ﮐﺘﺎب ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺑﻤﺐ
ﻟﻮک ﺑﺎرﺑﻪ ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ اروﭘﺎ
ﺑﺮ ﮔﺮدان از اﻧﻮر ﻣﯿﺮﺳﺘﺎری ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ اروﭘﺎ
ﺑﺨﺶ  ۶و ۷
از دﯾﺪ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :ﯾﺎ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
را اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،وارد ﮔﻮد ﮐﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ۶
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان؟
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان از ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ ،در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۲۰۰۹اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺼﺪ ﺗﺪارک ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را
داﺷﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﺘﺨﺎب
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن او در ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺗﻮ
ﺟﻮرج ﺑﻮش روﺑﺮو ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .داوری در ﺑﺎره ﺷﺎﯾﻌﻪ ﯾﺎ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮدش
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دل و ﺟﺮات ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﺗﺎ اﺳﺖ و آن ﻫﺎ در  ۱۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ و در زﯾﺮ ﺧﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮ از ﺑﺘﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﺗﺮ از ﺧﺮاب ﮐﺮدن راﮐﺘﻮر »اوزﯾﺮاک«
اﺳﺖ .ﺑﻤﺐ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺳﻨﮕﺮ ﺷﮑﻦ  GBU-۲۸ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ در ﺑﺘﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺪرن را دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ ﯾﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﻨﯽ داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد .از
آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﺧﺮ
ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ زﯾﺎد ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ راه ﻫﻮاﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدن اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ ﻋﺮاق ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ،ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آﺳﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﻤﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻞ و  /ﯾﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و  /ﯾﺎ ﺑﻪ روی
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺷﺪت زﯾﺎدی واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان
ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٪۲۰ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن از
آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را در ﺣﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻨﮕﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﺐ
اﻧﻔﺠﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪان ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﻋﺮاق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎزه ،از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺒﺎرز ،ﺿﺪ
ﻏﺮﺑﯽﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎس ،ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﻬﻮدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ .اﻗﻠﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ روی زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺷﻮد .ده
ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ای ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب اﺳﺎﺳﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ای را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ای ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻫﺪه
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ای ﺑﺎ آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﻫﻢ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد در ﭘﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻢ از ﻋﻀﻮﯾﺖ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در آﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ رژﯾﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ،رژﯾﻢ
آﺧﻮﻧﺪی را ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن
اﯾﺮان ﯾﺎ وادار ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ژوﺋﻦ  ۲۰۰۸ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻮر در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
 ۱۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ
ای ﻧﻄﻨﺰ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺷﻮد :آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﺮ دو؟
ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ :آﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ اﻟﺒﺮادﻋﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺷﭙﯿﮕﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ راه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای را
ﮐﻨﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻼﺣﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ «.ﻣﺎﯾﮏ ﻣﻮﻟﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
در ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﮔﻔﺖ ” :ﻫﯿﭻ ﺣﻤﻠﻪ ای ﮐﺎرﺳﺎز

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد “ .راﺑﺮت ﮔﯿﺘﺲ،
در دوران وزارت دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را ﺑﺮای
ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره را دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﯾﺮ داﯾﺎن ﮐﻪ
رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳﺎد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در دﺳﺖ داﺷﺖ ،در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل ،۲۰۱۱
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ” :اﯾﻦ اﯾﺪه
اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ… واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ای ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ“ .
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻋﺮاق ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت آن را
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ راﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺻﺪام
ﺣﺴﯿﻦ در ﺳﺎل  ،۱۹۸۱آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد .ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺻﺪام ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از آن راه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮی از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ در آن ﭼﺎرﭼﻮب در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ در  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪ ای
از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﻤﻠـﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در
آن ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻧﺪ ،اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ:
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺖ و از ﮐﻤﮏ ﻏﺮب
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ داﺷﺘﻦ
زرادﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،روزی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ در ﯾﮏ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .آن روز ،ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی درﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﻄﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن داﻣﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ رﻫﺎ ﺷﺪ؟
ﻣﻦ در ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻢ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ
از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ دور اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در
ﻣﻮرد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﺪ ﻓﻬﻤﯽ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪن،
ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺖ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﯾﺎ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪن از ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
اﻧﻮاع ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎک دﺷﻮار اﺳﺖ .دﻫﺎﻧﺖ را
ﻫﻨﻮز ﺑﺎز ﻧﮑﺮده و ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺰده ،ﻓﻮری ﻣﺎرک را ﻣﯽ
ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺿﺪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
دوﺳﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮری .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای -ادﺑﯽ – دو واژه در
ﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،در ﯾﮑﯽ از دو اردوﮔﺎه
ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دل ﺑﺴﻮزاﻧﺪ
و ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آن و اداﻣﻪاش
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ،ﺧﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮری ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪان دوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ و ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدنﻫﺎ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﮐﺎﻣﻼ ً وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﺮده و از ﮐﻮره راهﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ و
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ .ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺳﺖ ﻣﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺎم
ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻦ راه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ۷
ﻧﮕﺎه آﺷﻮﯾﺘﺲ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر و
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎ دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از آن ﻫﺎ،
ﮐﺸﺎورزان ﻓﻘﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﻪ از آنﻫﺎ در ﻣﯽ ﮔﺬرم .ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ را در زﻣﺮه دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ روزﮔﺎران اﺧﯿﺮ ”

ﺗﻨﻬﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ” ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ
از ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ـ و
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ
را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﯾﺮ
ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدم
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﻬﻮدی و وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ در آﺷﻮﯾﺘﺲ ﯾﺎ در ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﻣﺮگ
دﯾﮕﺮی ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮ از آن ،اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎزی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎزی ﻫﺎ ﯾﮏ روش ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ای را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺪاع و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی
ﻻزم و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮای “راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ” ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎزی ﻫﺎ ﻫﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻧﻈﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وزرا و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ،ﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
” ﺷﻮراﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ” ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻋﻤﻞ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزی ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره روی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد .ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺘﯽ
در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ راﮐﺘﻮر ﻋﺮاﻗﯽ »اوزﯾﺮاک« ،ﻣﻨﺎﺣﻢ ﺑﮕﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ را در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ” :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺰ دﮔﺮ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ! ” ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎر او ،راﻓﺎﺋﻞ اﯾﺘﺎن،
ﺑﮕﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ” او رﻫﺒﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
زﻣﺎﻣﺪارﯾﺶ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ دوﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ”.ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﯾﺎد آورﯾﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺠﺎم دوﻟﺖ
و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ ،آﺑﺎ اﺑﺎن ،در ﺑﺎره ﻣﺮزﻫﺎی ۱۹۶۷
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﯾﮏ “ﻣﺮز آﺷﻮﯾﺘﺲ” ﺑﻮد .ﺷﺎﺋﻮل ﻣﻮﻓﺎز ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ،در ﺳﺎل
 ۲۰۰۶ﮔﻔﺖ ” :از ﻫﻤﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ ،اﯾﺮان
از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ،
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای او ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﺒﺮد .ﻣﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ«.
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ﻫﯿﺘﻠﺮ
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ﺑﻌﺪ

ﻫﺮﮔﺰ

ﻧﺪﯾﺪه

در  ۲۷ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۰ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎدﺑﻮد آزادﺳﺎزی ﮐﻤﭗ آﺷﻮﯾﺘﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺟﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ .او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﯾﻬﻮدی ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .او ﮔﻔﺖ“ :اوﻟﯿﻦ درس ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ )ﺷﻮآ(
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺮارت ﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ”.
اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﺧﻮد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً از اﯾﺮان ﻧﺎم ﻧﺒﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﮔﻔﺖ ” :ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ دوﺑﺎره ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
“در ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ رﻫﺒﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﺷﻤﻨﯽ
آﺷﮑﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﻪ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺘﺮاز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی آنﻫﺎ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد زدﻧﺪ.
)ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،ﭼﻮن ﻃﺒﺮی ،ﺗﯿﺮهای از ﻋﺮبﻫﺎی ﺑﺎﺋﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎن در ﺷﻤﺎل
ﺣﺠﺎز ﺑﻮده و از آن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ ،ﺷﺎم ،ﺑﺎﺑِﻞ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را
ﺗﺒﺎری از ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و اﻣﻮﯾﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۲۱۳ﺗﺎ  ۱۷۰۳ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮ ﻣﺼﺮ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪهاﻧﺪ و
ﻓﺮﻋﻮن

آن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﺷﻤﺮدهﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

ﺗﺎ

اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم

ﻣﺼﺮﯾﺎن

در

۱۷۰۳

ﭘﯿﺶ

از

ﻣﯿﻼد

آﻧﻬﺎ

را

ﺑﻪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺑﺎز

ﭘﺲراﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺦداﻧﺎن ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ را ﻧﯿﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻮرات از آن ﻫﺎ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﺸﺎن در ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ) (۳:۱۱از ﺗﻮرات آﻣﺪهاﺳﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﻮلﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ و درازﻧﺪ ،در ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ رود اردن ﻣﯽزﯾﻨﺪ .از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی را در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﺪاده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ از داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮرات ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ
ﮔﺮه ﮔﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ آن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،واﮐﻨﺶ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ،۱۹۳۰در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻧﺎزی ﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ÂÂﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺣﺮﻓﻨﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﮔﻮش اﻧﺪاﺧﺖ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺎ
از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻓﮑﺎر ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﻫﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎورای ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس و ﺷﺪت زﯾﺎد و ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻮس ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درد
ﺳﺮ ﺑﮕﺮدد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ،
ﺑﯽ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ” :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل روی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دوام ﻧﻤﯽ آوردﯾﻢ.
ÂÂ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻤﺒﺎران و
ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪﻧﺪ – ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ – ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺾ
روﺷﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ
دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺮ ﺳﺮ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﻣﻮﺳﺎد ،اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۸۵ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ “ﭘﺎی ﭼﻮﺑﯿﻦ” ،ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺲ را ﺑﺮای
ﺑﻤﺒﺎران ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ .در اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان از ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎس ،در ﺳﻮدان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،آوراﻫﺎم ﺑﻮرگ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﯽ ﭘﺎﯾﺎن
داد .و دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼح “دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ” را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺪود
ﻧﺴﺎﺧﺖ و ﺑﻠﮑﻪ آن را در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺷﻨﯿﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻟﺐ در ﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ” :اﯾﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺎ
اﺑﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮوﮔﺎن و اﺳﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﺧﻢ ﻫﺎ را اﻟﺘﯿﺎم دﻫﯿﻢ
“ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﻮار زده ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮد .ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺷﻌﺎر ” ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ” ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺨﻢ ﻧﻘﺾ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺮدم آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد وﺳﻮاس ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻟﻮدو اﺑﯿﺶ ﻧﻮﺷﺖ ” :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﺘﻮان ﺟﻨﮓ
و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ از ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ،در ﭼﺸﻤﺎن آن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻬﺎﺟﻢ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ“ .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺧﺸﻢ ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻋﺮاب ) و
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ( را ﻫﻢ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪی ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه از ﺳﻮی ﻏﺮب ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
را از ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد.
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﻌﻞ دار و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﺪ ،اﻣﺮوزه در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ،از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و آزادی ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺮای ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً از ﺗﺮس و ﻫﺮاس وﯾﮋه ای رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮی ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از
ﺑﻬﺒﻮدی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دورﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،وارﺛﺎن ﯾﮑﯽ
از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻮرد
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ( ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آﺗﺶ اﯾﻦ دو اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻌﻠﻪور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﺮ
دو ﮐﺸﻮر و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ روﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮاس
ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮی و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﯽ را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪن
ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ و داﺷﺘﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻌﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﺎم اول ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻠﺢ
ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ آن را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد.

ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ” دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﮕﯿﻦ ”
را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﺒﺮی و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،او ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻔﺖ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺎواﻧﯽ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﻋﺎﯾﺪی از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﻖ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
وادار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﭙﺮدازد.
از دﯾﺪ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :ﯾﺎ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
را اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،وارد ﮔﻮد ﮐﻨﺪ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ دارد

