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  ساده لوحي كه نميداند ساده لوح است                           

      هومصاحبه نتانيا                                             
  حقوقدان -يضاميرف

ن آاشت که نقد دسی  –بی  –بی  نخست وزير اسرائيل درسيزدھم مھرماه سال جاری مصاحبه ای با
   .موضوع اين تحريراست

  ساده لوحي كه نميداند ساده لوح است 

ور درمصاحبه مزب ناميده ميشود ”بنيامين“رعايت اختصار  هنياھو که دراين تحريربنتا ”بنيامين“قای آ
   .تنھم به واژه فارسی ادعا کرد که ساده لوح نيسآ دوبار

دری ق يا حتما ھست و ،نھاآ، بدکاره نيست وامثال ، ديوانه نيستکسيکه اصراردارد که ساده لوح نيست
   .انکارشده است ن سبب نفی وآن صفات پليد دروجودش ھست که واکنش آ از

صفات اتھامی  برای دفاع ازخودشان روانه راه تکذيبِ  ،افراد به ھنگاميکه طرف اتھام قرارميگيرند
ولی ديده  ،يا شجاعت بشوند وحلم  خوب مانند دانائی و افراد ممکن است مدعی داشتن صفات .ميشوند

   .”بنيامين“اال  ،باشد فات نامطلوب بشودنشده است که کسی مدعی نداشتن ص

  بزرگترين مشخصه ساده لوحي 

ھمين است که ازدرک اين مھم غافل است که ھيچ ملتی  ”بنيامين“لوحی ه برجسته ترين مشخصه ساد
   .مريت وفرماندھی رئيس کشورديگری قرارگيردباشد حاضرنيست که زيرسلطه فکری وآ ھرقدر درتنگنا

  ت عقب اس،که بسيارھم ازغافله عقل وتشخيصنه تنھا ساده لوح است  ،کسی که درک اين مھم رانميکند

   .واند موضوع را متناسب بادرک ساده لوح نمايديک مثالی ميت

ت ازدسگرسنگی نجات يابند (زکه اگروھی که گرسنه اند جمع ميشوند وبازحمات زياد غذائی راميپزند 
 خوراکن آ راه ميرسد ودر از )(يک دولت خارجی مانند اسرائيليک نفرغريبه  )حکومت نجات يابند

!! ان لوده به لطفآن گرسنگانی که غذای خود را آيا آ ،زياد بشود خوراکن آ که مقدار ،استفراغ ميکند
ودرحاليکه گرسنه ھستند متفرق  ميزنند را يا قيد غذا خواھند خورد و راخوراک ن آتازه وارد ميبينند 

  ؟ميشوند

دم ساده لوح آتازه وارد که فکرميکند دخالتش سبب زيادی غذا ميشود ھرچه باشد ونباشد يک شخص 
   .واحمق است
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مريکا وياکشورھای ديگردرامورايران وتھيج وتجھيز مردم به مخالفت ومبارزه با آدخالت  اسرائيل ويا 
   .جمھوری اسالمی مصداق ھمان فراھم کردن غذا ودخالت تازه وارد است

بھرنوع دخالت خارجيان درامورکشوروزندگيشان واکنش منفی نشان ميدھند تاريخ ايران سرشار ايرانيان 
البته که ساده لوح است  ،که مدعی است تاريخ ايران راخوانده وميداند ”بنيامين“  .اين نمونه ھاست از

   .يھودی ميکند ”بنيامين“مطيع  و سرباز اکه خيال ميکند ايرانی مخالف جمھوری اسالمی خودش ر

عليه جمھوری اسالمی ھمينکه اسرائيل   ١٣٨٨درتظاھرات سال  اده لوحی ھمين است که ه عالی سنمون
مريکا ناميدند خيابانھا بکل خالی شد آ سربازان اسرائيل و تظاھرات  را منتسب به خود وتظاھرکنندگان را

   .وديگر ھيچ تظاھراتی صورت نگرفت

نھم فارغ آی ليونيايران تابع يک کشورسه م ليون جمعيتيم ٧٠ست که توقع دارد ساده لوح ا ”بنيامين“
ميليونی است بلکه خواستار  ٧٠تسلط برايران  از يلی فراترخساه لوحی اسرائيل  ،داصالت ملی قرارگير از

  .)نيفست يھودمااست (انسان  ميليارد ۵/٧ جھان  برميليون يھودی  ١٣ تسلط

  بي وفائي ونامردي 

 .گاھمآوگفت ازتاريخ ايران  درمقابل ملت ايران نھادسرتعظيم وفرودستی  ،دران مصاحبه ”بنيامين“
مقصودش اظھارات رابين نخست وزيروقت اسرائيل است که باتخصيص يک قطعه زمين برای خانه 

به عقيده من بنيان گذاراصلی صيھونيسم که به ھرتصل اطالق ميگردد درحقيقت برازنده کوروش گفت <
ديان رادرارض مقدس ممکن ساخت وازاين رھگذرتمام کورش است که برای نخستين باراجتماع يھو

راستين کورش  ميراث دار )محمد رضاشاه پھلوی. شاھنشاه ايران (يھوديان جھان را مرھون خود ساخت
نی تابتوانم به ايراانی زاده باشم رزو دارم ايرآ. من چنان شيفته تمدن وفرھنگ گرانقدرايران ھستم که اند

  )٢۴٠يران انتشارات وزارت خارجه ا(                                   بودن خودم مباھات کنم>

درک نميکند حاکم يک کشورسه خ وملت وفرھنگ ما دارد چطورگاھی ھا که از تاريآاين  با ”بنيامين“
نھی ليونی يھودی که وجودش مرھون توجھات ملت وپادشاھان ايران است نبايد به چنان ملتی امرو يم
يجاد ا ؟ نتيجه اين امرکشور قيام کنند !نھا بخواھد که عليه حکومتآ از و ؛وبرايشان نسخه بپيچد کند

. حقانيت برای حکومت جمھوری اسالمی ومالحظات تبعی مردم به ترک مخالفت با جمھوری اسالمی است
١   

    .درک نميکند حتما ساده لوح است ”بنيامين“اين واقعيت روشن را اگرکسی درک نکند که 

درصد ايرانيان موافق توسعه فعاليت  ۶٣نوشت دريک نظرسنجی  ،خبرگزاری اسرائيلی اورشليم پست
   .پاسخ امتناع داشته اند درصد از  ١٩درصد مخالف و ١٧ھای ھسته ای و

                                                
 ک-ر در فيس بوک و در تويتر و ميديای غير ايرانی تاثير کرده است. حچطو» جين«که ميبينيم در باره اظھار آقای نتانياھو در باره  - ١
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 ،داده است نھا فروآی گسرتعظيم به درايت وبزر ”بنيامين“درصد مردم ايران که  ۶٣دراينصورت چرابه 
؟ زيراساده احترام نميگذارد ودرک اين تعارض رانميکند واصرار درتوقف فعاليت ھای اتمی ايران رادارد

   .لوح است

  خصوصيت ديگر ساده لوح 

  درمصاحبه مزبور ھويدا شد اين است که  ”بنيامين”ھای ساده لوح که کامال در يکی ديگر ازخصوصيت

نچه که خودش ميداند ديگران نميدانند وبه آساده لوح چون ساده فکرونزديک بين است  تصورميکند 
   .برمال ميسازد اھمين اعتبارچيزھائی ميگويد که بيشتر ساده لوحی خودش  ر

انگردی وسيع با دولت ايران ھگفته است اسرائيل درزمان شاه روابط اقتصادی وپزشکی وج ”بنيامين“
   .داشت

اه ن ھمه حمايت شاھنشآنميتواند درک کند که ايرانيان ميدانند که درمقابل  ”بنيامين“دم ساده لوح يعنی آ
اسرائيل بھنگام شورش  ،سرائيل شدايران ازاسرائيل خاصه درجنگ اعراب واسرائيل  که منجربه نجات ا

به شاھنشاه ايران وچه ھمراھی ورغبتی به ھمين شورشيان  ی نسبتتفاچه رذالت ودشمنی وبی شر ۵٧
   .ن به اين تحرير مربوط نميشودآکه ذکر فقرات  نھا مينالد ازخود بروز دادآ که امروز از

گاه آ بيشترن ملت وحکومتش آرائيل وبيشرافتی الت اسرات خمينی توجه کنيد تا به عمق رذبه اين اظھا 
   .شويم

قابل شاه قرارداد کمک شاه به اسرائيل است من ھميشه درمطالبم گفته ام که يکی ازجھاتی که مارادرم<
وقتی جنگ بين اسرائيل ومسلمانان به اوج  ،ھمکاری کرد او مد باآشاه ازھمان اول که اسرائيل بوجود 

   .خودرسيد شاه ھمچنان نفت ايران رابه اسرائيل ميداد واين خود ازعوامل مخالفت من باشاه بود

  )٣٠صفحه  ۴امل  جلد  مصاحبه با -صحيفه نور(                                                              

   .وشته استب فروش اسلحه اسرائيل به ايران نفيليپ الياکم درکتا 

 به ايران ککم ان حمايت از ايران نبود بلکهردرجنگ عراق وايران ھدف اسرائيل از فروش اسلحه به اي
ازنظر مناخيم بگين بعد ازمصر، عراق قدرتمندترين زيرا  ،عراق بود برای ازبين بردن [جمھوری اسالمی]

  )١٩٨٣ھمان ماخذ ترجمه فراھانی سال (                      .کشورھای عليه اسرائيل است

مريکا واسرائيل درجنگ فقط برای ازپا افتادن عراق وايران بود آطوالنی شدن جنگ وکمک ومشارکت 
   .فان ودشمنان اسرائيل قرارداشتندکه بھرحال درصف مخال

ان بوده است درحاليکه درپشت پرده ماجرا اھداف مريکا مبتکرحمله عراق به ايرآھمه جا گفته ميشد که 
   .وردآليون کشته وويرانی ھای سنگين برای ايران وعراق بوجود ياسرائيل بود که يک م

  



 يض حقوقداناميرف -نتانياھو -ساده لوحی که نميداند ساده لوح است                                     ۴ برگ  ٢٠١٣/١٠/٠٩، چھارشنبه -تيرشيد

  عدم ارتباط به مخالفت مردم وسالح اتمي 

گفت اگرجمھوری اسالمی به سالح اتمی مجھزشود ديگرابدی خواھد چند باردرمصاحبه مزبور  ”بنيامين“
   .بود

به بھانه جانبداری وياترساندن مخالفان جمھوری اسالمی رابطه علت ومعلولی بين سالح   ”بنيامين“
   .ورده استآاتمی ومبارزه سياسی بوجود 

يا جمھوری اسالمی وياھرحکومتی برفرض داشتن سالح آ ،انتظارچنين باطله ای ازساده لوح بعيد نيست
صورتی که  در .؟ شايد مقصودش اين باشدکند نرا عليه مردم کشورخودش استفادهآاتمی ميتواند 

 ن کشور محل تامل خواھد بود واسرائيل وآکشوری دارای سالح اتمی باشد حمله کشورھای ديگر به اگر
جايگزين عمله ھای انگليسی حاکم  نوکران ومباشرين خود رايکا نميتوانند براحتی باحمله نظامی مرآ

   .ان کنندبراير

نھا آدخالت خارجيان ودرصدر فقط بدليل  فقط و ،اتمی نيست بقای جمھوری اسالمی به لحاظ داشتن سالح
ن کشور با تداوم آمريکا وضديت آجمھوری اسالمی دراثرسياست ھای نابخردانه  ،اسرائيل است مريکا وآ

 نه ،اسرائيل درحمله نظامی به ايران باقی مانده است به مالحظه اصرار ،ن باقی مانده استسلطنت ايرا
ھيچ ملتی فشارتحريم ھا وکمبود ھای پزشکی را تحمل نميکند که ايرانيان  ،نداشتن سالح اتمی يا و داشتن

   .ستا مريکاست که شرافت ووجدان ايرانی رازخمی کردهآلدری ط قتحمل ميکنند علت اين تحمل فقط وفق

  ژاد نبهانه احمدي 

ايران راتھديد به حمله ميکند وبھانه اش اين است که احمدی نژاد گفته  ھفت سال است که مدام اسرائيل
   .ست اسرائيل بايد ازصفحه روز گار محو شودا

   :درھمين مصاحبه گفته است ”بنيامين“

  >اتھديد به نابودی نکرده است حتی ايران رااسرائيل ھيچ کشوری ر<

بعد از شکست  رائيل ھفت سال است که مدام ايران رابه حمله نظامی تھديد ميکند وحتی يک روزاس
ازقدرت ھای بزرگ خواست که ضرب االجلی سرائيل > وزيراطالعات ايوال استينتسلماتی <امذاکرات 

 ظامی عليهن مدت حمله نآ مينه متوقف کردن برنامه ھسته ای ايران تعيين کنند وبعدازز برای ايران در
   .شود غازآان اير

 برای يد مھمترچيست  که> ازاين تھدماشه است یانگشت اسرائيل ھمواره روميگويد  < ”بنيامين“
    .يک اشاره الزم است ن فقظ آاجرای 

سای جمھورايران نماينده مردم نيستند ومنتخب خامنه ای ميباشند  دراين صورت ميگويد  رو ”بنيامين“
نمايندگی اصيل ازمردم است بھانه ای برای تھديد نظامی ايران  اظھارات شخصی که فاقد ه ميشود چگون

   ؟قرارگيرد
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  .تھديد يک کشور بوسيله کشورديگر خالف منشورسازمان ملل متحد است

 ”امينبني“يا آيد آ ائيل بشمارنميتواند تھديد ايران عليه اسر  ”بنيامين” اظھار بر تھديد احمدی نژاد بنا
  ؟نظرمنشورسازمان ملل نباشد ی نژاد دارد که تھديداتش قابل توجه ازاحمد ھم موقعيتی چون

اکثر سخنرانی ھای خودش بردوھدف دررابطه باايران مصراست يکی ضرورت حمله نظامی  در ”بنيامين“
   .لزوم وارد ساختن حد اکثرفشارباتحريم ھاوديگر

  .؟ ابداسابقه داراست ايا اين تھديدات درمنشورسازمان ملل وروابط بين المللی يک امری

  كتمان واقعيت 

سوی جمھوری اسالمی است  واقعيت کتمان  ن تھديد اسرائيل ازآ اسرائيل يک واقعيتی راکتمان ميکند و
شود  ديگری مريکا درصورتی که اسرائيل درگيرجنگی با کشورآشده اين است که بنابرمصوبه کنگره 

    .مريکا موطف است که به کمک اسرائيل وارد عمل شودآ

مريکا برای جلوگيری ازاقدامات نظامی اسرائيل عليه جمھوری اسالمی بمالحظه ھمين مصوبه آھم تالش 
که بايد به جمھوری اسالمی  ”بنيامين“عربده کشيدن جنگ ديگری ميکند وھم  درگير مريکا راآاست که 

 واز ا نخواھد بودان تنھحمله نظامی کرد ناشی از ھمان مصوبه است چراکه ميداند درحمله نظامی به اير
    .مريکا مانع تحقق عربده ھای او خواھد شدآن مھمتر آ

 متوجه ،اين است که حمله احتمالی جمھوری اسالمی به اسرائيل درمفھوم اجرائیکنگره  مفھوم  مصوبه 
يا بابودن چنين مصوبه ای جمھوری اسالمی وياھيج کشوری آ. ستمريکاآمی به حمله جمھوری اسال

  .؟ ھرگزمريکا بشودآ ه به اسرائيل خواھد کرد که درگيرجنگ بامبادرت به حمل

مريکا آمريکائی تاکيد کرد که ھيچيک ازروسای جمھوری آبايدن معاون باراک اوباما  درموسسه يھودی 
حمايت ازاسرائيل الزمه وجود مانند باراک اوباما برای حمايت اسرائيل کارنکرده است او اضافه کرد <

ن ميشد مابايد آای حمايت ازمنابع خود ناچاربه ايجاد مريکا برآ ،نداشت ئيل وجوداسرا اگر مريکاستآ
  >اسرائيل راميساختيم تاحامی منافع مادرمنطقه باشد

   .مريکاستآ، نگاه راست به سرائيل. نگاه چب به  امريکاآيعنی اسرائيل يعنی  ،اظھارات بايدن

 ارنند که خودشان مريکا واسرائيل را نميکآک پيوستگی يا جمھوری اسالمی ويا کشورھای ديگر درآ
   .گاه استآ د وميتوان گفت که ازعواقب چنين امری نانکنميمريکا آ با درگير

   ”بنيامين“خواست 

را توقف فعاليت ھای غنی سازی اورانيوم ازسوی ايران  خودخواست  ،درمصاحبه مورد نقد ”بنيامين“
يه وايران ھم بايد کلائی اش راپياده کرد يليه تاسيسات شيمورد که کآ وبرای مثال ھم سوريه را اعالم کرد

   .فعاليت ھای اتمی اش را پياده کند



 يض حقوقداناميرف -نتانياھو -ساده لوحی که نميداند ساده لوح است                                     ۶ برگ  ٢٠١٣/١٠/٠٩، چھارشنبه -تيرشيد

  ناشي ازهمان ساده لوحي است   ”بنيامين“توقع 

ھيچ محدوديتی برای ايران ايران وسه کشوراروپائی درپاريس بتوافق رسيدند که < ٢٠٠۴درنوامبرسال 
ژانس خواھان تضمين ھای عينی برای غيرنظامی آقط دردسترسی چرخش سوخت ھسته ای نيست وف

  >بودن برنامه ھسته ای است

 و ژانس اتمیآ) بوسيله نيوم غنی شدهااوربرداشتن چرخش سوخت ھسته ای (برای حق ايران  ،بنابراين
 راراص و چيزی جزساده لوحی نيست  ”بنيامين“شناخته شده است وانتظار وتوقع  کشورھای اروپائی 

   .ايران ھم مبنی براينکه عقب نشينی نخواھد کرد ناشی ازھمان توافق پاريس است

نی سازی اورانيوم راتعليق کرد غ) ٢٠٠۴قبل ازنوامبرسال البرادعی درکتابش نوشته است  وقتی ايران (
  )٢٧٧صفحه (                                           .ورد باد ھوابودآتنھا چيزی که درعوض بدست 

  :نوشته است ؛وشته است که بسياربامعناستھمو درکتابش مطلبی ن

رفتارشان مشابه کارھائی بود که يک شاگرد مدرسه گردن کلفت درحياط  ١+۵ھا وگروه  مريکائیآ<
    ؛نوشته است -  >مدرسه نسبت به شاکردان زيردست دارد

 نجا پيش رفت که سه کشوراروپائی قبول کردند که درصورت توقف غنی سازیآ تحقيردرپيشنھادات تا<
  )١۴۴صفحه (                                         >دانشمندان بيکارشده ايران نگھداری خواھند کرد از

سالح شيمائی توافق شد اعالم کرد که اين  خلع سالح سوريه از ھنگاميکه در ”بنيامين“قای آھمين 
 اتا مالقات ب پله ،پلهيعنی <  ،توافق کافی نيست بايد سوريه ازسالحھای موشکی ھم خلع سالح شود

   .مريکائیآن سگھای دربھانه پشت بھانه تابرداشتن سگھای انگليسی وگما =ا> خد

  ساده لوح وشلوارجين وگي

 (ھمجنس گرايی) گینپوشيدن شلوارجين وممنوعيت  در رازادی مردم ايران آ، نارضايتی وعدم ساده لوح 
  .ميداند

باس دميت را لآچطور نميداند که ايرانی نشان  ،گاه استآکه ميگويد به فرھنگ وتاريخ ايران   "ياميننب"
   .وظاھر نميداند وشعارش اين است

  دميتآ) است نشان شلوارجيندميت     نه ھمين لباس زييا (آدمی شريف است به جان آتن 

نيان ايرا یده لوح نشان دادند که محروميت ونارضايتن ساآخوشبختانه ايرانيان بانشان دادن تصاويربه 
ان لطف رايشاگ بت گی اب از ھم ”بنيامين“قای آنداشتن شلوارجين نيست وراجع به نگرانی  يا داشنن و از

خودشان خواھند ديد که مالھا که گی را ممنوع ميدانند چه استقبالی ازايشان خواھند  کنند وبه تھران بيايند
  .کرد


