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  :ئیجواد موگو: نوشته 

  )١(احمد مزارعی : فرستنده 
  ٢٠٢٠ نومبر ٣٠

  
  ئیم از جواد موگوگزارشی مھ

  ؟زاده رئيس سازمان پژوھش و نوآوری وزارت دفاع چگونه به قتل رسيدمحسن فخري

  ت بوده اسئیامريکاھای اکشن  درست مثل فيلم

  

شده بود؛ درست زير سِر دوربرگردان بلوار امام، نيسان بدون سرنشين و مجھز به مسلسل اتوماتيک پارک  -١

  .ترانس برق
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  .مواد منفجره نيز در نيسان جاسازی شده

  .تيرانداز موتورسوار و دو تک۴عالوه ه ب. سرنشين در انتظار بوده۴آن دسِت بلوار نيز خودروی سانتافه با 

  .کند عبور می» ١اسکورت«خودروی  -٢

سه گلوله به دست و پای . کند شليک میرسد، مسلسل اتوماتيک  خودروی دکتر با ھمسرش که به دوربرگردان می

  .شود وی پياده می. کند زاده اصابت می دکتر فخری

. خورد گلوله می۴اندازد و  شود، خود را روی دکتر می حامد اصغری پياده می. رسد می» ٢اسکورت«خودروی 

. نفر ھمزمان١٢؛  کنند ھمزمان سرنشينان سانتافه و موتورسواران شليک می. شود ناگھان نيسان با ريموت منفجر می

  .گيرد تيم حفاظت زيرآتش گلوله قرار می

  !شوند ھا دستگير يا کشته نمی يک از تروريست ھيچ-٣

ساعت قبل قطع شده  برق منطقه از نيم! اما برق درمانگاه قطع است. شوند سرد منتقل می مجروحين به درمانگاه آب-۴

  !نشدهلمی ضبط و ھيچ ف! ھا خاموش بوده م دوربينو تما

بناچار مجروحين . تواند در بلوار بنشيند ھای برق در بلوار، نمی آيد اما به دليل انفجار ترانس و کابل ھليکوپتر می-۵

  .کند هللا تمام می ةدکتر در بيمارستان بقي. آورند تا سوار ھليکوپتر کنند را به انتھای بلوار در پارک الغدير می

  

  :چند نکته

در پايتخت با تمام » گروھان تروريستی«چگونه يک . نفر پشتيبانی الزم دارد ۵٠ عملياتی حداقل ۀنفر١٢يک تيم  -١

  !ات کردند؟تجھيزات عملي

ترور در روز تعطيل، و در محل ويالی سوژه در ھنگام تعطيالت با خانواده، يعنی اشراف کامل بر ساعت و  -٢

  . خانوادگیۀمکان دقيق عبور و مرور و حتی برنام

نفر مھاجم يعنی سوژه در تور کامل اطالعاتی  ١٢جاگذاری خودروی انفجار مجھز به مسلسل خودکار و انتظار 

  .بوده

ھای اطالعاتی شکسته شده محافظ راھی جز  وقتی حلقه.  آن استۀو محافظ آخرين حلق. حفاظت چند حلقه دارد -٣

  .به گلوله ندارد» تن دادن«

  .نبايستی اين ترور و انفجار نطنز را جناحی و به ناکارآمدی وزير اطالعات تقليل داد و پای برجام را پيش کشيد -۴

  ،ای زمان وزارت غالمحسين اژهپور در  ترور شھيد اردشيرحسين

زاده در زمان  ترور فخری وروشن در زمان وزارت مصلحی  نژاد و احمدی ئیمحمدی، شھرياری، رضا ترور علی

  .وزارت علوی انجام گرفته است

  .ای بزرگ اين يعنی سيستم اطالعاتی سالھاست حفره دارد؛ حفره

بايد دور زد، برگشت و سيستم .  سرپوش گذاشتن بر اين حفرهھای جناحی بر سر انتقام يا برجام، داميست برای جدال

  .را پاکسازی کرد

  نپايا.ئیجواد موگو
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 گردانندگان ۀوليتی مجموعؤاباليگری وبی مس الۀسالھای اخير نتيج قتل دانشمندان ونظاميان ايرانی در– )١(

را مھار  نآ سم مھلک وکشنده ای است که اگر ۀمثابه دستگاھھای امنيتی ايران بوده است واين برای استقالل ايران ب

ميت اين  ديگری خواھد شد، ازيکسال پيش نتنياھو از اھاینکنند ايران تبديل به افغانستان ، سوريه ، عراق وليبي

والن اسرائيلی با کبکبه ودبدبه ازموفقيتھای خود در ترور ؤدانشمند ترور شده صحبت کرده وبارھا ساير مس

  .ويژه درمورد قتل سليمانی وابومھدی مھندس صحبت کزده انده دانشمندان ايرانی ب

طور کامل زير ه ه بنھم از طريق سوريه وعراق ، منطقه ای کآفرستادن قاسم سليمانی با يک ھواپيمای معمولی 

، اسرائيل وسيستم امريکا جاسوس زنده ودستگاھھای الکترونيک، ماھواره ھا وھزاران چشمان تيزبين رادارھا

، اسرائيل ، غرب وکشورھای امريکااطالعاتی غرب است، اگر حماقت نباشد خيانت است، تمام سيستم اطالعاتی 

توان فرستادن ايشان را بدون محافظ توجيه کرد،  دند، چگونه میمرتجع عرب دربدر به دنبال کشتن قاسم سليمانی بو

 درعراق، امريکا سليمانی ، بارھا وبارھا جنرال پترايوس فرمانده ارتش ۀدرسالھای اشغال عراق وحضور زند

  .سان وی را به قتل رساندندآروشد وسرانجام چه ه مد که ھمه با شکست روبآدرصدد کشتن سليمانی بر

 بايست زير پوشش امنيتی می  می بلنديھای جوالن سوريه که کامالً ۀنيه وھمراھانشان در منطق شدن عماد مغهکشت

،  خان تومان سوريهۀ ايرانی در منطقۀھمراھی تعداد زيادی نيروھای رزمنده کشته شدن سردار ھمدانيان ب بودند،

حزب کمونيست لبنان  سمير قنطارقبل ازاين عضو(کشته شدن سمير قنطار از نزديکان ومشاوران حسن نصرهللا 

  .توان تصادفی ويا اشتباه ناميد کدام ازاينھا وبسياری موردھای ديگررا نمی ، ھيچ)بود

  درات اساسی دارييمديريتھای گوناگون کشوری درمجموع نياز به يک بازبينی وتغ

  دزاد وسربلنآبه اميد ايرانی مستقل، 

  


