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 ؟است   سال چند شخصيت را ترور کرده٧٠اسرائيل در طول 
لی به  اسرائيۀ اسرائيلی يديعوت آحارونوت و نويسندۀخبرنگار مسائل امنيتی و نظامی در روزنام» رونين پرگمن«

  .تازگی و برای اولين بار در کتابی به بررسی عمليات ترور انجام شده توسط سازمان جاسوسی موساد پرداخته است

در . اھميت اين کتاب از نظر حجم اسناد محرمانه و استنادات رسمی است که پرگمن موفق به جمع آوری آنھا شده است

سياستمداران و عناصر نظامی و امنيتی رژيم اسرائيل انجام شده  مصاحبه با افراد امنيتی و ١٠٠٠اين کتاب بيش از 

  .است

وزير دفاع و صدراعظم [ی نظير ايھود باراک و ايھود اولمرتئھا پرگمن در جمع آوری اين کتاب ھمچنين با شخصيت

ھای امنيتی رژيم  ھای جدی از سوی سازمان تراشی  نيز مصاحبه کرده است، اما انتشار اين کتاب با مانع]اسرائيل

  . سال به طول بينجامد٨می اين رژيم دنبال شد تا روند انتشار آن اسرائيل و سانسور نظا

ھای ترور  ھای جاسوسی رژيم اسرائيل در تفسير عمليات پرگمن نيز مانند بسياری از قاتالن موساد و عناصر سرويس

ر بلند شو و اگر کسی خواست تو را بکشد، تو زودت«: نويسد ھای تلمودی اشاره کرده که می به اين بخش از متون کتاب

اند، اين عبارت را برای توجيه اقدام خود تکرار  گويد که بيشتر افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفته او می» .او را بکش

  .اند کرده

 ٢٧٠٠ سال گذشته بيش از ٧٠ھای جاسوسی رژيم صھيونيستی اسرائيل طی  افزايد که سرويس  اسرائيلی میۀاين نويسند

ھای ديپلماتيک و سياسی برای  اند تا اسرائيل تنھا رژيمی باشد که به جای استفاده از سيستم ادهعمليات ترور را انجام د

  .کند  استفاده میءتحقق اھدافش از ترور و حذف رقبا

ھای خود استفاده  ھا و ابزارھای مختلف برای اجرای طرح نويسد که سازمان جاسوسی موساد از روش اين کتاب می

ھای ھمراه  نولفيتوان به استفاده از خميردندان مسموم، ھواپيماھای بدون سرنشين و ت بزارھا می اين اۀاز جمل. کند می

  .ھای خودروی بمب گذاری شده برای حذف اشخاص مھم اشاره کرد گذاری شده و زاپاس بمب

يم اسرائيل نويسد سياستمداران رژ پرگمن ھمچنين به شکست موساد و رژيم اسرائيل در برخی ترورھا اشاره کرده و می

کنند، اما در بسياری  ھمواره از شعارھای مربوط به انتقام گيری برای جلب نظر افکار عمومی در انتخابات استفاده می

گيری از مخالفان اسرائيل مطرح شده، عملی  ی که برای انتقامئبسياری از شعارھا. موارد نسبت به اجرای آن ناکام ھستند
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ھای عضو  ا ترور شخصيتی اسرائيل يئتوان به مجازات عامالن ھولوکاست ادعا می اين شعارھا ۀاز جمل. نشده است

  .مبر سياه اشاره کرد که عامل اعدام ورزشکاران صھيونيست حاضر در المپيک مونيخ بودندسازمان سپت

عرفات رئيس سابق جنبش ه صورت رسمی به عمليات ترور ياسراين کتاب ھمچنين جزو معدود اسنادی است که ب

ی ئ نولوژی مسموميت توسط تشعشع ھستهآزاديبخش فلسطين توسط موساد اذعان و اعالم کرد که وی با استفاده از تک

  .ترور شد

سيس أرژيم اسرائيل تنھا رژيمی است که بخش مستقلی را در محافل امنيتی و جاسوسی خود برای ترور افراد مختلف ت

  .کند ژيک خود مطرح میيستراتفکری و ترين مبانی  کرده و آن را به عنوان يکی از مھم

  


