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 "الميادين"زيونی يبرگرفته شده از کانال تلو

  احمد مزارعی : برگردان از
  ٢٠١۴ اگست ٢۶ 
 

  دانشمندان ايرانی که تا کنون توسط امريکا واسرائيل ،
 ی ايران ، ترور شده اندئ ھسته ۀقصد متوقف کردن برنامه ب

  

  :می در اوضاع فعلی وتوضيح مترجم در طرح موضوع ترور دانشمندان ات 

والن نظامی در مرکز پارشين را در اختيار آنان ؤتی ، از ايران خواسته اند که نام مس. پی  .  ان والن ؤ مس اخيراً 

قت ويا  به علت حماجمھوری اسالمی ايرانقرار دھند ، اما ايران با اين در خواست مخالفت کرده است ، در گذشته 

ل ئي و اسراامريکاتی ، قرار داد که ھمگی توسط .پی.بی تجربگی نام چند تن از دانشمندان خود را در اختيار ان

، گزارشی از طرف پنتاگون به کاخ سفيد داده شد مبنی بر  به نقل از الجزيره ١۴/۶/٢٠٠۵  ترور شدند ، در تاريخ 

 نشدند ، نامشان در اختيارموساد قرار امريکا با   عراق که حاضر به ھمکاریکه پانصد نفر از دانشمندان اتمی اين

در . تی . پی .  نام اين دانشمندان را توسط بازرسان سازمان ، ان امريکاداده شد تا از ميان برداشته شوند ، دولت 

توانيد   و اسرائيل را میامريکادست آورده بود، شرح بيشتراين جنايات ه ب"  اتمیۀاسلح"ھنگام تفتيش عراق برای 

 "غرب» حقوق بشر«و » دمکراسی«قتل و ترور دانشمندان و "  : در سايت مجله ھفته ، تحت اين عنوان بخوانيد

  

 " :الميادين" عنوان فوق در کانال تلوزيونیۀادامه ترجم

، اتمی ايران در نظر دارندنشمندان  ترور داۀ و اسرائيل با در پيش گرفتن برنامامريکاز نظرصاحبنظران ايرانی ، ا 

 .رو سازند ، بيش از يک دانشمند در سالھای اخير ترور شده انده ی ايران رابا مشکل روبئ ھسته ۀپروند

شده وتفسير تحليلگران ايرانی در  سوی اسرائيل دراز میه ھنگام وقوع اين جنايتھا ، دست اتھام به ھميشه و ب 

 :می ايران ترور شده اند وون جمعی از دانشمندان اتاينمورد اينچنين بوده است ، زيرا تاکن

 " رو در روئی با ايرانۀمی در معادلوحذف دانشمندان ات" 

 انفجارموتور  وسيلهه  ، ب٢٠١٢ جنوریزيک اتمی دانشگاه تھران ، در تاريخ دوازدھم مسعود عليمحمدی ، استاد ف

 .يدسيکلتی که در نزديکی منزلش قرار داده شده بود ، ترور گرد

شده بود ، در تاريخ بيست مبيلش چسبانيده  بمبی که به اتوۀوسيله زيک اتمی ايران ، بمجيد شھرياری دانشمند ديگر ف

 .فريدون عباسی نيز، در ھمين تاريخ مورد سوء قصد قرار گرفت که نجات يافت  ، به قتل رسيد،٢٠١٠مبر ونھم نو
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ه ون مديربخش بازرگانی در ايستگاه نطنزبود ، نيز ب ، مصطفی احمدی روشن ، که معا٢٠١٢ سا ل جنوریدر 

 . بمبی که به اتو مبيل وی چسبانيده شده بود در نزديکی دانشگاه تھران، ترور گرديدۀوسيل

شکار به اسرائيل و دستگاھھای آ تحقيقات منجر به اتھام صريح و ۀدر ھر بار که اين ترورھا اتفاق می افتاد ، نتيج 

 :گذاشتند  کيد میأتی که روزنامه ھای معروف غرب نيز بر آن تشد ، اتھاما  و غرب میامريکاامنيتی 

گزارش داد که دولت اسرائيل در پشت عمليات ترورشھرياری ، قرار دارد، بر اساس " ساندی تلگراف "ۀروزنام

يتش، به ايران مورأدر روزھای آخر م) رئيس موساد(گزارش اين روزنامه، اين ضربه ای است که مائير داگان 

 ) .١(وارد کرده است 

 ۀ اولين عملياتی بود که رئيس تازۀمثابه ئی نژاد بترور رضا" لمان ، نوشت اچاپ ) ٢" (دير اشپيگل "ۀاما روزنام

 .موساد، تامير باردو ، پس از شروع رياست ، به آن دست زد

 امريکا، گزارشی را انتشار داد، که دولت در اسرائيل نيز " ھا آرتس "ۀدر ھمزمانی با اين ترورھا ، حتا روزنام

 اينھا بعضی از ۀوالن اسرائيلی را تحت فشار قرار داده تا ترور دانشمندان ايرانی را متوقف کنند، غير از ھمؤمس

 . نيز به عمل ترور نخبگان ايرانی اعتراف کرده اند. ا .آی.  ، سیامريکاموران سازمان اطال عاتی أم

آنھا را زيرتحريم بين " شورای امنيت "مندان ترور شده ، در ليست اشخاصی بوده اند که قابل ذکر است که دانش

المللی قرار داده بود، به نظر تحليلگران، انتشار نام افراد مذکور به عنوان تحريم بين المللی، از طرف شورای 

می ايران را و اتۀدانشمندان نخب  خواسته اند، ، بزرگترين ھديه به کسانی بوده که می) امريکادر حقيقت (امنيت 

 .ترورکنند

  

" قھرمانيھايش" شد ، برايش مراسمی بر پا کردند تا از هکه مائير داگان از رياست موساد بازنشست ھنگامی) ١(

شد و جمع کثيری در  زيون اسرائيل پخش میيطور مستقيم از تلوه برای مردم اسرائيل سخن بگويد ، اين مراسم ب

 کردند، اما ھنگامی که وی يکی از بھترين آمده بودند وبه سخنانش گوش داده و تشويقش میسالن بزرگی گرد 

 تا مدتی کف می را تعريف کرد، سالن غرق در شور وھيجان شده و ھمگی به احترامش ايستاده و" شاھکارھايش"

مردم نشان داد و گفت، اين  را بلند کرده و به جاپانیوی يک چاقوی بزرگ: اما شاھکار بزرگ مائير داگان  زدند، و

 گوش تا گوش از گردن جدا کرده  فلسطينی را ٢٠٠باشد و من با اين چاقو سر   آريل شارون به من میۀچاقو ھدي

طوری که مورد تشويق آريل ه کرد، ب داد که چگونه وبا چه مھارت وسرعتی سر آنان را قطع می ، وی شرح میام

 ......./گرفت و شارون قرار می

  

 گزارشی را انتشار داد که شرکت اشپيگلديربه مرکز اتمی بوشھر، " استاک نت" ويروسی ۀپس از حمل) ٢(

ر ، در اسرائيل الليون ديلمان با ھمکاری دولت اسرائيل از مدتھا پيش مرکزی را با سرمايه گزاری يکصد مازيمنس 

 ويروسی مذکور را ۀوليه برای حملمی بوشھر در آن مرکز، تمھيدات اوسيس کرده و با ساختن ماکت مرکز اتأت

 .تدارک ديده بودند

  

 ٢٠١۴ اگست ٢۴


