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علیرضا سلطانشاهی
مقدمه

جاسوسان عليه آخرالزمان1 جديدترين اثر از سيستم اطالعاتی رژيم صهيونيستی است 
كه در ايران به چاپ رسيده. 

اين كتاب نسبتاً حجيم كه ظاهراً بخش هايی از ترجمه آن هم حذف شده، از اين حيث در 
اين بخش از فصلنامه مورد بررســی قرار می گيرد كه توجه ويژه ای از آن به موضوع ايران 
است؛ ضمن آن كه به طرح موضوعات جديدی در مورد ايران هم می پردازد كه تا قبل از 
اين، آثار ديگر از آن پرهيز می كردند. عالوه بر آن، به نكات بسيار مهم در تاريخ موجوديت 
نامشروع رژيم صهيونيستی پرداخته كه پيش تر از اين يا در مورد آن ابهاماتی وجود داشت يا 

1. “Spies Against Armageddon, inside israel’s secret wars”, Dan Ravin & Yossi Melman.
آرماگدون نام محلی در فلسطين اشغالی در شمال جنين و جنوب ناصره است كه بنابر فصل آخر انجيل كه به 
پيشگويی آخرالزمان اختصاص دارد، محل جنگ سرنوشت ســاز بين نيروهای خير و شر خواهد بود و اين خالف 

ترجمه است )ص16( كه آخرالزمان را به مكان تعبير كرده است.
نويسندگان يهودی كتاب اگرچه همچون ساير يهوديان »انتظار چنين رخدادی را ندارند و خواهان آن نيستند، 
با اين حال ]فكر می كنند كه[ جامعه امنيتی اســرائيل به كرات اين وظيفه را بر عهده داشته است كه جنگی مخفی 
ترتيب دهد كه هدف از آن عقب كشيدن اسرائيل از پرتگاه سقوط در وضعيت های هولناك است.« )دان راويو و 

يوسی ملمن، جاسوسان عليه آخرالزمان، ترجمه مرتضی ميرمطهری، تهران، اطالعات، 1395، ص16.(

بقاء به هر قيمت 
معرفی و نقد کتاب جاسوسان علیه آخرالزمان
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داستان كاماًل متفاوت بود؛ مثل روايت متفاوت از سرگذشت ولفگانگ لوتز جاسوس اسرائيل 
در مصر به زبان خودش، با آنچه در اين اثر آمده. 

اين اثر كارنامه سيستم اطالعاتی رژيم صهيونيستی در عرصه داخلی، خارجی و نظامی را 
به بحث می گذارد و موساد،1 شين بت2 و امان3 را با معرفی مهم ترين عملياتشان ظرف هفتاد 

سال گذشته مورد ارزيابی جانبدارانه قرار می دهد. 
اگرچه در برخی موارد تالش می كند كه ظاهر بی طرفانه خود را نيز برجسته نمايد تا نزد 

مخاطب بيشتر باورپذير جلوه كند. 
از نكات مفيد اين اثر مرور مختصری بر تاريخ پر فراز و نشيب تحوالت رژيم صهيونيستی 

در تعامل با قدرت ها و تقابل با دشمنان و حفظ موجوديت خود در اين ميان است. 

معرفی کتاب
عنوان: جاسوسان عليه آخرالزمان )عنوان اصلی: جاسوسان عليه آرماگدون(

نويسندگان: دان راويو- يوسی ملمن
ترجمه: مرتضی ميرمطهری

ناشر: مؤسسه اطالعات

Mossad( .1( موساد يا سازمان اطالعات خارجی رژيم صهيونيستی رسماً در سال 1951 )پس از يك دوره كوتاه 
غيررسمی در سال 1949( با اسم و عنوان مشخص با دستور ديويد بن گوريون تأسيس شد. رؤسای اين سازمان 
از ابتدا عبارت اند از: رئوون شيلواه )1952-1949(، ايسر هارل )1963-1953(، مئير آميت )1963-1968(، 
زوری زامير )1974-1968(، اســحاق حوفی )1982-1974(، ناحوم ادمونی )1989-1982(، شبتای شاويت 
)1996-1989(، دنی ياتوم )1998-1996(، افرايم هالوی )2002- 1998(، مئير داگان )2011- 2002(، تامير 

باردو )2016-2011(، يوسی كوهن )2016(. 
Shin Bet( .2( شين بت يا شاباك، سازمان اطالعات و امنيت داخلی رژيم صهيونيستی از سازمان های انشعابی 
شای است و در سال 1949 تأسيس شده. شين بت مهم ترين سازمان شناسايی و سركوب مقاومت فلسطينی در 
داخل اراضی اشغالی است و رؤسای آن از ابتدا عبارت اند از: ايسر هارل )1948- 1952(، عزی دروت )1953-
1952(، آموس مانور )1963-1953(، يوسف هارملين آخرين سفير رژيم صهيونيستی در ايران قبل از انقالب 
)1974-1964(، اوراهام آهيتوف )1981-1974(، اوراهام شــالوم )1986-1981(، يوسف هارملين )1988-
1986(، ياكوو پری )1994-1988(، كارمی گيلــون )1996-1995( امی آيالون )2000- 1996(، آوی ديختر 

)2005-2000(، يوال ديسكين )2011- 2005(، يورام كوهن )2016-2011(، نداو آرگامان )2016(. 
Aman( .3( امان يا سازمان اطالعات نظامی نيروی دفاعی اسرائيل در سال 1950، ذيل ستاد ارتش اسرائيل به 
صورت رسمی شكل گرفت و عمده ترين وظيفه آن مقابله با هر گونه تهديد نظامی در عرصه خارجی است و رؤسای 
آن از ابتدا عبارت اند از: ايســر بئری )1949-1948(، حييم هرزوگ )1950-1949( بنيامين گيبلی )1955-
1950(، يهوشاو هاركابی )1959-1955(، حييم هرزوگ )1962-1959(، مئير آميت )1963-1962(، آهارون 
ياريو )1972-1964(، الی زيرا )1974-1972(، شلو موگازيت )1978-1974(، يهو شاو ساگوی )1979-1983(، 
ايهود باراك )1985-1983(، آمنون ليپكين- شــاهاك )1991-1986(، يوری ساگی )1995-1991(، موشه 
يعلون )1998-1995(، آموس مالكا )2001-1998(، آهــارون زوی فرخاش )2006- 2001(، آموس يادلين 

)2010-2006(، آويوكوخاوی )2014-2010( هرزی هالوی )2014(. 
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سال نشر: 1395 )سال نشر اثر زبان اصلی 2012 كه در سال 2014 هم با اضافاتی تجديد 
چاپ شده( 

قطع: وزيری، تعداد صفحات: 592، قیمت: 27000 تومان 
اين اثر در بيست و پنج فصل تنظيم شده است كه با پيش گفتار نويسندگان و مقدمه مترجم 

در ابتدای آن آغاز می شود. 

نشان های سه سازمان موساد، شین بت و امان

نويسندگان اين كتاب از دو مليت جداگانه هســتند. دان راويو روزنامه نگاری امريكايی 
است كه سابقه طوالنی در شــبكه CBS دارد؛ متولد 1954 بوده و 64 سال سن دارد. ولی 
يوسی ملمن نويسنده و روزنامه نگاری اسرائيلی، متولد 1950 با سابقه فعاليت در هاآرتص و 
جروزالم پست و معاريو است. خانواده او در سال 1957 به عنوان يك خانواده صهيونيست به 
فلسطين اشغالی مهاجرت می كند و خود او نيز در حالی كه در لهستان متولد شده به فلسطين 
می آيد و تحصيالت خود را ابتدا در رژيم صهيونيستی و دانشگاه عبری اورشليم و سپس در 

هاروارد امريكايی ادامه می دهد.
پيش تر حاصل همكاری مشترك اين دو نويسنده و روزنامه نگار، كتاب هر جاسوس يك 
شاهزاده1 بود كه به عنوان يك كتاب پرفروش در سال 1990 مطرح شد و به نظر می رسد 

كه اين اثر نيز با توجه به حجم و مطالب ويژه آن، قابل توجه بوده باشد. 
نكته قابل ذكر در مورد ترجمه جاسوســان عليه آخرالزمان، روانی و حرفه ای بودن آن 
است و تنها ضعف آن، عدم آشنايی مترجم محترم با اصطالحات و عبارات مربوط به حوزه 
فلسطين و اماكن جغرافيايی آن است كه نمونه های آن مكرر و غير قابل توجيه می نمايد. به 
عنوان مثال اگر نپذيريم كه در متن به جای كشور مصر، ايجپت2 به كار رود، ديگر به جای 

1. Every Spy a Prince

2. Egypt
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صور، تايره1 را نيز نخواهيم پذيرفت. از اين دست اســامی در اين گستره جغرافيايی بسيار 
است و مترجم غافل از آن؛ همچون حبرون به جای الخليل، ِشِچم به جای نابلس، جريكو به 

جای اريحا و... 
و اگر مؤسسه اطالعات همچون گذشته با نشر آثار مهم و مفيدی همچون: جاسوسان خط 
آتش، راه نيرنگ، مشت آهنين، بريدن دم شــير و... بر اين اهتمام خود استمرار می داشت، 
شاهد ظهور مترجمينی تخصصی و خالق بوديم كه آثارشــان در اين حوزه برای تحقيق و 

پژوهش، محل استفاده بيشتری بود. 
اهتمام كم فروغ ناشر در ارايه اثری استاندارد، با نداشتن نمايه برای اين كتاب پر اسم و 
واژه به وضوح نمايان است و شايد حذف بخش هايی از كتاب هم به همين دليل باشد كه چون 
توانايی تحشــيه و پاورقی زدن بر آن نبوده، حذف مطلب2 را ساده تر دانسته اند و اين يعنی 
محروم كردن جامعه علمی از يك اثر با وجود اشتباهاتی كه دارد يا محروم كردن مخاطب 

از فهم دقيق ديدگاه نويسندگان برای ارزيابی صحيح و دقيق از آنها. 

تصوير روی جلد کتاب به زبان اصلی

جمهوری اسالمی ایران 
شــايد يكی از مهمترين داليل نوشــتن اين اثر، 
موضوع ايران باشد كه هم در پيشگفتار نويسندگان 
و هم در فصل اول بخش مهمی را به خود اختصاص 
می دهد؛ در حالــی كه مرور داســتان های جامعه 
اطالعاتی رژيم صهيونيســتی از زمان تأســيس 
موجوديت و اشغال رسمی فلسطين در سال 1948 
بوده و ايران به هيچ عنوان در يك سير كرونولوژيك، 

در ابتدا قرار نمی گيرد. 
البته به غير از پيشــگفتار و فصل اول، در ساير 
بخش ها به مقتضای موضوع و تاريخ، باز هم به ايران 

توجه شده اســت و حتی در فصل پايانی هم ايران مهم ترين موضوع در آينده اين رژيم به 
شمار می رود.

فصل اول از اين كتاب با عنوان »متوقف كردن ايران« در 30 صفحه، شرح مفصلی دارد 

1. Tyrus )شهری در جنوب لبنان با جمعيت عمدتًا شيعی( 
2. دان راويو و يوسی ملمن، همان، ص54. 
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از آنچه موســاد در قبال ايران سابقه داشته، 
طراحی كرده و اجرا نموده است. 

نويسندگان ضمن شرح بســيار مختصر و 
ناكافی از روابط شــاه با رژيم صهيونيستی به 
ويژه در عرصه نظامی همچون موشك زمين 
به زمين »جريكو« يا پروژه اتمی »گل«، به بحث 
اتمی شدن ايران ورود كرده و مغز متفكر برای 
مقابله با اين توان ايرانی را مئير داگان معرفی 
می كنند؛ فردی كه بعد از مئير آميت، دومين 
رئيس متفكــر و خالق و كارآزموده موســاد 

معرفی می شود. او از سال 2002 كه از سوی شارون در اين پست گمارده می شود، برنامه ای 
مشخص در تمام زمينه ها به شرح ذيل عليه ايران تدوين می كند و با پشتوانه نخست وزير 

نسبت به اجرای آن اقدام می نمايد: 
1. فشارهای ديپلماتيك در سطح جهانی؛ از طريق دوستان و دشمنان1 

2. ايجاد و تشديد و رسانه ای كردن فشار معيشتی به مردم ايران از طريق تحريم2 
3. منحرف كردن آژانس بين المللی انرژی اتمی با تطميع، تهديد البرادعی يا جاسوسی از 

آژانس3
4. ضربه به شبكه برق رسانی نطنز4

5. اعزام فيزيكدان امريكايی روسی االصل به ايران برای انحراف برنامه هسته ای5
6. توليد و ارسال ويروس استاكس نت6 به شبكه رايانه ای ايران در سال 2009 و ادعای 

انهدام  سانتريفيوژهای نطنز7
7. توليد و ارسال ويروس دوكو8 در سال 2011 9

1. همان، ص31. 
2. همان، ص48 و 54. 
3. همان، ص36-37. 

4. همان، ص39. 
5. همان، ص40. 

6. Stux Net

7. همان، ص42. 
8. Duqu

9. همان، ص42. 

موضوع اتمی شدن ایران بسیار فراتر 
از یک رآکتور در یک مکان واحد بود 
که همچون عراق و سوریه قابل انهدام 
باشد. داگان در برنامه خویش به دنبال 
همراه کردن جامعه جهانی به ویژه 
امریکا، در مقابله با توان هسته ای ایران 
بود تا مانع از دستیابی ایران به فناوری 
هسته ای شود چراکه توانمندی هسته ای 
ایران برای رژیم صهیونیستی بسیار 
خطرناک تر از آن است که صرفًا به 

ساختن فیزیکی یک بمب نائل آید
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8. ترور دانشمندان هسته ای با دو هدف ارعاب و اخالل در روند اتمی شدن1
9. ترور سردار تهرانی مقدم در دسامبر 2011 2

10. به كارگيری و تجهيز گروه های تجزيه طلب در مرزها همچون جنداهلل3 
11. رفت و آمد آسان به ايران از كانال ها و با اشكال مختلف4 

12. استفاده از ذخاير عظيم انسانی همچون يهوديان مقيم ايران5 
13. فعال كردن گسل های قومی اعم از آذری ها، كردها، عرب ها، بلوچ ها و تركمن ها6

در واقع اين برنامه اجرايی مئير داگان بر اساس برنامه پنج محوری داگان به شرح ذيل بود 
كه در سال 2007 در ديدار با مقامات امريكايی به اطالع آنها هم رسيد؛ از جمله: 

- رويكرد سياسی
- اقدامات پنهانی

- جلوگيری از تكثير سالح ها
- تحريم 

- اعمال فشار برای تغيير نظام7 

مئیر داگان

رويكرد داگان در اين برنامه، پرهيز از هوچی گری هايی همچــون داد و فرياد نتانياهو يا 
ليبرمن عليه ايران بود؛ ضمن آن كه با رويكرد حمله مســتقيم همچون تهاجم به رآكتور 

1. همان.
2. همان، ص43. 
3. همان، ص45. 

4. همان، ص35 و 46. 
5. همان. 

6. همان، ص31. 
7. همان، ص48. 
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اتمی اوسيراك عراق در ســال 1981 يا حمله به 
تأسيسات اتمی سوريه در ســال 2007 1 كه اتفاقًا 
مورد اخيــر در زمان خود داگان بــود هم تفاوت 

داشت. 
در اين رويكرد همه جانبه، موضوع اتمی شــدن 

ايران بسيار فراتر از يك رآكتور در يك مكان واحد بود كه همچون عراق و سوريه قابل انهدام 
باشد. داگان در اين برنامه به دنبال همراه كردن جامعه جهانی به ويژه امريكا،2 در مقابله با 
توان هسته ای ايران بود تا مانع از دستيابی ايران به فناوری هسته ای شود چراكه توانمندی 
هسته ای ايران برای رژيم صهيونيستی بسيار خطرناك تر از آن است كه صرفًا به ساختن 

فيزيكی يك بمب نائل آيد. 
در واقع از كار انداختن پروژه كامل اتمی شدن ايران در تمام عرصه های علمی، پزشكی، 
كشاورزی و... مدنظر اين رژيم بوده است و با همين نيت پس از احصاء 25 هزار قطعه از ابزار 
و وسايل تأسيسات اتمی از پيچ و مهره تا ابزارآالت بزرگ تر در جهان و كنترل و مديريت و 
انحراف در ورود آن به ايران در دستور كار قرار گرفت؛ به عبارت بهتر مانع از خريد ابزار 

مربوطه از سوی ايران شد.3 
هم اكنون نيز احتراز از حمله مستقيم، در دســتور كار رژيم صهيونيستی است و راه حل 
جايگزين، تحريك و شــارژ امريكا در تقابل با جمهوری اسالمی است؛ چرا كه ديگر تبعات 
حمله مستقيم به ايران و پاسخ ايران در سطح و حدی نخواهد بود كه در توان مديريت اين 
رژيم باشد. نتانياهو اگرچه با تمديد مأموريت داگان در پُست رياست موساد موافقت نكرد 
ولی در اصل به رويه داگان و رويكرد پنج گانه او با افراد ديگر ادامه داد و با ظاهرسازی نيز 

خود را مخالف آن سياست اعالم كرد. 
»اســتراتژی پيرامونی« مهم ترين موضوع در ارتباط رژيم صهيونيستی با ايران از اواخر 
دهه شصت ميالدی بود. زمانی كه اســرائيل به دنبال برقراری ارتباط و بسط مناسبات با 
كشورهای غير عرب منطقه برای مهار فشار كشورهای عرب منطقه بود، رئوون شيلواه مجری 
اين استراتژی از سوی بن گوريون اهتمام خاصی در اين راستا از خود نشان داد و ايرانی كه 
هم اكنون كاماًل مخالف موجوديت اين رژيم اســت در آن زمان كاماًل در خدمت اهداف 

1. تا پيش از اين هيچ منبع اسرائيلی به اين اقدام اعتراف نكرده بود. اين اثر برای اولين بار داستان انهدام رآكتور 
سوری در 300 مايلی شمال شرقی دمشق در منطقه الكبار كه با كمك كره شمالی احداث شده بود را بيان می كند. 

2. همان، ص51. 
3. همان، ص34. 

شاید یکی از مهمترین دالیل نوشتن 
این اثر، موضوع ایران باشد که هم 
در پیشگفتار نویسندگان و هم در 
فصل اول بخش مهمی را به خود 

اختصاص می دهد
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صهيونيســتی در منطقه با مديريت افرادی 
همچون شيلواه )زاسالنی( بود.1 

بر پايه اين استراتژی عالوه بر تأمين منافع 
اســرائيل در تمام زمينه ها به ويــژه امنيتی 
با عقد پيمــان نظامی- اطالعاتی »نيزه ســه 
ســر« و حضور تركيه به عنوان ضلع ديگری 
از اين مثلث غير عرب، امريكا نيز با اســتقرار 
پايگاه های استراق سمع در خاك ايران، اهداف خود در قبال شوروی سابق را پی می گرفت.2
ايران عالوه بر هزينه كرد همه جانبه خود برای غرب و صهيونيسم در حوزه های امنيتی، 
نظامی، اقتصادی، در حوزه مهاجرت يهوديان نيز كمك ويژه ای به اهداف صهيونيست ها كرد 
كه بخشی از آن در قالب استراتژی پيرامونی پيگيری می شد و خارج از آن، هم برای مهاجرت 
ايرانيان يهودی و هم برای مهاجران يهودی از ساير كشورها به ويژه عراق تسهيالتی فراهم 
می كرد و 150 هزار عراقی يهودی با هواپيما از طريق ايران به فلســطين اشغالی مهاجرت 
كردند. وظيفه خطير مهاجرت يهوديان از سراسر جهان بر عهده بخشی مهم از ساختار امنيتی 
اسرائيل تحت عنوان آلياه-ب3 گذاشته شد كه واحدهايی به نام ناتيو4 و بيتزور5 اين مهم را 
از سال 1952 در آن ساختار ادامه دادند.6 در واقع مهاجرت بيش از يك ميليونی يهوديان 
روس بعد از آغاز دهه 90 ميالدی و فروپاشی شوروی توسط اين واحدها پيگيری می شد؛ 

آن طور كه در مورد مهاجرت يهوديان اتيوپی، عراق، رومانی، مراكش و غيره اتفاق افتاد. 
لبنان عرصه مرتبط ديگری به ايران اســت كه بخش های مهمی از اين كتاب را به خود 
اختصاص می دهد كه ضمن شــرح آنچه به عنوان يك افتضاح در كارنامه اسرائيل به آن 
خواهيم پرداخت، بايد به اين نكته اشاره كرد كه برای اولين بار ترور علی اكبر محتشمی پور 
سفير وقت جمهوری اسالمی ايران در سوريه با ارسال يك نامه حاوی بمب به امان و موساد 
نسبت داده می شود؛ فردی كه در شكل گيری هسته های اصلی حزب اهلل و عمليات های ضد 
اسرائيلی نقش محوری داشته است.7 ضمن آنكه اظهارنظر مبهمی در مورد ربوده شدن چهار 

1. همان، ص99. 
2. همان، ص101 و 288. 

3. ALIYA-B 

4. Nativ 

5. Bitzur

6. همان، ص329-330. 
7. همان، ص366. 

مهم ترین  پیرامونی«  »استراتژی 
موضوع در ارتباط رژیم صهیونیستی با 
ایران از اواخر دهه شصت میالدی بود. 
زمانی که اسرائیل به دنبال برقراری 
ارتباط و بسط مناسبات با کشورهای 
غیـر عرب منطقــه برای مهار فشـار 

کشورهای عرب منطقه بود
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ديپلمات ايرانی در لبنان در جريان جنگ 1982 به شرح ذيل دارد. و برداشت حداقلی از اين 
اظهارنظر اين است كه اسرائيلی ها نسبت به پرونده چهار ديپلمات در ازای اخباری از رون 

آراد خلبان اسرائيلی مفقود شده، بی ميل به اقدام نيستند. 
رفتارهای بسيار خشــونت آميز و شنيع متحدان مســيحی چندين بار 
مشكالتی برای اسرائيل ايجاد كرد. فاالنژيست ها در جريان جنگ 1982 
با بستن راه، چهار ايرانی را كه سه نفر از آنها ديپلمات بودند ربودند. چند 
سال بعد وقتی اسرائيل خواست با حزب اهلل ترتيب مبادله زندانيان و اجساد 
سربازان را بدهد، مذاكرات به درازا كشيد، زيرا حزب اهلل از اسرائيل خواست 
كه جسد چهار ايرانی ربوده شده را تحويل بدهد و اسرائيل پاسخ داد كه به 

هيچ وجه نمی تواند اين كار را بكند.1

چهار ديپلمات ايرانی

ذكر اين نكته در پرونده چهار ديپلمات ايرانی هم الزم است كه چه ايران و چه حزب اهلل به 
هيچ عنوان قرائن و شواهدی مبنی بر شهادت آنها نيافته و ندارند؛ چه رسد به اينكه از اسرائيل 
درخواست جسد كنند. هم اكنون دولت لبنان به صورت حقوقی و فاالنژها به رهبری جعجع 

از نظر عملياتی، مسئول پاسخگويی به اين پرونده هستند. 
در اين كتاب به موضوعات مرتبط ديگری در مورد ايران اشاره می شود كه نكته جديدی جز 

تكرار اتهامات قبلی همچون مسئوليت ايران در انفجار مركز يهوديان آرژانتين »آميا« ندارد.2 

1. همان، ص358. سردار حاج احمد متوسليان، سيد محسن موسوی، كاظم اخوان و تقی رستگارمقدم به عنوان 
چهار ديپلمات ايرانی در 14 تيرماه 1361 توسط نيروهای فاالنژ مرتبط با اســرائيل به رهبری سمير جعجع در 
ايستگاه بازرسی برباره ربوده شــده و تاكنون از آنها خبری وجود ندارد. عده ای بنابر شــواهد بر اين اعتقادند كه 
فاالنژها، اين چهار نفر را به اسرائيلی ها تحويل داده و هم اكنون آنها در زندان های رژيم صهيونيستی به سر می برند.

2. همان، ص372. 
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پرونده اتمی اسرائيل
شرح مفصلی از اتمی شدن رژيم صهيونيستی با 
حمايت فرانسه و آفريقای جنوبی و مخالفت های 
امريكا در اين اثر همچون ساير منابع- از جمله در 
كتاب اسرائيل و ســالح های هسته ای1 اثر آونر 
كوهن- آمده است ولی نكته بسيار حائز اهميت 
در اين اثر كه تا حدودی تازگی دارد، دليل كمك 

فرانسه است. 
رژيم صهيونيستی در نبرد سينا در سال 1956 
به اين نيت وارد شد كه بتواند نظر مثبت فرانسه 
را برای تجهيز اتمی خود جلب كند. و اال هيچ دليلی وجود نداشت كه رژيم صهيونيستی صرفًا 
به دليل ملی شدن كانال سوئز و مخالفت با ناصر به عنوان داليل اصلی در حمله به مصر با 

فرانسه و انگليس همراه شود.2 
از سوی ديگر مخالفت امريكا با دستيابی رژيم صهيونيستی به سالح اتمی آن طور كه در 
منابع به آن اشاره شده، در اين اثر صوری تلقی می شود؛ چرا كه امريكايی ها از يك دوره ای 
احســاس می كنند كه ديگر قادر به ممانعت از روند هسته ای شدن اسرائيل نيستند و تنها 
برای موجه جلوه كردن نزد ساير بازيگران منطقه، تجاهل می كردند و از تأسيسات هسته ای 

اسرائيل بازديد نوبه ای به عمل می آوردند.3 
مضاف بر تمام كمك های آفريقای جنوبی در پرونده هسته ای اسرائيل، نكته جالب در اين 
اثر آن است كه رژيم صهيونيستی تا سال 1979 در عين تجهيز به سالح اتمی آن را آزمايش 
نكرد و اين آفريقای جنوبی بود كه امكان آن را برای آزمايش در آب های اقيانوس اطلس در 
جنوب آفريقا فراهم نمود و رژيمی كه از سال 1967 دارنده اين سالح بوده از اين به بعد يك 
مرحله هم پيشرفت داشته است و حتی بعد از آن موشك های جريكوی خود را به كالهك 

هسته ای مجهز نمود.4 

1. اين كتاب با ترجمه محمدرضا سعيدی و نشر وزارت امور خارجه در سال 1385 به بازار عرضه شده است. 
2. همان، ص107. 

3. همان، ص119، 122 و 124. 
4. همان، ص295-296. 

ایران عالوه بر هزینه کرد همه جانبه 
خود برای غرب و صهیونیسم در 
حوزه های امنیتی، نظامی، اقتصادی، 
در حوزه مهاجرت یهودیان نیز کمک 
ویژه ای به اهداف صهیونیست ها کرد 
که بخشی از آن در قالب استراتژی 
پیرامونی پیگیری می شد و خارج 
از آن، هم برای مهاجرت ایرانیان 
یهودی و هم برای مهاجران یهودی از 
ســایر کشــورها به ویــژه عـراق 

تسهیالتی فراهم می کرد
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سايت اتمی ديمونا در گزارش روزنامه ساندی تايمز

در اين اثر از »الكام« به عنوان يك واحد علمی در موساد در مسير اتمی شدن به صورت 
مفصل سخن به ميان آمده است. واحدی با مســئول مجزا از موساد با مديريت »بنيامين 
بلومبرگ« كه حتی ايسر هارل به عنوان مسئول موساد هم از عملكرد او در ديمونا به عنوان 

اولين تجربه علمی الكام اطالع دقيق نداشت.1 
در واقع در اين اثر اطالع جامعی از فعاليت های اين واحد علمی كه نامش »دفتر ارتباطات 
علمی« يا »الكام« بود ارايه می شود2 و مهم تر اينكه به معرفی و شرح فعاليت شخصيت های 
اصلی در پروژه هسته ای شدن اسرائيل از پرز در وزارت دفاع تا پايين ترين سطح در بخش 
علمی اشــاره دارد؛ افرادی همچون مانور، آرنون مليچان و الياهو ساخاروف كه هر كدام از 
آنها اگر وظايف خود را به نحو مطلوب انجام نمی دادند چه بسا اين مسير با زحمت، هزينه 
و وقت بيشتری به ثمر می نشست.3 و عبرت آموز اينكه اين افراد با اين حجم از خدمت به 
آرمان صهيونيسم در پايان عمر در فقر و مصيبت و به دور از توجه سياسيون، روزگار خود را 

در بدترين شرايط گذران می كردند. 
بلومبرگ به عنوان رئيس مقتدر و مؤثر الكام در طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور در 
سن هشتاد سالگی و در حالی كه سالمتش رو به افول نهاده، ضمن سخن از بی مهری ديگران 

اعتراف می كند كه: »متأسفم كه زندگی ام را فدای امنيت دولت كردم.«4 
از معماهای پرونده هسته ای اسرائيل كه اين اثر به دايره ابهام آن می افزايد جريان افشای توان 
هسته ای اسرائيل در روزنامه ساندی تايمز در انگليس در روز پنجم اكتبر 1986 بود. اوالً روزنامه 

1. همان، ص116. 
2. همان، ص112. 
3. همان، ص292. 
4. همان، ص297. 



74
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

ساندی تايمز در ملكيت شركت بزرگ نيوز كورپوريشن1 متعلق به روپرت مورداك صهيونيست 
بود؛ و ثانياً روبرت مكسول صاحب روزنامه ساندی ميرور هم كه صهيونيستی ديگر بود كه به 
عشق اسرائيل وصيت كرده بود تا در قدس به خاك سپرده شود، در رقابت با مورداك خواستار 
انتشار گزارش وانونو از كاركنان سايت هسته ای ديمونا بود كه با سفر به انگليس پس از استراليا 
به دنبال افشای پنهان كاری اسرائيل در داشتن سالح اتمی بود.2 و اين سؤال مطرح بود كه چطور 
دو صهيونيست معروف در افشای برنامه هسته ای اسرائيل نه تنها نقش داشتند بلكه از هم سبقت 
گرفته اند. در واقع تصوير اين داستان، اين شائبه را ايجاد می كند كه نكند اسرائيل با كارگردانی اين 
فيلم بر آن بوده است تا با اجرای استراتژی بگين مبنی بر اينكه نخواهد گذاشت هيچ كشوری در 
خاورميانه به سالح هسته ای دست يابد،3 توان اتمی خود را به اين شكل رسانه ای كند و به دشمنان 

خود اين پيام را برساند كه در عين داشتن اين سالح، می خواهد در منطقه رقيبی نداشته باشد. 

وانونو در میان مأموران امنیتی

نكته طنز داستان ربودن وانونو كه در اين اثر به آن اشاره شــده، اين است كه شيمون 
پرز تأكيد داشت عمليات ربايش وانونو در خاك انگليس اجرا نشود چراكه بانوی آهنين 
انگلستان مارگارت تاچر نخست وزير انگليس اگر حاكميت كشورش نقض شود نسبت به 
اسرائيل خشمگين خواهد شد و به همين دليل طعمه سر راه وانونو او را به ايتاليا كشانده و از 

آنجا او را ربوده و به فلسطين اشغالی منتقل می كنند.4 

News Corporation .1، شركت مادر تخصصی رسانه های گروهی چندمليتی مستقر در نيويورك كه در سال 
1979 توسط روپرت مورداك استراليايی در شهر آداليد تأسيس شد. برای اطالع بيشتر به مقاله ای از همين قلم 

در روزنامه كيهان مورخ 85/5/8 مراجعه شود. 
2. همان، ص430. 
3. همان، ص421. 
4. همان، ص431. 
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باتالق لبنان
لطيفه ای كه غالبًا بر سر زبان ها بود اين بود كه اگر 
جنگی بين اســرائيل و لبنان رخ دهد، نيروی دفاعی 
اسرائيل دسته نوازندگان نظامی اش را به جبهه خواهد 

فرستاد.1 
هم اكنون نه تنها نوازنــدگان نظامی بلكه ارتش تا 
بن دندان مسلح اســرائيل از پس يك گروه مقاومت 
در لبنان برنمی آيد، و حتی امريكا با تمام توان نظامی 

و سياسی خود با هم افزايی در تجميع سالح و ديپلماسی هم نتوانسته در سال 2006 از يك 
شكست مفتضحانه در مقابل حزب اهلل جلوگيری نمايد؛ شكستی كه تمام اسرائيلی ها در تمام 
سطوح علمی، استراتژيك و امنيتی به آن اعتراف كرده و از آن به تلخی ياد می كنند. يقيناً اين 
شكست به دليل مقاومتی است كه به وسيله شيعه با تأسی از انقالب اسالمی در جنوب لبنان 

شكل گرفت و به قول رابين همچون غولی از شيشه به درآمد. 
اسرائيل تاكنون با به كارگيری تمام روش ها به منظور مهار مقاومت، ناموفق بوده و در يك 
موضع منفعالنه به توازن قدرت رضايت داده و از برتری طلبی در مرزهای خود با لبنان دست 
شسته است و حزب اهلل با موضعی فعاالنه آماده تهاجمی سرنوشت ساز است كه گوشه ای 
از آن در قدرت نمايی های اخير در شمال فلسطين اشغالی نمايان شده است. شكست های 
عبرت آموز اسرائيل در قبال مقاومت در لبنان كه در اين اثر تا حدودی بدان اعتراف شده، 

به شرح ذيل می باشد: 
1. حمله به جنوب لبنان و پيش روی تا بيروت و خريدن ننگ ابدی و رســوايی بزرگ از 
قتل عام فلسطينی های صبرا و شتيال با همدستی فاالنژها در آخر تابستان در سال 1982 كه 

حتی در اين كتاب مضمون كاملی از آن را می توان در فيلم »والتز با بشير«2 شاهد بود. 
2. دريافت ضربات پياپی مقاومت با عمليات استشهادی در جنوب لبنان و ظهور قدرت 

تشيع در قامت حزب اهلل .
3. مفتضح شدن در به كارگيری نيروهای مزدور سعد حداد و سپس آنتوان لحد در جنوب 
و كشف حقايقی از جنايات آنها در جنوب و زندان خيام كه پس از سال 2000 به دليل جهانی 

شدن اين جنايات اقدام به بمباران زندان خيام كردند. 

1. همان، ص355. 
2. Waltz with Bashir

مخالفت امریکا با دستیابی رژیم 
صهیونیستی به سالح اتمی آن طور 
که در منابع به آن اشاره شده، در 
این اثر صوری تلقی می شود؛ چرا 
که امریکایی ها از یک دوره ای 
احساس می کنند که دیگر قادر 
به ممانعت از روند هسته ای شدن 

اسرائیل نیستند
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4. عقب نشــينی از جنوب لبنــان و به تعبير 
صحيح تر فــرار از اين منطقه در پــی مقاومت 
حزب اهلل و تحمــل هزينه های مالــی، نظامی و 
سياسی فراوان. فيلم ســينمايی تهيه شده توسط 
صهيونيست ها به نام »بيوفورت«1 روايتی نسبتًا 
واقعی از ترس ســربازان صهيونيســت مقابل 

حزب اهلل است. 
5. تحمل شكســت خفت بار در جنگ 2006 
در عين بهره مندی كامل از حمايت های امريكا و 

برخی كشورهای خائن عرب كه در اين اثر چندان به آن اشاره نمی شود. 

موارد فوق رئوس كلی از ليست شكست های اسرائيل از مقاومت است كه موارد جزئی از 
آن بسيار متعدد و مطول است و رژيم صهيونيستی در قبال آنها دست به اقدامات عديده ای 
زد كه خود نيز به بی ثمر بودن آن معترف هســتند. به عنوان مثال دستگاه امنيتی اسرائيل 
پس از بررسی های فراوان اقدام به ترور ســيد عباس موسوی دبيركل حزب اهلل كردند كه 
بعد از آن با پی بردن به اين مهم كه مقاومت به شخص وابسته نيست و حزب اهلل زوال پذير 
نيست، از روی كار آمدن فردی به نام سيد حسن نصراهلل كه خود به پرجاذبه تر، پرشورتر، 
زيرك تر و خطرناك تر بودن از سيد عباس موسوی معترف بوده اند،2 سرخورده شدند. ولی 
همچنان دست از اين شيوه برنداشته و در سطوح پايين تر به رويه خود از جمله ترور عماد 

1. Beaufort

2. همان، ص371. 

واحدی از موساد به نام »کیدون« 
وظیفه حذف فیزیکی مخالفین در 
هر نقطه ای از دنیا را بر عهده دارد. 
این واحد که از دوره گلدا مایر و 
به دستور او برای انتقام از مسببین 
عملیات مونیخ در سال 1972 
تشکیل شد، دست به ترورهای 
بسیار زیاد و فجیعی ظرف پنجاه و 

اندی سال پیش زده است
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مغنيه در دوازدهم فوريه 2008 1 در سوريه ادامه دادند و حتمًا در تجديد چاپ اين اثر به 
نقش موساد در ترور حاج حسان اللقيس مغز متفكر حزب اهلل در 12 آذر 1392 در بيروت يا 
ترور مصطفی بدرالدين كه در همين اثر به عنوان جانشين عماد مغنيه معرفی شده است،2 در 
تاريخ 10 مه 2016 نيز اشاره خواهند كرد. چه اينكه اين افراد با پررنگ شدن نقش حزب اهلل 
در جنگ همه جانبه غرب و برخی اعراب سازشكار و خائن و صهيونيسم عليه ملت سوريه، 

بسيار مؤثر بودند. 

امریکا و اسرائيل 
يكی از سه استراتژی بزرگ مورد تأكيد بن گوريون در كنار استراتژی های مهاجرت يهوديان 
به فلسطين اشغالی و استراتژی پيرامونی، استراتژی روابط مستحكم با قدرت ها بود. گويی يهوديان 
منفصل از آنچه قدرت ها مدنظر داشته اند، در قلب خاورميانه برای خود دولتی برپا كرده اند و 
جالب اينكه هم انگليس و هم امريكا در آستانه تأسيس دولت صهيونيستی آن طور كه بايد در 
حمايت از اين رژيم اقدام نكرده اند. و حتی امريكا به دليل شرقی و روس تبار بودن اكثر مهاجرين 
يهودی به اسرائيل در مراودات اطالعاتی و امنيتی بيش از حد جانب احتياط را می گرفته است،3 
تا اينكه با به دســت آوردن نطق محرمانه خروشــچف در كنگره حزب كمونيست از طريق 
صهيونيستها،4 كمی دلگرم به ايجاد و بسط همكاری می شود]![. در واقع هر آنچه در مورد روابط 
امريكا و اسرائيل در اين اثر آمده، حاكی از جدايی اهداف و آمال دو رژيم است و اساساً اين اثر به 
يگانگی استكباری و استعماری آنها اعتقادی ندارد. اين ديدگاه به وضوح در فصل سوم و چهارم 
مشهود است. همچنين با اين نگاه در فصل هجدهم به بغرنج ترين پرونده فيمابين كه داستان 
جاسوسی جاناتان پوالرد - افسر يهودی نيروی دريايی امريكا- برای اسرائيل است كه از ابتدای 
دهه هشتاد تا ميانه آن، يعنی زمانی كه از سوی اف بی آی در 18 نوامبر 1985 بازداشت می شود، 
می پردازد. او اسنادی با حجم مكعبی 3 متر طول، 180 سانتی متر عرض و 180 سانتی متر ارتفاع 

را به اسرائيلی ها فروخته است.5 

1. همان، ص548. 
2. همان، ص549. 
3. همان، ص79. 

4. همان، ص87-96. 
5. همان، ص448. 
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جاناتان پوالرد

صرف نظر از همزمانی اين داســتان با رســوايی ايران كنترا برای امريكا و اسرائيل، رژيم 
صهيونيستی بابت اين شرمساری در مقابل امريكا وعده تعطيلی »الكام« يا همان دفتر ارتباطات 
علمی را می دهد. رافائيل ايتان، رئيس موساد استعفا می كند و تمام اسناد مسترد می شود ولی اين 
اقدامات تأثيری بر كاهش عصبانيت امريكا از اين اقدام اسرائيل نداشته و در نهايت پوالرد به 
حبس ابد و همسرش به پنج سال حبس محكوم می شود.1 در تمام اين سال ها از دوره ريگان تا 
اوباما به رغم تالش دولتمردان صهيونيست، هيچ رئيس جمهوری از امريكا حاضر به مصالحه يا 

عقب نشينی از اعمال اين مجازات نشد و راضی به آزادی پوالرد نگرديد. 
جالب اينكه پوالرد با وجود اين دلگيری شديد امريكا در بحرانی ترين زمان روابط امريكا 
و اسرائيل در زمان اوباما، به شرط پنج سال عدم خروج از امريكا به صورت مشروط آزاد 
می شــود و اين تنها بهانه برای اثبات دوگانگی اهداف و منافــع امريكايی از بين می رود و 
برای چندمين بار ثابت می شود كه در امريكا، صهيونيســت هايی حاكم هستند كه حافظ 
منافع يهوديان در سراسر جهان، امريكا و اسرائيل اند و در اين ميان منافع ملت امريكا هيچ 

جايگاهی ندارد. 

ترورهای بيولوژیک
نويسندگان كتاب جاسوسان عليه آخرالزمان به بهانه شرح داستان از زندگی »اوراهام- 
مردخای- ماركوس گلينبرگ« و جاسوسی وی برای روسيه به معرفی يكی از مهم ترين مراكز 
تحقيق و توليد سالح های شيميايی و بيولوژيك به نام »نس تزيونا«2 می پردازند؛ مركزی كه به 

1. همان، ص449. 
2. Nes Teziona
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عنوان يكی از بازوان عملياتی موساد در حذف مخالفين از آن استفاده های زيادی شده است. 
همچون مسموم كردن وديع حداد از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطين در سال 1977 
كه همكاری نزديكی با كارلوس داشت و بسياری از عمليات های چريكی عليه صهيونيست ها 
در خارج از فلسطين اشغالی را رهبری می كرد.1 ســال ها بعد از مرگش اسرائيلی ها اعالم 
كردند كه او را با شكالت مسموم كرده اند و مرگ او به دليل آنچه سرطان خون اعالم شده 
بود، نمی باشد. همچنين ترور خالد مشعل در سال 1997 كه با اسپری سم به گوش او صورت 
گرفت و البته به داليل مفصل كه شــرح آن در اين اثر آمده، صهيونيست ها پادزهر آن را 

ارسال كرده و مشعل از اين اقدام جان سالم به در می برد.2 
از مهم ترين ترورهای بيولوژيك، مسموم كردن ياسر عرفات بود كه در اين اثر، نويسندگان، 
رژيم صهيونيستی را از آن تبرئه می كنند ولی وقوع آن را به دليل همراهی عرفات با مقاومت 
و انتفاضه االقصی بعد از 2002، محتمل می دانند. تحقيقات علمی كه منجر به نبش قبر او نيز 

شد، حاكی از احتمال قوی نسبت به وقوع ترور بيولوژيك است. 

عرفات مسلول در آخرين روزها

در واقع وجود مركزی به نام »نس تزيونا« با اين شــرح از مأموريت، حكايت از فناوری 
بسيار ناجوانمردانه و جنايت بار دارد كه صهيونيست ها از ديرباز از آن بهره برده و چه بسا در 
ارتباط با دوستان خود در منطقه، اين فناوری را نيز به آنها برای حذف مخالفين خود و اسرائيل 
ارايه كرده باشند. با اين فرض هر گونه مرگ مشكوك بر اثر بيماری های ناگهانی در ميان 

1. همان، ص395. 
2. همان، ص535. 
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شخصيت های انقالبی، ضد صهيونيستی از جمله 
حضرت امام)ره(1 و دو فرزند بزرگوارشــان، 
مرحوم كامبوزيا و... بســيار محتمل اســت و 
ضرورت مراقبت از رهبران ضد صهيونيست با 

اين سوابق را دو چندان می كند.

واحد آدم کش ها
واحدی از موســاد به نام »كيدون« وظيفه 
حذف فيزيكی مخالفين در هر نقطه ای از دنيا 
را بر عهده دارد. اين واحد كه از دوره گلدا ماير 
و به دســتور او برای انتقام از مسببين عمليات 
مونيخ در سال 1972 تشكيل شد، دست به ترورهای بسيار زياد و فجيعی ظرف پنجاه و اندی 

سال پيش زده است. 
نويسندگان كتاب ضمن نام نهادن بر بخشی از اين كتاب با عنوان »آدم كش ها« به گزارش 
عملكرد واحد كيدون می پردازند. ترور افرادی همچون: خليل الوزير در سال 1988، دكتر 
فتحی شقاقی در اكتبر 1995 در جزيره مالت، شيخ احمد ياسين رهبر حماس در سال 2004 2 
يك ماه پس از ترور عبدالعزيز رنتيسی و هشت ماه قبل از مرگ مشكوك عرفات. به ليست 
جديد از اقدامات كيدون بايد به ترور عماد مغنيه در 12 فوريه 2008 و بعد از آن مصطفی 

بدرالدين و حسان اللقيس نيز اشاره كرد. 
ولی يكی از بحث بر انگيزترين ترورهای اخير كيدون، اقدام عليه محمود المبحوح از رهبران 
حماس و به قول كتاب از افراد اصلی در تأمين مايحتاج نظامی حماس بود كه در 20 ژانويه 
2010 طی يك سفر در دبی و در اتاقش در يك هتل پنج ستاره به نام البستان روتانا مورد 

هدف قرار گرفت.3 
واحد كيدون متشكل از تيمی 16نفره بود كه تصاوير آنها از طريق دوربين های مداربسته 

1. توضيح آن كه »مك فارلين مشاور پيشين امنيت ملی رونالد ريگان در يك مصاحبه مطبوعاتی فاش ساخت 
كه در سال 1364 يك مقام رژيم صهيونيستی )ديويد كيمچه( در ديدار از كاخ سفيد امريكا پيشنهاد كرد آيت اهلل 

خمينی را با مسموم كردن غذای وی به قتل برسانند.« به نقل از روزنامه جمهوری اسالمی. 
http://www.imamkhomeini.ir/fa/c202_136924/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D
9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%DB
%8C%D8%AF%D9%87/

2. همان، فصل بيست و دوم. 
3. همان، ص550-558. 

گویی در هیچ کتاب و اثر صهیونیستی 
قرار نیست که موضوع هولوکاست 
بی بهره باشــد! و اگر در یـک اثر 
کوچک ترین بهانه وجود داشته باشد 
که موضوع هولوکاست مطرح شود، 
این کوچک ترین بهانه به بزرگ ترین 
دلیل تبدیــل می شــود؛ آنچنـان که 
فرازهای مهم از این اثر نیز به اثبات 
هولوکاست اشاره دارد و مخاطب با 
فرض صحت وقوع این اسطوره است 
که باید داستان های پلیسی و امنیتی 

کتاب را پی گیرد
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هتل ضبط شده بود. آنها با پاسپورت های جعلی 
از كشــور های مختلف وارد دبی شده بودند كه 
پليس دبی رد آنها را گرفت ولــی هيچ اقدامی 
در بازداشت و جلب آنها نكرد. ولی برای موساد 
افتضاح گسترده ای ايجاد شــد كه چطور با اين 
كم دقتی خود را برای انجام يك ترور، مضحكه 

جهانيان كرده اند. 
عالوه بر ذكر حقايق جالب از اين عمليات در 
اين اثر، رژيم صهيونيستی با بازی يكی از مدل های 
زن اين رژيم، اقدام به ساخت فيلمی كمدی از اين 

داستان می كند.1

باز هم هولوکاست
گويی در هيچ كتاب و اثر صهيونيستی قرار نيست كه موضوع هولوكاست بی بهره باشد! و 
اگر در يك اثر كوچك ترين بهانه وجود داشته باشد كه موضوع هولوكاست مطرح شود، اين 
كوچك ترين بهانه به بزرگ ترين دليل تبديل می شود؛ آنچنان كه فرازهای مهم از اين اثر نيز 
به اثبات هولوكاست اشاره دارد و مخاطب با فرض صحت وقوع اين اسطوره است كه بايد 

داستان های پليسی و امنيتی كتاب را پی گيرد. 
ايسر هارل يكی از مقتدرترين سران موســاد در زمان بن گوريون ابتدا نسبت به تعقيب 
سران نازی به دليل اقدامات به اصطالح يهودستيزانه آنها بی ميل بوده ولی با دريافت عمق 
جنايت ]![ آنها شروع به رهگيری و شكار آنها در ممالك مختلف می نمايد كه بزرگ ترين 
موفقيت برای او و اسرائيل به دام انداختن آدلف آيشمن است كه داستان مفصل از صيد او در 
اين اثر می آيد2 و بعد از چشيدن لذت بزرگ اين پيروزی به قدری در اين مسير افراط می كند 
كه بن گوريون خطاب به وی گفته بود: »دست از سر آلمان ها بردار«3 و افزون بر اين دليل، 
روابط هارل با نخست وزير به تيرگی گراييده، پس از 12 سال از رياست موساد كنار گذاشته 

می شود و مئير آميت جايگزين او شده كه در اين سازمان يك تحول جدی ايجاد می كند.

1. Kidon (2013)

2. همان، ص140-143. 
3. همان، ص150. 

از  پس  اسرائیل  امنیتی  دستگاه 
بررسی های فراوان اقدام به ترور 
سید عباس موسوی دبیرکل حزب اهلل 
کردند که بعد از آن با پی بردن به این 
مهم که مقاومت به شخص وابسته 
نیست و حزب اهلل زوال پذیر نیست، 
از روی کار آمدن فردی به نام سید 
حسن نصراهلل که خود به پرجاذبه تر، 
پرشورتر، زیـرک تـر و خطرناک تـر 
بودن از سید عباس موسوی معترف 

بوده اند، سرخورده شدند
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آدلف آيشمن

در بخش ديگری از اين كتاب مئير داگان نيز به عنوان يكی از موفق ترين ســران موساد 
معرفی می شود كه باز هم هولوكاســت از منظر او تقويت می شــود؛ چرا كه پدربزرگ و 
مادربزرگش از قربانيان هولوكاست معرفی می شــوند و او به صورت تأثيرگذاری تصاوير 
آنها را قاب كرده و در دفتر مقابل چشمانش قرار داده.1 در واقع وی با اين حركت نمادين 
تمام رفتار خود برای عدم وقوع هولوكاستی مجدد را موجه می كند؛ چه آن كه تمام مقامات 
صهيونيست به بهانه جلوگيری از وقوع هولوكاستی ديگر دست به اقدام عليه مخالفين خود 
می زنند و در اين اثر ضمن اثبات اسطوره موهوم هولوكاســت، از اين دست اقدامات عليه 

دشمنان اسرائيل به وضوح و متعدد، تكرار شده است. 

واقعيت جنگ ها
ايالن پاپه در كتاب پاكسازی نژادی فلســطين2 اعتراف می كند كه سران صهيونيست 
تا قبل از تأسيس دولت نامشــروع خود برای تهاجم به روستاها و آبادی های يهودی نشين 
به دنبال بهانه ای بودند كه مردم فلســطين را تحريك كرده و آنها را وادار به اقدام نظامی 
نمايند و اتفاقاً فلسطينی ها از بهانه تراشيدن برای وقوع يك جنگ پرهيز می كردند. در واقع 
صهيونيست ها نيازمند برپايی جنگی بودند كه به دنبال آن سرزمين های بيشتری از سهم 
اختصاص يافته به خود براساس قطعنامه 181 ســازمان ملل موسوم به طرح تقسيم را به 

1. همان، ص561. 
2. از اين كتاب در ايران سه ترجمه وجود دارد كه جديدترين آن از سوی مؤسسه اطالعات با ترجمه محسن 

كرباسفروشان در سال 1396 روانه بازار شده است. 
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دست آورند.
در كتاب جاسوسان عليه آخرالزمان به وضوح مشاركت بن گوريون با انگليس و فرانسه 
در حمله به مصر در سال 1956 و جلب حمايت فرانسه برای دست يافتن به توان هسته ای 

مطرح می شود و ذكر می گردد كه جنگ 1956 به آن دليل نبود كه مطرح شده است.1 

مناخیم بگین، کارتر و سادات در کمپ ديويد 

چنين داســتانی در مورد آغاز جنگ 33روزه نيــز اتفاق افتاد. يعنــی حمله همه جانبه 
صهيونيست ها در سال 2006 به لبنان، در پی ربودن دو نظامی صهيونيست در جنوب لبنان 
توسط حزب اهلل نبوده، چرا كه آنها تنها به دنبال يك بهانه كوچك بودند كه حزب اهلل حسب 
روال طبيعی خود در جريان مقاومت دست به عمليات می زند و صهيونيست ها حمله می كنند 

و البته به پيروزی هم نمی رسند. 
و اما يكی از مهم ترين جنگ های اعراب و اسرائيل موسوم به جنگ 1973 يا يوم كيپور يا 
جنگ اكتبر به نحوی در اين اثر روايت می شود كه فرضيات مطرح در باب چرايی اين جنگ 

به طرز چشمگيری تقويت می گردد. 
نويسندگان كتاب در اين اثر به چند واقعيت مهم اشاره می كنند كه اين طور كه در تاريخ 
آمده، اسرائيل در سال 1973، غافلگير نشده چراكه از كانال های ذيل به شرح آنچه خواهد 

آمد، در باب عزم مصر برای حمله به اسرائيل اطالع داشته است:
1. ملك حسين كه از سال 1950 در فهرست حقوق بگيران سازمان سيا قرار داشت و از 
سال 1963 به صورت مكرر با مقامات اسرائيلی مالقات داشت، در 23 سپتامبر 1973، پس 

1. همان، ص107. 
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از اينكه نُه بار با گلدا ماير تا آن زمان مالقات 
كرده بود، تقاضای مالقــات فوری می كند و 
آنها پس از سفر ملك حســين با هلی كوپتر 
به مهمانسرای موساد در شمال تل آويو با هم 
مالقات می كنند و ملك حسين به نخست وزير 
می گويد كه مصر و سوريه در آينده نزديك به 

اسرائيل حمله خواهند كرد.1
2. اشرف مروان داماد جمال عبدالناصر با 
نام رمز فرشته كه از سال 1969 جذب موساد 
شده بود و در آن زمان از مشاورين انورسادات 
رئيس جمهور مصر بود نيز در 4 اكتبر يعنی 
دو روز قبل از حمله مصر خبر تهاجم مصر به 

اسرائيل را از طريق موساد اطالع داد.2
3. كارگر مصری مأمور موساد در بندر اسكندريه كه مأمور اطالع رسانی بابت نقل و انتقال 
يگان دريايی مصر بود، قبل از حمله نيز اطالع داد كه ناوگان كشورش بندر اسكندريه را ترك 

كرده و اين به منزله وقوع يك جنگ است.3 
4. كاستا افسر اطالعاتی مصر كه توسط موساد جذب شده بوده، اطالعات خوبی از تابستان 
تا اكتبر 1973 به اسرائيل داده بود كه حاكی از تحركات مصر برای انجام يك جنگ است.4 
با توجه به اطالعات قابل طرح مبنی بر اطالع رژيم صهيونيستی از حمله مصر كه در اين 
اثر آمده است، بی توجهی اسرائيل نســبت به اين اطالعات )كه احتماالً موارد بيشتری هم 
وجود داشته( كاماًل غير قابل قبول است؛ مگر اينكه اسرائيل بگذارد كه مصر حمله كند و حتی 
سادات با شكستن ديوار معروف دفاعی »بارلو«5 تبديل به يك قهرمان شود و آنگاه در قد و 
قامت يك فرد و كشور پيروز از در مصالحه با اسرائيل درآيد چرا كه سخن از صلح با اسرائيل 
با تجربه شكست فضاحت بار 1967، بسيار سخت بود. در واقع برای هر دو طرف طراحی اين 
سناريو و ايجاد زمينه برای صلح كه در سال 1978 محقق گرديد، يك برد واقعی تلقی می شد. 

1. همان، ص309. 
2. همان، ص316. 

3. همان، ص307-308. 
4. همان، ص306. 

5. Bar Lev Line

با توجه به اطالعات قابل طرح مبنی بر 
اطالع رژیم صهیونیستی از حمله مصر 
که در این اثر آمده است، بی توجهی 
اسرائیل نسبت به این اطالعات )که 
احتماالً موارد بیشتری هم وجود داشته( 
کاماًل غیر قابل قبول است؛ مگر اینکه 
اسرائیل بگذارد که مصر حمله کند و 
حتی سادات با شکستن دیوار معروف 
دفاعی »بارلو« تبدیل به یک قهرمان 
شود و آنگاه در قد و قامت یک فرد و 
کشور پیروز از در مصالحه با اسرائیل 
درآید چرا که سخن از صلح با اسرائیل 
با تجربه شکست فضاحت بار 1967، 

بسیار سخت بود
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نتيجه
نويسـندگان كتاب جاسوسـان عليه آخرالزمـان كه يقينـًا در هماهنگی كامـل با جامعه 
اطالعاتی رژيـم صهيونيسـتی بوده اند، بر آن هسـتند كه در ايـن اثر با معرفـی جديدی از 
واحدهای مختلـف اطالعاتی و عملياتی از موسـاد و امان و شـين بت بـه جزئيات جديدی 
از فعاليـت ايـن واحدهـا بپردازنـد. اقدامی كـه در مـورد هيچ يـك از جوامـع اطالعاتی و 
دولت ها در هيچ جای دنيا مرسـوم نيسـت؛ آن هـم با اين دقـت و جزئيـات! در وهله بعد 
نويسـندگان قصد دارنـد بـا داسـتان پردازی از عمليات های موفـق و ناموفق ايـن جامعه 
اطالعاتی، باورپذيـری آن نزد مخاطـب را باال ببرنـد و در نهايت به القـاء دو نكته مهم در 
ذهن مخاطـب به صـورت غير مسـتقيم بپردازنـد كـه اوالً تمام ايـن عمليات ها بـا منطق 
حق حفاظت از خـود در ميان دشـمنان بی منطق صورت گرفتـه و ثانياً، قـدرت اين جامعه 
اطالعاتـی آنقدر زياد اسـت كـه بتواند ظـرف هفتاد سـال از موجوديـت اين رژيـم، تمام 
بحران های سياسـی، امنيتی و نظامی را پشـت سـر گذارد و هم اكنون نيز خواهد توانسـت 
با موضوع هسـته ای ايران بـه موفقيت دسـت يابد. نكته ای كه نويسـندگان در پيشـگفتار 

به آن تصريـح می كنند: »موسـاد بـه گونه ای شـگفت انگيز كارآمد اسـت.« 
البته اطالع از نيت پشت  پرده برای انتشار اين دست آثار ما را مستغنی از آنچه می انديشند 
و انجام داده اند، نمی كند. و اين اثر با تمام جهت گيری های پيدا و پنهان، در برگيرنده اطالعات 
و مطالبی است كه برای يك مخاطب ايرانی مفيد اســت؛ ضمن آن كه هشياری در كشف 

نيت ها نيز الزم. 




