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مقدمۀ ناشر

مقدمۀ مترجم
«نفوذ» مفهومی است پیچیده با عمری به درازای تاریخ بشریت و دارای ابعاد
گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و امنیتی که برای تحقق اهداف
خود همواره در جستجوی زمینهها و بسترهای مناسب میباشد .اصلیترین
هدف در پروژه «نفوذ» و یا به عبارت بهتر ،هدف طرف نفوذ کننده ،ایجاد تغییر
در افکار ،فرهنگ و در نهایت رفتار جامعه هدف است تا با استحاله در افکار
عمومی ،اهداف جامعه و در نهایت ماهیت نظام ،تصمیمات و مواضعی
متناسب با اهداف طرف نفوذ کننده از سوی تصمیم گیرندگان آن نظام اتخاذ
گردد.
با بررسی مفهوم ،تاریخ و ابعاد این پدیده میتوان به این نتیجه قطعی دست
یافت که اصلیترین ابزار نفوذ ،فعالیتهای جاسوسی است .به این ترتیب
که ابرقدرتها با هدف حفظ قدرت خود و کشورهای توسعهطلب با هدف
ً
کسب بیشتر مؤلفههای قدرت (سیاسی ،فرهنگی ،نظامی و )...دائما به دنبال
جاسوسی از دشمنان ،رقبا و حتی کشورهای دوست و هم پیمان خود هستند
و در این راستا برای تحقق مطامع خود از جاسوسان داخلی و خارجی بهرهگیری
میکنند.
در تاریخ معاصر روابط بینالملل یکی از رژیمهایی که بیشترین بهرهبرداری را
از جاسوسی کرده است رژیم منحوس صهیونیستی میباشد که با داشتن سابقه
ً
حکومتداری حدودا  70ساله شاید به اندازه تمامی کشورهای جهان و یا حتی
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بیشتر از آنها دارای فعالیتها و پروندههای جاسوسی است ،موفق یا ناموفق.
موضوع مهمتر این است که سابقه و جایگاه فعالیتها و سازمانهای جاسوسی
در اندیشه صهیونیسم بیش از عمر رژیم صهیونیستی است و حتی فراتر از آن،
این سابقه به دارازای عمر یهودیت است.
به دلیل خسارتهای هولناکی که کشورهای مختلف جهان از فعالیتهای
جاسوسی رژیم صهیونیستی متحمل شدهاند چهرهای بسیار بدنام از این
رژیم در اذهان افکار عمومی جهان ترسیم شده است تا جایی که بسیاری از
مؤسسات و پژوهشکدهها و نویسندگان فعال در این زمینه را بر آن واداشته که به
افشاگری ابعاد مختلف اینگونه فعالیتها بپردازند .البته باید به این نکته نیز
ً
اشاره داشت که این رژیم که معموال در تمامی پروندههای سرنوشتساز مرتبط
با موجودیت خود به ویژه پروندههای هستهای و جاسوسی ،سیاست «ابهام» و
ً
یا سیاست «نه تکذیب و نه تأیید» را در پیش میگیرد ،معموال چند دهه بعد
بزرگ ناشی از فعالیتهای جاسوسی خود ،برای
از بسته شدن یک رسوایی ِ
توجیه اینگونه فعالیتها و در تالش برای پاک کردن ننگ اقدامات جاسوسی
علیه کشورهای دیگر و یا برای ترساندن سایر کشورها ،هر از چندگاهی با انتشار
هدفمند برخی کتب و مقاالت سعی میکند ضمن طبیعی جلوه دادن اینگونه
فعالیتها در روابط بینالملل ،جاسوسان خود را همچون قهرمانی به جهان
معرفی کند و از این طریق با یک تیر دو نشان را هدف قرار میدهد؛ از یک طرف
تالش میکند ضمن مظلوم نمایی ،انجام فعالیتهای جاسوسی علیه دیگر
کشورها را حق خود معرفی نماید و از طرف دیگر با انجام عملیات روانی ،حق
دیگر کشورها برای هرگونه پیگیری خسارتهای وارده به آنها را پایمال کند.
کتاب «تنها در دمشق» یکی از منشوراتی است که رژیم صهیونیستی در سال
 1986یعنی  21سال پس از ماجرای موضوع این کتاب ،اجازه تدوین و انتشار آن
توسط «شموئیل شیغف» را به زبان عبری صادر کرده است که مرکز پژوهشهای
راهبردی خلیج [فارس] در لندن نیز آن را به زبان عربی ترجمه و مؤسسه انتشارتی
«البیان» در دبی آن را در سال  1997چاپ نموده است (چاپ دوم).

مقدمۀ مترجم

13

علیرغم این که نویسنده کتاب تالش کرده است چهرهای خوشنام از
بزرگترین جاسوس رسوا شده در تاریخ رژیم صهیونیستی در جهان یعنی «إلی
کوهن» ارائه دهد ،اطالعات تخصصی قابل توجهی را در اختیار خوانندگان قرار
میدهد به که به طور کلی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
•آشنایی با روشهای مختلف جذب جاسوس توسط رژیم صهیونیستی و
شیوهها و روشهای آموزشی این رژیم برای تربیت جاسوسان خود
•آشنایی با روشهای تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و عمق نفوذ آن در
جامعه بینالملل
•آشنایی با عمق نفوذ و فعالیتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در
کشورهای عربی
•آشنایی کلی با تاریخ سیاسی معاصر سوریه در دوره زمانی فعالیتهای
جاسوس اسرائیلی یعنی «إلی کوهن»
شایسته است در پایان به نکات ذیل تأ کید گردد:
هدف از ترجمه این کتاب به زبان فارسی ،آشنا نمودن مخاطبان تخصصی
با موضوع مورد اشاره در آن است و در این راستا سعی شده ترجمهای بدون
هیچگونه دخل و تصرف در ادبیات این کتاب ارائه شود .همچنین تأ کید
میگردد پاورقیهایی که در برخی از صحفات این کتاب آورده شده است نیز
متعلق به ناشر عربی آن میباشد.
در پایان بر اساس حدیث مشهور «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
از برادر عزیز جناب آقای «مجتبی سلماسی» به دلیل راهنماییهای فنی و
ّ
تخصصی خود در روند ترجمه این کتاب ،کمال تقدیر و تشکر میگردد .امید
است که مطالعه این کتاب برای مخاطبان آورده قابل مالحظهای داشته باشد.

سخنی ناگزیر
کوهن» و یا همان «کامل امین
امروزه اعراب قصه جاسوس اسرائیلی «إلی ِ
ثابت» را ـ که خود و اعراب او را اینگونه نامیدهاند ـ فراموش کردهاند ولی این
حق نسلهای بعدی عربی است که با این قصه دردناک آشنا شوند و ابعاد
رازآلود آن را بفهمند تا عبرت و درسی برای کشف و رسوا کردن طرحهای مستمر
صهیونیستها باشد که تا به امروز نیز ادامه دارد.
با وجود این که نوشتههای زیادی از إلی کوهن وجود دارد ،این کتاب تصویری
صهیونیست معاصر
واضحتر و همه جانبهتر از او ارائه میدهد ،زیرا مؤلف آن یک
ِ
عینی زندگی إلی کوهن میباشد و این کتاب را در
با حوادث این قصه و شاهد ِ
آوریل  1986میالدی نوشته است.

این کتاب در قالب سلسله شمارههای پی در پی در روزنامه اماراتی «البیان»
در دوره زمانی بین  12ژوئیه تا یکم نوامبر  1986منتشر شده است.
هدف اصلی از چاپ این کتاب چیزی نیست جز خدمت ملی و قومی
به مخاطب عربی ،زیرا اطالعات مهمی در این کتاب وجود دارد و همچنین
اطالعاتی را در مورد روش سازمان اطالعات اسرائیل ،موساد ،در جذب مزدوران و
جاسوسان خود و کیفیت تالشهای آنها برای ایجاد سیطره بر روند تصمیمگیری
در وطن عربی و دستیابی به دقیقترین و مهمترین اطالعات از منابع اصلی ارائه
میدهد.
ً
و اگر مؤلف احیانا شخصیت إلی کوهن را که توانسته به مغز اطالعات عربی
نفوذ کند ،تمجید میکند ما تمام این اظهارات را منتشر میکنیم و حق تفسیر،

16

تنهادر دمشق

تکذیب و پاسخ به هرگونه اطالعاتی را برای خود محفوظ میدانیم زیرا بر این
باوریم که برخی از این اظهارات به منزله افترا به حقیقت و تحریف تاریخ و
مبارزات عربی است.

ناشر این کتاب
جهان جاسوسی ،تاکتیکها و مستلزمات و روشهای خاص خود را دارد
از این رو دارای شخصیتهای خاص خود نیز میباشد .در این جهان« ،نبرد
سایهها» در جریان است و حتی میتوان آن را «نبرد در تاریکی» دانست .با این
که جاسوسی یکی از نمونهها و یا روشهای جنگ است ولی خارج از چارچوب
نبرد بدون درگیری را به خوبی
درگیری مستقیم است و کسانی که انجام این ِ
فراگرفتهاند دارای خصوصیات بسیار ویژهای هستند و همین ویژگی است که
جنگ جاسوسی را از نبردهای مستقیم ارتشها و یا خیزشهای مردمی متمایز
میسازد.
بنابراین «جنگ جاسوسی» مستلزم عدم ورود به مرحله درگیری مستقیم است
ً
زیرا نقش آن صرفا انتقال اطالعات است و از این رو از دست دادن حتی یک
جاسوس هم منجر به خسارتهای فراوانی خواهد شد زیرا از آنجا که افراد کمی
میتوانند این هنر جنگی را به خوبی فرا بگیرند ،جایگزین کردن آن جاسوس
کاری دشوار است .در هر صورت ،جاسوسی ،حداقل با توجه به ویژگیهای
اطالعاتی آن ،یکی از هنرهای َپست محسوب میشود.
صهیونیسم دارای تجربیات فراوانی در جهان جاسوسی است که این حالت
تنها به شرایطی که اسرائیل را در قلب وطن عربی کاشته و به شکل کشوری
تحمیلی و استعماری درآمده است ،باز نمیگردد بلکه باید تأ کید کرد جاسوسی
با میراث اجتماعی عبری و یا یهودی تناسب دارد زیرا این کشور بسیار بسته
عمل میکند و هیچ چیزی را از خارج نمیپذیرد و از اختالط با افراد خارج از
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ً
خود هم خودداری میکند .بنابراین راز انسجام چنین کشوری ضرورتا در
اقدامات جاسوسی است .جدایی از دیگران حالتی روانی ایجاد میکند و فرد را
به این نتیجه میرساند که آنچه را میخواهد از درهای پشتی زندگی تهیه کند.
در نتیجه یک کشور متشکل از فدراسیونها و یا کنفدرالیسم ،ترغیب خواهد
شد هر چه را که میخواهد از طریق جاسوسی به دست آورد و از اینجاست که
خطر وجود اسرائیل در وطن عربی معلوم میشود؛ اسرائیل به منزله انباری است
برای یهودیانی که از اقصی نقاط وطن عربی آمدهاند که نه تنها با زبان و لهجه
عربی آشنا هستند بلکه با توپوگرافی و حتی بخشهای کوچک جهان عرب
نیز آشنایی دارند یعنی آنها جادهها ،مسیرها ،ترددها و حتی کماندوهای عرب
را نیز میشناسند بنابراین عجیب نیست که سربازان اردنی قبل و بعد از سال
 ،1967از داخل مرزهای این کشور تعداد زیادی یهودی را دستگیر کردند که ادعا
میکردند به اشتباه وارد مرزهای اردن شدهاند که البته این موضوع بسیار بعید
است اما سؤال این است که چرا و چگونه یهودیان از وطن عربی به فلسطین
اشغالی منتقل شدند و این سؤالی است که به رسم ملیگرایی و قومیگرایی و
مبتنی بر دین اسالم از زمان «یحیی حمید الدین» در یمن در دهه  40خطاب
به رهبران عربی مطرح میباشد به گونهای که ابهامات آن همچون گذشته تا به
امروز نیز وجود دارد و تا آینده نیز ادامه خواهد داشت.
جنگ جاسوسی بین ما و اسرائیل دارای معانی و نتایج منحصر به فردی است
که شاید حداقل در جهان معاصر نیز نمونهای نداشته باشد .اگر خسارتهای
آمریکا از جاسوسیهای شوروی سابق و بالعکس عبارت بود از اسرار تکنولوژیک،
خسارتهای ما از موفقیتها و یا بهتر بگوییم نفوذ جاسوسان اسرائیلی ،اسرار
تکنولوژیک را هدف نگرفته بود بلکه ما وطن و یا بخشی از وطن خود را از دست
دادهایم تا جایی که این خسارت منجر به ایجاد تغییر در «حرکت ملی عربی»
شد تا از آرزوی رسیدن به وحدت ،به ایمان به تجزیه روی بیاوریم و از عزت قومی
به تعصب منطقهای و سیاست درهای بسته منتقل شویم.

