ه م،یھودي ري اعتماد به ھر غی بت،ي  ھوالکاست و فاقد ارتباط با واقعري اسیالپردازيخ: کرده است ا ی ک ا پ  کوشد ت

ه شخصھمي خود بگذارد ــ  روی و افراطگراکدندهي پدر ی پایدرجا رای رفت اک و نامناسب ب دای است خطرن  تي ھ

ه نظرخواھني ھمیول . یبحران واقع کي ملت و بدر بردن آن از کي ه ک شان می شخص ، آنگون ا ن د، در ی ھ  دھن

   برنده خواھد شدرد،ي گی صورت مگري که چھار ماه دیانتخابات
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