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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٢ می ٢٩
  

   بمب اتمی ايران و رياکاریۀافسان

   ايرانۀ امپرياليسم، صھيونيسم و اپوزيسيون خودفروخت
  

 حق مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم، در استانبول صورت گرفته است، ألۀر مس مذاکراتی د٢٠١٢ اپريلدر ماه 

 را، از استانبول در ترکيه به بغداد در عراق جلسهايران توانست محل برگذاری اين .  آن در بغداد استۀکه ادام

مپرياليستھا و صھيونيستھا اين اقدام ايران تودھنی محکمی به دولت ارتجاعی ترکيه بود، که به بلندگوی ا. منتقل کند

. و عربستان سعودی در منطقه بدل شده است و نقش بسيار خرابکارانه ای در برھم زدن ثبات منطقه ايفاء می کند

ترکيه نه تنھا به عنوان کشوری متجاوز قبرس را در اشغال خود دارد، در اوضاع داخلی سوريه دخالت نموده و 

، پايگاھھای ضد موشک در کشورش امريکاايران در خدمت منافع امپرياليست  ضد همزدور به آنجا اعزام کرده و ب

  .مستقر می سازد

، طبيعتا دستگاھھای تبليغاتی امپرياليستھا و صھيونيستھا به کار افتادند، تا با شانتاژ و جلسهدر قبل از برگذاری اين 

ا، خالف منشور سازمان ملل متحد، با دست تھديد به جنگ و اقدام به بمباران و کشتار مردم ايران و تحريم وطن م

پر و باال و از موضع قويتر، در اين کنفرانس شرکت کنند تا حقوق مسلم مردم ايران را پايمال نمايند و خواستھای 

غير قانونی خويش، از جمله پذيرش قرارداد الحاقی منع گسترش سالح ھای ھسته ای و تعليق غنی سازی اورانيوم 

  .يل نمايندرا به ايران تحم

 وی، که خالف آمال ملی مردم ميھن ما، ۀاز زمان خيانت محمد خاتمی رئيس جمھور سابق ايران و تيم مذاکره کنند

به تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران در جھت نيات شوم امپرياليستھا به مدت دو سال تن در داد و به زير قرار 

 گذارد، اين نخستين بار است که بحث در اين موارد، مجددا طرح می امضاء) پروتکل الحاقی( داد استعماری الحاقی

شود و بايد قبل از اظھار نظر قطعی، منتظر نتايج اين مذاکرات بود و ديد که آيا نمايندگان فعلی ايران در مذاکره به 

ز حقوق مسلم کشور ھمان راه خيانت ملی خاتمی می روند و يا در مقابل زورگوئی امپرياليستھا مقاومت می کنند و ا

  . مردم ايران، صرفنظر از نوع حکومت حاکم، دفاع خواھند کرد
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از ھمان تاريخ که ايران برای تحقِق حقوق قانونی خويش، اقدام کرد، سيل دروغ و دغل و اتھام و رياکاری 

مپرياليستھا، در اين رياکاری و جعل و تحريف ا. امپرياليستھا، عليه حقوق قانونی و ملی مردم ايران شروع شد

 ايران، که مخالف حقوق کشور خودش است، شرکت فعال داشت و دارد و در ۀبخشی از اپوزيسيون خودفروخت

اين . خدمت امپرياليستھا در مورد بمب اتمی دروغين ايران به پخش اکاذيب در خارج کشور مشغول است

سترش سالحھای ھسته ای را امضاء کرده که قرارداد منع گ رغم اين اپوزيسيون خواستار آن است که ايران علی

 واحد، اعم از چپ افراطی تا راست ۀ در يک جبھآنھا تماماً . است به زورگوئی امپرياليسم و صھيونيسم تمکين کند

 ضد ه ضد منافع آتی و آنی مردم ايران فعالند، و ھر روز از جيب بغلشان اسناد جديدی بهافراطی قرار گرفته و ب

خطر جنگ  و لولوی بمب اتمی مالھااين اپوزيسيون خودفروخته ھر روز شما را از . ی آورندمصالح ايران بدر م

اين اپوزيسيون خودفروخته از بمبھای امپرياليستھا وصھيونيستھای جنگ افروز و اشغالگر و .  می ترساندجھانی

ن باد ھواست و ھدفشان از د، گويا که امپرياليستھا خردگرا ھستند و حرفھا و تھديدھايشانجنايتکار ترسی ندار

اين مالھا بوده اند که در ھيروشيما و ناکازاکی بمب اتمی پرتاب کرده اند و يا . تھديدات استفاده از بمب اتمی نيست

حال ببينيد . کار گرفته انده گلوله ھای آلوده به اورانيوم رقيق شده را، در تجاوز به يوگسالوی و عراق و افغانستان ب

 ايرانی که خودش را پشت بمب اتمی موھومی آخوندھا پنھان کرده است با ساير ۀون خودفروختکه اين اپوزيسي

اين صورت ھمخوانی امپرياليستھا با اپوزيسيون .  امپرياليستھا و تبليغات آنھا چه ھمخوانی ھائی داشته است

  :خودفروخته ايران است

  . ج سال آينده دارای تسليحات ھسته ای خواھد بود بنيامين نتانياھو مدعی شد ايران در سه تا پن١٩٩٣در سال 

ئی نقل کرد که ايران بمب اتمی را تا سال امريکا نيويورک تايمز از قول منابع اسرائيلی و ۀ روزنام١٩٩۵در سال 

  . دست خواھد آورده  ب٢٠٠٠

 ھا توسط گاز  آقای دونالد رامزفلد دروغگوی جنگ عراق و ھمدست صدام حسين در کشتار ايرانی١٩٩٨در سال 

 يک موشک قاره پيمای ٢٠٠٣ اطالع داد، که در سال امريکا ۀسمی، برای ايجاد رعب و فضای وحشت، به کنگر

  .  را ھدف قرار دھدامريکاايران می تواند خاک 

  .  ساختن بمب اتم قرار داردۀ گزارش داد، ايران آشکارا در آستانالمان مجله اشپيگل ٢٠٠٣در سال 

يک خانم مفسر . دعوت می کنند، خاتمه نيافت" راست آزمائی"ات از جانب کسانی که ايران را به کار به اين جعلي

ما بايد به رقابت در خايه مالی ملی خاتمه دھيم و : " درخواست کردAnn Coulter، بنام ان کلتر امريکاتلويزيون 

 کلنر ٢٠١٢ ی ماه م٣ (.ع سالح کنيمسوريه را با بمباران به عصر حجر برانيم و بعدش برای ھميشه ايران را خل

  ).اشتات آنسايگه

 در يک گرد ھمآئی حزبی ٢٠٠٧ جان مک کين در سال امريکانامزد رياست جمھوری : "در ھمان روزنامه می آيد

 بگذاريد ايران را - "بمب، بمب، بمب بر ايران: "ھواداران جمھوريخوھان با خوشحالی سرود زير را می سرود

و " ملتی با تمايل کشتار جمعی"و رقيب انتخاباتی اوباما، آقای ميت رامنی که مردم ايران را . کنيمسرانجام بمباران 

 ھا پيام ما را هللايا آيت : " اعالم کرد٢٠١٢ چ ماه مار۵در " بزرگترين تھديد از زمان نازی ھا و شوروی می داند"

  ."ئی می دھيمامريکامی فھمند و يا ما به آنھا درسھائی از قاطعيت 

اينھا جعليات وتھديداتی است که اين تاريخ نويسان امپرياليستی در رسانه ھای گروھی توزيع می کنند و ايرانی ھای 

  .ئيد می نمايندأخودفروخته نيز آنھا را ت
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و " مالھای وحشی"ر لحن امپرياليستھا و صھيونيستھا مواجه می شويد که چگونه از ييباره با تغ يکه حال شما ب

، با توجه به شکل و شتاِب پيشرفت مذاکرات در استانبول و بغداد، "ديوانه"و  " جنگ افروز"و " حاسبهغير قابل م"

توانمند در درک "، "عاقل"، "خردگرا"و با توجه به بحران مالی جھانی که گريبان آنھا را گرفته است، آدمھای 

ناک نيست، اساسا بمبی در کار نبوده و نيست نه تنھا وحشت" وحشتناک آخوندھا"ديگر بمبھای . می سازند" منافع ملی

تمام گزارشات آژانس جھانی انرژی ھسته ای در وين، که مرتب اسرار بمب اتمی ايران را فاش . تا وحشتناک باشد

 اين اظھارات ۀباره فاقد اعتبار بوده و ھم يکه می ساخت و در اختيار رسانه ھای گروھی جھانی قرار می داد، ب

شما شاھد ھستيد که ديگر از آن سخنان پر طمطراق و انبارھای بمبھای اتمِی ھزار .  بوده استحدسياتبر اساس 

بيچاره آن . کيلوئی ايران، که گويا امنيت جھان سراسر امن وامان را، به خطر انداخته است، خبری نيست

اين . اکی به سر کند ايران که ھمه را از بمب اتمی آخوندھا می ترسانيد، حاال چه خۀاپوزيسيون خودفروخت

 سال می ١٩ حدود ٢٠١٢ تا سال  ١٩٩٣از سال . اپوزيسيون خودفروخته چه سرنوشت غم انگيزی پيدا کرده است

 امپرياليستھا ايران بايد ھم اکنون صدھا بمب اتمی داشته باشد، که در زير کوه ھا و در داخل جنگلھا ۀبا محاسب. گذرد

بيچاره . ستانشناسان امپرياليست ھر چه بيشتر می گردند، کمتر می يابندولی اين با. آنھا را مخفی کرده است

دنبال تبليغات آنھا خالف مصالح و ه ش بير دست اين عده شده و مانند بزاخف ايران که اسۀاپوزيسيون خودفروخت

 کنار اين روشن است که اين اپوزيسيون اکنون تالش می کند بی سر و صدا از. منافع ملی ايران راه افتاده است

  .  خيانت ملی فرار کند

  :ر لحن داده اندييحال اين شما و اين ھم نظريات منابع امپرياليستی که تغ

 ٢٠١٢ بروریدر ماه فوی . قبول ندارد، که ايران بمب اتم دارد" امريکاژنرال مارتين دمپسی رئيس نيروھای "

  ". گرفته است تسليحات اتمی بسازدما معتقديم ايران يک بازيگر خردگراست و تصميم ن: "اعالم کرد

. ی خردگرايانه عمل می کندئ ھسته ألۀاحمدی نژاد در مس"کيد می کند که أحتی رئيس پيشين موساد مائير داگان ت

  ."ايران را در حال حاضر بمباران کردن، احمقانه ترين نظری است که تا کنون شنيده ام

 اتمی ألۀی است، پس از بازديد از ايران و پژوھش در مسانالمآقای توتن ھوفر که يک سياستمدار دست راستی 

ن حکومت که در  وی که در ايران با يکی از مخالفا".ی در واقع معنائی نداردئبرای ايران تسليحات ھسته : "نوشت

ی وی ئ ھسته ألۀدر مس: "ی می نويسدئ ھسته ألۀ خرداد شرکت داشته است صحبت می کند، در مورد مس٢٢جنبش 

ھيچکس در ايران خواھان سالح . حق را به جانب دولت ايران می دادھمه ايرانی ھا که ما با آنھا ديدار داشتيم مانند 

ی، مانند ھر کشور ديگری در دنيا ئ صلح آميز از انرژی ھسته ۀولی ھمه ايرانی ھا از حق استفاد. ی نيستئھسته 

  ).لنر اشتات آنسايگه ک٢٠١٢ ماه مه ٣"(اين يک ھمگرائی ملی است. حمايت می کنند

 ۀروزنام. رئيس ستاد ارتش اسرائيل بن گانتس ساختن بمب اتمی از جانب ايران را غير محتمل می داند"

ايران به مرحله ای نزديک می شود که می تواند تصميم بگيرد که آيا تمايل به : "از قول وی نوشته است" ھاآرتص"

گانتس مطمئن نيست که .  خامنه ای تصميم نگرفته استهللاب آيت ليکن ھنوز رھبر انقال." ساختن بمب اتمی دارد

من فکر می کنم رھبری ايران مرکب از انسانھای کامال خردگرائی تشکيل شده . "خامنه ای از اين راه برود

  ).المان به نقل از خبرگزاری ٢۶/٠۴/٢٠١٢نسايگه انشريه کلنر اشتات ""(است

. عربی که در آنھا انقالب اتفاق افتاد، قابليت پذيرش دموکراسی را ندارند اساس ارزيابی نتانياھو اغلب ممالک هب"

در . که دموکراسی ليبرال را بپذيرند  استبداد اسالمی را از سر بگذرانند، قبل از اينۀاين جوامع بايد نخست يک دور

به چه : "نتانياھو. ردکنار اسرائيل در اين لحظه، در منطقه فقط ايران است که توانائی پذيرش دموکراسی را دا
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که ايرانی ھا در سه سال پيش يک انتخابات نسبتا آزادی داشتند، افراطی ھا را بيرون  که زمانی برای اين" دليل؟

مردم اگر .". کردند و بعد از آن احمدی نژاد و خامنه ای در آرای ميليونی تقلب نمودند و مردم را سرکوب کردند

  ).نسايگها کلنر اشتات ٢٠١٢ اپريل ٢٣"(قدرت کنار می زنندامکان داشته باشند مالھا را از 

 صلح آميز ۀکه چيزی گفته باشد، که بتواند به موقع سر خر را بگرداند، مدعی است که استفاد ن برای اينخانم کلينت

  : وی می گويد.  نظامی قرار گيردۀی اشکالی ندارد، فقط نبايد مورد استفادئاز انرژی ھسته 

ی ئن از ايران مدارک روشن می خواھد، که ثابت نمايد ايران انرژی ھسته  خانم ھيلری کلينتمريکاا ۀوزير خارج"

 کلنر ٢٠١٢ اپريل ١۵ و ١۴."(را برای مصارف مسالمت آميز می خواھد و تالشھای نظامی اش را کنار می گذارد

  ).نسايگهااشتات 

 ١۶: " اظھار داشتامريکا در مقابل سنای نوریج، در ماه امريکاآقای جيمز کالپر رئيس سازمانھای جاسوسی "

 اپريل ١۵ و ١۴"" (مدرکی ندارند که ايران می خواھد بمب اتمی بسازد" در اين زمينه امريکاسازمان جاسوسی 

 ).     نسايگها کلنر اشتات ٢٠١٢

ن را آغاز کرده و با نشريه ای است که تاکنون چند بار جنگ دشمنان بشريت با ايرا. کيھان لندنی را ھمه می شناسند

کرده است، که ايران چندين انبار بمب اتمی مخفی دارد و " ثابت" و اسرائيل به پايان رسانده است و امريکاپيروزی 

. به امپرياليستھا ھشدار داده و می دھد که نبايد فريب ايران را بخورند و از حمله به اين کشور خودداری کنند

 ننگين و جنگ افروزانه و تحريک آميز که در وابستگی اش به اسرائيل و ۀسابقسرويس سياسی اين نشريه با اين 

 گذشته شيمون پرز رئيس جمھوری اسرائيل، درست در جھت عکس ۀھفت: " نبايد شک و ترديد داشت، نوشتامريکا

 دوم کشتار يھوديان در جنگ(سخنان تند و اخطار آميز نتانياھو نخست وزير آن کشور، دعوی مشابھت ھلوکاست

ھلوکاست يک چيز و ايران "را با تھديدی که از جانب ايران متوجه اسرائيل است، وارد ندانست و گفت ) جھانی

اين واقعه امروز نمی تواند . در زمان ھيتلر جھان در خواب بود. مقايسه بين اين دو درست نيست. چيز ديگری است

  ".جھان بيدار شده است. اتفاق بيفتد

سرائيل از اين ھم فراتر رفت و اظھار عقيده کرد که اصوال بعيد می داند ايران به دنبال توليد  رئيس ستاد ارتش ا

  ).١٣٩١ ]ثور[ ارديبھشت٢٠ تا ١٢کيھان ."(ی باشدئبمب ھسته 

بمب در دست ايرانی ھا موقعيت : "طور خستگی ناپذير در رسانه ھای گروھی به اين اشاره می کنده اسرائيل ب"

به اين نحو که عربستان سعودی و مصر نيز در پی  -ر می دھدييا در تمام خاور ميانه شديدا تغراھبردی عمومی ر

يک بمب ايرانی به بنيادگرايان و افراطی ھای اسالمی يک بُعد تھديد آميز . ی خواھند بودئدستيابی به بمب ھسته 

از اين، . ی تھديد کندئ را از نظر ھسته جديدی می دھد، که نه فقط اسرائيل، بلکه می تواند بخشھای بزرگی از اروپا

سيسات اتمی ايران رفع أ نظامی ھدفمند به تۀ اجباِر ضروری می رسد، که اين خطر را با ضربۀاسرائيل به اين نتيج

 کلنر اشتات ٢٠١٢ چ مار٢٨(تکيه از توفان ." که تھران در شرايطی باشد که واقعا بمب را بسازد قبل از اينکند، 

  ).  نسايگها

 ۀ در خاورميانه، در يک مصاحبكايمرا ی مركزی سابق فرماندھسِ يرئ  John P. Abizaid ژنرال ابی زيد

 تا ١٠رخ ؤنسايگه، ما، منتشر شده در نشريه کلنر اشتات Jan W. Brügelmannبروگلمن . مطبوعاتی با يان وِ 

تا کنون فقط حدسيات موجود : "يدموھومی ايران  نظر می دھد و می گو" بمب اتمی" در مورد ٢٠١٢ چ ماه مار١١

به . برای من قابل فھم نيست که چرا ايران اساسا می خواھد سالح اتمی بسازد. است که ايران می خواھد بمب بسازد

ھر صورت خيلی بی ه  سياسی که بی جغرافياۀ آن رقابت تسليحاتی در يک منطقۀنفع ايران نيست، زيرا در نتيج
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ل محاسبه آغاز می شود، که شايد برای تروريستھا ھم امکان دسترسی به آن را فراھم ثبات است، با فرجام غير قاب

  ." تھران باشدۀآورد که نمی تواند مورد عالق

در مصاحبه با کريستين امانپور، خبرنگار سی ان ان، در  ٢٠١٢ ]ثور[ ارديبھشت١٢ايھود اولمرت، روز سه شنبه 

 ،جنگی بين آنھا نيست": ر مورد حمله به ايران ايجاد شده است، گفتمورد اختالفاتی که در ميان صھيونيست ھا د

 با حمايت امريکاآخرين راه حل گزينه نظامی است و من ترجيح می دھم اين کار توسط . بلکه اين يک بحث است

 مريکاا تنھا آری. ی غير از اين باشد به شکست منتھی خواھند شدئکشورھای بين المللی انجام بشود و اگر تالش ھا

 ".اسرائيل تنھا بايد قسمتی از آن باشد. بايد اين کار را بکند و اوست که بايد اين تصميم را بگيرد

: اولمرت در مورد سخنان رئيس سابق سازمان امنيت داخلی اسرائيل مبنی بر خطرناک بودن حمله به ايران گفت

. ستامريکا که گفتم بھترين راه، ھمکاری با  ولی ھمانطور،تفاوت نظرات استۀ اين غير طبيعی بود و نشان دھند"

معلوم است که بين مقامات . نبايد به اوباما دستوری داد و يا او را مقصر اعالم کرد و يا به او چيزی را ديکته کرد

ما قبالً به بوش اعتماد داشتيم و با او ھمکاری می کرديم و بايد اکنون نخست وزير . اسرائيل اختالف وجود دارد

  "من شکی ندارم که اوباما دوست اسرائيل است. يل ھم اين کار را بکنداسرائ

رھبران ايران به دنبال من می دانم که ": نخست وزير پيشين رژيم صھيونيستی در مورد سياست ھای ايران ھم گفت

تند و نبايد اکنون آنھا در موقعيت تھديد برای ما نيس. ی نيستند و افرادی عاقل و متفکر ھستندئتوليد بمب ھسته 

  ).تکيه از توفان"(.دايران حساب شده قدم برمی دار.  نظامی عجله کردۀبرای گزين

اين نمونه ھای کوچک نشان می ھد، دشمنان ايران و ساير ممالک جھان، تا به چه حد بی شرم و دورو و رياکار و 

ر مقابل آنھاست و نه تمکين به پاسخ به امپرياليستھا مقاومت د. يکشبه رنگ عوض کردند. نداغير قابل اعتماد

 معمر قذافی از ۀھنوز خاطر. تمايالت آنھا که پايانی بر آن متصور نخواھد بود و به نابودی تمکين کننده می انجامد

  .ذھن تاريخ دور نشده است

 ابراز آنھا نه تنھا از ترور دانشمندان اتمی ايران. کلی زار استه حال در اين ميانه کار سازمان مجاھدين خلق ب

 اساس ھمه شواھد در اين امر با موساد ھمکاری داشته اند، اکنون برای خودشيرينی و جنگ همسرت کردند و ب

 تحريمھای ايران و گرسنگی دادن به مردم ايران، به تدوين اسناد جعلی مبادرت ۀافروزی و دليل تراشی برای ادام

به عراق حمله کرد،  آنھا نيز چنين اسناِد اختراعی کشف کرده اند و مانند جرج بوش که با اختراع اسناد ساختگی 

ی ايران با سران ممالک غارتگر را به بن بست بکشانند ئکرده و در اختيار موساد گذارده اند، تا کار مذاکرات ھسته 

ترور کنند و  مھندس ايرانی را به موساد داده اند، تا آنھا را ۶٠آنھا نام . و تدارک جنگ و تجاوز به ايران را ببينند

  : ببينيد راديو بی بی سی در مورد آنھا چه نوشته است. اين خيانت ملی و جاسوسی را موجب افتخار خود می دانند

 ۀدر آستان":  خبر داد،٢٠١٢ ]ثور[بھشتيارد٢۴ کشنبهدر روز ي) BBC PERSIAN(ی سی بی بی فارسونيزيتلو

 شود، ی خلق شناخته مني مجاھدیاسي سۀقاومت که شاخ می ملی و غرب در بغداد، شوراراني ایئمذاکرات ھسته 

 ی اتمحاتي ساخت تسلی براقي در حال تحقراني نظر وزارت دفاع اري زیراني دانشمند و مھندس ا۶٠ شد یمدع

ھم منتشر ) Jerusalem Post"(جروزالم پست" از جمله روزنامه ی رسمۀ گزارش در چند روزنامنيا. ھستند

 ).توفان -لی ھستنداين نشريات اسرائي"(.شد

 حداقل در ،یادي زاتيجزئ":  خصوص گفتني المقدس، در اتي در بی فارسی سی بیخبرنگار ب" ی فتاحزيکامب"

 ی خلق مطلبني سازمان مجاھدی ادعاني جروزالم پست در مورد اۀروزنام.  منتشر نشده استل،ي اسرائیروزنامه ھا

"  زادهیمحسن فخر"فقط به نام .  استامدهي که ادعا شده، نیفر ن۶٠ آن ی گزارش اسامنيمنتشر کرده، منتھا در ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 سازمان ملل متحد تي امنی است و شوراراني ای اتمۀ ارشد برنامی است آشنا و ظاھرا از مقام ھایاشاره شده که نام

 ". کرده استمي او را تحرشيھم چند سال پ

 ٧ راني ای اتمۀ برنامی خلق بخش نظامنيھد سازمان مجایبنا بر ادعا":  افزودسي انگلی دولتۀ شبکخبرنگار

 ی ساخت بمب اتمی پخش ھستند و دارند روراني ایرنظامي و غی نھاد مختلف نظام١١ که در ، داردرمجموعهيز

  ". کنندیکار م

دولت ": عنوان کرد"  چه بوده است؟لي خبر در داخل اسرائنيواکنش ھا به ا" سؤال که ني در پاسخ به ایفتاح

 با ما نکردند و ی صحبتی ول،مي داشتلي اسرائري با دفتر نخست وزیتماس.  کرده استی واکنش خوددار ازلياسرائ

 ی رسانه ھای ھاتي امروز به وب سااگر.  نکردیادي توجه زیدر داخل رسانه ھا ھم کس.  کردنداريسکوت اخت

 -حداقل امروز -  ماجرا ني و در مورد ا تمرکز کرده اندی که تمام آن ھا بر مسائل داخلديني بی مد،ي بزنی سرلياسرائ

 ". نبوده استی صحبتچيھ

 با راني که ایگري دداري دني است و ھمچنکي در بغداد نزد۵+١ و گروه راني اۀ دوبارداريد":  شددهي پرسی فتاحاز

 ". تواند داشته باشدی مئی چه معنای ھمزماننيا.  داردنيبازرسان سازمان ملل در و

از داخل " ی بزرگ اطالعاتشتِ نَ  "کيرست باشد، در واقع د خلق ني سازمان مجاھدی ادعانياگر ا":  پاسخ داداو

 مذاکرات في خلق تضعنيمنتھا در حال حاضر، اگر قصد مجاھد.  خواھد زدراني به ای بزرگۀ است و ضربرانيا

 در رسانه که نير ا است؛ به خاطدهي دو روز به ھدفش نرسیکي ني شود گفت در ای در بغداد باشد، حداقل میاتم

 نکرده ی به گزارش آن ھا نشده است و دولت ھم صحبت چندانی توجه چندان-لي در داخل اسرائیحت -  ی عمومیھا

 حداقل اي منتشر خواھد شد یشتري باتي جزئندهي در چند روز آاي که آدي صبر کرد و ددي به ھر حال بای ول،است

 ". داشته باشدیري است که تأثدي اگر نکنند بعر؟ي خاي خواھند کرد یجھ سازمان توني ای به ادعاادولت ھا و رسانه ھ

 ني شک به گزارش مجاھددهي ھا ھم با دپلماتيد«:  گزارش خاطرنشان کرد کهني ااني ھم در پای سی بی بیمجر

 ".خلق نگاه کرده اند

ان با اشاره به خبر  ھمزمزين) Yedioth Ahronoth"( احرونوتعوتيدي "یستيوني صھۀ اساس گزارش روزنامهب

است " نيپارچ" خود در ی ھاتي فعالۀ و توسععي در حال تسررانيا":  نوشته استمجاھدين اتي به مدعهيفوق، با تک

 ". کندی را دنبال می کالھک ھسته اکيو ھدف ساخت 

 نيبا باالتر را دهيچي جامع و پیقاتي ساختار تحقکي راني ای اسالمیجمھور":  افزوده استیلي روزنامه اسرائنيا

 از،ي مورد نزاتي تجھافتي شده که با درجادي ایکي لجستی شبکه انيھمچن.  کرده استجاديدرجه محرمانه بودن ا

 ". کندی مليوصول به ھدف مورد نظر را تسھ

 از دانشمندان ھسته ی برخی تلفن ھاۀ شماری و حتی خلق اسامنيدر گزارش مجاھد":  احرونوتعوتيدي نوشته به

 ". منتشر شده استزين راني ایئ

 لي و اسرائامريکا که از جانب ،الملل ني بتي دانش و امنۀسسؤانگذارمي آلبرت، بنديويدآقای  خوب است بدانيم،

 ني مجاھد، به بعد٢٠٠٢از سال :  گفته استترزي روی به خبرگزار،کند ی را دنبال مراني ایئ  ھستهیھا تيفعال

ما با  .ستي نناني دھند که قابل اطمیعات بدون سند و گمراه کننده ارائه مآنھا اطال . ندارندیکارنامه چندان روشن

  .مي کنی برخورد منديگو ی به آنچه آنھا ماري بسديشک و ترد

کثيفترين نقش را . اين است واقعيت بمب اتمی ايران و افسانه سرائی امپرياليستھا و صھيونيستھا برای تمکين ملتھا

  .مردم ايران اين خائنان را ھرگز نخواھند بخشيد.  و خود فروخته ايفاء می کنددر اين ميان اپوزيسيون خائن
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