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  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٠ نومبر ٣٠
 !نيسان آبی جمھوری اسالمی ايران را لرزاند

رد و به ھمين دليل نيز کاری بنا ک ھای حاکميت خود را با ترور و وحشت و اعدام و تبه جمھوری اسالمی ايران پايه

را نيز در اين جھت » زاده محسن فخری«ست که ترور  طبيعی. اين حکومت ھمواره با تروريسم رقبايش مواجه است

  .مورد بررسی قرار داد

از دانشمندان موثر و رده باالی حوزه تحقيقات علمی در » زاده محسن فخری«ھای ايران گزارش دادند که  رسانه

  .رتبه ايران را در پی داشت ھران کشته شد و واکنش گسترده مقامات عالیايران در اطراف ت

  

. شود  نفره اجرا می١٢علميات ترور با يک تيم . ھا از اين عمليات پيچيده بسيار مختلف و متناقض است روايت

اما برق درمانگاه . شوند سرد منتقل می مجروحين به درمانگاه آب! شوند ھا دستگير يا کشته نمی يک از تروريست ھيچ

يک تيم ! و ھيچ فيلمی ضبط نشده! ھا خاموش بوده ساعت قبل قطع شده و تمام دوربين برق منطقه از نيم! قطع است

در پايتخت با تمام تجھيزات » گروھان تروريستی«چگونه يک .  نفر پشتيبانی الزم دارد۵٠ نفره عملياتی حداقل ١٢

  ... و!عمليات کردند؟

زاده به   جوان وابسته به صداوسيما در خبر کوتاھی که در اين زمينه منتشر کرده، از فخریباشگاه خبرنگاران

نام برده و نوشته است پس از وقوع حادثه » باالی حوزه تحقيقات علمی يکی از دانشمندان موثر و رده«عنوان 

  .ھا برای احيای او به نتيجه نرسيده است تالش

ھای اسرائيلی اعالم  رسانه. ندی بود که نتانياھو در يک برنامه از او نام برده بودبر اساس اين گزارش، او تنھا دانشم

 .ھای سازمان ملل به دست موساد رسيده بود کرده بودند که نام اين دانشمند از طريق ليست
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اد که گزارش د» مرد مرموز« با نام بردن از اين دانشمند ايرانی با عنوان ٢٠١١ نوامبر ١١خبرگزاری رويترز در 

برانگيز اتمی ايران قرار دارد، تحت  ھای مناقشه ای غربی، اين فرد نظامی که در مرکز فعاليت کارشناسان ھسته

  .کند تا از او را در برابر کشته شدن محافظت کند تدابير شديد امنيتی و مخفيانه زندگی می

يم ترور، ابتدا يک انفجار در مسير حرکت دماوند روی داد و ت» آبسرد«حادثه ساعت دو و نيم بعد از ظھر در جاده 

زاده که دراين عمليات کشته شد  محسن فخری. اتومبيل وی ايجاد کردند و سپس اتومبيل او را به رگبار مسلسل بستند

با  در جريان درگيری تيم حفاظت وی  شود گفته می س سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دفاع بود وئير

  . ی نيز کشته شدند محافظ و۴ تا ٣ھا  تروريست

زاده، دانشمند  گويد که تيراندازی به سمت خودروی محسن فخری خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران می

ھيچ عامل انسانی در محل ترور «صورت گرفته و » ھای خودکار سالح«ای جمھوری اسالمی، با استفاده از  ھسته

 ».حضور نداشته است

حامل » ماشين ضدگلوله«زاده، گفته که  ای از حادثه روز ھفتم آذر و کشتن فخری خبرگزاری فارس در روايت تازه

کالی مازندران به سمت آبسرد دماوند حرکت کرده  از شھر رستم» سه ماشين تيم حفاظت«او و ھمسرش ھمراه با 

 محل مقصد ماشين پيشرو تيم حفاظت چند کيلومتر مانده به محل حادثه، اسکورت را برای چک و خنثی«بود که 

 ».کند ترک می

در ھمين لحظات صدای ناشی از اصابت چند گلوله به ماشين « آذر اين خبرگزاری، ٩شنبه  به گزارش روز يک

 ».شود زاده و متوقف کردن ماشين می موجب جلب توجه دکتر فخری

شکال در موتور که صدا ناشی از برخورد با مانع خارجی يا ا زاده به تصور اين فخری«بر اساس اين روايت، 

 متری ماشين او متوقف ١۵٠در ھمين لحظه از خودرو نيسانی که در فاصله . شود خودرو بوده از ماشين پياده می

 ».گيرد ھای متعددی به سمت شھيد صورت می بوده، از يک دستگاه تيربار اتوماتيک کنترل از راه دور، شليک

کند که منجر به قطع  زاده برخورد می  گلوله به پشت فخریدو گلوله به پھلو و يک«گويد که  خبرگزاری فارس می

و چند تير نيز به «کند  زاده می فخری» سرتيم حفاظت بدن خود را حائل پيکر«و در اين فاصله » گردد نخاع وی می

 ».شود لحظاتی بعد ھمان نيسان متوقف شده نيز منفجر می. کند بدن وی اصابت می

 آبان از کشور خارج ٨روز «ويت مالک خودروی نيسان مشخص شده که او بر اساس اين گزارش، در بررسی ھ

 ».شده است

ھيچ عامل انسانی در محل ترور حضور «طول کشيده و » سه دقيقه«خبرگزاری فارس افزوده که کل اين عمليات 

 ».ھا تنھا توسط سالح خودکار انجام شده است نداشته و تيراندازی

ھای حکومتی از جمله خبرگزاری فارس در   به سپاه در حالی است که رسانهروايت جديد اين خبرگزاری نزديک

سه يا «ساعات اوليه اين حادثه گزارش داده بودند که در جريان تبادل تيراندازی بين محافظان و عوامل عمليات، 

 .کشته شدند» ھا چھار نفر از تروريست

اده خبر داده بودند ولی در گزارش روز يکشنبه ز فخری» زخمی شدن چند نفر از نزديکان«چنين از  ھا ھم آن

با اين حال » .مجروح شده است«ای جمھوری اسالمی  خبرگزاری فارس اشاره شده که فقط محافظ اين دانشمند ھسته

 .ھای ضدونقيضی درباره وضعيت سالمتی او منتشر شده است گزارش

ھای  ھای اخير بارھا عمليات در سال« که زاده در حالی بود نويسد که ترور موفق فخری فارس در پايان می

  ».تروريستی عليه وی کشف و خنثی شده بود
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اين ترور است که ترور » ھای سرنخ «ئیاکنون وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در حالی مدعی شناسا

  .ھای اطالعاتی و امنيتی در جمھوری اسالمی را نمايان کرده است زاده بيش از ھميشه وجود حفره فخری

پس از چند بار تائيد و . ای نظامی جمھوری اسالمی بود پاسداران و پدرھسته زاده عضو سپاه شود فخری گفته می

از جمله توسط کمالوندی سخنگوی دروغگوی سازمان انرژی اتمی مبنی بر اين که کليه دانشمندان صنعت ( تکذيب

  !)ای پيش نيامده است ھا حادثه نبرند و برای ھيچ کدام آ ای کشور در سالمت کامل به سر می ھسته

ای ايران قربانی يک  دانشمند ھسته» زاده محسن فخری«ای صادر و اعالم کرد  وزارت دفاع جمھوری اسالمی بيانيه

  .اقدام تروريستی شد

جدال امنيتی ايران و اسرائيل موضوع پنھانی نيست، با اين حال اسرائيل ھرگز به طور رسمی زير بار ھيچ يک از 

  .د خرابکاری در ايران نرفته استموار

ای  اسناد برنامه ھسته«يت آن را به عھده گرفته سرقت مسؤولھای اخير اسرائيل  ل شايد تنھا موردی که در سا

  .از مرکزی در تھران بود» جمھوری اسالمی ايران

له محمدجواد ظريف اند، از جم زاده را به اسرائيل نسبت داده برخی از مقامات جمھوری اسالمی نيز کشتن فخری

ھا  ھای جدی نقش اسرائيلی اين عمل بزدالنه با نشانه«وزير خارجه جمھوری اسالمی که با انتشار توئيتی اعالم کرد 

  ».کاران است افروزی جنايت دھنده جنگ نشان

فت که موکول کرد و گ» موقع مناسب«زاده، پاسخ به آن را به  که روحانی در واکنش به ترور محسن فخری در حالی

 .ای خواستار مجازات عامالن و آمران اين ترور شد افتد، خامنه جمھوری اسالمی در دام توطئه نمی

ين مسؤولپاسخ بگذارند؛ در موقع مناسب،  تر از اين ھستند که اين جنايت را بی ين کشور شجاعمسؤول: روحانی گفت

 .مربوطه پاسخ اين جنايت را خواھند داد

زاده گفت که عامالن و آمران اين  ھبر جمھوری اسالمی نيز در واکنش به ترور فخریای ر از سوی ديگر خامنه

 .ترور بايد مجازات شوند

دو موضوع مھم را : ھای موشکی و اتمی جمھوری اسالمی شد و گفت چنين خواستار ادامه برنامه ای ھم خامنه

ی اين جنايت و مجازات قطعی عامالن و اندرکاران بايد به جد در دستور کار قرار دھند، نخست پيگير دست ھمه

 .ھا اشتغال داشت  که وی بدانئیھا بخش آمران آن، و ديگر پيگيری تالش علمی و فنی شھيد در ھمه

-ئیامريکا- محور شرارت صھيونيستی«: هللا عراق ھم گفتند ھای سپاه پاسداران در عراق از جمله حزب تروريست

 ».زاده بدھد یسعودی بايد ھزينه گزافی بابت ترور فخر
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 ترور مسؤولای به شورای امنيت، اسرائيل را  نماينده دائم جمھوری اسالمی در سازمان ملل نيز با ارسال نامه

 و اسرائيل به خصوص در دوران باقيمانده از امريکا» اقدامات گستاخانه«زاده معرفی کرد و نسبت به  فخری

  . ھشدار دادترمپرياست جمھوری 

چنين بر خالف  برد و ھم سازی اورانيوم را به سطح بيست درصد باال می  پيش اعالم کرد که غنیحکومت ايران ھفته

ھا برابر غنی  اندازند که اورانيوم را با سرعت ده تعھدات پيشين خود، سانتريفيوژھای نسل جديد را به کار می

  .کند می

 نفر را که ھمگی دانشمندان اتمی توصيف کم پنج قصد به جان دست ھای اخير سوء جمھوری اسالمی ايران در سال

 .گرديدند انتشار داد و ھمه اين موارد را به اسرائيل نسبت داد

قصدھا عاجز مانده بود، چند تن افراد را بازداشت کرد و  جمھوری اسالمی که از يافتن عامالن واقعی اين سوء

ولی اکثر اين افراد ناپديد شدند و . عھده بگيرندھا را به  يت اجرای اين قتلمسؤولھا را ناچار ساخت  ضمن شکنجه آن

 .ھا در دست نيست خبری از سرنوشت آن

ای در امور جنگی است، در  پاسدار حسين دھقان وزير دفاع پيشين جمھوری اسالمی، که اکنون مشاور علی خامنه

 .واکنشی تھديد کرد که جمھوری اسالمی ايران قاطعانه از اسرائيل انتقام خواھد گرفت

تری خود نوشت ئيدھقان که به طور رسمی خود را برای احراز مقام رياست جمھوری نامزد کرده است، در پيام تو

 .که انتقام از اسرائيل سخت و دردناک خواھد بود

کوشند فشار حداکثری بر ايران را شدت بخشند و يک جنگ  ھا می صھيونيست«: تری خود نوشتئيدھقان در پيام تو

  ».ھا را از کرده خود پشيمان خواھد ساخت ای خواھد بود که آن ه اندازند، ولی واکنش ايران به شيوهتمام عيار به را

ھا  تاپ ايرانی کرد، از يک دستگاه لپ با اشاره به اسنادی که ادعا می ٨٧ نشريه انگليسی ساندی تايمز در فروردين

ای  پدر برنامه ھسته«و » نشگاه امام حسين تھرانيک افسر سپاه پاسداران و استاد دا«زاده را  به دست آمده، فخری

ھای اطالعاتی غرب معتقدند ايران در صدد توليد يک کالھک  سرويس«: معرفی کرده و مدعی شد» نظامی ايران

زاده  يت اين برنامه بر عھده محسن فخریمسؤولای با توان نابودسازی ھر شھری در خاورميانه است که  ھسته

توان وی را پدر توليد کالھک اتمی  دانشگاه امام حسين تھران قرار دارد و از اين رو می فزيکمھابادی، مدرس 

  ».ايران ناميد

اند در رديف فعالين تروريسم دولتی جمھوری اسالمی  ھای اخير ترور شده تمام دانشمندان اتمی ايران که در سال

  . قرار داشتند و آن ھم در سطح بسيار باالتر

 اتمی نطنز و يا حتی آتش  ، انفجار سايت»قاسم سليمانی«ی و ھم درباره ترور فرمانده سپاه قدس ترور دانشمندان اتم

ھای  دھنده اين واقعيت ھستند که نفوذ شبکه ای درنگ انگشت نشان دار يک سال اخير، بدون لحظه ھای ادامه سوزی

  .  نھادھای جمھوری اسالمی است رينت ترين و محرمانه  و حتی ديگر کشورھا در مھمامريکااطالعاتی اسرائيل و 

اقدام عليه امنيت ملی «  به اتھامئیاستراليا- ئیخبرگزاری مھر خبر داد کايلی مور گيلبرت، تبعه بريتانيابرای نمونه 

به ده سال زندان محکوم شده و بيش از دو سال است که در ايران محبوس است، با يک سه » جاسوسی«و » ايران

 .شده استتبعه ايرانی مبادله 

اين . مبادله شده است» يک فعال اقتصادی و دو شھروند ايران«خبرگزاری صداوسيما نوشته کايلی گيلبرت با 

 ».به اتھامات واھی، در خارج از کشور بازداشت شده بودند«اين سه ايرانی  خبرگزاری نوشته
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زاده اعالم شده   و مسعود صداقتئیخزااند، سعيد مرادی، محمد  کايلی گيلبرت مبادله شده اسامی ايرانيانی که با

 .است

برای ترور  پس از تالشی نافرجام ھا ھا، آن بنابرگزارش .در تايلند زندانی بودند) ١٣٩٠-٢٠١٢اين سه نفر از سال 

 .ھای اسرائيلی بازداشت شده بودند ديپلمات

يک تيم «اند با تشکيل  اشتهقصد د آمده بود که اين سه نفر) ٢٠١٢سال ( ھای مربوط به زمان حادثه در گزارش

 .ھای اسرائيلی، از جمله سفير اسرائيل در بانکوک را ترور کنند ديپلمات» تروريستی

 که تابستان ئیبريتانيا-ئیگر استراليا وزرای امور خارجه استراليا و بريتانيا از آزادی کايلی مور گيلبرت، پژوھش

المللی  ذاھب قم برای شرکت در ھفتمين کنفرانس بين به دعوت دانشگاه الزھرا و دانشگاه اديان و م١٣٩٧

 .شناسی به ايران سفر کرده بود استقبال کردند شيعه

ھا و  رباھا و تروريست خواھی به سبک آدم گيری و باج اش گروگان ھا از معامله خود با دولتی که سياست رسمی آن

گناه را پس  د و در مقابل يک پژوھشگر بیسه تروريست را آزادا کردن. رسند گانگسترھاست خوشحال به نظر می

 . گرفتند

خوانده و از ايران به خاطر » تبادل گروگان« را ئیامريکا مبادله دو زندانی ايرانی و ترمپسال گذشته نيز 

ديدی، ما « :او پا را فراتر گذاشته و گفت. که به آزادی اين دو نفر منجر شد، تشکر کرد» ای بسيار منصفانه مذاکره«

     ».توانيم با ھم به توافق برسيم می

  

 يک تيم تروريستی وابسته به جمھوری اسالمی تالش کرد که سفارت جديد اسرائيل در بانکوک ١٩٩۴مارس  ١١

ھا يک کاميون شش چرخ ھمراه با راننده اجاره  تروريست. وبی پيش رفتقسمت اول طرح به خ. را منفجر کند

جان او را در يک ظرف  پردازی، راننده را بعد از ضرب و شتم خفه کرده و جسم بی جانيان به منظور صحنه. کردند

 .م پوشاندند و نيترات آمونيوئیای بزرگ در عقب کاميون گذاشته و با يک تن مواد منفجره حاوی کود شيميا استوانه

 متری سفارت ٣٠٠ در فاصله. يک تروريست، کاميون حاوی بمب را حوالی ظھر به سمت سفارت اسرائيل راند

اين فرد در حالی که تالش . کند اسرائيل در يک تقاطع شلوغ راننده کاميون از پشت با يک موتورسيکلت تصادف می

دھد که  يک شاھد عينی شھادت می. گريزد از چنگ او میشود، اما  کند بگريزد با راکب موتورسيکلت درگير می می

گاه  با اين حال پليس ھيچ. شود راننده فراری وارد دفتر امور مذھبی سفارت جمھوری اسالمی در بانکوک می

 .سرنخی را که او داده بود دنبال نکرد
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سيکلت و کارمندان يک راکب موتور. فر در جنوب تايلند دستگير شد عاقبت يک ايرانی به نام حسين شھرياری

او که انکار . فر راننده فراری کاميون بوده است شرکت که به او کمک کرده بودند، شھادت دادند که حسين شھرياری

العقولی را توليد کرده و مدعی شد دارای برادر دوقلوی شروری است که  ديد، در دادگاه داستان محير فايده می را بی

 !تی شده باشداحتمال دارد مرتکب چنين جناي

 در اثر ١٩٩٨ فوريه ١٩عاقبت در . فر در دادگاه به اعدام محکوم شد و تقاضای استيناف او دوبار رد شد شھرياری

فشارھای سفارت جمھوری اسالمی در بانکوک و تھديد دولت خاتمی، ديوان عالی کشور تايلند به بھانه محکم نبودن 

يک روز قبل از صدور رأی ديوان عالی کشور تايلند، سفير . دفر دا شھادت شھود، رأی به بيگناھی شھرياری

فر آزاد نشود، مشکالت  جمھوری اسالمی در بانکوک با صدور يک اطالعيه ھشدار داد در صورتی که شھرياری

پيش از صدور رأی ديوان عالی کشور نيز . کمال خرازی شخصاً در اين رابطه اقدام کرد. جدی به وجود خواھد آمد

 .يلند تمايلی به پيگيری پرونده و روشن کردن ابعاد اين اقدام تروريستی نداشتدولت تا

نژاد،  پرست سخنگوی وزارت خارجه دولت احمدی گذار در تايلند، رامين مھمان ھای بمب ھنگام دستگيری تروريست

ده برای آزادی پر معامالت پشت. کرد ھا را به عھده داشت و از بيان ھيچ دروغی ابا نمی نقش وکيل مدافع آن

ھا  کردند و اين عراقچی بود که برای استقبال از تروريست ھا را جواد ظريف و معاونش عراقچی دنبال می تروريست

 .چون قھرمانان گرامی داشت ھا را ھم به فرودگاه رفت و مقدم آن

اسالمی در چھار ھای آزاد شده، ادامه سياست رسمی جمھوری  استقبال رسمی مقامات وزارت خارجه از تروريست

از دولت موسوی و . کند  نمیتغييرھا  کنند، اما سياست حمايت از تروريست  میتغييرھا  دولت. دھه گذشته است

 .چرخد نژاد و روحانی در بر يک پاشنه می رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی

 دولت رفسنجانی صورت گرفت، استقبال رسمی از انيس نقاش، عامل ترور اول و ناموفق شاپور بختيار، اگرچه در

 .اما مقدمات کار از دوران ميرحسين موسوی کليد خورده بود

 سال ١۵ وقتی کاظم دارابی، تروريستی که در پرونده ميکونوس محکوم شده بود، پس از تحمل ١٣٨۶در آذرماه 

روپای وزارت خارجه ای که سرپرستی معاونت ا حبس آزاد شد و به ايران بازگشت، علی باقری از نزديکان خامنه

 .را به عھده داشت به استقبال او رفت

 ھنگامی که علی وکيلی راد قاتل بختيار آزاد شد، کاظم جاللی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و ١٣٨٩در آذر 

س وقت مجلس شورای اسالمی بود، به استقبال رسمی او ئيسياست خارجی مجلس که از نزديکان علی الريجانی ر

بدون ارتکاب جرمی به «ياد کرد و ادعا نمود که با او » قھرمان«و » اسوه مقاومت«لی راد به عنوان رفت و از وکي

 .جاللی امروز سفير جمھوری اسالمی در مسکو است. ممکن رفتار شده است» ترين شکل وحشيانه

ارجھو سفير سابق ياد بختيار، حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزير امور خ کنندگان از قاتل زنده در صف استقبال

 .انداختند جمھوری اسالمی در استکھلم حضور داشت و به گردن قاتل گل 

 گريخته بود، نيز حضور داشت؛ امريکاای که به  قشقاوی در مراسم استقبال از شھرام اميری، متخصص ھسته

زار و اذيت بسيار اعدام چون قھرمان مورد استقبال قرار دادند و سپس با بيرحمی پس از شکنجه و آ اميری را نيز ھم

 .کردند

س سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دفاع جمھوری اسالمی ايران بازتاب ئيزاده مھابادی، ر ترور محسن فخری

  .ھای جھان داشته است ای در بسياری از نشريه گسترده
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مه اتمی ايران نام برده روزنامه تايمز چاپ لندن نوشته است که يک عضو سپاه پاسداران که از او با عنوان پدر برنا

  .شود در نزديکی تھران ترور شده است می

يت اين ترور را برعھده نگرفته اما کشتن وی مسؤولنويسد که تا کنون ھيچ سازمان يا کشوری  اين روزنامه می

 ھای پايانی زمامداری ھمزمان با افزايش تنش بين ايران و کشورھای منطقه از جمله عربستان سعودی و در ھفته

  . روی داده استامريکا در ترمپدونالد 

 گاردين در گزارشی نوشته است که حسن روحانی، رئيس جمھوری ايران گفته که انتقام کشتن ئیروزنامه بريتانيا

اين روزنامه اين نظر را بازگو کرده است که ممکن است دليل کشتن ترور . زاده را خواھد گرفت محسن فخری

ار کردن ايران به واکنش تند باشد تا جو بايدن را در اجرای برنامه معامله با جمھوری زاده تالشی برای واد فخری

  .اسالمی ايران در موضع دشوارتری قرار دھد

با فرصت زمانی باقی «: س سابق سازمان اطالعات ارتش اسرائيل نوشته استئيگاردين به نقل از ايموس يالدين، ر

ای را برای حمله به رھبری  به واکنش خشونت آميزی منجر شود و بھانهتواند  ، اين حرکت میترمپمانده برای 

  ». به تاسيسات اتمی ايران فراھم کندامريکا

زاده گفته است که رھبر ايران خواستار مجازات  شبکه تلويزيونی اسکای نيوز در گزارش ترور محسن فخری

اين شبکه اظھارات حسين دھقان، .  کرده استعامالن شده و رئيس جمھوری ايران اسرائيل را به اين اقدام متھم

خواھد   میترمپمشاور رھبر ايران را يادآور شده که گفته است که اسرائيل در روزھای پايانی زمامداری دونالد 

  .ايران را به يک جنگ تمام عيار بکشاند

 و ترمپمامداری دونالد زاده را به روزھای پايانی ز  اسپکتيتور ھم موضوع ترور محسن فخریئینشريه بريتانيا

ھرکسی که «ايجاد مشکل برای او در معامله مورد نظر جو بايدن با حکومت ايران مرتبط دانسته و نوشته است 

بار ديگر، «افزايد که  اين نشريه می» . انجام داده استترمپضربه را وارد کرده باشد مطمئنا آن را با نظر مساعد 

  ».خاورميانه باقی بگذارد که پاک کردن آن برای بايدن دشوار باشدخواھد اثری از خود در   میترمپ

) امريکارئيسان جمھوری پيشين ( چنين اقدامی بدون سابقه نيست و اوباما، کلينتون، ريگان«: نويسد اسپکتيتور می

 ترمپند کدام مان خواه خود شکل دھند اما ھيچ ھای آخر حکومت خود کوشيدند منطقه را به صورت دل ھمگی در نفس

  ».جو يا طرفدار اسرائيل نبودند مبارزه

ای به  هللا خامنه  واشنگتن پست واکنش مقامات جمھوری اسالمی ايران از جمله حسن روحانی و آيتئیامريکانشريه 

 را امريکااين واقعه را منعکس کرده و گفته است ھمه رھبران حکومت اسالمی ايران، اسرائيل و دولت کنونی 

  .اند  کرده معرفیمسؤول

 ساله ۵٩زاده، که ظاھرا   نيويورک تايمز در گزارشی در اين مورد گفته است که محسن فخریئیامريکاروزنامه 

شد و پس از آنکه بخش اصلی اين برنامه  بود، محرکه اصلی برنامه تسليحات اتمی ايران برای دو دھه محسوب می

اين روزنامه منبع اطالعات . چنان در اين بخش فعاليت داشت سر و صدا کنار گذاشته شد، ھم  بی٢٠٠٠در اوايل دھه 

  ».ربوده شد«ای ايران ذکر کرده که توسط اسرائيل   و اسناد ھستهامريکاخود را ارزيابی اطالعاتی 

اند که اسرائيل پشت اين ترور   ھمراه با دو منبع اطالعاتی ديگر گفتهئیامريکاافزايد که يک مقام  اين روزنامه می

 تا چه حد در جريان اين اقدام قرار گرفته بود اما اين دو کشور اطالعات خود امريکااما مشخص نيست که بوده 

  .کنند درباره ايران را مبادله می
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اين روزنامه در مطلبی تحت عنوان . روزنامه اسرائيلی جروزالم پست در دو گزارش به اين ترور پرداخته است

 گفته بود که محسن ٢٠١٨يادآور شده است که بنيامين نتانياھو در سال » ندھشدار قديمی بازگشته تا ديداری ک«

به گفته » .اين نام را برای آينده به ياد داشته باشيد«: در ايران است و گفته بود» آماد«زاده سرپرست طرح  فخری

  .ای برای توليد بمب اتمی بوده است منابع غربی، آماد نام برنامه

 برای تشديد ترمپص نوشته ممکن است اين ترور به اقدام مشترک بنيامين نتانياھو و دونالد روزنامه اسرائيلی ھاآرت

  تنش تعبير شود

اين روزنامه در گزارش ديگری اخبار مربوط به اين ترور از جمله سخنان حسن روحانی را منعکس کرده که دولت 

 متھم امريکابط حکومت ايران با دولت بعدی  و اسرائيل را به تالش برای تخريب زمينه بھبود رواامريکاکنونی 

  .کرده و افزوده است که رھبر ايران خواستار مجازات عامالن اين ترور شده اما از اسرائيل نام نبرده است

 ترمپروزنامه اسرائيلی ھاآرتص ھم نوشته است که ممکن است اين ترور به اقدام مشترک بنيامين نتانياھو و دونالد 

  .زاده بيابد تواند به سادگی فردی را برای جانشينی محسن فخری  تعبير شود اما ايران میبرای تشديد تنش

زاده را ھمراه با سابقه و زمينه کاری او  ھای منطقه، روزنامه گلف نيوز چاپ دوبی خبر ترور فخری در ميان نشريه

  .منتشر کرده است

زاده،  محسن فخری«ن واقعه، گفته است که روزنامه الخليج چاپ شارجه، امارات، در گزارش مربوط به اي

ھای اخير  پژوھشگر اتمی ايران که روز جمعه در تھران ترور شد اولين پژوھشگر اتمی ايران نيست که در سال

نويسد که اگرچه مقامات ايرانی  اين روزنامه می» .اند ترور شده و تعداد ديگری از اين افراد پيش از اين کشته شده

را به سوی اياالت متحده و اسرائيل و نھادھای » انگشت اتھام«اند اما ھمگی  شخصی ارائه ندادهشواھد و مدارک م

  .اند ھا گرفته اطالعاتی آن

کنند  شود که کشورھای غربی حکومت ايران را به تالش برای ساختن بمب اتمی متھم می روزنامه الخليج يادآور می

  .ھا صلح آميز است آنگويند که برنامه اتمی  اما مقامات ايرانی می

يکی از  ١٣٨۶ھا، انفجار در پارچين در سال  ھای اخير خرابکاری در ايران اوج گرفته و برخی گزارش در سال

گويند با دستور باراک   میئیامريکاھای  اما برخی رسانه.  بود که به اسرائيل نسبت داده شدئیھا اولين خرابکاری

به نظر . ای با اين کشور متوقف شد  يعنی يک سال قبل از توافق ھستهاوباما اين گونه حمالت از شش سال پيش

  .ھا از سر گرفته شده است  مجددا اين گونه عملياتترمپرسد با روی کار آمدن دونالد  می

  .ای ايران ترور شدند  چھار تن از دانشمندان ھسته١٣٩٠ تا ١٣٨٨ھای  در فاصله سال

 ترور مجيد شھرياری، مصطفی احمدی روشن، مسعود عليمحمدی و مسؤولجمھوری اسالمی ايران اسرائيل را 

  .نژاد معرفی کرد ئیداريوش رضا

در اين دوران، فريدون عباسی دوانی، رئيس پيشين سازمان انرژی اتمی ھم مورد سوءقصد قرار گرفت که از حادثه 

  .جان سالم به در برد

 ايران اعالم کردند مقصران ئیھای امنيتی و قضا اهای ايران، دستگ چندی پس از کشته شدن آخرين متخصص ھسته

، »کلوب ترور«صدا و سيمای ايران، ھم در مستندی به نام . اند ھا که وابسته به اسرائيل بودند، دستگير شده اين قتل

  . متھم اين پرونده را پخش کرد که بعدتر مشخص شد، زير فشار و غير واقعی بوده است١٢اعترافات 

ھای اسرائيل در  امنيتی در اسرائيل که بيش از يک دھه با دقت عمليات-نگار در امور نظامی زنامهرونن برگمن، رو

  .داند ايران را دنبال کرده است، اسرائيل را پشت اين ترورھا می
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 به نقل از مقامات اين کشور گزارش داده بودند که اين ترورھا با حمايت اسرائيل و ئیامريکاھای  برخی خبرگزاری

  . نيروھای سازمان مجاھدين انجام شده استتوسط

نژاد نام  ئیکنند، داريوش رضا ذکر می» شھيد«ای  فرد ديگری که منابع ايرانی معموال در فھرست دانشمندان ھسته

  . به ضرب گلوله در تھران به قتل رسيد١٣٩٠دارد که دانشجوی رشته برق بود و در مرداد 

ای ايران   با آن به تاسيسات ھسته١٣٨٩ و اسرائيل بود که در سال امريکاھای  نت يک بدافزار ساخت دولت استاکس

  .و به طور ويژه نيروگاه بوشھر حمله شد

منتشر کرد ھدف اين عمليات موسوم به » ياھو نيوز«بنابر گزارش مفصلی که سال گذشته وبسايت خبری 

ن برای خريداری زمان و به نتيجه رسيدن نه تخريب برنامه اتمی ايران بلکه ضربه زدن به آ» ھای المپيک بازی«

  .ھای ديپلماتيک بود تالش

ھای   که اسنادی زيادی را در رابطه با فعاليتامريکاادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطالعات مرکزی 

منيت ای با اشپيگل گفته بود اين بدافزار با ھمکاری مشترک آژانس ا  افشا کرده است، در مصاحبهامريکااطالعاتی 

  .است  و اسرائيل ساخته شده امريکاملی اياالت متحده 

  .ای به ساختارھای اتمی وارد کند ھای ايران بعدھا اعالم کردند اين ويروس در نھايت نتوانست ضربه مقام

  .س سابق سيا نيز اين موضوع را تاکيد کرده استئيدر مستند روز صفر، مايکل ھيدن، ر

 از ئیشدن شمار قابل اعتنا و معيوب نرژی اتمی اما در آن زمان از آلودهالمللی ا کارشناسان آژانس بين

  .سازی اورانيوم گزارش دادند سانتريفيوژھای تاسيسات نطنز و اخالل محسوس در روند غنی

نت يک وبسايت اسرائيلی گفت که ايران ممکن است چندين کارگر نطنز را دستگير و  چند ماه بعد از کشف استاکس

  .ھا به استاکس نت کمک کرده باشند  باشد با اين گمان که به آلوده کردن دستگاهاعدام کرده

 ١٣٩٠ آبان ٢١کنند در  گذار قدرت موشکی سپاه ياد می مقامات سپاه پاسداران ايران از تھرانی مقدم به عنوان بنيان

 نفر از جمله حسن ١٧ کم انفجاری بزرگ در زاغه مھمات سپاه پاسداران در شھرستان مالرد به کشته شدن دست

  . سپاه منجر شدئیس سازمان جھاد خودکفايئتھرانی مقدم، ر

  .ھای کليدی در توسعه برنامه موشکی ايران بود ھای ارشد سپاه حسن تھرانی مقدم از پيشگامان و مھره به گفته مقام

  .تر نقاط تھران احساس شد اين انفجار به قدری بزرگ بود که صدا و لرزش آن در بيش

زاده، فرمانده نيروی ھوافضای  خواندند و اميرعلی حاجی» تصادف«ن ايران حادثه را مسؤوال از اين انفجار پس

  .سپاه پاسداران انقالب اسالمی، احتمال نقش داشتن اسرائيل در اين انفجار را رد کرد

 مدعی شد که موساد، سازمان  تايم به نقل از يک منبع امنيتی غربیئیامريکابا اين حال، دو روز بعد از حادثه مجله 

نبايد ادعاھای حکومت «اين منبع اضافه کرده بود که . اطالعات خارجی اسرائيل، در اين حادثه نقش داشته است

  ».ايران مبنی بر تصادفی بودن اين انفجار را باور کرد

ای و موشکی ايران  ستهھای ھ اقدامات خرابکارانه ديگری برای ضربه زدن به برنامه«اين مقام امنيتی گفته بود 

  ».طراحی شده و به اجرا درخواھند آمد

ھای گسترده در صنايع پتروشيمی ايران ظن حمالت سايبری را افزايش داد؛ ھرچند  سوزی  ھم رشته آتش١٣٩۵سال 

  .ھای ايران دليل آن حوادث را فرسوده بودن تاسيسات و گرمای ھوا اعالم کردند مقام. د نشدئيگاه رسما تا ھيچ

سوزی شد، خبرگزاری تسنيم اعالم   پس از آنکه مجتمع پتروشيمی بندر ماھشھر نيز دچار آتش١٣٩۵ير ماه سال ت

  .سوزی صنعت پتروشيمی در آن سال بود سوزی پتروشيمی بيستون، نھمين آتش کرد که آتش
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د مجتمع در چن» ھای غيرفعال ويروس«در آن زمان غالمرضا جاللی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشف 

 و امريکاخبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران ھم در گزارشی از احتمال دست داشتن . د کردئيپتروشيمی را تا

  .ھا خبر داد سوزی ل در اين آتشئياسرا

 واحد پتروشيمی را منتشر کردند که در فاصله فروردين تا ١۵ھای داخلی در ايران اما بعدتر نام  خبرگزاری

 حادثه در صنعت پتروشيمی ١۵ روز، ١٨٠به نوشته سايت مشرق ظرف . چار حريق شده بودند د١٣٩۵شھريور 

  . روز يک حادثه١٢ايران رخ داد که به طور متوسط يعنی ھر 

اما . ھای مخالف عرب در ايران نسبت دادند ھای نزديک به کشورھای عربی اين حوادث را به گروه برخی شبکه

  . درباره دخالت اسرائيل در اين حوادث مطرح شده بودتری ھای قوی زنی ھمزمان گمانه

  . بود که طعمه حريق شدندئیپتروشيمی بوعلی سينا، مارون، بندر امام، تندگويان و ايالم از جمله واحدھا

تی از ئيس ھيات مديره شرکت ارتباطات زيرساخت در توئيمعاون وزير ارتباطات و ر   حميد فتاحی، ١٣٩٧در سال 

  .ھای ارتباطی خبر داد و مدعی شد مبدا اين حمالت اسرائيل بوده است به برخی زيرساخت» دهحمالت پراکن«

به گفته غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل ايران، اين حمالت سايبری با استفاده از نسل جديد ويروس 

  .صورت گرفته بود» چندين بخش«به » نت استاکس«

ھای  د اين حمالت، ھدف آن را صدمه زدن به زيرساختئيتباطات ايران نيز با تامحمدجواد آذری جھرمی، وزير ار

  .المللی پيگيری خواھد کرد را در مجامع بين» خصمانه«تر نوشت ايران اين اقدام ئياو در تو. ارتباطی اعالم کرد

ر متمرکز در دو ھفته سوزی در تاسيسات نظامی و صنعتی ايران در دو ماه گذشته، و به طو چند رشته انفجار و آتش

  . درباره علت تعدد اين حوادث شده استئی باعث ترديدھا١٣٩٩اول تيرماه 

  .نخستين حادثه مشکوک، سوم خرداد، در تاسيسات پتروشيمی در ساحل خليج فارس رخ داد

  :ھا را به خود جلب کرد در روز پنجم تيرماه دو حادثه توجه

ران نور و صدای شديد را گزارش کردند که تا چند کيلومتر قابل مشاھده شنبه ساکنان شرق تھ در ساعات پايانی پنج

. وزارت دفاع ايران گفت اين صدا مربوط به انفجار يک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچين بوده است. شده بود

ا پارچين  کيلومتر ب٢٠ که بيش از ئیداد که محل اصلی انفجار در خجير است، جا ای نشان می اما تصاوير ماھواره

  .فاصله دارد و محل استقرار چند مرکز توسعه برنامه موشکی ايران است

ھای بزرگی از اين شھر منجر  درست در ھمان روز، آتش سوزی در يک پست برق در شيراز، به قطع برق بخش

  .شد و صدای آژير خودروھای امدادی شھروندان را نگران کرد

ھای سريالی يکماه پيش از آن را تقويت کرد، اما  سوزی بودن آتش عمدیاگرچه انفجار خجير، ظن احتمالی درباره 

ای  انفجار تاسيسات ھسته: ھا انداخت اتفاق بعد، رسما نام اسرائيل را به عنوان عامل احتمالی اين حوادث سر زبان

  .نطنز

ز مونتاژ سانتريفيوژھای ھای مرک ھا و سوله ای نطنز در يکی از ساختمان  تيرماه، انفجاری در تاسيسات ھسته١٢در 

 نيويورک تايمز در گزارشی مفصل به نقل از يک مقام ئیامريکاروز بعد از انفجار نطنز، روزنامه . ايران رخ داد

  .کار اسرائيل باشد» عمليات خرابکاری«اطالعاتی در خاورميانه جزئيات اين حادثه را منتشر کرد و احتمال داد اين 

ای حاکی از آسيب و  ر در نطنز اعالم کرد حادثه کوچک بوده اما تصاوير ماھوارهايران در روزھای نخست انفجا

  .ھای مرکز مونتاژ سانتريفيوژھا در نطنز بود خسارت زياد به يکی از ساختمان
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ای که در تاسيسات ساخت  چند روز بعد اما سازمان انرژی اتمی ايران در برآورد خود اعالم کرد حادثه

به جا گذاشته و ممکن است باعث کندی » ھای مالی قابل توجھی خسارت«ه نطنز رخ داده سانتريفيوژھای پيشرفت

  .ای ايران با اين عمليات يک تا دو سال به عقب افتاد ھا برنامه ھسته بنابر ارزيابی. سازی شود برنامه غنی

 تير ماه، ١۴و روز بعد يعنی ھای سريالی نبود و د سوزی ای نطنز نقطه پايان انفجار و آتش انفجار در تاسيسات ھسته

  .دو حادثه جداگانه در دو نقطه خوزستان خبرساز شد

 دقيقه بعد دومين ۴۵.  نفر را مسموم کرد٧٠ دقيقه نشت کلر در پتروشيمی کارون ماھشھر ١۶:۴۵ابتدا ساعت 

خواند اما » انفجار«نشانی محل، حادثه اھواز را  س آتشئير. حادثه در نيروگاه حرارتی زرگان اھواز رخ داد

  .توصيف کرد» سوزی آتش«سخنگوی صنعت برق ايران آن را 

 امريکا اين عمليات قتل ھدفمند را انجام داده است؛ امريکاگويد اسرائيل به نيابت از  تايمز می روزنامه نيويورک

   جايزه گذاشته بوددالر ميليون ١٠برای دريافت اطالعات از ابو محمد المصری 

اواخر .  خيابان پاسداران در شمال شھر تھران مردی به ھمراه يک زن با تيراندازی کشته شدمرداد ماه امسال در

آبان ماه روزنامه نيويورک تايمز گزارش داد که فرد کشته شده ابو محمد المصری، مرد شماره دو القاعده و از 

  . در کنيا و تانزانيا بوده استامريکاھای سفارت  گذاری مظنونان اصلی بمب

 امريکا نوشت که ئیامريکاوز پس از اين اتفاق، خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از چھار مقام کنونی و سابق يک ر

  .و اسرائيل برای ردگيری و کشتن مرد شماره دو القاعده ھمکاری کرده بودند

 در اختيار  اطالعات مربوط به محل زندگی و نام مورد استفاده المصری در تھران راامريکابر اساس اين گزارش، 

  .اسرائيل گذاشت و کيدون، واحدی در داخل موساد اين عمليات را اجرا کرد

ھای غربی به نقل از القاعده کشته  ايران حضور نفر دوم القاعده در اين کشور را تکذيب کرد اما کمی بعد رسانه

  . ساله المصری نيز کشته شد٢٧در اين حادثه مريم، دختر . شدن نفر دوم رھبری اين گروه در تھران را تائيد کردند

 به اين - طور روايت کرده   که نيويورک تايمز ھم آن را ھمين-ھای ايران  نحوه کشته شدن اين پدر و دختر در رسانه

 بودند با ٩٠-صورت بوده است که دو موتور سوار مسلح به آقای المصری و دخترش که در يک خودرو رنو ال

چھار گلوله به داخل خودرو رفت و گلوله پنجم به . اند کن، پنج بار شليک کردهيک اسلحه کمری مجھز به صدا خفه 

  . که در مجاورت آنھا بوده اصابت کردئیخودرو

در تاسيسات اتمی نطنز و » خرابکارانه«ھا، قتل المصری و دخترش ھمزمان با انفجارھای مرموز و  بنابر گزارش

  .چند پايگاه نظامی ديگر در ايران روی داد

 ٢٠١٨کتابی است که در سال » لئيتاريخ مخفی ترورھای سازمان يافته اسرا: برخيز و اول او را بکش«ب کتا

.  در ايران از سوی ھادی عبادی ترجمه شد و به چاپ رسيد١٣٩٧نوشته و در سال  برگمن رونن ميالدی به قلم

بيش از  اسرائيل جنگ جھانی دوم، نگويد که از زما است و نويسنده کتاب می موساد کتاب تاريخچه ترورھای مخفی

 از ترور مقامات انگليسی و سوری، ئیھا کتاب نمونه. است ھر کشور غربی مردم را ترور کرده

را به  ای جمھوری اسالمی ايران دانشمندان ھسته و بخش فلسطين سازمان آزادی هللا لبنان، حزب حماس، رھبران

  .کشد تصوير می

و از نويسندگان ارشد سابق بخش نظامی روزنامه » يديعوت آحارانوت« روزنامه يک خبرنگار اسرائيلی در برگمن

ھای سياسی و ماموران مخفی انجام داده  است، که برای نوشتن کتاب، حدود يک ھزار مصاحبه با چھره» ھاآرتص«

  .است و از ھزاران سند نيز استفاده کرده 
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در سپتامبر  داگان: نويسد کومت اسرائيل را روايت کرده میدر اين کتاب که تاريخ پنھان ترورھای سازمان يافته ح

 تالش مخفيانه برای ممانعت از برنامه مسؤولاو را  شارون اندکی بعد .  رياست موساد را به دست گرفتند٢٠٠٢

يابی ھرچه   ميالدی منابع زيادی را برای طرح خود در جھت دست٩٠ايران از اواخر دھه . ای ايران کرد ھسته

کرد  توانست خريداری می  که میئیای صرف کرده بود و تجھيزات و مھارت الزم را از ھر جا ر قابليت ھستهت سريع

گفته شد ھر آنچه که الزم باشد  داگان به. ای ايران را خطری حياتی برای اسرائيل می ديدند اين دو نفر برنامه ھسته

يابی ايران به تسليحات اتمی شود و  گيرد تا مانع دست میمانند پول، کارکنان و منابع بی پايان در اختيار او قرار 

 )٧۶١، ١٣٩٧، برگمن( .منابع را در اختيار گرفت و کار خود را آغاز کرد

 مرحله برای ۵ای شامل  در اين کتاب که روايتی از ترورھای ھدفمند حکومت اسرائيل است در ادامه به برنامه

ھم چنين طرحی را توسعه داده  داگان: نويسد ايران اشاره کرده و میای جمھوری اسالمی  برخورد با برنامه ھسته

. ای نيز موفق بوده است ای ايران را متوقف کند که تا آن زمان ثابت شده بود تا حد قابل مالحظه طلبی ھسته بود تا جاه

ھا و   اقليتھای اقتصادی، حمايت از شامل فشار شديد ديپلماتيک، تحريم: ای بود  شاخه۵اين طرح رويکردی 

ای و  ھای مخالف و کمک به آنھا برای براندازی، مختل کردن انتقال تجھيزات و مواد خام برای برنامه ھسته گروه

، ھمان، برگمن( .ھای مھم بر اين برنامه ھای ھدفمند چھره نھايتا عمليات مخفی شامل خرابکاری در تاسيسات و قتل

٨٠٠( 

قتل ھای ھدفمند دانشمندان را خود موساد انجام داد چرا  داگان حآخرين جز طر«: نويسد او در ادامه می

 محقق مھم را به عنوان ١۵ ليستی از  موساد. کند  دانست اياالت متحده با شرکت در اين امر موافقت نمی می داگان که

ای ھای انفجاری بر  توسعه چاشنیمسؤولو » گروه تسليحات«ھا عضو  تر آن اھداف ترور تھيه کرد که بيش

 )٨٠١.(تسليحات بودند

چنان در حال  چند شاخه، به ھم پيوسته و پيچيده عليه جمھوری اسالمی ايران ھم کمپين .در موساد باقی ماند داگان

محمدی در ماه ژانويه از نتانياھو درخواست کرد مجوز تشديد  در واقع پس از ترور مسعود علی. اجرا بود 

 غامض مسأله  نتانياھو که نگران. مانده گروه تسليحات ادامه يابد انشمند باقی د١٣را صادر کند تا ترور  کمپين اين

که در ماه اکتبر برای ضربه ای ديگر چراغ سبز  ديگری بود اساسا عجله ای نداشت اين وضعيت ادامه داشت تا اين

پروژه  پژوه ره ارشدھای دوچھ ھا چسبنده به ماشين در دو موتورسوار با چسباندن مين ٢٠١٠ نوامبر ٢٩نشان داد 

 )٨١٩، ھمان، برگمن( .ھا را منفجر و به سرعت فرار کردند ھای آن ای ايران ماشين ھسته

روايتی . کند در موساد شده بود اشاره می داگان که جانشين پاردو تامير اين کتاب در ادامه به تداوم اين روند از سوی

 .فی احمدی روشنمقدم و مصط نژاد، حسن طھرانی ئیاز ترور داريوش رضا

 ايرانی ھا  :زاده پرده برداشته و نوشته است نگار اسرائيلی از طرح ترور محسن فخری در ادامه روايت اين روزنامه

زاده  ھا به ويژه محسن فخری ھا ھستند و محافظت از آن ای آن متوجه شدند گروھی در حال ترور دانشمندان ھسته

  .تر کردند شد را بيش ن مغز متفکر اين پروژه ياد میکه از او به عنوا» گروه تسليحات«س ئير

زاده عمدتا به بيش از يک دستگاه  گروه ترور فخری«: روزنامه عرب زبان رای اليوم چاپ لندن در اين باره نوشت

ھا سيا و موساد قرار دارد؛ به اين معنا که اين اتفاق يک عمليات مشترک و  اطالعاتی وابسته است که در رأس آن

ھای نظارتی، اتاق ھماھنگی و پيگيری  آوری اطالعات و فناوری باال، سيستم ريزی و جمع ده است که به برنامهپيچي

 .منظم و ارتباطات با تجربه باال نياز دارد
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زاده چھره ارشد در برنامه  روزنامه نيويورک تايمز از قول سه مقام اطالعاتی گزارش داد که قتل محسن فخری

 .ر اسرائيل بوده استای ايران، کا ھسته

 از قول سه مقام اطالعاتی که نامی از ئیامريکا آذر اين روزنامه ٧زاده در روز جمعه  ساعاتی بعد از ترور فخری

 .زاده بود ھا برده نشده، نوشت که اسرائيل پشت حمله به فخری آن

ن عمليات بوده يا نه، اما دو کشور ھنوز معلوم نيست آيا اياالت متحده از پيش در جريان اي«افزايد،  اين گزارش می

 ».کنند ھاست که در رابطه با ايران تبادل اطالعات می مدت

 امريکاجمھور منتخب  سئيتالش جو بايدن ر«ای ايران  نويسد که قتل چھره ارشد در برنامه ھسته تايمز می نيويورک

 ».ای با جمھوری اسالمی را پيچيده خواھد کرد برای احيای توافق ھسته

رسانی کرد که  امنيتی اسرائيل را ھم - زاده توئيت يک کارشناس نظامی  روز جمعه در واکنش به قتل فخریترمپ

 ».ای و روانی بر جمھوری اسالمی است ای حرفه مرگ وی ضربه«گفته بود 

سرائيل و د صحت و سقم طراحی اين اقدام توسط ائيھا نيز نامی برده نشده، بدون تا  که از آنئیامريکاچندين مقام 

ای ايران را  ای يک پيام روشن به ھمه دانشمندانی است که برنامه ھسته اند چنين حادثه  به نيويورک تايمز گفتهامريکا

  ».زاده رسيد، به شما ھم خواھد رسيد اگر ما دستمان به فخری«: برند پيش می

کشتن ابومحمد المصری، نفر دوم القاعده،  از ئیھا ای دو ھفته بعد از انتشار گزارش چنين قتل اين دانشمند ھسته ھم

 .در تھران توسط ماموران اسرائيلی در مرداد ماه سال جاری اتفاق افتاده است

 اطالعات درباره مکان و ھويت مرد شماره دو القاعده را به ماموران امريکاخبرگزاری آسوشيتدپرس نوشته بود 

  .موساد داده بود

ھای  زاده که پدر برنامه ی حکومت ايران خبر دادند فردی به نام محسن فخریھا رسانه: راديو اسرائيل گفته است

قصد گستاخانه در خيابانی در تھران ھدف قرار گرفته و از پای درآمده است  اتمی رژيم معرفی گرديده، در يک سوء

فجار بزرگ نيز رخ  مسلحانه، يک انئیدر جريان اين رويارو. اند و احتمال ا افراد ديگری نيز کشته يا زخمی شده

 .ھا آسيب برسانند زاده به سوی مھاجمين شليک کردند ولی نتوانستند به آن داد و محافظين فخری

ای رژيم ايران، برای نخستين بار توسط بنيامين نتانياھو در يک  ھای ھسته زاده به عنوان پدر برنامه نام محسن فخری

 ».در آينده، باز ھم از اين فرد خواھيد شنيد«: اھو ھشدار داده گفتای، به آگاھی جھانيان رسيد و نتاني ھمايش رسانه

قصد ماھرانه را به عوامل دولت اسرائيل نسبت دادند، ولی دولت اسرائيل نسبت  ھای حکومت ايران اين سوء رسانه

 .به آن سکوت کرده است

له شورآباد تھران به اسرائيل آورده شد شد که از بايگانی اتمی رژيم ايران، در مح زاده در اسنادی ديده می نام فخری

  .دی بود صد ھزار سند کتبی و عکس و گراف و سی و شامل تقريبا يک

زاده مصروف ساخت کالھک اتمی برای نصب  دھد گفته شده که يک بخش از فعاليت فخری راديو اسرائيل ادامه می

 .ھای جنگی بوده است به روی موشک

ر وسط تھران، نه تنھا يک شکست عملياتی و اطالعاتی برای رژيم است، بلکه گويند که ترور او د کارشناسان می

 .ھای اتمی رژيم وارد می آورد ضربه بزرگی نيز به ادامه برنامه

ای بايگانی   رسما اعالم کرد که نيم تن از اسناد ھسته٢٠١٨در ژانويه ) موساد( سازمان اطالعات خارجی اسرائيل

 پرده از راز چگونگی عمليات موساد در تھران امريکاھای  اکنون رسانه.  استشده ايران را در يک شب ربوده

  .اند برداشته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

ھای  ستريت ژورنال برای نخستين بار به قسمت پست و وال  از جمله نيويورک تايمز، واشنگتنئیامريکاھای  رسانه

 سال گذشته ١۵خشی از آن مربوط به ای موساد از تھران دسترسی پيدا کردند که ب برگزيده از اسناد ربوده شده ھسته

 .دھد چنين درباره عمليات موساد نيز اطالعات می شود و ھم می

ھا با ورود به يک مکان  آن.  ژانويه وارد تھران شدند٣١شب ) موساد( ماموران سازمان اطالعات خارجی اسرائيل

ای  ھای ھسته  و مربوط به برنامه سالحبوده نفوذ کرده و اسنادی اصلی سَری در تھران که شبيه به انباری متروکه

موساد حدود يک سال روی اين برنامه کار . اند ل قاچاق کردهيھا را به اسرائ اين کشور را به دست آورده و سپس آن

 .کرده است

 ھزار ۵۵بنيامين نتانياھو بعد از اين عمليات سری موساد گفت دستگاه امنيتی اين کشور در عملياتی محرمانه به 

يک «او ايران را متھم کرد که . دی بوده دست پيدا کرده است  سی١٨٣ ھزار فايل ديجيتال که در قالب ۵۵ و صفحه

نتانياھو گفت، اين انبار از بيرون . ای خود را پنھان کرده است از اسناد مربوط به برنامه ھسته» آرشيو اتمی

 گسترده ئیھا فيانه برنامه اتمی ايران در پروندهدر درون، حاوی آرشيو مخ«رسيد اما  ساختمانی معمولی به نظر می

 ».بوده است

کند که ايران ھرگز طرح خود برای ساخت يک بمب اتمی را  براساس منابع اسرائيلی، محتويات بايگانی ثابت می

آينده ھا در  ای را پنھان کند تا از آن ھای ھسته کنار نگذاشته و برعکس حتی تالش کرده اسناد مربوط به توسعه سالح

المللی  ای بين نامه ھسته  توافقامريکاس جمھور ئي، رترمپاين اقدام يکی از داليلی بوده است که دونالد . استفاده شود

  . لغو کرد٢٠١٨را با ايران در اوايل ماه مه 

  

قيقه  د٣٠ و ٢٢جاسوسان موساد ساعت .  از جزئيات چگونگی عمليات موساد ھم پرده برداشتندئیامريکاھای  رسانه

 گاو صندوقی باشند که در ٣٢دانستند که بايد دنبال  ھا دقيقا می آن. داری آرشيو در تھران شدند وارد انبار و محل نگه

 درجه ٣۶٠٠ھا را با ابزار مخصوص جوشکاری با حرارت  جاسوسان موساد اين گاوصندوق. ايران توليد شده است

 .شد داری می  ايران نگهای ھا اسناد ھسته در اين گاوصندوق. گرما گشودند

ھای  چنين از سرويس دھد که اسرائيل اطالعات دقيقی از داخل ايران و ھم عمليات موساد در تھران نشان می

 .اطالعاتی کشورھای دوست داشته است

 صبح برای ورود به ۵ دقيقه يعنی تا ٢٩گويد ماموران اسرائيلی دقيقا شش ساعت و  س موساد میئييوسی کوھن، ر

 .اند ای در يک منطقه تجاری در تھران فرصت داشته داری اسناد ھسته گهمحل ن
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نويسد که دو ساعت بعد نگھبانان صبح برای کنترل ھميشگی به محل سر زدند و متوجه درھا و  نيويورک تاميز می

 .جوی سراسری برای يافتن سارقان در ايران آغاز شده است و ھای باز شدند و بالفاصله جست گاوصندوق

 . مامورين موساد چگونه و از چه طريق اين اسناد را مخفيانه از ايران خارج کردند ھنوز مشخص نيست که

دريای خزر فقط چند ساعت با  تواند از طريق دريا بوده باشد، چون ترين راه می ساده به نوشته نيويورک تايمز

جمھوری آذربايجان ھم با .  ايران به باکو برد بوسيله قايق از توان پايتخت ايران فاصله دارد و اين اسناد را می

 .اسرائيل مناسبات امنيتی خوبی برقرار کرده است

. ی اتمی خود از خارج ھم کمک گرفته است دھد که ايران در برنامه اسنادی که موساد به دست آورده نشان می

راد غيرايرانی در توسعه برنامه اتمی کند که اف نيويورک تايمز در اين ميان از کشور پاکستان نام برده و اشاره می

 .باشند ھای کشورشان اين کار را کرده اما مشخص نيست که دانشمندان خارجی با اطالع دولت. اند دخيل بوده

  .نگار فرستاده است و اين موضوع نبايد يک تصادف بوده باشد ای را برای چند روزنامه اسرائيل اسناد ھسته

اين کشور برای وادار کردن ايران . نيروھای خود را از سوريه خارج کند ته است کهاسرائيل بارھا از ايران خواس

خروج نيروھايش از سوريه ھمواره مواضع نيروھای تحت فرماندھی سپاه پاسداران ايران را مورد ھدف حمالت  به

  .خود قرار داده است

 يک ٢٠٢٠ نوامبر ٢۵گاه چھارشنبه ھای اسرائيل شام ھای العربيه والحدث گزارش کردند جنگنده منابع شبکه

هللا لبنان فرستاده بود را در سوريه مورد ھدف قرار داده و بمباران   که ايران برای حزبئیھا خودروی حامل پول

  .کردند

ھا را يک ھواپيمای مسافربری ايرانی به فرودگاه دمشق منتقل کرد و پس از ھواپيما به  براساس اين گزارش اين پول

ھای اسرائيلی اين خودروھا را بمباران  هللا راھی لبنان شود، جنگنده نتقال داده شده تا به مقصد حزبچند خودرو ا

  .کردند

 پيکارجوی وابسته به جمھوری ٨ھا، اعالم کرده بود که  ديدبان حقوق بشر سوريه ساعاتی قبل از انتشار اين گزارش

  . سوريه کشته شدندھای اسرائيلی در اسالمی ايران در بمباران شبانه جنگنده

چنين حمله ديگری به منطقه پيرامونی جبل المانع در حومه دمشق داشت که اطالعاتی درباره خسارات و  اسرائيل ھم

  .قربانيان ناشی از اين حمله ھنوز در دست نيست

ر به ھای دفاع موشکی اين کشو  منتشر کرده و مدعی شد که سامانهئیدر پی اين حمالت تلويزيون سوريه ويدئو

 .ھای اسرائيل در آسمان جبل المانع پرداختند مقابله با جنگنده

  .کند اختيار می سکوت جمھوری اسالمی ايران درباره حمالت اسرائيل به نيروھای حامی خود در سوريه اغلب

ده، ھای سوريه که از يک دھه بدين سو، منجر به ويرانی کشور شده و صدھا ھزار نفر را به کام مرگ کشان درگيری

ھا انسان را آواره کرده، نه تنھا کشور سوريه را به جوالنگاه مداخالت خارجی تبديل کرده بلکه زمينه  ميليون

در واقع، . حضور نظامی ايران در منطقه و تحقق اھداف استراتژيک اين کشور در خاورميانه را فراھم کرده است

آويو  شود و تل ھای ايران در اين کشور منحصر می پايگاهھای اسرائيل در سوريه تنھا به حمله به مواضع و  فعاليت

 .شمار سوريه نقشی نداشته است ھای بی در ساير درگيری

، به قلمرو سوريه، پيوسته اذعان کرده است که ٢٠١١اش در سال  از سوی ديگر، اسرائيل از آغاز حمالت نظامی

 و عدم انتقال سالح  المی ايران در سوريهھدفش از اين حمالت، جلوگيری از گسترش حضور نظامی جمھوری اس
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ھای ايران در  ارتش اسرائيل در مدت چند سال گذشته صدھا بار به مواضع و پايگاه. هللا لبنان بوده است به حزب

  .خاک سوريه حمله کرده است

ھمواره سران ھای جمھوری اسالمی ايران در سوريه،  اما با وجود تداوم حمالت نظامی اسرائيل به مواضع و پايگاه

کنند در حرف قدرت نظامی خود را به نمايش بگذارند، از ابراز پاسخ به حمالت اسرائيل  حکومت اسالمی سعی می

  . کنند در سوريه خودداری می

حکومت پھلوی و جمھوری اسالمی ايران . ای شدن ايران گذشته است نھايتا بيش از پنجاه سال از سودای ھسته

ھای رسمی، کشور منبع ديگری غير از  بر اساس روايت اند تا ای ھزينه کرده اسيسات ھسته برای تدالر  ميلياردھا

يابی  ويژه جمھوری اسالمی ايران دست ھا، به ھای واقعی و پنھانی آن اما ھدف آن. نفت برای تامين انرژی داشته باشد

 .به بمب اتمی بوده است

ای تبديل شده  المللی و منطقه ترين مسائل بين ته به يکی از پيچيده قرن گذش ای شدن ايران در بيش از نيم ماجرای ھسته

گاه رضايت و اطمينان کشورھای غربی  ای ھيچ ھای ھسته آميز بودن فعاليت ھای ايرانی بر صلح اصرار مقام. است

  .را به ھمراه نداشت

کردند، حتی پروژه توليد  ھای پھلوی را به بھانه غربی و فرمايشی بودن نقد می ظاھرا جمھوری اسالمی سياست

بخشی از تجھيزات نيروگاه بوشھر در اختيار سازمان . انرژی اتمی را برای شش سال آن را متوقف کردند

  .برد جنگ گذاشته شد جھادسازندگی برای پيش

افزار اتمی افتاد و ھمين سرآغاز  يابی به جنگ اما در ميانه جنگ با عراق، جمھوری اسالمی ايران به فکر دست

  . داستانی چندين دھه شد

ھای اتمی ايران  نژاد در راس قوه مجريه توانست جامعه جھانی را عليه سياست  در دوران حضور احمدیامريکا

 در سه سال گذشته حداقل ساالنه امريکاگرفته، ھمراھی جامعه جھانی با  بر اساس برآوردھای صورت. بسيج کند

  .رده است زيان به ايران تحميل کدالر ميليارد ١٠٠

.  به صورت علنی برنامه اتمی خود را در قراردادی با روسيه آغاز کرد١٣٩۴جمھوری اسالمی ايران در سال 

گاه به تعھدات خود پايبند  برداری برساند، ھيچ روسيه که تعھد کرده بود نيروگاه اتمی بوشھر را در پنج سال به بھره

ی را برای تحقيق و تفحص از  لس تصميم گرفتند کميسيون ويژهای که دو سال پيش نمايندگان مج به گونه. نماند

سخنگوی اين کميته، . ھای نيروگاه اتمی بوشھر تشکيل بدھند که با مخالفت ھيات رئيسه مجلس به نتيجه نرسيد ھزينه

  .ھزينه تمام شده رآکتور بوشھر را پنج برابر يک رآکتور مشابه اعالم کرد

 نيز برای تامين ھزينه دالر ميليون ۵٢چنين  ھم.  ميليون تومان اعالم شده است٢٠٠ مبلغ اين قرارداد يک ميليارد و

ن جمھوری اسالمی، نيروگاه بوشھر با ھشت سال تاخير در مسؤوالبنا بر اعالم . سوخت نيروگاه در نظر گرفته شد

يران پيوست تا تاخيز برداری رسيد، اين نيروگاه دو سال پيش به صورت رسمی به شبکه برق ا  به بھره٢٠٠٨سال 

  .برداری از آن به يازده سال برسد در بھره

سھم نيروگاه بوشھر که .  شده نرسيده استتعيينھا، ايران در پروژه اتمی به ھدف از پيش  گذاری با وجود سرمايه

  .ستتر از سه درصد اعالم شده ا برداری رسيده، در تامين برق ايران ھم کم پس از يازده سال تاخير به بھره

 ايران و ٢٠١٣ای ايران در سه دھه گذشته داشت، در ماھای پايانی سال   که پرونده ھستهئیبا ھمه افت و خيزھا

  .سازی و برنامه اتمی ايران به صورت موقت دست يافتند غرب به يک توافق برای تعليق غنی
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ايران از سال . ی متھم کرده استا ھای گذشته ھمواره ايران را به اقدامات غيرشفاف در پروژه ھسته غرب در سال

اگر چه پس از نيم قرن تنھا يک فاز از نيروگاه بوشھر . ای خود افزوده است ھای ھسته  به بعد بر حجم فعاليت٢٠٠۵

برداری رسيده و نيروگاه دارخوئين ھم در مرحله مطالعاتی متوقف مانده، اما ايران نيروگاه آب سنگين اراک  به بھره

 ٢٠ازی اورانيوم را در داخل کشور آغاز کرده و توانسته است بخشی از اورانيوم اکتشافی را تا و اکتشاف و غنی س

  .درصد غنی سازی کند

سازمان ملل متحد خسارت مستقيم وارد شده . ايران تا به حال جزئياتی از ھزينه برنامه اتمی خود منتشر نکرده است

ايران اعالم کرده که ھشت سال جنگ با عراق را . کند آورد می بردالر ميليارد ٩٧به ايران در جنگ ھشت ساله را 

 اداره کرده، اما برآوردھای کارشناسی ھزينه تحميل شده به ايران برای جنگ را بيش از دالر ميليارد ۵٢تنھا با 

  .دھد  نشان میدالر ميليارد ٧٠٠

 برای دالر ميليارد ١١ ھدايت جنگ و  برایدالر ميليارد ١١٢ تا ٩۴المللی، ايران  نھادھای بين بر اساس گزارش

ھزينه غيرمستقيم ناشی از کاھش درآمدھای نفتی و توليدات کشاورزی برای ايران نيز . واردات نظامی ھزينه کرد

  .است  برآورد شده دالر ميليارد ۶٢٧

و را پذيرفت و نامه ژن ھا کشمکش با جامعه جھانی، توافق ھا سرانجام پس از سال ايران در مقابل ھمه اين ھزينه

ھای تندرو در ايران  اين اقدام با واکنش برخی از جريان. سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد بار ديگر غنی يک

  .ھای دولتی ھم آن را تسليم غرب و شرق در برابر ايران توصيف کردند مقام. رو شد به رو

ھا از پرداختن  روژه محرمانه تبديل کرده و رسانه غرب با جمھوری اسالمی پروژه اتمی را به يک پئیدر رويارو

ای  غرب نيز در سوی ديگر بازی با تبليغ نزديک شدن ايران به بمب اتمی، جبھه تحريم گسترده. اند به آن منع شده

 اند؟ گونه بوده است که دو سوی اين پرونده روايت کرده اما آيا واقعا اين. عليه ايران شکل داده است

ھای حکومتی به طور مشخص  ران شده از سوی مقاميای در ا ھای ھسته تيون بودجه ای که صرف فعالکه تاکن با آن

تواند بخشی از ابعاد مالی  ، می١٣٨۶ن امر تنھا در بودجه سال يارد تومان به ايلي م١٢٠٠ص ياعالم نشده، اما تخص

  .ای جمھوری اسالمی را مشخص کند ھای ھسته تيفعال

 از حمله دالرھا  روندان ايرانی تحت فشار رکود تورمی ھستند، جمھوری اسالمی ميليارددر حالی که اکثريت شھ

 .ھای موشکی غيرضروری کرده است صرف برنامه

توصيف »  کيلومتر٧٠٠کشتی بالستيک با برد  موشک ضد«چه   مھر ماه سال جاری، جمھوری اسالمی از آن٧در 

ھای ساحل به  اه پاسداران اظھار داشتند که اين موشک برد موشکھای وابسته به سپ رسانه.  کردئیکرد، رونما می

 .دريا و دريا به دريای پيشين سپاه را دو برابر کرد

ھا پيوست که  ای از موشک خانواده«گفت که اين موشک با نام ذوالفقار بصير به » خبر آنالين«تارنمای خبری 

 ».اند منظور مقابله با دشمن محرمانه نگه داشته شدهھا به دنيا نشان داده شده و برخی ديگر به  برخی از آن

، از يک ناو بالگردبر مجھز به فناوری جنگ الکترونيکی ئی آذر، روز نيروی دريا٨جمھوری اسالمی ايران در 

 . حمل ھفت بالگرد و چندين ھواپيمای بدون سرنشين را داردئیشود که اين ناو توانا گفته می.  کردئیرونما

چنين  سپاه پاسداران ھم.  که اين کشتی از روی يک ناو چينی از ھمان نوع مدل سازی شده استرسد به نظر می

 . از يک کشتی مشابه است، ھرچند که تاريخی برای آن مشخص نکردئیاعالم کرد که در حال کار بر روی رونما

 درصد افزايش ۴١/۴ماه به دھد که تورم ساالنه در ايران در مھر   که در دسترس عموم ھستند نشان میئیھا داده

 . درصد بود٣٠/۴ درصد و در مرداد ماه ٣۴/۴يافته است، در حالی که در شھريور 
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ای در اقتصاد آنالين، يک تارنمای پيشگام درباره اخبار اقتصادی ايران، اطالعاتی در مورد تورم فعلی ارائه  مقاله

دھد که متوسط  می منتشر شده توسط دولت ايران نشان میھای بانک جھانی و آمار رس اين مقاله با مقايسه داده .داد

 ٣/٢٠ در روز است در حالی که متوسط درآمد ساکنان شھرھا دالر ١/٧٠ در ايران ئیدرآمد ساکنان مناطق روستا

 .کند  برای ھر نفر در روز را به عنوان خط فقر مطلق تعريف میدالر ١/٩٠بانک جھانی درآمد .  در روز استدالر

.  درصد کاھش يافته است٢٠٠ حدود دالرھا، ارزش پول ايران در برابر  ر است که از زمان انتشار اين دادهقابل ذک

 ١٣٩٩برای مقايسه، ايسنا، خبرگزاری نيمه رسمی ايران قيمت ھر کيلوگرم کره را در اواخر شھريور ماه سال 

 .اعالم کرد) دالر ٣/۵۶يا حدود (  ھزار لایر١۵٠معادل 

 درصد ۴ مھر بيش از ٢١قيمت گوشت گاو در ھفته منتھی به . مز به ھمان اندازه گران شده استقيمت گوشت قر

) دالر ٢۶يا حدود ( ھزار لایر١٠٠ ميليون و ١در طی آن ھفته، قيمت ھر کيلوگرم گوشت گاو به . افزايش يافت

  .رسيد

درصد  ۴۶.۴طور ميانگين  مسال بهخانوارھای ايرانی در آبان ا: گويد به گزارش ھمشھری، مرکز آمار ايران می

اند و نرخ تورم نقطه به نقطه  سان ھزينه کرده تر از آبان پارسال برای خريد يک مجموعه کاالھا و خدمات يک بيش

کننده در خصوص رشد نرخ تورم نقطه  نکته نگران. واحد درصد رشد کرده است ۵ماه قبل  در آبان امسال نسبت به 

نحوی که ميانگين  ھا و دخانيات است به ھا، آشاميدنی صدی نرخ تورم گروه خوراکیدر ١۶.١به نقطه، افزايش 

اين در حالی است . درصد رشد کرده است ۵۶.۶ھا و البته دخانيات در آبان امسال  ھا و آشاميدنی سبد خوراکی قيمت

 بوده که نسبت به درصد ۴١.٨که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کاالھای غيرخوراکی و خدمات در آبان امسال 

دھد که نرخ تورم نقطه به نقطه در  اين گزارش نشان می .مھرماه امسال تنھا يک دھم درصد کاھش يافته است

درصد رسيده و ليکن  ۴۵.٧جاری به  ماه مھر سال درصد رشد در آبان امسال نسبت به ۴.۴مناطق شھری ايران با 

ماه مھر امسال سرعت آن  درصد ھم عبور کرده و نسبت به ۵٠ از مرز ئینرخ تورم نقطه به نقطه مناطق روستا

  .واحد درصد بوده است ٨.١

 پرتوھای راديواکتيو ئی محيط زيست، خطرزامسأله به ترين اھميتی ين و نھادھای جمھوری اسالمی ايران کممسؤول

به ويژه سرطان ھای خطرناک  دھند باعث و بانی رشد بيماری و صرفه اقتصادی نداشتن اين انرژی اھميت نمی

  . اند شده

ھای پزشکی ايران مبنی بر آلودگی تعدادی از کارکنان و ساکنان اطراف   فوريتمسؤولاخيرا غالمرضا معصومی 

ھا، نشان  ن دولتی برای حذف خبر از رسانهمسؤوالدر اصفھان و تالش فوری ) اف يوسی( کارخانه پردازش اورانيوم

ھای محيطی ناشی از نشت مواد سمی اتمی در شھرھا، جمھوری  پذيری بداد که با وجود گسترده بودن خطر آسي

رسانی وسيع و فوری و افزايش آمادگی برای مقابله با عوارض ناشی از  اسالمی انکار موضوع را به اطالع

  .دھد رخدادھای اتمی ترجيح می

ميزان اين . کند ای را تھديد می هخطر بروز حادثه نه تنھا در ايران، که در تمام نقاط دنيا مراکز و تاسيسات ھست

ھا به مراکز مسکونی، وضعيت  مخاطرات به نسبت نوع فعاليت مراکز اتمی، علت حادثه، دوری يا نزديکی آن

  .کنند  میتغيير محيط و شرايط جوی در زمان بروز حادثه، ئیجغرافيا

 در راکتورھای اتمی ٢٠١١اتفاق سال . ای بيش از ديگر تاسيسات اتمی در خطر حادثه قرار دارند راکتورھای ھسته

 در چرنوبيل ١٩٨۶پيش از آن حادثه سال . آيد شمار می  سال گذشته به٢۶ترين رويداد طی  فوکوشيمای ژاپن جدی

، خطرساز و خبرساز شدند ھر چند امريکادر ايالت پنسيلوانيای » تری مايل« جزيره ١٩٧٩اوکراين، و حادثه سال 
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، برزيل، ھند، ژاپن، مکزيک، کاستاريکا، و اسپانيا امريکايز در اتحاد شوروی سابق، که رخدادھای اتمی ديگری ن

  .ايران از اين قاعده عمومی مستثنی نيست. اند بروز کرده

تر  زمانی گسترده) ئی و راديوئیھای شيميا و يا نشت سم( ھای محيطی و انسانی ناشی از حوادث اتمی دامنه آسيب

عالوه، آمادگی قبلی برای مقابله با عوارض  کاری برخورد شود و به ضوع حادثه با پنھانشود که در ابتدا با مو می

  .ناشی از حادثه در محيط فراھم نيامده باشد

ای ايران به داليل روشن و  خطرھای بالقوه انسانی و محيطی ناشی از حادثه و يا حمله نظامی عليه تاسيسات ھسته

  .يدادی در ھر يک از تاسيسات اتمی ديگر در سراسر جھان خواھد بودتر از ھر رو غير قابل انکار گسترده

ای ايران است که جمھوری اسالمی  ھا ناشی از حمله احتمالی نظامی عليه تاسيسات ھسته ترين اين خطر گسترده

  . کند چنان اصل خطر داخل شدن در جنگ را انکار می ھم

 نفر به کار مشغولند، ٠٠٠٫١٠ھا بيش از  ايران که در آنشود مراکز اعالم شده اتمی جمھوری اسالمی  گفته می

ای وجود دارد که   چھار مرکز حساس ھستهئیدر اصفھان به تنھا. اند عموما در نزديکی مراکز مسکونی قرار گرفته

  .ھا خطر بروز حادثه و نشت مواد سمی اتمی از راه ھوا و يا آلوده ساختن جريان آب، جدی است در تمامی آن

و يا تھران، ( اند که با اين وجود خطر بالقوه ناشی از بروز حادثه در تاسيسات اتمی اصفھان سان بر اين عقيدهکارشنا

 مگاواتی آب سبک ايران در بوشھر که مراحل ١٠٠٠در مقايسه با بروز حادثه در راکتور اتمی ...) و کرج، يزد و

 مگاواتی در دست ساختمان ۴٠تور اتمی آب سنگين کند، و راک تکميلی خود را با مديريت کادر فنی روسی طی می

  .تر است را کارکنان ايرانی در دست دارند، کم ايران در اراک که عموما مديريت ساخت آن

چنين در راکتور آزمايشگاھی فرسوده تھران و کوره اتمی آزمايشگاھی  و ھم( خطر بروز حادثه در اين دو راکتور

و يا ( سازی اورانيوم در نطنز و فردو  در مرکز پردازش اتمی اصفھان، غنینيز از امکان بروز حادثه) اصفھان

ھای اتمی تھران، اصفھان، کرج و يا معادن اورانيوم در بندر عباس و نطنز  و يا آزمايشگاه) نشده مشابه مراکز اعالم

  .تر است بيش

 و دولت با انسداد مجاری خبری به ھای پزشکی ايران ھفته گذشته خبر آن را انتشار داد  فوريتمسؤولعوارضی که 

ای که مناطق محيطی تاسيسات اتمی ايران و کارکنان تاسيسات و  مقابله با آن پرداخت در مقايسه با دامنه خطر بالقوه

  .کند در حکم تاج کوه يخ با بدنه پنھان آن است مردم عادی را تھديد می

ھای   ساله است، و کھنگی پمپ۴٠وره که دارای عمر راکتور اتمی بوشھر عالوه بر فرسودگی جدار فلزی داخل ک

کننده باقی مانده از زمان پيمانکاران زيمنس، دارای مشکالت فنی ناشی از ترکيب دو فناوری آلمانی و روسی  خنک

  .اين وضعيت تلفيقی، خطر بروز حادثه در آنرا بيش از ھر راکتور نوساز ديگری ساخته است. در تکميل آن است

ھا گزارش  ی بوشھر تاکنون سه بار به داليلی فنی که ھرگز به روشنی و با ذکر جزئيات موضوع آنراکتور اتم

يا داليل ( بعد از آخرين رويداد فنی .نشده، با حادثه روبرو گرديده و در نتيجه کوره اصلی آن خاموش شده است

راکتور بوشھر ھم اکنون )  نظامیسياسی و امنيتی، ازجمله دريافت ھشدار خارجی مبنی بر افزايش احتمال حمله

ھای مخصوص  ھای سوختی آن بر اساس آخرين گزارش انتشار يافته در استخر عمال خاموش است و غالف

  .نگاھداری سوخت مصرف شده قرار دارند

کارکنان روسی از محل خارج  ٢٠٠٠ويژه زمانی که حدود  اندازی کامل راکتور، به بروز حوادث ديگر، بعد از راه

وجه غير محتمل نيست، در حالی که کمترين آمادگی، ازجمله  شود، به ھيچ اره آن به کارکنان ايرانی سپرده میو اد

  .ھای پزشکی به مردم در محل صورت نگرفته است آموزش فوريت
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در .  نفر جمعيت است٠٠٠٫٢۵٠ کيلومتری شھر بنا شده و اين شھر دارای ١٠راکتور اتمی بوشھر در فاصله 

شوند که  يک حادثه جدی در راکتور و يا حمله نظامی، ساکنان بوشھر به ھمان سرنوشتی دچار میصورت بروز 

مردم شھر پريپايات بعد از بروز حادثه در چرنوبيل؛ فرار از شھر در صورت زنده ماندن و پشت سر نھادن شھر 

 اين مرکز فرصت عملياتی تر بودن راکتور اتمی اراک از راکتور بوشھر، در صورتی که با وجود کوچک .سوخته

  .شدن پيدا کند، خطر بروز حادثه در آن اندک نيست

تر از گازھای  گيرد، کشنده ھا صورت می سازی بروی آن گازھای اتمی که در اصفھان توليد و در نطنز و فردو غنی

، زيست ھای اتمی در صورت آزاد شدن گاز .رفت کار می سمی مرکب از کلرين است که در جنگ دوم جھانی به

 ئیھا بينا شود، چشم ريه بعد از داخل شدن گاز در آن خشک می. برند انسانی و حيوانی را در مسير خود از بين می

  .تر گازھای آزاد شده کمک کند تواند به پراکندگی بيش باد می. سوزند ھای پوست می دھند و سلول خود را از دست می

در صورت باريدن . ھا در جريان آب مصرفی زياد است ل خطر نفوذ آنبه ھمين دلي. ترند ھا از ھوا سنگين اين گاز

  .کنند باران و ترکيب با آب به يک جريان سمی قوی تبديل شده و در زمين نفوذ می

نسبت توليد .  تن از اين نوع گازھا توليد شده است٢٧١ مقدار ٢٠٠٩ تا سال ٢٠٠۴در مراکز اتمی اصفھان از سال 

جمھوری اسالمی اين گازھا را در  . روند افزايشی داشته است٢٠١٢ تا سال ٢٠٠٩ گاز ھگزافلوريد از سال

ترين اقدام الزم برای کاھش خطر تلفات انسانی و  کند و تاکنون کم داری می ھای نزديک به مناطق مسکونی نگاه محل

  .محيطی ناشی از نشت تصادفی و يا انتشار گازھای اتمی را به عمل نياورده است زيست

ادامه داده و از داخل شدن در مذاکرات جدی با » مسابقه اتمی«چنان به  جمھوری اسالمی ايران ھما ين وجود باي

ھدف اصلی حمله . شدت افزايش خواھد داد اين وضعيت خطر حمله نظامی را به. رود جامعه جھانی طفره می

وز اول به ھزاران نفر رسيده و در نظامی، انھدام مراکز اتمی ايران خواھد بود و تلفات حمله احتمالی در ر

  .گيرد مدت صدھا ھزار نفر را در بر می ميان

ای، عدم رعايت کامل ضوابط حفاظتی، دانش فنی  در صورت مصون ماندن از حمله نظامی، پراکندگی مراکز ھسته

دداری از جدی  و ندادن آموزش کافی به مردم و خوئیمحدود کادر فنی شاغل در مراکز، استفاده از فناوری ابتدا

چنان مردم  گرفتن اصل خطر و فراھم ساختن زمينه و ابزار مقابله با حوادث که نمونه آن در اصفھان ديده شد، ھم

  .کنند ھای ايران و ساکنان نزديک به مراکز اتمی را تھديد می شھر

 توسط ايران از ٢٠١۵در سال  ای جمھوری اسالمی بر سر برنامه ھسته  سال کشمکش و مذاکره١٢برجام پس از 

 .، بريتانيا، چين، فرانسه و روسيه از طرف ديگر امضاء شدامريکايک طرف و آلمان، 

 از .ھای شديد نفتی و بانکی و کشتيرانی ايران از جانب دولت باراک اوباما نقشی کليدی داشتند در اين زمينه تحريم

ھای مالی، بانکی، بيمه،  ليه ايران از جمله در حوزهای ع ھای ھسته المللی، لغو تحريم ترين بندھای اين سند بين مھم

  .افزار و تسليحات بود ای، فلزات، نرم نفت، گاز، پتروشيمی، کشتيرانی، موارد مجاز ھسته

نامه خارج کرد و خواھان   را از اين توافقامريکا، ١٣٩٧  ٢٠١٨ در سال امريکاجمھور  سئي، رترمپدونالد 

برنامه موشکی ايران گرديد و به طور  او از جمله خواھان مذاکره بر سر. ی شدمذاکرات تازه با جمھوری اسالم

  .ھای اقتصادی جديد عليه ايارن وضع کرد که تا به امروز ادامه دارد يک جانبه تحريم

آيا  . به ايران داده استدالر ميليارد ١۵٠ در دوره رياست جمھوری اوباما امريکا مدعی است که ترمپ ئیاز سو

 ميليارد ١.٨عالوه   بهدالر ميليارد ١۵٠ای به ايران   برای حصول توافق ھستهامريکاکه   مبنی بر اينترمپادعای 

  پول نقد داده، واقعيت دارد؟دالر
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 ١۵٠ای،   با توافق ھستهامريکاگويد  ھا است که می  مدتترمپ: نوشت ١٣٩٨تير  ١۴ ساالری جمعه مردم روزنامه

خود، مجددا اين  ھای تئيتو او اخيرا نيز چند بار در.  پول نقد، به ايران داددالر ميليارد ١.٨ به ھمراه دالرميليارد 

 ميليارد ١۵٠ای را يک معامله  تی توافق ھستهئي در تو٩٨ تير ١٢ حتی چھارشنبه ترمپ. ادعا را مطرح کرده است

قدر پول به ايران  ارد؟ به واسطه برجام چهآيا ادعای او حقيقت د! ناميده است)  ميليارد پول نقد١.٨عالوه  به( یدالر

 رسيد؟

:  شده در برجام نوشته استتعيينشده ايران از سقف   در توئيتی در واکنش به عبور ذخاير اورانيوم غنیترمپدونالد 

 دالر ميليارد ١.٨به عالوه ( یدالر ميليارد ١۵٠ای  که من رئيس جمھور شوم، توافق ھسته ھا پيش از آن ايران مدت«

) مجاز( ھا سقف کرد؛ حاال ھم آن ، و ديگرانی را که ھيچ چيز پرداخت نکردند، نقض میامريکابا ) پول نقد

  »!اين خوب نيست. اند خود را نقض کرده) شده اورانيوم غنی( ذخاير

عالوه   بهدالر ميليارد ١۵٠ای،   در زمان اوباما برای رسيدن به توافق ھستهامريکاآيد که   چنين برمیترمپاز کالم 

ھم )  به ھمراه روسيه و چينئیسه کشور اروپا( ھای برجام  پول نقد به ايران داده و ساير طرفدالر ميليارد ١.٨

واقعيت . »ھا را دولت اوباما پرداخت کرده است ھمه ھزينه«اند و بنا به ادعای او،  چيزی به ايران پرداخت نکرده

  .تازگی ندارد ترمپاين است که طرح اين ادعا توسط دولت 

معروفش که  تئيتو رشته  توسط ايران در بخشی ازئیامريکا خرداد امسال و پس از سرنگونی پھپاد ٣١ روز ترمپ

جمھور اوباما  سئير«: در آن ادعا کرده بود، تنھا دقايقی پيش از حمله به ايران، مانع از اين حمله شده، گفته بود

ايران !  پول نقد داددالر ميليارد ١.٨ به عالوه دالر ميليارد ١۵٠ھا  ه آنتوافقی ناکام و وحشتناک با ايران کرده ب

ای را برايشان باز کرد و  ھای ھسته ھا به سالح راه دستيابی آن. ھا را نجات داد درگير مشکالت بزرگی بود و او آن

   دارد؟ واقعيتترمپآيا اين ادعای » .امريکااندکی بعد، عوِض تشکر، ايران فرياد زد، مرگ بر 

ای  ھای ھسته ای، ايران توانست به منابعی که به واسطه تحريم واقعيت اين است که پس از حصول توافق ھسته

 شدن ئیشده ايران بودند که پس از اجرا اين منابع، در واقع منابع بلوکه. مسدود شده بودند، دسترسی مجدد پيدا کند

  .وردھا را به دست آ برجام، ايران مجوز استفاده از آن

ھيچ آمار رسمی در مورد منابعی که پس از برجام آزاد شدند، وجود ندارد و برآوردھا از اين منابع نيز بسيار 

 است که دالر ميليارد ١۵٠باالترين رقمی که برای منابع آزادشده پس از برجام عنوان شده است، رقم . متفاوت است

  . مطرح شده استئیامريکاعمدتاً توسط برخی مقامات 

س جمھور ئياند؟ باراک اوباما، ر ھا چه اعدادی در مورد منابع آزادشده ايران به واسطه برجام مطرح کرده ئیامريکا

وی در .  استدالر ميليارد ١۵٠ايران  مسدودشده ھای ئی عنوان کرده بود که رقم دارا٢٠١۵ در سال امريکاسابق 

 که ايران خواھد گرفت، پول بادآورده نيست، بلکه یدالر ميليارد ١۵٠«: مصاحبه با نيويورک تايمز گفته بود

در ) المللی ھای بين ھای خوِد ايران است که از طريق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفا به علت تحريم پول

مسدود شده است؛ تنھا دليلی که تا به حال نتوانسته است آن را به دست آورد به خاطر من و دولتم ) ھای خارجی بانک

ای  تا زمانی که برنامه ھسته) ھای ايران را مسدود کنيم سپرده( ايم ما بايد آن جريان را متوقف کنيم است که گفتهبوده 

  » .ايران متوقف شود

لو، در ھمان  جک.  در دولت اوباما، نظر متفاوتی در مورد اين موضوع داشتامريکاداری  وزير خزانه لو جک

 ۵۶ای به  ای، اعالم کرده بود که ايران به واسطه توافق ھسته فق ھسته و پس از حصول توا٢٠١۵زمان در ژوئيه 

  . دست خواھد يافتدالرميليارد 
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اند و به ھمين دليل در ايران نيز ارقام متفاوتی در مورد  مقامات جمھوری اسالمی نيز ھرگز واقعيت را بيان نکرده

انی قائم مقام بانک مرکزی تنھا چند روز پيش از اکبر کميج. ھای آزادشده به واسطه برجام مطرح شده است ئیدارا

ژورنال  استريت  در مصاحبه با وال٩۴ای بين ايران و گروه پنج به عالوه يک در تير ماه سال  حصول توافق ھسته

از نظر وی اين رقمی بود که بايد در نتيجه .  عنوان کرده بوددالر ميليارد ١۵٠ايران را  مسدودشده ھای ئیرقم دارا

  .شد ای آزاد می ق ھستهتواف

 شدن برجام، محمدباقر نوبخت که در آن زمان به جز رياست سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی ئیپس از اجرا

اعالم کرد و » دالر ميليارد ١٠٠افزون بر «ھای آزاد شده ايران را  ئیدولت نيز بود، در مصاحبه با شبکه العالم دارا

اين مطلب به تيتر يک روزنامه » .توانيم از آن استفاده کنيم آزاد شده است و ما میھا به طور کلی  ئیاين دارا«: گفت

  .ھا انداخت ی را بر سر زباندالر ميليارد ١٠٠ايران نيز تبديل شد و نوبخت رقم 

او .  عنوان کرده بوددالر ميليارد ٢٩ھای آزادشده ايران را  ئیس کل سابق بانک مرکزی رقم دارائيهللا سيف ر ولی

 درآمد نفت در کشورھای ژاپن، دالر ميليارد ۶ از اموال بانک مرکزی و دالر ميليارد ٢٣«: ر اين مورد گفته بودد

  ».کره، امارات عربی متحده و ھند موجود است

  .د کرده بودئيی اعالم شده توسط سيف را تادالر ميليارد ٢٩وزير اقتصاد دولت يازدھم نيز رقم  نيا طيب علی

دانند واقعا اين مبالغ ھنگفت کجار   بوده است که شھروندان ايران نمیدالرھر چی باشد ميلياردھا اما رقم واقعی 

 ! شد چون که نه تنھا بھبودی در وضعيتی معيشتی مردم به وجود نيامند بلکه بدتر ھم شدئیرفت؟ و خرج چه چيزھا

 نوشت، ترور محسن فخری زاده دانشمند ای  نوامبر در مقاله٢٩شنبه   نيويورک تايمز، روز يکئیامريکاروزنامه 

ای با تھران را فلج   برای احيای توافق ھستهامريکاجمھوری منتخب  سئيھای جو بايدن ر ای ايران، تالش ھسته

  .کند يابی به بمب اتمی تالش می ايران بيش از دو دھه برای دست. خواھد کرد

ليت ديپلماسی خود را با حکومت تھران آغاز کند، اتفاق که جو بايدن بتواند فعا اين عمليات ترور که پيش از اين

  .ای با ايران صورت گرفته است افتاده، ممکن است با ھدف منع دولت بايدن از احيای توافق ھسته

، مقامات اطالعاتی شک و ترديدی ندارند که اسرائيل عامل اين ترور بوده است ئیامريکابه نوشته اين روزنامه 

  . را دارد که به طور دقيق توسط موساد تنظيم شده استئیھا  نوع ترور مشخصه عملياتھای اين زيرا ويژگی

ای از  العملی در باره رد اين اتھام يک از بين بردن چنين نظريه ھا ھيچ عکس اين روزنامه در ادامه نوشت، اسرائيلی

  .خود نشان ندادند

زاده دانشمند مقتول را  او محسن فخری. کند قلمداد میبنيامين نتانياھو نخست وزير ھميشه ايران را تھديدی وجودی 

 ميليونی اسرائيل را با ٨تواند کشور   اسرائيل توصيف کرده که قادر به ساخت سالحی است که می١دشمن شماره 

  .يک انفجار تھديد کند

 ادامه داشت و زاده ايران تا ديروز تحت رھبری محسن فخری» مخفيانه«ای  نتانياھو معتقد است که برنامه ھسته

ھای اعمال شده عليه ايران در چارچوب توافق   که پايان محدوديت٢٠٣٠مسلما اين برنامه و اھداف پس از سال 

  .ای ادامه خواھد داد ای مورد نظر برای ساخت بمب ھسته تر سوخت ھسته ای است، تھران به توليد ھر چه بيش ھسته

اشکال و عيب اساسی اين توافق عدم گنجاندن محدوديت  ترين ی، بزرگا از نظر اسرائيل و ديگر منتقدان توافق ھسته

  .سازی اورانيوم برای ايران در اين توافق است دائمی ذخيره

ی که تا حد زيادی احتياج به پاسخ دارد اين است که ايران در چند ھفته آينده به سؤالروزنامه در ادامه نوشت، اکنون 

  .چه نحوی پاسخ خواھد داد
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ھا پس از تھديد ايران به انتقام برای  ه اين روزنامه مقامات نظامی ارتش آمريكا، روز شنبه گفتند كه آنبه نوشت

ای اين کشور، نيروھای نظامی و امنيتی ايران را زير نظر گرفتند اما  زاده دانشمند ھسته شدن محسن فخری كشته

  .اند را کشف نکردهھای ايرانی   سالحئیجا گونه تحرکات نظامی يا جابه تاکنون ھيچ

 از اظھار نظر در مورد افزايش سطح ھشدار اياالت ئیامريکامقامات نظامی » نيويورک تايمز«به نوشته روزنامه 

 در خاورميانه خودداری کردند و خاطرنشان کردند ئیامريکامتحده يا اقدامات اضافی برای محافظت از نيروھای 

  . قرار دارندئیباش نسبتا باال ماده در منطقه در وضعيت آئیامريکاکه سربازان 

اولين لرزش کشته شدن ژنرال قاسم . سه لرزش بزرگ و ويرانگر که تھران از ابتدای سال جديد با آن مواجه شد

س ئي رترمپدولت دونالد . سليمانی، فرمانده نيروی قدس که در بغداد توسط يک ھواپيمای بدون سرنشين کشته شد

 ئیامريکاای به نيروھای  گونه مطرح کرد که سليمانی در حال تدارک حمله  او را اين دليل تصفيهامريکاجمھوری 

  .در منطقه را داشت

دھنده، در اوايل ژوئيه انفجار مرموزی در مرکز تحقيقات و توسعه بخش سانتريفيوژ در  پس از آن اتفاق تکان

 و اسرائيل بيش از يک دھه امريکاد که نيروگاه اتمی نطنز و چند صد متری مرکز توليد سوخت زيرزمينی، رخ دا

  .پيش با سالح الکترونيکی پيشرفته به آن حمله کرده بودند

ای و شخصيت مرموز برنامه  زاده دانشمند ھسته اکنون سوم لرزش برای جمھوری اسالمی ايران، قتل محسن فخری

 است که بيش ئیامريکادانشمند » نھايمررابرت اوپ«. نامند ايران می» رابرت اوپنھايمر«اتمی ايران که اغلب او را 

  . توليد کندامريکاای جھان را برای اياالت متحده   سال پيش بر پروژه منھتن نظارت کرد تا اولين سالح ھسته٧۵از 

اش  اگر ايران از اقدامات تالفی جويانه بزرگ خودداری کند و در برابر اقدام جسورانه حذف شاه مھره برنامه ھسته

ای ايران شود، در واقع تھران نتايج  تر نگه داشتن برنامه ھسته اقدامی نزدند و اين ترور باعث مخفیخود دست به 

 قبل از ترک کاخ سفيد در ماه ژانويه بھانه ترمپبھتری خواھد گرفت اما اگر ايرانيان مقابله به مثل کنند و به دونالد 

 ۵يگر جو بايدن مشکالتی بيش از بقايای يک سند ديپلماتيک ھا دست به اقدام نظامی بزند، آن موقع د دھد تا عليه آن

  .ای بسيار کم خواھد بود ساله را به ارث خواھد برد و احتمال موفقيتش در بازگشت به توافق ھسته

جمھوری منتخب و آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه او صريحا اظھار داشتند که بازگشت به  سئيجو بايدن، ر

طور که جيک  اما ھمان. ھا در خاورميانه است  از آن خارج شد يکی از اولين اھداف آنترمپ ای که  توافق ھسته

کنندگان مذاکرات مخفيانه با جمھوری  ساليوان مشاور تازه منصوب شده امنيت ملی که به عنوان يکی از شرکت

اين واقعا به ايران بستگی دارد «: ای شد، اخيرا در دانشگاه مينه سوتا گفت اسالمی ايران که منجر به توافق ھسته

کند باز گردد و با حسن نيت مايل به ادامه مذاکرات  اگر ايران به تعھدات خود که اکنون مرتب آن را نقض می

  ».ای مذاکره کند، جو بايدن آماده انجام چنين کاری است درباره توافق ھسته

جو .  به برجام نيز گشوده شدامريکانده بازگشت  در انتخابات، تصور بر يان بود که احتماال پروترمپبا شکست 

ای ايران   به توافق ھستهامريکاجمھور منتخب نيز اعالم کرده بود که در صورت پيروزی در انتخابات  سئيبايدن ر

 ترمپاسرائيل به ھمراه عربستان و امارات از مخالفان اصلی برجام ھستند که قويا از تصميم . باز خواھد گشت

گران بر اين باور بودند که احتمال اقدام  بر ھمين اساس تحليل. المللی حمايت کردند از اين معاھده بينبرای خروج 

  . محتمل استترمپعليه ايران يا حتی حمله نظامی تا پيش از پايان دوره 

 ھرگونه باش درآورده تا در روزھا اخير اسرائيل تبليغات وسيعی راه انداخته بود که ارتش خود را به حال آمده

تواند  احتماال گزينه مطلوب عامالن اين ترور است که می. آمادگی برای حمله احتمالی به ايران را داشته باشند
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عيار عليه ايران باشد که در اين صورت نيز احيای برجام  ھای نظامی تمام ای برای آغاز يک سری درگيری بھانه

شود و شرايط مطلوب اسرائيل و   زمان طوالنی کنار گذاشته میکم برای يک مدت  و اروپا دستامريکاميان ايران و 

  .شود  نيز فراھم میترمپھای عربی حتی در غياب  برخی کشور

ای ايران  زاده دانشمند ھسته لى در باه ترور محسن فخریيای تحل  وال استريت ژورنال، در مقالهئیامريکاروزنامه 

رت امنيتی در داخل ايران و سھولت جذب جاسوسان به نفع دھنده ضعف قد نوشت، ترور اين دانشمند، نشان

 .ھای اطالعاتی خارجی است سرويس

زاده نشان داد که با وجود اين که جمھوری اسالمی ايران غيرنظاميان دارای  به نوشته اين روزنامه، ترور فخری

کرد اما عوامل اطالعات آمريكا  شدند را به جاسوسی متھم می تابعيت دوگانه ايرانی و خارجی را که وارد ايران می

 .و اسرائيل در داخل ايران نفوذ دارند

ھای  ھای اطالعاتی در ايران بيانگر سھولت جذب جاسوسان برای سرويس افزايش فعاليت«: اين روزنامه نوشت

اطالعاتی خارجی است که با افزايش تنش داخلی به ويژه پس از سرکوب اعتراضات سال گذشته ، تسھيل شده 

 ».تاس

ھای داخلی به دليل رنج مردم از نظر اقتصادی و  اين روزنامه تاكيد كرد كه ضعف امنيت داخلی و خطر ناآرامی

نظاميان وابسته به خود در منطقه را دشوارتر  اجتماعی ھمه از عواملی ھستند كه ادامه حمايت رژيم تھران از شبه

 .سازد می

ای خود به ھرگونه مذاكره احتمالی با دولت جو   ترور دانشمند ھستهپاسخ تھران به«: اين روزنامه در ادامه نوشت

 ».ای جديد با ايران مرتبط خواھد بود س جمھور آمريكا درباره توافق ھستهئيبايدن ر

 .اين روزنامه، نوشت، دولت بايدن بايد از موضع قدرت با رژيم ضعيف ايران مذاکره کند

 مطرح شده که پس از ترور موشکی قاسم سليمانی در بغداد با کمک پھپاد تیسؤاالزاده نيز ھمان  پس از ترور فخری

 و يا امريکااند کشف کنند که  اند و يا ھنوز نتوانسته در مورد سليمانی ھنوز اعالم نکرده. ئی مطرح شده بودامريکا

 او و فرود آن در اسرائيل چگونه به اطالعات دقيق مربوط به سفر او به سوريه و بغداد و ساعت پرواز ھواپيمای

ترين و  فرودگاه بغداد و اتومبيلی که او را از فرودگاه بغداد خارج کرده دست پيدا کرده بودند؟ جز از درون حساس

  توانست درز کند؟ ترين نھادھای امنيتی چنين اطالعاتی می محرمانه

د با عامالن اين حادثه سخن و برخورد شدي» انتقام سخت«ھای جمھوری اسالمی از گرفتن  طی دو روز گذشته مقام

برخی از . اند، با اين حال ھنوز مشخص نيست که چه فرد يا گروھی عامل اين حادثه بوده است به ميان آورده

ای ايران  شود در ترورھای قبلی دانشمندان ھسته مقامات انگشت اتھام را به سوی اسرائيل نشانه رفتند که ادعا می

 .است دست داشته

نژاد، مجيد شھرياری، مسعود علی  ئینژاد اتفاق افتاد، داريوش رضا ه در دوره دولت محمود احمدیدر آن ترورھا ک

روشن و فريدون دوانی ھدف سوءقصد قرار گرفتند که چھار نفر نخست کشته شدند ولی  محمدی، مصطفی احمدی

 .نفر پنجم مجروح شد که بعد از بھبودی به رياست سازمان انرژی اتمی ايران رسيد

ھای ايران مدعی ھستند که او به مدت سه دھه در فھرست ترور سازمان جاسوسی اسرائيل، موساد، بوده  سانهر

  .است

او عضو ارشد سابق سپاه پاسداران جمھوری . خورشيدی متولد تھران است١٣٣۶زاده مھابادی در  محسن فخری

 .اع را برعھده داشتاسالمی و معاون وزير دفاع و رياست سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دف
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ھای گذشته با قرار دادن خودروی حاوی مواد منفجره در اطراف محل سکونت خود و  فخری زاده در سال

 .ھا ناکام مانده بود اش مورد ترور قرار گرفته بود که اين تالش خانواده

تالش کرده يک » دموسا«خورشيدی منابع اسرائيلی اعالم کرده بودند که سازمان جاسوسی اسرائيل ١٣٩٧اوايل 

ای ايران را ترور کند اما عمليات او موفق نبوده است در اين خصوص وبگاه والال نيوز گزارش داد،  دانشمند ھسته

 .را ترور کنند» زاده مھابادی محسن فخری«ای ايرانی به نام  اند يک دانشمند ھسته تر تالش کرده عوامل موساد پيش

ھا انجام  قصدی عليه جان آن تر ترور شدند يا سوء ای ايرانی که پيش انشمندان ھستهاين وبگاه اذعان کرده بود، تمام د

 .گرفته، عمليات آن توسط عاملين موساد اجرا شده است

ظھر جمعه در جريان يک عمليات پيچيده با تيم ) سپند( س سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دفاعئيسرانجام ر

  . ھای شورای امنيت قرار داشت زاده در فھرست تحريم فخری. رگذشتاش مجروح شد و در بيمارستان د حفاظتی

هللا جنتی  در نخستين اعتراف از سوی يک مقام جمھوری اسالمی ايران، علی جنتی وزير پيشين ارشاد و فرزند آيت

نشمند دا«زاده  ن امنيتی کشور بعد از ترور محسن فخریمسؤوالدبير شورای نگھبان تاکيد کرد زمان آن رسيده که 

ويژه که عمليات  ھای وزارت دفاع، دست به اقدام بزنند به س سازمان پژوھش و نوآوریئيای و ر ھسته» برجسته

  .است ھای علمی و سرقت اسناد به کلی محرمانه، تکرار شده ترور شخصيت

 به کلی ھای علمی وسرقت اسناد با توجه به حضور فعال رژيم صھيونيستی و ترورھای مکرر شخصيت«: او افزود

سری کشور، اکنون زمان آن فرارسيده است که مقامات امنيتی کشور دريابند که خطر نفوذ اھريمنی اسرائيل، جدی 

  ».است و برای آن تدبيری بينديشند

زاده، خسارتی جبران ناپذيربرای جامعه علمی  دادن فخری علی جنتی در ادامه توئيت خود تاکيد کرد که از دست

  .کشور بود

س سازمان پژوھش و ئيزاده ر  از فرماندھان پيشين سپاه پاسداران نيز اقرار کرده که شيوه ترور فخریئیحسين عال

العاده پيشرفته و متکی بر اطالعات  دھد که ساختار عملياتی اسرائيل در ايران فوق نوآوری در وزارت دفاع نشان می

 .دقيق است

ای   با تيتر دست بر ماشه٢٠٢٠ نوامبر ٢٩شنبه  شت روز يک در يادداای در روزنامه کيھان  خامنه شريعتمداری

» چنان مورد حمله قرار دھد بايد در يک حمله واقعی، شھر مھم بندری حيفا را آن«: نوشت) يادداشت روز( بازدارنده

ه کيھان نويس روزنام سرمقاله» .عالوه بر تاسيسات، با تلفات سنگين انسانی نيز توأم باشد«که به گفته اين روزنامه 

اين عمليات نظامی » اجرای دقيق و ھوشمند«از موارد بعدی را » بازدارندگی«در عين حال تنھا راه به نوشته او 

  .عليه اسرائيل توصيف کرد

ھای امنيتی جمھوری  ای و فرماندھان سپاه و ساير نھاد شريعتمداری که شخصا رابطه بسيار نزديکی با خود خامنه

  ه اين موضعش چه تاثيری خواھد داشت؟اسالمی دارد بايد ديد ک

زاده روز جمعه به شھر رستم کال  دانسته فخری  مھم مطرح است که تيم ترور از کجا میسؤالاين توان  در پايان می

  و چگونه و از چه طريق از زمان و مسير بازگشت او از رستم کاله اطالع داشته است؟ رود؟  می

زند اين  ری اسالمی به فعالين سياسی و فرھنگی و اجتماعی دستگيرشده میه جمھوئييک اتھام ثابتی که قوه قضا

 ئیاندازند که در نھادھا  امنيت ملی را به خطر میئیھا در واقع آن» .ايد امنيت ملی را به خطر انداخته«است که 

ه اسرائيل و رخنه کرده و حضور دارند که قادرند ساعت دقيق پرواز و محل فرود ھواپيمای قاسم سليمانی را ب

زاده اطالع دقيق داشته و ترتيب ترور او را بدھند، به درون   اتومبيل فخری  اطالع بدھند و از مسير حرکتکاامري
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زاده نيز اطالع داشته و مجھز   نه تنھا اين، بلکه از شمار گارد حراست فخری... سايت اتمی نطنز راه داشته باشند و

  .ک تيم چند نفره به اتومبيل او حمله کنندبه اتومبيل انفجاری و مسلسل و در ي

ای را،   مديريت يک برنامه پنھانی تسليحاتی ھستهزاده فخریالمللی انرژی اتمی،  بر اساس يک گزارش آژانس بين

  .متوقف کرده بود، بر عھده داشت  ٢٠٠٣ ميالدی آغاز و ظاھرا در سال ٨٠که ايران آن را در دھه 

او عضو ارشد سابق سپاه پاسداران جمھوری . خورشيدی متولد تھران است ١٣٣۶زاده مھابادی در  محسن فخری

 .اسالمی و معاون وزير دفاع و رياست سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دفاع را برعھده داشت

اش  ھای گذشته با قرار دادن خودروی حاوی مواد منفجره در اطراف محل سکونت خود و خانواده زاده در سال فخری

 .ھا ناکام مانده بود ور قرار گرفته بود که اين تالشمورد تر

تالش کرده يک » موساد«خورشيدی منابع اسرائيلی اعالم کرده بودند که سازمان جاسوسی اسرائيل ١٣٩٧اوايل 

ای ايران را ترور کند اما عمليات او موفق نبوده است در اين خصوص وبگاه والال نيوز گزارش داد،  دانشمند ھسته

 .را ترور کنند» زاده مھابادی محسن فخری«ای ايرانی به نام  اند يک دانشمند ھسته تر تالش کرده وساد پيشعوامل م

ھا انجام  قصدی عليه جان آن تر ترور شدند يا سوء ای ايرانی که پيش اين وبگاه اذعان کرده بود، تمام دانشمندان ھسته

 .گرفته، عمليات آن توسط عاملين موساد اجرا شده است

ظھر جمعه در جريان يک عمليات پيچيده با تيم ) سپند( س سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دفاعئيسرانجام ر

  . ھای شورای امنيت قرار داشت زاده در فھرست تحريم فخری. اش مجروح شد و در بيمارستان درگذشت حفاظتی

مغناطيسی به در خودرو يا انفجار بمب چسباندن بمب . زاده بسيار متفاوت از ترورھای قبلی بود نحوه ترور فخری

اما نوع . ای ايران استفاده کرده است ای است که اغلب اسرائيل برای ترور دانشمندان ھسته کنترل از راه دور شيوه

انفجار يک نيسان متوقف شده در مسير . زاده متفاوت از سايرين اجرا شده است اجرای عمليات ترور محسن فخری

توان اقدامی در جھت تحريک ھرچه  زاده و کمين کردن عامالن در آن محل را می فخریعبوری خودروی حامل 

  .ای دانست تر جمھوری اسالمی ايران برای پاسخ سخت به اسرائيل و ديگر اھداف احتمالی منطقه بيش

مھوری  جای تر از نشستی در کاخ سفيد برای انجام حمالت محدود عليه تاسيسات ھسته  پيشئیامريکاھای  رسانه

  . خبر داده بودترمپ ايران در مدت زمان باقی مانده از دولت اسالمی

ھای   عازم منطقه شد و به کشورامريکاھای دولت   در واپسين روزامريکاپس از انتشار اين خبر، وزير خارجه 

بن سلمان وليعھد شود مايک پمپئو در شھر نيوم عربستان در ديداری محرمانه با  گفته می. عربی و اسرائيل سفر کرد

  . داشته استئیوگوھا اين کشور و بنيامين نتانياھو نخست وزير اسرائيل گفت

سفر مايک پمپئو به دو کشور ترکيه و قطر در ميانه اين . ھای اصلی اين ديدار عنوان شده است ايران يکی از محور

چنين ارسال  ھم.  دو کشور قرار دارند در اينامريکاای نيز حائز اھميت است چرا که دو پايگاه نظامی  تور منطقه

 ئیھا نشانه. کنند ھای احتمال اقدام عليه ايران عنوان می  به خاورميانه را از ديگر نشانهB52 ئیامريکاھای  افکن بمب

  .کنند  و متحدانش در منطقه عليه ايران حکايت میامريکاکه ھمگی از فعال شدن آرايش نظامی 

حفره بزرگ « و سران و مقامات جمھوری اسالمی ايران سرپوش گذاشتن روی ھا و نھادھا اکنون برای جناح

  .تر از گذشته شده است سخت» اطالعاتی

ين مسؤولای ايران، درگيری جناحی شدت يافته و تقريبا مقامات و  بعد از اين ترور مخالفان مذاکرات و توافق ھسته

گرايان دولت شيخ حسن روحانی را متھم کردند که با نشان  اکنون اصول. و نھادھای امنيتی به ھمديگر اعتماد ندارند

  .شدند» انتقام سخت«زمينه چنين اتفاقاتی را فراھم کرده و خواھان » دشمنان«دادن نرمش بيش از حد در برابر 
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ر اگ! العمللی نشان خواھد داد؟  اکنون بايد منتظر باشيم و ببينيم که جمھوری اسالمی ايران در اين شرايط چه عکس

شان به اسرائيل نرسد احتماال فاجعه ديگری ھمانند فاجعه پس از کشته شدن پاسدار قاسم سليمانی سپاه  ھم دست

 از تھران به مقصد ٢٠٢٠ ژانويه ٨ سرنشين صبح روز چھارشنبه ١٧۶ با ٧۵٢پرواز شماره . پاسداران آفريد

 ايران در غرب اين ئی بعد با شليک پدافند ھواف از فرودگاه امام خمينی در جنوب تھران برخاست و ھفت دقيقهئيک

خود را » انتقام سخت«و بدين ترتيب جمھوری اسالمی . شھر ساقط شد و تمامی سرنشينان اين ھواپيما جان باختند

  ! گرفتامريکااز 

  !اکنون بايد ھر لحظه منتظر شنيدن خبرھای ناگواری باشيم

  ٢٠٢٠مبر بيست و نھم نو - ١٣٩٩ ]قوس[شنبه نھم آذريک

 
  


