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  براي ترور دانشمندان هسته اي ايران استعدادجاد اي
  حقوقدان - اميرفيض

ژانس بين المللی اتمی برای سازمان ملل متحد آگزارش اخير ،سی که ھمين  ديروز انتشاريافت –بی  –بنابرگزارش بی 
ژانس اتمی آری داشته اند  نماينده اير ان درژانس ھمکاآ حاوی اسامی دانشمندان ومتخصصان اتمی ايران است که با

نھا وسبب تروردانشمندان آاعالم کرده که معرفی وذکرنام دانشمندان ومتخصصين اتمی ايران بی توجھی به امنيت جانی 
  .ومتخصصان اتمی ايران بوسيله اسرائيل ميگردد

درخارج ھم دراين باره يعنی انتشار  سرشناس  قبل يکی از افرادمد که چندين ماه آھنگاميکه از اين خبرمطلع شدم يادم 
پی مطلب را درميان کاغذ ھا (که ديگردنبال کاسامی دانشمندان اتمی ايران مطلبی را گفته بود خيلی سعی کردم تا توانستم 

  .که پيداھم شد، نھا نيستم) پيداکنمآبايگانی کردن 

مطلبی ارائه داده است که  سال جاری  فروردين  ١٩درقای تريتا پارسی که معروف حضور خوانندگان اين تحريرھست  آ
مطلب مزبور چنين   ،نرا پخش کرده استآقای داريوش سجادی وسايت بصير آالک سخن متعلق به وب سايت ھای خبری 

   :است

ال <برای تسليم ايران درپرونده اتمی بايد ايران رامجبورکرد که ليست کل دانشمندان خود راباذکر محل سکونت واشتغ<
  >مد دراختيار شورای امنيت قراردھد>آومحل ھای رفت و

  مالحظات عيان 

توليد                                                                 ِ ژانس اتمی درانتشارنام دانشمندان ومتخصصين اتمی ايران درزمينه ھای  آاقدام بی مناسبت  وبی سابقه  -١
را عنوان نآ  ،قای تريتا پارسی است که چندين ماه قبل از تھيه گزارش آژانس اتمیآاز طرف کسانی مانند     ِ شده  

ن استفاده واجرا آژانس ھم از آمان ملل متحد شده است  که ن از طرف شورای امنيت سازآوخواستار اجرای 
   .کرده است

خواننگان محترم اگر يک بارديگر توصيه تريتا پارسی رابادقت بخوانند  وبخصوص روی عبارت < باذکرمحل واشتغال 
ه سازی وھمکاری برای ترور دانشمندان اتمی ايران کامال  تصديق مد > تمرکز فکری بدھند زمينآومحل ھای رفت و

  .ميشود

يا مبارزه سياسی باحکومت کشورخودی به اين معناست که ما دانشمندان کشورمان را نابود کنيم؟ مبارزه آ -٢
  نافرمانی مدنی وانتخاب طريق دمکراسی يعنی اينکه  دانشمندان کشورمان رابه تيرترور اسرائيل بدھيم؟

راطرف تعرض ی کشورشان ملعفنی و ندانشمندان ومتخصصي چ کشوری درجھان مخالفان حکومتيدرھ -٣
نھا فراھم ميکنند اين سرمايه آقرارداده اند که کسانی پيشاپيش زمينه رابرای دستيابی تروريست ھا ونابودی 

 ينصصخنشمند ومتگ ملی ايران چرا بايد وجه المصالحه مبارزه سياسی بشوند درحاليکه ميدانيم دارھای بز
  .عالقه ای به دخالت درامورسياسی راندارندامورفنی بطور طبيعی 

ايرانيانيکه باجمھوری اسالمی مبارزه ميکردند غالباازنام ھاونشانی ھای استتاری برای حفظ امنيت خودشان  -۴
وھمان رود که گاه شود وبراآازمحل اقامت ونام ونشان وساعات کاردشمن کافی است که زيرا مينمودند استفاده 

ايرانی مخالف جمھوری اسالمی درخارج ازکشوررفت وھمان خواھد رفت که بردانشمندان ومتخصصين  ۶۴بر
  .اتمی ايرانی رفت يعنی بوسيله اسرائيل ترور شدند

  مده ميخوانيم :آ  ١۴/۶/٢٠٠۵در گزارشی که درسايت الجزاير درتاريخ  -۵

اقی بوسيله تروريستھای اسرائيلی به قتل رسيده اند  ھمين گزارش ن عريکادميسآاستاد دانشگاه و ٢٠٠دانشمند و ۵٢٠
   :ميگويد
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مريکائی ھا درعراق به دنبال جستجوی سالحھای ھسته ای  آموقعی که بازرسان سازمان ملل متحد بنابردرخواست 
نھا بوسيله اسرائيلی آزيرنظر< ھانس بليکس > بودند از اسامی ومحل اقامت دانشمندان اتمی عراق مطلع شدند وشکار 

   .ھا بسرعت انجام شد

نچه درعراق بعد از افتادن نام متخصصين عراقی بدست آ(خواننگان گرامی کمی دقت الزم است تا يقين فرمائيد که 
نرا منتشرکرده است که نبايد دراين ماجرا از آژانش اتمی آمريکا واسرائيل افتاد تطبيق ميکند با نام دانشمندان ايرانی که آ

  )اين طرح ياد الزم رانکرد !قھرمان

ه جھانيان به اين جنايت ھولناک اسرائيل درعراق تشکيل شد يدرمادريد کنفرانسی برای توج ٢٠٠۶وريل آ  ٢۴و ٢٣در 
يک دانشمند عراقی به نام دکتراسماعيل خليلی که از مديران کنفرانس بود شرح دقيق ترورھا واسامی ترورشدگان ومحل 

  (کپی گزارش مزبور موجود است) کنفرانس توضيح داد نان رابهآاقامت 

شکار دانشمندان ومتخصصين کشورھابوسيله اسرائيل محدود به عراق وايران نيست درھرکشوراسالمی که  -۶
   ١. متخصصينی شناسائی شوند  ھدف ترور اسرائيل قرارميگيرند

يت اسرائيل ترور متخصص مصری شروع شد واولين فعال ۶٠درمصر شکار دانشمندان اتمی وصنعتی ازدھه   - ١-۶
ن کارگاه رامنفجر کرد وھمين آلمانی بنام کروج آسازنده موشک  مصری بود که باوارد ساختن يک جاسوس 

عمليات متخصصين ودانشمندان مصری وليبيائی کشته  نودراي وردآبرنامه را سالھای بعد درليبی به اجرا در
 شدند

   .مريکا ترورشدآدردترويت  ١٩۶٧ ب سميرددانشمند ممتاز ھسته ای مصربنام نجي ٢-۶

  .درمصربوسيله اسرائيل ترورشد ١٩٨٠اتمی مصردر دکتر سعيد بدر متخصص ٣-۶

  .يکی از  بزرگترين دانشمندان اتمی مصربنام بخشی المشد درھتلی درپاريس ترورشد ١٩٨٠درسال  ۶-۴

خودش مسموم شد  اينيشتن گفته است عالمه مصری دکترعلی مصطفی مشرفه معاون علمی اينيشتن  دراطاق  ۶-۵
   .مرگ او خسارتی برای جھانيان است

رئيس سازمان موساد اسرائيل رامسئول قتل  وکشتار دانشمندان مصری  >مانيز داغان<روزنامه االھرام قاھره  ٧-۶
   .دانستانی (مسعود عليمحمدی) واير

رانی بوسيله اسرائيل رادارند چرابايد  زمينه فاش ساختن قای ترتيا پارسی که جامع اطالعات ترور دانشمندان عراقی وايآ
يا دوراز احتياط است گفته شود که <مشت آ  ؟ژانس اتمی فراھم سازدآنام دانشمندان ومتخصصين ايرانی رابوسيله 

  بدليل اصرارايرانيان پرنام ونشانژانس آانتشار اسامی دانشمندان اتمی ايران بوسيله  نمونه خرواراست> وچه بسا
   .وتقاضا وھدايت سازمان ملل متحد وآژانس اتمی بوده است

اين عالئم نشان ميدھد که وقتی مسئولين باالمقام اسرائيل ميگويند جنبش سبزسربازان ماھستند چندان بی ربط ھم 
  .نميگويند

 

                                               
ز سوی ھرکسی به ھرمنظوری که باشد در ا ، در جايی موثراستانتشار نشانی و محل اقامت و شيوه زندگی ھرکسی که در مبارزه شرکت دارد- ١

 نيز کسانی که در انتشار آدرس و مشخصات ديگران شرکت ميکنند قابليت تعقيب در دادگاه را دارد. ھمين راستا مورد استفاده قرار می گيرد.
 قالب نگرانی اين نوشتار قرار می گيرند.در


