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  ٢٠١٢ اگست ٢٣

 

 ديوانه يا ُخل؟
  

  ،بنيامين نتانياھو احتمال دارد ُخل باشد، اما ديوانه نيست

  ،د ديوانه باشد، اما ُخل نيستاِھود بارک احتمال دار

  .لذا اسرائيل به ايران حمله نخواھد کرد

  

در واقع نيز اين ھمه . من در گذشته اين را گفته ام و حتّا پس از اينھمه پرحرفی در اين باره باز نيز  تکرار می کنم

م ھای مشھور گفته ھمانگونه که در يکی از فيل.  جنگی که ھنوز صورت نگرفته باشد، صحبت نشده استۀدر بار

  »!اينقدر حرف نزن! اگر تو بايد به مستراح بروی، برو کارت را بکن«: شده

  : اين جنگِ اجتناب ناپذير قابل توجه به نظر می رسد اينستۀحّرافی ھای نتانياھو در بارۀ آنچه بيش از ھم

ده خواھم گرفت، من و تنھا ليت آن را بر عھسؤوجنگ تشکيل خواھد شد، من خودم م بررسی که پس از ۀدر کميت «

  »!خوِد من

  !سخنی بسيار افشاگرانه

 چنين ١٩۴٨پس از جنگ استقالل در سال . ناموفقانه تشکيل می گرددۀ بررسی فقط پس از يک حملۀ کميت: يکم

 و پس از جنگ شش روزه در سال ١٩۵۶مد و نيز پس از جنگ صحرای سينا در سال اوجود نيه کميته ای ب

 کميته ٢٠٠۶ و ١٩٨٢ و پس از جنگ ھای لبنان در سال ھای ١٩٧۶ جنگ يان کيپور در سال اما پس از. ١٩۶٧

صورت جنگی ه بررسی ناخواسته اين جنگ را بۀ نتانياھو با يادآوری تشکيل کميت. ای برای بررسی تشکيل گشت

  .که شکست در آن اجتناب ناپذير است، قلمداد می کند

تمامی دولت، رياست نيروھای نظامی را بر عھده دارد و بر اساس يکی ديگر که بر اساس قوانين اسرائيل  دوم اين

تايم که به مرور مسخره آميزتر می ۀ مجل. می باشند» وليِت مشترکؤمس«دولت دارای  یاعضاۀ از قوانين، ھم
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ھو نيز بيش از نتانيا. را به تاجگذاری برساند، اما ما ھنوز دارای نظام سلطنتی نيستيم» بيبی شاه«گردد، ممکن است 

  .شخص اول در ميان اشخاص ھمطراز نيست

که نتانياھو در يکی از بيانات خود، احساس تحقيِر شديِد خويش را نسبت به وزرای ھمکارش اظھار نموده  سوم اين

  .آنھا به حساب نمی آيند. است

که آن مقام  م که او پس از آنورامن نمی توانم به خاطر بي. نتانياھو خود را ھمچون وينستون چرچيِل مدرن می داند

حتّا در وضعيت ترديد آميز آن زمان نيز چرچيل به . »ول شکست بعدی من ھستمؤمس« : را پذيرفت گفته باشد

  .در گفتار او مطرح نمی شد» من«ۀ و واژ. پيروزی باور داشت

 و بحث بر سر شوی مغزی، روزانه صورت می گيرد، مشکِل اصطالحات نظامی وجود دارد و که شست در حالی

  .توانمندی ھا و خطرات نظامی است

روشن است که اسرائيليان نسبت به باران ھزاران موشکی که در انتظارش ھستند دلواپسی دارند، موشک ھائی که 

وزير دفاع .  بلکه از جانب لبنان و نوار غّزه نير در انتظارش می باشند– نه فقط از ايران –در ھمه نقاط اسرائيل 

 يکی از پناھندگان حزب کم اقباِل – داد و شخص ديگری ءت در عرض ھمين ھفته از پسِت خويش استعفاملّی درس

کامال فاقد دفاع می ) که من را نيز شامل می شود(ھمه می دانند که قسمت اعظم مردم .  جای وی را گرفت- کادميا 

  .باشند

 تن ۵٠٠شک قرار خواھند گرفت به تعداد اندِک اِھود بارک اعالم نموده است که تعداد کسانی که مورد اصابت مو

من اميدوارم مشمول اين افتخار نباشم که جزو آنھا به حساب آيم، اگرچه محِل اقامت من در نزديکی . نخواھد رسيد

  .وزارت دفاع قرار دارد

  .اما تقابل  نظامی ميان اسرائيل و ايران فقط بخشی از ديدمان است و آنھم نه مھمترين بخش آن

انگونه که من در گذشته نيز اظھار نموده ام تأثير آن بر اقتصاد جھانی، که در حال حاضر ھم در بحران عميقی ھم

مريکا خواھد بود و ااز جانب ) در واقع( نظامی اسرائيل ۀدر نظر ايران حمل. فرو رفته است، بسيار مھمتر است

ب ايران مطرح گشته است، متناسب با آن خواھد عکس العمل آن نيز ھمانگونه که دو ھفته پيش به روشنی از جان

  .بود

گشتی ھای عظيم .  ھرمز باشد که کامال ھم در کنترل ايران استۀخليج فارس مانند يک بطری است که دھانه آن تنگ

که ديگر دير شود از آنجا بيرون   پيش از آندمريکائی که در حال حاضر آنجا مستقر می باشند، می باياھواپيمابر 

حتّا جنگ افزارھای .  آنھا به کشتی ھای دارای بادبانی شباھت دارند که در بطری ھای کاردستی ديده می شوند.روند

برای بسته نگاه داشتن آنجا به مدت چندين ماه، .  ھرمز را باز نگاه دارندۀمريکا نيز قادر نخواھند بود تنگاقدتمند 

مريکا و ا باز نمودن آن عملياِت طوالنی مشترکی از جانب و برای. استفاده از موشک ھای زمين به دريا کافی است

  .و اين کاری خواھد بود طوالنی و خون آلود که حاصل آن روشن نيست. متحدانش ضروری خواھد بود

حتّا فقط تھديد بستن آن نيز کافی است تا بھای . بخش عظيمی از منابع نفت جھانی می بايد از اين راه دريائی بگذرند

تخاصم ھای فعلی موجب گرفتاری اقتصاد جھانی بوده، موجب بيکاری . انی غيرقابل پيش بينی باال رودنفت به ميز

  .صدھا ھزار و شايد ھم ميليونھا تن در جھان خواھد بود

ول اين ؤ از آنجائی که کامال روشن است مسو. ھر يک از قربانيان اين بيکاری به اسرائيل لعنت خواھد فرستاد

حتّا بدتر از اين ھم خواھد شد و بسيار ھم بدتر، از .  مردم گيتی مخالف ما خواھند گشتۀاشد، ھمجنگ اسرائيل می ب

می باشد، اين خشم به صورت سامی ستيزی غيرقابل » کشور ملت يھود« که  که اسرائيل تأکيد دارد بر اين آنجائی
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ھمانگونه که . ی ستيزان قديمی خواھند شدو اسالم ستيزان تازه به دوران رسيده تبديل به يھود. وصفی در خواھد آمد

  .»يھوديان اقبال ما می باشند«نازی ھا می گفتند 

مريکا با تساھل شگفت انگيزی ناظر اتا کنون مردم . مريکا بروز نمايداممکن است که اين امر بيش از ھر جا در 

کميته روابط  (AIPAC بله حتّا .بوده اند که سياست خارجی آنھا در خاورميانه از جانب اسرائيل تعيين می گشت

آنھا به مانند موج . و متحدانش نيز قادر نخواھند بود مانع از بروز خشم عمومی گردند)  اسرائيلی- مريکائیاعمومی 

  .شکنان نيواُرآلن در ھم نورديده خواھند شد

  

  عنوان زير کاريکاتور

   کارلوس التف–ايران صلح را به معرض خطر افکنده است : نتانياھو

  

  .اين امر موجب تأثير مستقيم بر محاسبات جنگ افروزان خواھد گشت

مريکا در زمان پيش از انتخابات اگوھا، مدعی خواھند شد که  و گوھای خصوصی، و نه فقط در اين گفت و در گفت

در ھفته ھای پيش از ششم نوامبر ھر دو نامزد . توانائی خود را برای بروز عکس العمل از دست خواھد داد

  .مريکا از البی يھوديان به شدت بيم خواھند داشتاانتخابات 

مريکا توجھی داشته باشند، حمله اکه به توقعات  آنھا بدون اين: محاسبات نتانياھو و بارک بدين قرار می باشند

 خواھد مريکا خالف خواست خودش به جنگ کشاندها. مريکا خواھد بودا ايران متوجه منافع ۀخواھند کرد، و حمل

  .شد

با اينحال ايران در کم احتمال ترين حالت که با خودداری بی اندازه و خالف اظھاراتی که نموده اند عمل نموده و به 

مريکا اوباما مجبور خواھد بود به نجات ما بشتابد، به ميزان عظيمی امريکا حمله نکند، رئيس جمھور امنافع 

 جنگ را تقبل ۀظام دفاع موشکی مان را تکميل خواھد نمود و ھزينتسليحات و مھمات برايمان خواھد فرستاد، ن

در غير اينصورت مورد اين اتھام خواھد بود که در اين جنگ اسرائيل را تنھا نھاده است و ميت ُرمنی . خواھد کرد

  .در نقش ناجی کشور اسرائيل در انتخابات پيروز خواھد گشت

مريکا را اسال ھای انتخاباتی ۀ  اسرائيل ھمۀ تمامی دولت ھای گذشت.اين محاسبه بر تجربيات تاريخی استوار است

  .برای مقاصد خويش مورد بھره برداری قرار داده اند
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مريکا از اين کشور درخواست شد اسرائيل ا روشن وزارت خارجه و وزارت دفاع ۀ خالف توصي١٩۴٨که  ھنگامی

 حال دست و پا زدن برای نجات حيات سياسی خويش مريکا، ترومن، درارا به رسميت بشناسد، رئيس جمھور وقت 

ترومن . کمک او شتافتنده در آخرين لحظات ميليونرھای يھودی ب. صندوق انتخاباتی او دچار ورشکستگی بود. بود

  .و اسرائيل نجات يافتند

رائيل به اتفاق مريکا، ايزنھاور در ميان مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد بود که اسا رئيس جمھور وقت ١٩۵۶

محاسباتی که آنھا کردند نادرست بود، زيرا ايزنھاور به کمک مالی و آراء . فرانسه و انگلستان به مصر حمله کردند

در ساير سال ھای انتخاباتی دخالت ھا کمتر بود، اما به . يھوديان نيازی نداشت و موجب توقف آن ماجراجوئی گشت

  .دست آورنده مريکا بافاده قرار می گرفت، تا مزايائی را از ھر حال وضعيت انتخابات مورد سوء است

آيا آنھا اين بار نيز موفقيت خواھند داشت؟ در صورتی که اسرائيل در پيش درآمد انتخابات جنگ را آغاز نموده و 

د نمود، يا مريکا از اسرائيل حمايت خواھامريکا را تحت فشار قرار دھد، آنگاه آيا افکار عمومی اعلناً رئيس جمھور 

. خی خواھد داشتيکه به عکس آن عمل خواھد کرد؟ ھر چه باشد ريسک تعيين کننده ای خواھد بود که نقشی تار اين

و او نيز کسی نيست . اما نتانياھو نيز مانند ميت ُرمنی، يکی از حقوق بگيراِن سلطان قمار، ِشلتون آِدلسون، می باشد

 در قمارخانه ھای آِدلسون می بازند، در قبال ريسک کردن دست و دلش که مانند آدم ھای بدبختی که پولشان را

  .بلرزد

  در تمامی اين ماجرا اسرائيليان کجا قرار دارند؟

شوی مغزی، ھمه پرسی ھا نشان می دھند که اکثريت اسرائيليان با انجام حمله مخالف می  و با وجود اينھمه شست

 دو فرد معتاداند، برخی گويند که آنھا به خودبزرگ بينی دچار بوده، نتانياھو و بارک در نظر عموم ھمچون. باشند

  .نديشندقادر نيستند عاقالنه بي

و ) شين بِت(ليس مخفی واما جالبتر از ھمه اينست که رياست ارتش و تمامی رھبران نظامی و رؤسای موساد و پ

  .می باشنداسالفشان به طور کامل و در عرصه عمومی با حمله مخالف ۀ قريب به کلي

که اين  اين يکی از لحظات نادری است که فرماندھان نظامی از رؤسای سياسيشان ميانه روتر می باشند، با اين

چگونه ممکن است : ال مطرح گرددؤاينست که ممکن است اين س. بار ديگر نيز در اسرائيل رخ داده بود مورد يک

که در عمل تمامی مشاوران نظامی  نمايند، در حالیکه رھبران سياسی يک چنين جنگِ سرنوشت سازی را آغاز 

  را می شناسند، با آن مخالف باشند؟ آنھا که توانائی ھای نظامی ما و حدود آن

يکی از دالئل اين مخالفت در اين است که رؤسای ارتش بھتر از ھر کس می دانند که تا چه حّد اسرائيل درواقع به 

  . مريکاست که اساس امنيت ملی ما را تشکيل می دھدافقط روابط ما با . مريکا وابسته استا

اين نيز قابل شک است که آيا نتانياھو و بارک در داخل دولت و در درون کابينه نيز اکثريت را برای حمايت از اين 

نديشيم که اقدام به حمله موجب ا فکر می کنند الزم نيست بدين بيبرخی از آنھ. جنگ در پشت خويش داشته باشند

  .تصاد اسرائيل خسارت بزرگی را وارد خواھد ساختقه داران و توريست ھا بوده و به ادن سرمايران

  حال اگر چنين است، چرا با اينحال اکثر اسرائيليان بر اين باورند که اقدام به حمله صورت خواھد يافت؟

 در بی خرد اداره می گردد و دّومل و  ايران توسط يک عده آيت هللا خُ ان کامال بدين وابسته اند که اوالً اسرائيلي

  .را بر سِر ما منفجر خواھند ساخت دست آورند، آنه صورتی که آنھا زمانی بمب اتمی را ب

اين باورھا مبتنی بر اظھارات محمود احمدی نژاد است که طی آنھا وی می گويد اسرائيل را از صحنه جھان محو 

  .خواھد ساخت
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ته است؟ بله، او بارھا اين باور را اظھار داشته است که حضور صھيونيست از اما آيا او درواقع چنين چيزی را گف

اما چنين به نظر می رسد که او ھرگز نگفته باشد که او يا ايران کاری خواھند کرد که اين نتيجه را . بين خواھد رفت

  .به بار آورد

  . بسيار استاين ممکن است يک تفاوت کوچک لفظی باشد، اما در اين رابطه دارای اھميت

ممکن است احمدی نژاد دارای زبان درازی باشد، اما قدرت واقعی وی در ايران ھرگز قوی نبوده و به سرعت نيز 

. آيت هللا ھائی که در واقع دارای قدرت ھستند با آن بسيار فاصله دارند که بی خرد باشند. رو به ضعف می باشد

ن می دھد که آنھا آدم ھای بسيار محتاطی بوده و نسبت به ماجراجوئی تمامی رفتار آنھا از زمان انقالب تا کنون نشا

  .را آغاز نموده و نه خواھان آن بوده اند جنگ عراق بوده، نه آنۀ خارجی تمايلی ندارند و خسارت ديد

 جز کابوس اذھان» ھولوکاوستی ديگر«ی ناپسند باشد، اما تھديد به ئممکن است ايران مجھز به بمب اتمی ھمسايه 

ھيچ آيت اللھی به بمب اندازی اقدام نخواھد کرد، در صورتی که پاسخ آن نابودی تمامی شھرھای . خيالبافان نيست

ی ئو البته ھمين وحشت ھدف تسليحات ھسته . خ و فرھنگ پرافتخار ايران ھمراه باشديايران بوده و با پايان تار

  .اسرائيل بوده است

  : می ترسيدند، بايد يکی از اين دو امکان را برمی گزيدنداگر نتانياھو و يارانش از بمب ايران

که بسيار بعيد به نظر (يا با زدودن تسليحات از منطقه توافق نموده و به کليه اقدامات تسليحات اتمی پايان می دادند 

  )می رسد

با اسرائيل خلع و يا با فلسطينيان و تمامی جھان عرب آشتی کرده و بدين صورت آيت هللا ھا را در دشمنی شان 

  .سالح می نمودند

  مناطق اشغالی ادامه دھد، به جای اينۀّزه را نگاھداشته و به توسعغاما برای نتانياھو بسيار مھم تر اينست که نوار 

  .که از بمب ايران جلوگيری نمايد

  آيا ما برای خل بازی او در ايجاد ترس به دليل بھتری نياز داريم؟

 

  ٢٠١٢ گست ا١٨ –برگرفته از تالکسکاال 
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