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   ترور شدراني ائی دانشمند ھسته نيپنجم
  

 مرکز ین بازرگان معاوران،ي ایئ از دانشمندان ھسته گري دیکي روشن، ی احمدی مصطف،ی منابع خبرگزارشه ب

 شود که ی میادآوري.   ترور شدند١٣٩٠ یدج ٢١ از ھمکارانش صبح روز چھارشنبه، یکي نطنز و یئھسته 

 ی دو سال گذشته میران طي ایئ ھسته ۀ عرصن فعاالی ترورھای مورد از سرني دانشمند جوان، پنجمنيترور ا

   . شده استء اجراتي با موفق- ی دوانی عباسوندي حادثه ترور نافرجام دکتر فر-  مورد آنکي یباشد که منھا

 بود که بالفاصله راني ای مقامات رسمني از اولیکي از جمله ران،ي جمھور اسي معاون رئ،یمي رضا رحمحمد

  . دانستیئ دانشمند ھسته نيول ترور اؤ را مسلي و اسرائکايمرا

 را یراني دانشمند اني آنھا ترور ایراني ایا پادوھنيو ھمچن)  و متحدانشکايمرا ديبخوان (ی جھانۀ کنون جامعتا

 یستي اقدامات تروردي و تأئیباني جز پشتی مفھومچي ھعتاي امر ھر چه باشد، طبني اليدل.  کرده اندحي تقبايمحکوم و 

چرا که ترور، ربودن و .  رودی رفت و نمی نمني از اري غیار انتظچي مورد نظر، ھی جھانۀالبته از جامع. ندارد

 ني تری از اصلیکي ھمواره رهي و غیاسي س،ی علم و فناوری و نخبگان حوزه ھاختگاني کردن فرھستينسر به 

ترور و کشتار در حدود شش ھزار نفر از .  دھدی داده و ملي و اروپا را تشککايمرا یستھايالي امپراستيبخش س

 ني مشخص اۀ کشور، نمونني اۀ اول اشغال نه سالی عراق در ھمان سالھای و استادان دانشگاھھاانروشنفکر

  .مدعاست

 »ی جھانۀجامع« سکوت ن،ي و ھمچنراني ای مقامات رسمی ھای از صحت و سقم ھمه ادعاھا و مھتم سازصرفنظر

 ،یستي ھر گروه تروراي قبل از ھر دولت و د،ي تردی بگر،ي مشابه دی ترور و ترورھانيدر مورد علل و عوامل ا

 ليداله  براني ای اسالمی جمھورميژ، ر»موساد« و »ايس« مثل سازمان یستي ترور- یقبل از ھر سازمان جاسوس

 آنھا، ی زندگتي امنني در تأمی کشور و ناتوانی و فناوری کردن نخبگان علمیخاطر علنه  از جمله، ب،یروشن

   . شودی ترورھا شمرده مني ھمه امي مستقیول و پاسخگوؤمس

 ،ی دھد که بدون ھمکاری نشان میراني دانشمندان اگري روشن و دی احمدی مشابه در ترور مصطفی متدھاکاربرد

 حاکم و نفوذ وابستگان تي روحاناني در می فراماسونریخصوص، اعضاه  بگانه،ي عوامل بی و گرادھیھمدست
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 توانست و ی نمیستي تروراتي عملنين کشور، چیتي و امنی نظام،یاسي سی ھا در نھادھایجاني مثل الرسي انگلیسنت

  جستراني قدرت ای در داخل نھادھادي سبب، عوامل ترورھا را قبل از ھمه، بانيبه ھم. وندديتواند به وقوع بپ ینم

  .گري دیجو کرد نه در جاو 

 عي فجالي ما، با تحمھني بر می و چنگ اندازی اختاپوسۀ سال سلط٣٣ بي در طول قرراني ای اسالمی جمھورميرژ

 مي عظتي اکثرۀحاني و تارومار کردن وقی و با ترور، کشتار جمعرانير ا بر مردم و کشوی کم سابقه ابيو مصا

 ،یغاتي و مردم را در مقابل حمالت تبلر کشوی توان دفاعران،ي اۀختي فرھخواھاني صادق و آزدادھندوستانيم

 في تضعشدته  الملل بني بسميوني و صھی جھانسميالي امپری نظامنده،ي و احتماال در آیستي ترور،ی فرھنگ،یاسيس

  . قدرت کشور را ھموار ساختی بر نھادھاگانهيکرد و راه ورود عوامل ب

 کشور و عامه هي علیستيالي ارتجاع امپری و اقتصادیاسي س،یغاتي تبلیھاي فشاریري اوجگطي درست در شراامروز

ز دست داده  اراني خود را در نزد عموم مردم اتي مشروعهي فقتي والمي که رژیطي و درست در شرارانيمردم ا

در .  کردی استعمارگران غرب بر کشور ما تلقی در آمد تھاجم نظامشي توان پی را میرانياست، ترور دانشمندان ا

 خود یھني و می ملۀفي پرست، نخواھند وظھني و مخواهي ترقی اگر احزاب و سازمانھای نگران کننده اطي شرانيچن

 ی جھانسمياليامپر» بشردوستانه« با ھم در جھت دفع حمالت داريرا درک نموده و نخواھند در اتحاد مستحکم و پا

 در انتظار یستي حرکت کنند، لزوما باراني ای اسالمی جمھورمي رژیھاي سررهي زدن به خمھار و ھني مهيعل

   سابق باشندی نواستعمارمي رژتي دوره حاکمیعني، ١٣۵٧ قبل از انقالب بھمن سال طي به شرارانيبازگشت ا
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