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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
   ژولی لوسک:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢٩

  

  کردستان عراق پايگاه ثابت اسرائيل برای عمليات جاسوسی درايران

  ن؟اختراع مدرک برای حمله به ايرا

  جاسوسان اسرائيلی در ايران با لباس نظامی سربازان ايرانی

  

اسرائيل از طريق يک پايگاه « اعالم شده است که ٢٠١٢ چ مار٢۵گزارش منتشر شده در ساندی تايمز به تاريخ 

ثابت در کردستان عراق، برای پرتاب موشک ھای اطالعاتی استفاده می کند تا مدرکی عينی دربارۀ ساخت کالھک 

  .ی اتمی ايران به دست بياوردھا

] و که[»  راديواکتيويته و درجۀ آزمايشات انفجاری را بررسی می کنند«منابع غربی به تايمز گفته اند که اسرائيل 

برای انتقال کوماندوھای ملبس به لباس نظامی ايران به ) بالک ھاوک( ھليکوپترھای شاھين سياه ۀنيروھای ويژ

  .»فاده می کنند و ماشين ھای نظامی ايرانی در محل را به کار می برندعنوان عضو ارتش ايران است

ايرانی ھا سعی می کنند مدارک مرتبط به آزمايشات کالھک اتمی را پنھان کنند و «اين منابع بر اين باور ھستند که 

  .»برای بازديد آژانس بين المللی انرژی اتمی آماده باشند

 (Cité dans Report: Israeli soldiers scour Iran for nukes, Ynet, 25 mars 2012.)  

ای اطالعاتی اسرائيل در پايگاه نظامی پرچين در ايران در ماه ھای اخير اساس اين گزارش، شمار مأموريتھ هب

ن با آژانس بين المللی انرژی اتمی که بازديد از پرچين را درخواست کرده طی اين مدت، تھرا. افزايش يافته است

طانيه، در آغاز لنس بين المللی انرژی اتمی، علی ساژبه گفتۀ نمايندۀ دائمی ايران در آ. گو می کرد و بود، گفت

 .  انجام گيردچ ھر دو طرف موافقت کردند که اين بازديد در ماه ماربروریف

. (Gareth Porter, Details of Talks with IAEA Belie Charge Iran Refused Cooperation, IPS, 

21 mars 2012.) 
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، و  برای بازديد پرچين درخواست کرده بودبروری و در اواخر فجنوریآژانس بين المللی انرژی اتمی در اواخر 

در نتيجه، آژانس درخواست بازديد از پايگاه نظامی را به زمانی موکول .  به توافق رسيدندچسپس برای ماه مار

ھفت تيری که از دھانۀ آن دود بر می «جوی مدرک  و کرده بود که اسرائيل عمليات سّری خود را به ھدف جست

  .شدت بخشيده بود) ١(»خيزد

ی ايران، اسرائيل منبع اطالعات تحريف ئچند سال پيش از اين، نتيجه گرفتيم که در رابطه با فرضيۀ برنامۀ ھسته 

 ٢٠٠۵نيويورک تايمز در سال .  يکی از اين دروغ پردازی ھا بودهشده است، و کامپيوتر قابل حمل دزديده شد

 :ال بر سالح اتمی باشد د» محکمترين مدرک«پروندل مستندی را منتشر کرد که قرار بود 

نمايندگان اطالعاتی اياالت متحده رئيس آژانس بين المللی تجسسی اتمی را در بام يک آسمان خراش رو به دانوب «

. در وين دعوت کرد و محتوای آن چيزی را که در کامپيوتر قابل حمل دزديده شده پيدا کرده بودند، به نمايش گذاشتند

اگر چه .  نشان داده شده محرض ترين مدارکی است که دربارۀ ايران به دست آورده اندآنھا اعالم کردند که مدارک

ی اش تأکيد دارد، ولی سعی کرده است کالھکی مناسب موشک ئايران ھم چنان روی صلح آميز بودن برنامۀ ھسته 

  ».شھاب بسازد که اسرائيل و ديگر کشورھای خاورميانه را ھدف بگيرد

 (William J. Broad and David E. Sanger Relying on Computer, U.S. Seeks to Prove Iran's 

Nuclear Aims - New York Times, 13 novembre 2005.) 

 :ارانه نشان داد که اين مدارک تقلبی است ، بررسی روزنامه نگ٢٠١٠در سال 

متعلق به موشک کرۀ شمالی نو دونگ است که » کاله بوقی«کالھک نشان داده شده طرح ھای آشنای « 

  [...] شد مجھز  به آن ١٩٩٠ايران در اواسط سال ھای 

  [...]مدارک کامپيوتری مھندسی معکوس را نشان می دھد 

 ای وجود نداشته باشد، ولی مدارک جمع آوری شده نشان می دھد که ممکن است ھرگز مدارک قانع کننده

  .منبع چنين اطالعاتی اسرائيل بوده است

Mondialisation.ca, Le 28 mars 2012 

  

  :منبع 

29997=aid&va=context?php.index/ca.mondialisation.www://http  

  :پی نوشت 

smoking gunدر متن به انگليسی آمده است ) ١  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢٨

  

 

 


