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ااسپرم سربازان «نیروهای دفاعی اسرائیل» و آن چه که تقاضایی فزاینده  برای 
هه» درباره ی اسرائیل افشا می کنند مضمون یک پرسش نامه ی «سرگرم کنند

نویسنده: ایل ن پاپه
ترجمه ی بابک پاشاجاوید

کشور به طور روزافزونی درگیر خلوص [و همگنی] می شود، و متمایل به پروراند ن این باور است که عملیات لبه ی
رر]ح] بوده است. حفاظتی، [عملیاتی] لذت بخش [و مف

* * *
مباحثه ی عمومی در این کشور درباره ی بحرا ن غزه خصوصممیات آشممنایی دارد. بخممش عمممده ی مممردم
اقدامات اسرائیل را به عنوا ن جنایات جنگی تلقی می کنند، درحالی که دولت و رسممانه های جریمما ن اصمملی
اقدام اسرائیل را در مقام دفاع از خود توجیه می کنند. به نظر می رسد یکی از مهم ترین دلیل این شممکاف
آ ن باشممد کممه فعممال ن اجتممماعی، اسممرائیل را بسممیار بهممتر از سیاسممت مدارا ن، دیپلمات همما و برخممی
ژورنالیست هایی می شناسند که بنا به حرفه ی خود با اسرائیل و سیاست های آ ن سروکار دارنممد. حضممور
عملی [و پراتیک] فعال ن و گزارش هایی که بر روی اینترنت مخابره می کنند، بینش بسممیار دقیق تممری از
روا ن و ذهنیت اسرائیل مهیا می کند که [ این امر] می تواند سیاسممت های اسممرائیل در غممزه را فراسمموی
تحلیل سیاسی جریا ن اصلی مرسوم توصیف کند. در این فرصت مختصر [ذکممر] دو نمممونه بممرای نشمما ن

داد ن این ملحظه کافی است.  
اولی انگیزه ی حاضر میا ن والدین عقیم یهودی برای یافتن اسپرم واحد های نخبه ی جنگ جو است کممه در

اای.» ( ا ا ن.  ) است که برای کودکا نDNAغزه جنگیدند. این امر برای تضمین خالص ترین و برترین «دی.
آینده ی شا ن مقدور است. و این امر تحت حمایت کامل بانک اسپرم رسمی اسرائیل است.

اگر صادق باشیم، این سربازا ن در میدا ن  جنگ چندا ن خوب عمل نکردنممد. ارتش هممای متعممارف هنگممام
کشیده شد ن به نبرد رودررو با چریک های جا ن برکف که تا عمق تونل ها و پناه گاه هممای زیرزمینممی نفمموذ
ای.» حماس برای این منظور کمی مناسب تر بوده باشد، اا ا ا ن.  می کنند، درمانده اند. [از این نظر] شاید «دی.
ای اسرائیلی بود ن را  از طریق مهندسی انسانی تا مرز پوچی پی بگیرد. اگر کسی بخواهد این وسواس یهود
بنا کرد ن تمام باور صهیونیستی بر [پایه ی] آرزوی ایجاد یک دموکراسی یهودی انحصاری و برتری گممرا،
در سرزمینی که یهودیا ن نه در گذشته و نه در آینده چنین اکثریتی نخواهند بممود (مگممر بمما نسل کشممی
جمعیت محلی)، به قدر کافی شریرانه بوده است. اما اکنو ن ما با جامعه ای مواجه ایم که به نظممر می رسممد

 بر این دللممتIDFچنین وسواسی را یک مرحله جلو تر برده است. تقاضای فزاینده برای اسپرم سربازا ن 
دارد که اسرائیلی ها تنها در آرزوی اکثریت مطلق یهودی نیستند، بلکه [همچنین] در پی برتریممن کیفیت  
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هستند: کیفیتی که در واحدهای نخبه ای می یابید، که فضای مدنی عظیمی به نام غزه را با خاک یکسمما ن
کرده اند.

) توزیعIAFشما همچنین در اینترنت پرسش نامه ای را می یابید که میا ن سربازا ن نیروی هوایی اسرائیل (
شده است و پیرامو ن تجربیات شا ن طی عملیات لبه ی حفاظتی پرسش هایی مطر]ح می کنممد. یکممی از پنممج
پرسش [طر]ح شده در] این پرسش نامه چنین است: «راجع به اتفاقی خنده دار که طممی عملیممات برای تمما ن
رخ داد به ما بگویید». پرسش نامه همچنین از پرسش شوندگا ن می خواهد راجع به «چیزی که طی عملیات

درباره ی خودم یاد گرفتم» توضیح بدهند. 
کسی می تواند متصور شود که چنین پرسش نامه ای میا ن نیم میلیو ن اهالی غزه که آ ن جا آواره شدند، یمما

ااف-  ها، توپ خانه هممای سممنگین، هلی کوپترهممای1۶کسا ن دیگری که آ ن جا زیر رگبار بیش از یک ماهه ی 
مسلح و تانک ها زندگی می کنند، توزیع شده باشد؟

ات [موجود] از طریق پرتاب موشک ها ندارم. اما طی من اعتقاد زیادی به قدرت حماس برای تغییر واقعی
عملیات در اسرائیل بوده ام و پی  برده ام که با وجود وحشت طبیعی که این آتش بازی ها بین عموم ایجمماد
می کنند، بسیاری از اسرائیلی ها عموما به این مناقشه به عنوا ن یک نوع ماجراجویی به شدت هیجانی نگمماه

می کنند.
تصویر [اما] در سوی دیگر نمی تواند چنا ن متفاوت باشد. این تصویر کشتار انبوه، شممامل صممدها کممودک
–مرده و ده هزار جمیعت مجرو]ح است  که اکثر آ ن ها غیرنظامیمما ن هسممتند. به علوه ایممن یممک تصممویر

پپممر ویرانی با انهدام کامل و گسترده ی زیرساخت های شهری و روستایی است. و این گتوسممازی مسممتمر 
ازدحام ترین ناحیه ی مسکونی دنیاست. هیچ یک از این ها ماجراجویی نیست؛ این جا هیچ چیممز خنممده داری

نمی توانست برای فلسطین رخ دهد. 
این جامعه ی «سرگرمی» که از نگرش های خلوص و برتری قومی الهممام می گیممرد، تنهمما بممرای خممود یمما
فلسطینی ها خطرناک نیست. [بلکه] حمایت بی قید و شرطی که از غرب دریافت می کند، عاملی مهممم در

بی ثباتی سراسری منطقه است. 
، ارنسممت بمموین به مافوق خود،1950، دیپلمات بلندپایه ی بریتانیا در خاورمیانه در سال اسر توماس رپ

درباره ی خطر چنین موضع گیری جانب دارانه ی حامی  اسممرائیل هشممدار داده بممود: «نسممل جمموا ن تر {در
ن ن تهدیممدی دائمممی بممرای آرامممش اسرائیل} در یک محیط نظامی گری پممرورش می یابممد و به ممموجب آ
خاورمیانه درحال شکل گیری است. از این رو اسرائیل دارد از شیوه ی زندگی دموکراتیک دور شممده و بممه
سمت تمامیت خواهی راست یا چپ کشیده می شود» [معنای] هشدار پیامبرگونه ی وی این جا در اسرائیل

به طور روزانه در مقابل چشما ن من آشکار می شود.    

*  *  *
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 در وب سممایت روزنممامه ی2014 آگوسممت 17این متن تممرجمه ای اسممت از منبممع زیممر کممه در تاریممخ 
 منتشر شده است:ایندیپندنت

What a rising demand for the sperm of IDF soldiers and a "fun" questionnaire reveal about Israel 

عبارت های درو ن کروشه [] افزوده های مترجم هستند.
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http://www.independent.co.uk/voices/comment/what-a-rising-demand-for-the-sperm-of-idf-soldiers-and-a-fun-questionnaire-reveal-about-israel-9674307.html

