نقش رژیم در «قتلهای زنجیرهای متخصصان» ایرانی ،ایرج مصداقی

زنجیرهایمتخصصان»تأکیددیگریاستبرماهیتضدبشرینظامنکبتوالیتکهبرای"

قتلهای

کسرحمنمیکند.ازاحمدخمینیگرفتهتاسعیدامامیوتا


بردمقاصدشبههیچچیزوهیچ

پیش
میتواندبهسادگیحذفشود
هرکسیکهتاریخمصرفاشبهپایانبرسد 

.متخصصاناتمی.
ویژه خبرنامه گویا
هستهای»ایرانیازجمله

بنابهادعایمقاماتاطالعاتی،امنیتیوسیاسیرژیم«۴،دانشمند
مسعودعلیمحمدی۲۲،دیماه،۸۸مجیدشهریاری۸،آذر،۸۸داریوشرضایینژاد۲،مرداد،۰۹۸۱
توسطسرویسهایامنیتیاسرائیل«،مزدوراناستکبار ومصطفیاحمدیروشن۲۲،دیماه۰۹۸۱

بهقتلرسیدهاندوچندتنازجملهفریدونعباسیدوانیوتعدادیناشناس »جهانی»و«منافقین

جانسالمبهدربردهاند

.نیز
گذازیهاوترورهای


بمب
یدستگاههایامنیتیواطالعاتیرژیمدر


توجهبهسابقه
ازنظرمنبا
هایزنجیرهای»مزبورتوسطدستگاهامنیتیجمهوریاسالمیوبامقاصدخاص

داخلی «،
قتل
.سیاسیوتبلیغیانجامگرفتهاست
نگاهمنبهاینموضوعهمراهیباتئوریهایمعروف«کار،کارخودشاناست»و

توطئههای«

نیستبلکهبرپایهیاستداللومنطقوتکیهبرتجربیات۹۹سالگذشتهاست

داییجانناپلئونی»

.
***
سابقهیگردانندگاننظامدرارتکابجنایتوانداختنمسئولیتآنبهدوشدیگرانبهپیشازتشکیل

حکومتاسالمیبرمیگردد

.
نمیهنمان«سینمارکس»آبادانرابهآتشکشیدهوصدهاانسان

بهخاطرداریمکهچگونهحاکما
رادرآتشجهلوکینهتوزیخودسوزاندندوبهخاکسترتبدیلکردندتامسئولیتآنرابهدوش

بیگناه

حکومتپهلویبیاندازندوبهزعمخودشانآتش«انقالب»راشعلهورکنند.ماشاهدبودیمکهسید
شببازیدادگاهسینمارکسآبادانراادارهکردتا


چگونهخیمه
اصالحطلب»
حسینموسویتبریزی« 
.ردپایجنایتکارانبهحوزهعلمیهو«بیوت»قمنرسد
ازاولینسالهایتشکیلنظاموالیتفقیهدولتجمهوریاسالمیبادستبازتریاینسیاسترابه

هاماشاهدجنایاتگوناگوندستگاه


سال
شکلهایگوناگونمورداستفادهقرارداد.درطولاین

شانانداختهاند


کهمسئولیتآنرابهدوشمخالفان
امنیتیواطالعاتیرژیمبودهایم

.
:ازجملهبهخاطرداریمکه
چگونهباهدایتحزبتوده،صحنهآراییکودتاتوسطقطبزادهرا

اینسیستمدرسال۰۹۳۰
بهکشفآننائلآمدوباترفندیقطبزادهرابهاعترافواداشتونهتنهااو

سازماندهیکردوسپس
هللاشریعتمداریرابامیلیونهامقلدوهواخواهازصحنهخارج

رامقابلجوخهیاعدامقراردادبلکه 
آیت

.کرد

امامرضا»«،مقدس»«چگونهدر«ظهرعاشورا»،کهباسیخرداد۰۹۳۹مصادفشدهبود،درحرم
گذاریکردودههاتنرابهشکلیفجیعبهقتلرساندوصدهاتنرا


ترینمکانشیعهدرایران،بمب
ازخامنهایگرفتهتارفسنجانیووالیتیو

زخمیکردتامسئولیتآنرابهدوشمجاهدینبیاندازد.
وزرایاطالعاتوکشورو...همگیبهمیدانآمدندومجاهدینرامسئولاینعملیاتجنایتکارانه
.معرفیکردند
عواملوزارتاطالعاتدرمسجدسنیهادرسیستانوبلوچستانبمبمنفجر

چگونهدرسال۰۹۳۹
.کردندوآنرابهمجاهدیننسبتدادند
کشیشهایمسیحی،هایکهوسپیان،مهدیدیباجوطاطائوس

چگونهدرسال۰۹۳۲و۰۹۳۹
انهبهقتلرساندندومسئولیتآنهارابهدوشمجاهدینانداختند

.میکائیلیانرابیرحم
هایهولناکآنهارا


شکنجه
یاینتوطئههامتهمانیرانیزدستوپاکردندوبا


جنایتکارانبرایهمه
هاوانفجارهارا


یبازجویان،مسئولیتاینقتل

شده
پرداخته

وادارکردندکهطبقسناریوهایساختهو

.بپذیرند
 :هنوزیادماننرفتهاستکه
.چگونهاحمدخمینییادگارامامرابهقتلرساندندوازآنبهعنوانمرگمغزییادکردند
چگونهبازجویانوزارتاطالعاتبنابهدستورخامنهایکهگفتهبودهرطورشدهبایستیمتهمان

هایزنجیرهای»پاییز۳۳رابهموسادواسرائیلوصلکرد،سعیدامامیرابهقتلرساندندوازاو

« 
قتل
کردندوهمسروهمکارانشراتحتشدیدترینشکنجههاقراردادندتا

بهعنوانجاسوسموسادیاد
دادهوجزوهی

فیلمهایشرارویاینترنتانتشار
دیکتهشدهازسویبازجویاناعترافکنند .

بهنکات
هشتصادصفحهایازاعترافاتمتهمانپخشکردند

.
مباالتیبسیجودرگیریهایدرونیباندهایرژیمدرشیرازحسینیهرهپویانوصال


چگونهدراثربی
جا،منفجرشدودههاتنکشتهوزخمیشدندوعاقبتپساز


موادانفجارینگهداریشدهدرآن
اومسئولیتاینانفجاربهعهدهی«انجمنپادشاهی»

سفرخامنهایبهشیرازوبنابهدستور

خبرازهمهجاراباخدعهونیرنگموردمحاکمهقراردادهوبهجوخهی

گذاشتهشدوچندجوان 
بی
.اعدامسپردند
http://www.irajmesdaghi.com/print_Maghaleh.php?id=172
چگونهپسازکشتارمردمدرجریاناعتراضاتتابستان۸۸مقاماتامنیتی،اطالعاتیوقضاییو
ایگرفتهتااحمدینژادومصلحیو

سیاسیوتبلیغاتیرژیمدرباالترینسطحازالریجانیهاو 
اژه

تالشکردندباخلقسناریوهایعجیبوغریبقتلنداآقا ...حدادعادلوطائبونقدیوجعفریو

 ...منافقین»و«استکبارجهانی»و«سرویسجاسوسیبریتانیا»و«بیبیسی»و«سلطانرابه
منتسبکنندوتاآنجاپیشرفتندکهخودنداآقاسلطانودکترآرشحجازیشاهدقتلراازعوامل

فیلمهایمختلفوگاهمتضادیهمتولیدکردند
رفیودرراستایتحققجعلیاتشان 

.اینجنایتمع
چگونهباالترینمقاماتقضاییواطالعاتیوامنیتیرژیمبرایزیرسوالبردنادعاهایکروبیدرمورد
تاآنجا
ودرفریبکاریخود 

شکنجهوتجاوزدرزندانها،سناریوی«سعیدهپورآقایی»راخلقکردند.

پیشرفتندکهمیرحسینموسویواعضایدولتخاتمیرانیزبهاشتباهانداختندودرمراسمختمی
.کهوزارتاطالعاتمعرکهگردانآنبودشرکتکردند
چگونهمقاماتنظامی،سیاسیوامنیتیرژیمازجعفریگرفتهتاحدادعادلونمایندگانرژیمدر

هایخیابانیبهقتلرساندهبودنداعالمکردند


تظاهرات
مجلسو...درحالیکهنزدیکبهصدنفررادر
بسیجیکشتهشدهاندو۸نفرازمردم.یعنیمردمبیدفاع۲۱بسیجی

تظاهراتها۲۱

کهدرجریان
هاینظامیوانتظامیوچماقدارانوجوخههایتروررژیمتنها۸نفررابهقتل


اندونیرو

راکشته
بهگفتههایمحمدعلیجعفریفرماندهسپاهتوجهکنید

رساندهاند.

:

درحوادثاخیر۰۹نفرازنیروهایبسیجوحدود۳نفرازنیروهایمردمیکهبعضاسابقهبسیجی«
نیزداشتندبهشهادترسیدندکهنیروهایمردمیدرترورهایکورونیروهایبسیجیبااقدامازپیش
تعیینشدهبهوسیلهزیرگرفتنباخودرویاباپرتابسنگواشیایمختلفبهشهادترسیدند.از
نفرکشتهشدندکهمقایسهاینآمارنشانمیدهدنیروهایامنیتیو

مخالفینومعارضیننیز۸
بسیجعلیرغمگستردگیباالیاینحوادثبهخوبیمتوجهحفظجانمردمبودند

».
http://www.radiofarda.com/content/F8_GENERAL_JAFARI_POST_ELECTION_ASSESSMENT/1
810345.html
ادعاهایجعفریفرماندهسپاهدرحالیصورتگرفتکهصدهاساعتفیلمازسرکوبوکشتارمردم
بهدستنیروهایامنیتیوانتظامیدرجهانپخششده،فیلمزیرگرفتنمردمباخودروهاینیروی
بینالمللیانتشاریافتهبود.اودرحالیازکشتهشدن۲۱بسیجی
ترینرسانههای 


درمهم
انتظامی

یادکردکهازذکرنامیکبسیجیکشتهشدهعاجزبود.وتنهاموردیکهرویآندستگذاشتند
کبیریبسیجیاهلشهرریبودکهدرتصادفباماشیندرسعادتآبادکشتهشدهبود.

حسینغالم

اصغریروشننمایندهدادستانپسازگذشتدوسالونیمازواقعهخواستاراشدمجازاتفردیشد
کهبهایناتهامفشارهایزیادیراتحملکردهبودامادرجریاندادگاهمشخصشدکهمتهمدرزمان
.تصادف،دربازداشتبودهاست
http://rajanews.com/Detail.asp?id=110756
باتوجهبهنمونههایذکرشده،دراینیادداشتنگاهیخواهمداشتبهروایترژیمازترورمتخصصان

ایرانی
برمیگردد.اردشیر

شدهییکمتخصصاتمیایرانیبهدیماه۸۸


هنگاماعالم

یمرگنابه
سابق 
ه
حسینپور۴۴سالهاستادیاردانشگاهومتخصصدرالکترومغناطیسکهدرحالکاربررویپروژه
هایتحقیقاتیدرمراکزهستهایرژیم


مسمومیتهنگامانجامفعالیت
هستهایاصفهانبوددراثر

بعضیازمنابعتالشکردندفوتویراکهناشیازعدمرعایتاستانداردهایالزم()۰در .فوتکرد
ایرژیمبودبهتوطئهیموسادربطدهند.بااینحالرژیمپسازگذشتششروزمدعی


مراکزهسته
شیرازفوتکردهاستوبعدهانیزازمتهمکردنموساد

شدکهویدراثرگازگرفتگیدرمنزلشدر
.خودداریکرد
،مسعودعلیمحمدی،استادفیزیکدانشگاهتهرانبود

هایزنجیرهایمتخصصان»

اولینقربانی« 
قتل
جویانشتوصیهکردهبودکهدر


دادهوبهدانش
کهاتفاقاًدرانتخاباتسال۸۸بهنفعموسویرأی
تظاهراتهایمردمیبرعلیهکودتاچیانشرکتکنند

.
http://aftabnews.ir/vdcepf8o.jh8x7i9bbj.html
ترورویپسازوقایععاشورا۸۸وترورخواهرزادهمیرحسینموسویصورتگرفتودرهمانساعات
.اولیهانگشتاتهاممتوجهدستگاهامنیتیرژیمونیروهایسرکوبگرسپاهپاسدارانشد
بهآنهابرایفراراززیربارمسئولیتاینجنایت،ابتدا«انجمن

هایوابسته


دستگاهامنیتیورسانه
پادشاهی»راکهدرآنروزهاوجودخارجیهمنداشتودستگاهاطالعاتیوامنیتیازعنوانآنبرای
استفادهمیکردعاملترورمعرفیکردندوسپسپایاسرائیلوآمریکاو

پیشبردمقاصدشومخود
جنازهوتابوتمسعود

انگلیسو«منافقین»رابهمیانکشیدند.ودرادامهتالشنمودندباربودن
علیمحمدیوگسیلعزاداراناستخدامیکنترلصحنهرادردستداشتهباشد

.
http://www.aftabnews.ir/vdcfvcd1.w6dmxagiiw.html
یمسعودعلیمحمدیمیرفتتابهدستفراموشیسپردهشودکهدرتاریخ۸


موضوعپرونده
ودرهفتهیبسیجکهقاعدتاًغلظتجوامنیتیشهربهمراتببیشازمواقععادیدیگر

آذرماه۰۹۸۸
بهفاصلهیزمانینزدیکدرشمالتهرانرادادند

شودرسانههایرژیمخبرازسهانفجار

 .
می

هایمربوطهبپردازمبهتحوالتپیشازآناشارهمیکنم


پیشازآنکهبهموضوعانفجار
.
دراواسطتیرماه۰۹۸۸اخباریمبنیبرانتشارویروس«استاکسنت»درجهانانتشاریافت.تقیپور
اعالمکردکهرایانههایآلودهشدهبهاین

وزیرارتباطاتوفنآوریجمهوریاسالمیدرآبان۰۹۸۸

ویروس،شناساییشدهودرمرحلهیپاکسازیقراردارند

.
http://www.rahpouyan.net/index.php?news=745
نحوهیکارویروس

سایت«گرداب»وابستهبهوزارتاطالعاتباانتشارگزارش«اشپیگل»درمورد
تخریبهایایجادشدهتوسطاین

«استاکسنت»کهتوسطاسرائیلطراحیشدهبودبهمیزان
:ویروساشارهکرد
ایاستکهقابلیتنفوذازرایانههایفوقالعادهایمنراداردکه«
نت،یکویروسرایانه 


استاکس
پیشترایناعتقادوجودداشتکهنفوذمجازی،

(اتفاقا)بهشبکهاینترنتنیزمتصلنیستند.هرچند
یکسالپیشیعنیژوئنسال0202بودکهایننفوذورسوخ،وارد
امریغیرممکناستاماحدود 
استاکسنت،واردتاسیساتاتمینطنزایران

عرصهسیاستجهانینیزشد.درآنتاریخ،ویروس
.شد؛سایتیکهدانشمندانایرانیدرآنمشغولغنیسازیاورانیومهستند
نتباورودوتاثیرگذاریبردستگاههایسانتریفوژفعالدرنطنز،آنهاراازدرونویرانو


استاکس
استاکسنت،نخستینسالحسایبری

غیرفعالکرد.اینحملهنفوذبهقلببرنامهاتمیایرانبود.
نت،درواقعیکمخفیگاهشکندیجیتالاستکهقابلیتنفوذبه . ...ژئویلتیکدنیااست


استاکس
برنامهرایانهای،بهطور

زرادخانههایتسلیحاتمدرنراداراست.اینحملهنظامیبااستفادهازیک

».هدفمندصورتگرفت
http://www.gerdab.ir/fa/news/7009
درستهنگامیکهاسرائیلوکشورهایغربیباطراحیویروس«استاکسنت»ونفوذآندر
هاینطنزونیروگاهاتمیبوشهروطرحهایفوقصنعتیرژیمضرباتکاریوحساسیبه


سانتریفوژ
پروژهیاتمیآنواردکردهوباموفقیتیبزرگروبروشدهبودند،رژیمجمهوریاسالمیبرای

مظلومنماییمدعیشدکهسهانفجارتوسطموساددرتهرانانجامگرفتهاست.درحالیکه

سرویسهایامنیتیاسرائیلوغربپسازپیروزیبزرگیکهبهدستآوردهبودندنیازیبهتروربی

باالترازآنهادرایران

فتکههزاراننفرهمسطحیا

حاصلچندپاسداریامتخصصفیزیکوبرقون
وجوددارندنداشتندکهدرصورتموفقیتمیتوانستیکفردراازصحنهحذفکندویادرصورت

دستگیریتروریستهاافتضاحبزرگیبرایآنانبهوجودآورد.توجهداشتهباشیدمنابعمستقل،

هاینظامیتلقیمیکنند


رابیشازبمباران
تخریبهایناشیازحمالتویروس«استاکسنت»

.
sabzlink.com/story.php?id=43667
محصولکارهزارانمتخصصهستهایایرانراازبینبردویادچارتخریبکرد.این«

استاکسنت»

افتادنراهاندازینیروگاهاتمیبوشهرشد


حملهباعثعقب
.
http://aftabnews.ir/vdcdkf0fzyt0x56.2a2y.html
نگاهی به سه انفجار همزمان در تهران و در هفتهی بسیج
اولینانفجارساعتهفتودهدقیقهصبحدوشنبهدرمنطقهبلوارارتشدراقدسیهتهرانرویداد،
دکترمجیدشهریاریاستادفیزیکدانشگاهبهشتی،بهقتلرسید.دراینحادثههمسرورانندهوی
.نیزمجروحشدند
ازحادثهیاولدر

درانفجاردومکهساعتهفتوسیدقیقهصبحوبهفاصلهیبیستدقیقهبعد

منطقهولنجکتهرانرویداد،دکترفریدونعباسیاستاددانشگاهبهشتیبههمراههمسرشکه

تروریستهاقرارگرفتهوبدونآنکهآسیبیببینندازمهلکه

سوارپژوی۲۱۳خودبودندموردهجوم
.گریختند
بنابهگزارشسایتجوانآنالینارگانرسانهاینیروهایامنیتیسپاهپاسداران،درانفجارسومکهدر

روبرویداروخانهاینشهرک۲۸هزارنفریبهوقوعپیوست،یکپژوی۲۱۳

«شهرکشهیدمحالتی»
سایتهایتابناک،الف

خبرانفجاردرشهرکمحالتیبالفاصلهتوسط

منهدمودونفربهقتلرسیدند.
کهبهسپاهپاسداراننزدیکهستندانتشاریافت.بعدازگذشتچندساعتخبرانفجارمذکور ...و
توسطسرتیپدومپاسدارحسینساجدینیارئیسنیرویانتظامیتهرانبزرگتکذیبشدوپساز
.آنجوانآنالينبدونهیچتوضیحیخبراولیهخودراحذفکرد
http://www.khabaronline.ir/news-112035.aspx
درشهرکنظامیمحالتیآنهمدرمقابل«داروخانه

بدیهیاستموضوعانفجاردرپژوی۲۱۳
وکشتهشدندوسرنشینآننمیتواندموضوعیباشدکهیکخبرنگاردرذهنخودتولید

لشکرک»
.کند
جزئیاتاينخبرنشانمیدادکهجوانآنالينازمکاناينانفجار،نوعخودرووتعدادکسانيکهجان

تنگاتنگیباکسانیکهاینعملیاترامدیریتکردهاند

باختهاندمطلعبودهاستودرواقعارتباط
.داشتهاست
هایکشته


پاسدارانوخانواده
توجهشمارابهایننکتهجلبمیکنمکهبسیاریازفرماندهانسپاه

اینشهرکزندگیمیکنندووورودوخروجازآنتحتکنترلنیروهای

شدگانسپاهدرجنگدر
اهمیتشهرکبراینظامتاآنجاستکهساکنانآنتحت .وابستهبهسپاهپاسداراناست

تبلیغیسپاهپاسدارانقرارمیگیرند

آموزشهایویژهفرهنگیو

.
http://www.sepahnews.com/shownews.Aspx?ID=8c1545be-291d-4f74-ae28-72222c57e8d6
موضوعازدوحالخارجنیست.یاطراحانعملیاتفوقدرسپاهپاسدارانپیشازآنکهعملیاتانجام
توأمبودهخبرآنراپخشکردهاند؛غافلازآنکه

شودبهتصوراینکهماننددوعملیاتدیگرباموفقیت
عملیاتمذکوربهخاطرمشکالتیکهدرحیناجراپیشآمدهانجامنگرفتهاست؛یاعملیاتانجام
بنابهدالیلامنیتیآنراتکذیبکردهاند

.گرفتهو
درصورتصحتخبراینسؤالپیشمیآیدکهقربانیانپژوی۲۱۳شهرکنظامیمحالتیچهکسانی

بودند؟
داندوقوعیکعملیاتتروریستیدرهفتهیبسیجودرشهرکنظامیمحالتی


هرعقلسلیمیمی
ینیروهایامنیتیبرمیآیدوبسوتأکیدرویاینعملیاتوقربانیانآن


فقطوفقطازعهده
توانستحرفوحدیثهاییبرایدوعملیاتدیگرهمکههمانروزبهمورداجراگذاشتهشده


می
.بودندبهوجودآورد
مینیسیتی

ازسویدیگرفاصلهیبینسهانفجاردرشهرکمحالتیواقعدر«

،بلوارارتشدر»
تروريستيدرايرانآنهمدرهفتهیبسیج

اقدسیهوولنجککمتراز۰۱کیلومتراست.براييکگروه
دقتدرفاصلهزمانينیمساعتدستبهعملیاتبزندوهیچیک

بسیاردشواراستکهبتواندبااين
ازعواملآنباوجودگذشتبیشاز۰۹ماهدستگیرنشوندوهیچاطالعرسانیدرموردآنانجام
.نگیرد
پیشدستیجوانآنالیندرانتشارخبرانفجاردرشهرکمحالتیوکشتهشدنسرنشینانیکپژوی

میاندازد
منرایادیکیازعملیاتهایتروریستیرژیمدرترکیه 

۲۱۳.
هایتروررژیمدرترکیهباایجادراهبنددراتوبانیکهبهفرودگاهاستانبولمنتهی


جوخه
دراسفند۰۹۳۸
شدتالشکردندمحمدسیدالمحدثینمسئولروابطخارجیمجاهدینرابهقتلبرسانند.اماوی


می
کهبعدهاتوسطرژیمدرترکیهربودهوبعدازشکنجههایوحشیانهبهقتل

بههمراهعلیاکبرقربانی

تروریستهابهجای


وجسدشمثلهشدازمسیردیگریبهفرودگاهرفتهبودندو
رسید
سیدالمحدثین،حسینعابدینییکیازاعضایمجاهدینراهدفقراردادند

.
انتشاردهنددررسانههای

دستگاهامنیتیرژیمبعدازانجامتروروپیشازآنکهمقاماتترکیهخبری
دولتیازسوءقصدبهجانمحمدسیدالمحدثینخبردادوبهاینترتیبدستخودرادرطراحیو

.اجرایاینترورروکرد
http://www.persian.se/article-print-289.html
گذاریدرترورهایانجامگرفتهدرهفتهیبسیج،دقیقاًمانندترورعلیرازینیدر۰۳دیماه


یبمب

نحوه
علیرازینیمیرفتتاجایگزینشیخمحمدیزدی ۰۹۳۳.استکهقربانیدرگیریباندهایرژیمشد

باندهایرژیمموردسوقصدقرارگرفتوشانسریاستقوهقضاییهرا

درقوهقضاییهشودکهازسوی
ییادشدهتروریستهاباچسباندنموادمنفجرهبهدربماشینودورشدناز


درشیوه
ازدستداد.
آن،بعدازچندثانیهانفجارمهیبیایجادمیکنند

.
ترورهایبعدیدرچهشرایطیصورتگرفت؟
نامهایخطاببهحیدر
هایرژیمخبردادندکهخامنهای،در 


رسانه
درسیویکمفروردین۰۹۸۱
مصلحیکهازسویاحمدینژادبرکنارشدهبود،سمتویدروزارتاطالعاتراتأییدکردهواورابه

احمدینژادوخانهنشینیاوشد.موضوع

باعثقهریازدهروزهی

سرکاربازگرداندهاست.اینحکم
ایوقهراحمدینژادبحرانعجیبیرا


نژادوابقایاوازسویخامنه

مصلحیازسویاحمدی
برکناری
هایحاکمتاآنجاباال


جدالمیانباند
درحاکمیتبهوجودآوردکهتاآنروزسابقهنداشت.جنگو
کردوخامنهایبهصراحتبهاوگفتهبود


نژادآمادهمی

حمدی
گرفتکهمجلسخودرابرایبرکناریا
.کهیابایستیمصلحیرابپذیردویااستعفادهد
ماهسایتهایرژیمخبرازترورنافرجامیک«دانشمند


اردیبهشت
درچنینشرایطیبودکهدر۰۸
»توسط«منافقین»درتاریخ۰۲اردیبهشت۸۱درتهرانرادادند
هستهای 

:
بهگزارشمشرقبهنقلازندايانقالب،بهتازگيششنفرمسلحناشناسکهراکبینسهدستگاه«
موتورسیکلتبودندقصدتروريکيازدانشمندانهستهايراداشتندکهبااقدامبهموقعمحافظین
ناکامماندند.درروز۰۰ارديبشهتمصادفباسالروزتروراستادشهیدمرتضيمطهرييکتیماز
تروريکيازدانشمندانهستهايرادرخیابانيوسفآبادشهرتهرانراداشتندو

منافقینکوردلقصد
اقدامبهتیراندازيبهسويايندانشمندهستهاينمودندکهباهوشیاريمحافظینايناقدام
».تروريستيناکامماند
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/44732
نشینیاحمدینژادختم

اینخبرازسویمنابعامنیتیرژیمتکذیبنشدوبهعلتاینکهموضوع 
خانه
.بهخیرشدجنجالیرویآنصورتنگرفتوموضوعبهسرعتبهدستفراموشیسپردهشد
سمشهمفاشنمیشود۳نفرمسلحباسه

دانشمندهستهای»کها

برایکشتنیک«
موتورسیکلتبسیجمیشوند.درخطاولخبر،افرادمسلح«ناشناس»هستند

امادرخطسوم .
بردهاندهللا
اندپی 


کهدستگیرنشده
میشوند.ازکجاوچگونهبهماهیتکسانی
تبدیلبه«منافقین» 
.واعلم
هایادارهیراهنماییو


دوربین
هایرژیمخبریازمحلحادثهنمیدهند.باتوجهبهاینکه


رسانه
رانندگیودستگاههایامنیتیوانتظامیدرتهراناکثرنقاطحساسشهررازیرپوششدارندسه

تواننددرخیابانهایشهرترددداشته،بانیروهایامنیتیدرگیرشوندوبه

موتورسواربهسادگی 
می
.سادگیمحلراترککنندوهیچاثریازآثارشانپیدانشود
میگویمکهچنینامریمحال
هایاولیهدههی۳۱دارم،باقاطعیت 


ایکهازسال

باتوجهبهتجربه
ماهازتاریخیادشدهمیگذرد۳،

است.امکاننداردکهتحرکنظامیداشتهباشیدوضربهنخورید۸.

کردنآتشمیپردازند

شوندبهردوبدل


نیتیرژیمدرگیرمی
«منافقتروریست»درتهرانبانیروهایام
بهشماقولمیدهم

عجیبنیست؟

هانمیشود.


اماهیچخبریازدستگیریآن
منافقین«
یادشدههیچگاهدستگیرنشوند

.تروریست»
هایرژیمخبرازسوءقصدبهجانداریوشرضایینژاد«یکمتخصص


رسانه
درتاریخ۰مرداد۰۹۸۱
درخیابانبنیهاشمتهراندادنداماپسازگذشتساعاتیخبرگزاریفارسفردترور

هستهایایران»

شدهرا«دانشجویکارشناسیارشدرشتهبرقدانشگاهخواجهنصیروازهمکارانوزارتدفاع»
دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی،داریوشرضایینژادرا«ازنخبگانعلمیو

معرفیکرد.رئیس
پوكههای
دانشجویسالاولمقطعکارشناسیارشددانشکدهبرقباگرایشقدرت»،معرفیکرد .

باقیماندهدرمحلنشانمیدادكهدراینترور۸گلولهشلیكشدهاستكهیكگلولهبهگردن

.قربانیوگلولهدیگربهدستویاصابتكردهاست
بهگزارشمهر؛حجتاالسالمحیدرمصلحیدرجمعخبرنگارانافزود:اینتروركوریبودكهدرحال
رضائینژادشخصیتهستهاینبود

اینرسیدهایم.ویاضافهكرد:


بررسیانهستیموهنوزبهنتیجه
ونبایدبیجهتفضاراخاصجلوهداد.وزیراطالعاتباتاكیدبراینكهاینترورنقاطمبهموكوریدارد
نحوهترورسرویسهایجاسوسینشانههاییدارداینموردهنوزبرایما

كهروشننیستافزود:
اینكهپشتاینترورعوامل :روشننشدهاستتابتوانیمنظرقطعیبدهیم.ویتصریحكرد
نرسیدهایموهرزمانبهنتیجهرسیدیماعالم

هایجاسوسیبودهاندیاخیرهنوزبهنتیجه


سرویس
.خواهیمكرد
http://www.ayandenews.com/news/33512
ونمیتوان

شخصیتهستهای»نبودهوتروراو«نقاطمبهموکوریدارد»

اگرداریوشرضایینژاد«
عواملسرویسهایجاسوسی»رامسئولآندانستپسچهکسیپشتاینتروراست؟چرا

«
مهدکودکصورتگرفتهنشدهاست؟
اطالعرسانیالزمدرمورداینترورکهدرجلوی 
دانشمندهستهای»در۰۲اردیبهشتناکام

چنانچهمالحظهمیشود۳تروریستیکهدرحملهبه«

ماندندوتروریستهاییکهرضایینژادرابهقتلرساندندبرخالفمواردقبلیازشلیکگلولهاستفاده

.کردند
تبلیغیرژیمباتهیهی

محمدیدستگاههایامنیتی،اطالعاتیو


اولینسالگردترورمسعودعلی
در
سناریوییمضحکمدعیدستگیرتیمیکهمبادرتبهترورویکردهبودشدندودردومینسالگرد
خبرازترورمصطفیاحمدیروشنفارغالتحصیلرشته

محمدیرسانههایرژیم


ترورمسعودعلی
.کارشناسینفتازدانشگاهشریفدادند
هایزنجیرهایمتخصصان»ایرانی

ظاهراًهرسالدرحولوحوشسالگردتروراولینقربانی« 
قتل
بایستیمنتظر
حوادثگوناگونیدراینارتباطباشیم.معلومنیستقاتالنومدیرانبحراندرسالآیندهچهبرگیرو
.خواهندکرد
یکموتورسیکلتباچسباندنیکبمب
درخبرهاآمدهاستکهساعت۸:۹۱صبحروز۲۰دیماه ۰۹۸۱
مغناطیسیبهیکدستگاهپژو۴۱۸درسیدخندانابتدایخیابانگلنبیروبرویدانشگاهعالمه
طباطباییاینخودرورامنفجرکرد.دراینحملهمصطفیاحمدیروشنمعاونبازرگانیسایتنطنزو
رضاقشقاییبهقتلرسیدندودیگرسرنشینپژوبهسختیمجروحشد.پسازمدتیخبرگزاریهای
فارسومهرگزارشدادند:ساعت۸:۹۱صبحامروزیکدستگاهپژو۴۱۸بادوسرنشینکههویتیکی
ازآنهامشخصشدهوباناممصطفیاحمدیروشنمیباشد،درخیابانگلنبیبهسمتخیابان

کتابیدرحرکتبودهکهیکدستگاهموتورسیکلتنزدیکاینخوردوشدهودومادهانفجاریبهداخل
انفجارداخلخودرومیشود

خودروپرتابمیکنندکهموجب

.
http://www.afkarnews.ir/vdcewf8f.jh8eni9bbj.html

مصطفیاحمدیروشنقربانیجدیددستگاههایامنیتیواطالعاتینظامجمهوریاسالمیدر

هایمرگقرارمیگیردکهنظاموالیتفقیهبااعالمراهاندازیسایتزیرزمینی


حالیهدفجوخه
شورایامنیترادرآستانهیصدور

فرودوقمباقابلیتغنیسازیبرایساختسالحاتمی،
ونظامبرایفرارازبحرانباپیشدستیبحرانجدیدی

قطعنامهیدیگریعلیهکشورقراردادهاست.

یآنبهطلبکاریازجامعهیجهانیبپردازدوبهنیروهایخوددرداخل


کندتادرسایه

ایجادمی
را
آمدهاندوبارجزخوانیکاذبدرمورد
کشوربقبوالندکهدشمنانازدستاوردهاینظامبهخشم 

گیریبهآنهاروحیهدهد


انتقام
.
نگاهی به سابقهی سوژههایی که هدف ترور قرار گرفتند
هایجمهوریاسالمیدرپروژهیمهمسزامی


محمدیومجیدشهریارینماینده

مسعودعلی
بودهاند.دراینپروژهعالوهبرنمایندگانایران،دانشمنداناسرائیل،اردن،ترکیه،قبرس،مصر،بحرين،

.پاکستانو...شرکتدارند
هدفاینپروژهراهاندازيمرکزيبینالملليموسومبهتابش«سینکروترون

درمنطقهیخاورمیانه »

استکهازچندينسالپیشوتحتنظارتيونسکوآغازشدهاست.طبقبرنامهاعالمشدهقرار
حواليامان،پايتختاردن،بهبهرهبرداريبرسد.از

استنخستینسیستمشتابدهندهخاورمیانهدر
دستگاهميتوانتحوليبنیاديندرتحقیقاتوپروژههايعلمينظیرنانو،

پرتوهايتولیدياین
.پزشکي،مکانیک،فیزيک،داروسازيوغیرهايجادکرد
اجالسهاییکهدانشمندان

هاییبرایترورباتوجهبهحضورآنهادر

اتفاقاًانتخابچنینسوژه
بینالمللی
بازبگذاردکهمدعیشودمجامع 

کنندمیتوانددسترژیمرا


اسرائیلیهمشرکتمی
اندوبهاینترتیببیاعتمادیو

محلیبودهکهدرآندانشمندانایرانیموردشناساییقرارگرفت 
ه
بینالمللیراتوجیهکند.درحالیکهبامراجعهبهاینترنتبهسادگی
همکاریخودبامجامع 

عدم
تدریسآنهارابهدستآورد

توانلیستاسامیفیزیکدانانایرانیومحلتحقیقو

 .
می
دکترمجیدشهریاریدارایدکترایفیزیک،عالوهبرآنکهعضوشورایملیسزامیایرانبودهداراي
راهاندازيدورهكاربردپرتوهادردانشگاهبهشتي
مقاالتمتعدددرخصوصكدهايكامپیوتريبودهودر 
.مشارکتداشتهوبهصنعتحفاريكشورواكتشافنفتکمککردهاست
انرژیهایباالو

مسعودعلیمحمدیدارایدکترایفیزیکوتخصصاصلیاوذراتبنیادی،

ودررشتههایمکانیککوانتومی،مکانیکآماری،الکترومغناطیس،ذرات

شناسیبودهاست.


کیهان
بنیادیونظریهمیدانهایکوانتمیبهتدریسپرداختهاست

.
بسیجوسپاهپاسدارانکهازابتداانگشتاتهامبهسمتآنهادرازبودتالشنمودندتابهدروغایندو

معرفیکنندتابتوانندرویسناریوترورآنهاتوسط

استاددانشگاهراهمکارتحقیقاتاتمیایران
سرویسهایاسرائیلیوآمریکاییو«مزدوراناستکبارجهانی»مانوردهند

.
کهمصلحیوزیراطالعاتنیزاعترافمیکندکهداریوشرضایینژاد

شخصیتهستهاینبود»و« 
باآن

باوجودآنکهتأکیدکردهبود«اینترورنقاطمبهموكوریداردوهنوزبرایماروشننشدهاستتا
دهند،درتبلیغاترسانهایازویبه

بتوانیمنظرقطعیبدهیم»اماهمچنانبدونآنکه«نظرقطعی»
هایاتمیرژیمناممیبرند.درحالیکهاولیسانسیهبرق


ایوهمکارپروژه

شخصیتهسته
عنوان
بودوتازهدورهفوقلیسانسخودراشروعکردهبود

.
تخصصمصطفیاحمدیروشنمهندسینفتاستوهیچربطیبهموضوعهستهایوتحقیقات

تنهادلیلیکهمیتوانبرایانتخاباوازسویمدیرانبحرانپیداکردایناستکه

هستهاینداشت.

بازرگانیسایتنظنزداشتبابازرسانآژانسبینالمللیاتمی

ویبنابهمسئولیتیکهدرمعاونت
یخوبیبرایمرگبهحسابمیآمدچراکهبامرگوی


درمنطقجنایتکارانسوژه
دیدارکردهبودو
همکاریباآنهادلیلو

توانستندرویبازرسانآژانسبینالمللیاتمیفشاربیاورندوبرایعدم


می
.توجیهبتراشند

درقطعنامههای

هایهستهایرژیم


ایومقاماتدرگیرپروژه

هاتنازمتخصصانهسته

نامده
المللیآمدهاست،هیچکدامهدفجوخههایمرگتوانمند

قرارنمیگیرندوامادر« 
بین

موساد»
یاتمیایرانندارندبهقتلمیرسندوپسازمرگاز


پروژه
سربزنگاهها،افرادیکههیچارتباطیبا

سویرسانههاینزدیکبهسپاهپاسدارانودستگاهامنیتیبهعنوانمتخصصاتمیودرگیردر

ایرژیممعرفیمیشوند


هایهسته

پروژه
.
سوژهای که از ترور جان به در برد
بهدرمیبردو

دکترفریدونعباسیازتوطئهیترورجانسالم

دراینمیانتنهایکاستثناوجوددارد.
سازمانانرژیاتمیایرانمیرسد.گویاازابتدابرایاینپست

دوماهبعدارتقامقامیافتهوبهریاست
گرفتهبودوبرایترفیعمقاماوبرنامهریزیمیشد

.مدنظرقرار
ویازاساتیدبسیجیکشوراستکهدرسابقهیخودعضويتدرسپاهپاسدارانازابتدايانقالب؛

حضورمتواليدرجبههجنگهشتساله؛عضویتدرهیئتعلميدانشكدهفیزيكدانشگاهامام

حسین(ع)سپاهپاسدارانازسال20؛رياستدانشكدهفیزيكدانشگاهامامحسین(ع)؛انجام
ومسئولیتآموزشوتحقیقاتهستهايوزارتدفاعراداشتهو

تحقیقاتهستهايدروزارتدفاع؛
جزومتخصصانلیزريوزارتدفاعومتخصصانجداسازيايزتوپاستوازویدرقطعنامه0272
شورايامنیتمللمتحدبرايتحريمايرانباعنواندانشمندارشدوزارتدفاعومرتبطباانستیتو
.فیزيككاربردينامبردهشدهومشمولتحريمقرارگرفتهاست
درخدمتپروژههای

قادربهکشتنتنهاسوژهایکهنهتنها

آیاعجیبنیستجوخههای«موساد»

نمیشوند.آیاعجیبنیستکهفریدون

اتمیرژیمبودهبلکهنامشدرتحریمهایشورایامنیتآمده

هامیشودبلکه


یمقصودتروریست

اتمیرژیمنهتنهامتوجه
یدرگیردرپروژهی


عباسیتنهاسوژه
:فرصتکافیبرایبیرونکشیدنهمسرشرانیزدارد.توجهکنید
مندرحالرانندگیبودموخانممصندلیکناررانندهنشستهبودکهیکموتورسیکلتبادو«
سرنشینکهلباسکامالًسیاهوکالهکاسکتتیرهباطلقانعکاسیداشتندبهاتومبیلنزدیکشد.از
.فضایهفتهبسیجاستفادهکردهبودندوخودراشبیهنیروهایشبهنظامیماکردهبودند
ازکناراتومبیلمنکهعبورکردند،صداییشنیدم.مثلاینکهچیزیبهاتومبیلبرخوردکردهباشد.طرح
فریبیهماجراکردهبودند.یعنینفرجلوییجوریدستخودشرابهآینهماشینزدکهمنفکر
داازبرخوردآنهاباآینهماشینبوده.شمایلموتورسوارانوصدایبرخوردازنظرمنازیک

کردمآنص
حادثهخبرمیداد.وقتینگاهکردمبمبرادیدمکهچسبیدهبودبهدربراننده،بادیدنآنتنبمب

بمبرافعالمیکنند

.متوجهاینشدمکهاگراینموتورسواراندورشوند،
بالفاصلهاتومبیلرابهسمتراستمنحرفکردم،ترمزکردموبهخانوممگفتم«:سریعبروپایینکه
بمباست».باسرعتخودمپیادهشدموبهسمتعقباتومبیلدویدم.بهپشتاتومبیلکهرسیدم
دیدمکهبمبهنوزمنفجرنشدهوخانممهمهنوزداخلاتومبیلاست،گویامتوجهبمبنشدهبود.
سریعدویدمودربرابازکردمواوراکشیدمبیرون.هنوزشروعبهدویدننکردهبودیمکهبمبمنفجر
».شدومورداصابتترکشقرارگرفتیم
ایناتفاقدرحالیمیافتدکهفریدونعباسیدرجريانيككنفرانسخبريدرويندر۲۸شهریور

۰۹۸۱ :گفت
بريتانیاشروعبهجمعآورياطالعاتدربارهمنكردهاست«

ازششسالپیشسازمانجاسوسي
اطالعاتيدربارهگذشتهمن،خانوادهوتعدادفرزندانم.طیاینمدتمامورانسازمانجاسوسي
خارجيبريتانیادرجاهايمختلفازجملهفرودگاهفرانسه،مراكزعلميلهستان،ايتالیا،هلندومالزي
آورياطالعاتازمنبودهاند.آنهاحتيتاپشتدراتاقمندردانشگاههم


جمع
و...هموارهبهدنبال
»آمدندوبهدنبالاينبودندتاببینندآيامنمحافظشخصيدارميانه؟
http://www.asriran.com/fa/news/181953

درافشاگریفریدونعباسی«،موساد»واسرائیلجاییندارندوهمهچیزبهامآی۳وسرویس
علیهبرنامههایاتمیرژیم

جاسوسیبریتانیاختممیشودچراکهدولتانگلیسمواضعسختی

.اتخاذکردهبودورژیمدرصددتالفیبودوفریدونعباسیتنهابهدنبالمقاصدسیاسیاست
بهنظرمنموضوعجانبهدربردنپاسدارفریدونعباسیدوانیازدوحالخارجنیست،یاخوددر
جریانامرقرارداشتهویاجوخهیتروربههنگامجسباندنبمبمقصودخودرابهاطالعاورساندهو

فرصتکافیدراختیاراوقراردادهتاهمراهباهمسرشبدوناینکهآسیبیببینندازمهلکهدور
.شوند
تروریستهای دستگیر شدهی وابسته به موساد آب میروند
بهقلبپروژههایاتمیرژیمنفوذکردهوضربات

درحالیکهموسادازطریقویروس«استاکسنت»
جدیبهآنواردکردهبودیکبارهدستگاههایامنیتیرژیممدعیشدندکهدرقلبموسادنفوذکردهو

هارادستگیرکردهاند


تروریست
شبکهیمهمیازجاسوسانو

.
مورددستگیریومحاکمهی

هامنیتیدرطولیکسالگذشتهتنهاقادربهصحنهآراییدر


امادستگاه
قاتلمسعودعلیمحمدیشد.اطالعاتارائهشدهازسویدستگاهامنیتی،دستگاهتبلیغاتیو

اعترافاتمتهمودادگاهتشکیلشدهبهریاست«قاضیصلوتی»وکیفرخواستتنظیمیبیشاز
هایامنیتیرژیممیکند


دستگاه
.پیشانگشتاتهامرامتوجه
:وزارتاطالعاتدردیماه۰۹۸۸طیاطالعیهاعالمکرد
بسمهتعالی«
همزمانبااولینسالگردشهادتدکترمسعودعلیمحمدیاستاددانشگاهودانشمندبرجسته
امامزمان(عج)درپیاقداماتگستردهامنیتیورصددقیقاطالعاتیوبا

کشورمانسربازانگمنام
عنایاتخاصالهیموفقشدندعواملاصلیاینجنایتتروریستیراشناساییودستگیرویک
تروریستهایوابستهبهرژیماشغالگرقدسرامنهدمکنند

شبکهمتشکلازجاسوسانو

.
ستگیریاینجاسوسانوتروریستهاباتمرکزاطالعاتیوامنیتی

عملیاتهمهجانبهشناساییود
هامجاهدتهای


آغازشدوپسازماه
بررویسرنخعواملوشبکههایوابستهبهرژیمصهیونیستی

خاموشواقداماتپیچیدهوچندالیهآفندیوپدافندیونفوذبهعمقاطالعاتیرژیمصهیونیستی
اطالعاتبسیارمهموحساسازتیمهایجاسوسیوعملیاتیموسادشدکهدرپی

منجربهکشف
» .آنضرباتسهمگینیبهساختارهایاطالعاتیوامنیتیرژیمصهیونیستیواردشد
http://rajanews.com/detail.asp?id=75593
نقلازحجتاالسالمحیدرمصلحیوشنیدههایخودگزارشداد«:درپیگیریهای

بولتننیوزبه
سربازانگمنامامامزمان(عج)همهترفندهاییکهاینعواملاستکباریبرایتروردانشمندان
ایمابهکارمیبردندشناساییشدندوبهزودیاطالعاتخوبیرادراینبارهبهمردمخواهیم


هسته
میشودیکدختردانشجودرجریانتروراستادعلیمحمدیدستداشتهاست.این
داد.شنیده 
ایباسرتیمهایاطالعاتیموسادداشتهعاملاصلیورودمجید


هاپیشارتباطویژه

دخترکهازمدت
جمالیفشی(عاملترور)بهاینجریانبودهاست.ایندخترباطرحدوستیوبرقراریارتباط
.نامشروعباجمالیفشیزمینههمکارینامبردهوموسادرافراهمساختهاست
http://www.sabairan.com/fa/news/19728
محمدیدرگفتگوباجرستأکیدمیکندکهقراراستکسانیکه


منصورهکرمیهمسردکترعلی
اعترافکردهاندراببیند

.
اماهمهچیزبهناگهانرنگباختومجیدجمالیفشیمتهمبهقتلعلیمحمدیدردادگاهاعترافات

:کردکههمدستینداشتهوهمهمراحلتروررابهتنهاییانجامدادهاست

ندارموازنزدیکهیچکسیرانمیشناختمودرایرانباهیچفرد«

هیچاطالعیازآنها(همدستان)
».ایرانیمالقاتنکردم
http://www.khabaryaab.com/News/387955
تحویلمیگیرد،درانباریآن

طبقاعترافاتجمالیدرتلویزیونودادگاه،ویموتوریراکهمنفجرشد
آیانمیتوان

کداممشخصنمیشود.


گیرداماردهیچ
رانگهداریمیکند،جعبهبمبو...راتحویل 
می

فهمیدچهکسیانباررااجارهکردهیامالکآنکیست؟ارتباطاینشخصبا«موساد»رانمیشوددر
آورد؟چرادادگاهفقطبراییکنفربرگزارمیشود؟

ویندوزقرمز»و«طبقسناریویتهیهشدهدروزارتاطالعات،مجیدجمالیازطریق«لبتاپ»و
برنامهی

تلفنماهوارهای»«،مموریکارت»بهاسرائیلوموسادوصلاست.موضوع«لبتاپ»و«

«
تلفنماهوارهای»و

مموریکارت»ورقم«۸۱هزاردالر»برایاجرایپروژهو«ویژهکامپیوتری»و«
،دقیقاًازرویاعترافاتعلیاشتریجاسوسموسادکهیکشرکتتجاری»«کیفجاسازیپول
هاکاالهایحفاظتي،امنیتيومخابراتيبهسپاهپاسداران،ارتش،


دبیداشتوسال
موفقدر
فروختکپیبرداریشدهاست.علیاشتریازطریق


رژیممی
پروژههایخاص»

نهادهایامنیتی،و«

هایآلودهیارائهشدهازسویموسادضرباتجدیبهنظامواردکردهبودودرسال


فروشسیستم
۸۳.اعدامشد
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/11/079582.php
درکیفرخواستصادرهازسویدادستان،تاریخدستگیریمجیدجمالیفشیمشخصنیست.مگر
میشوددادگاهیتشکیلداد،کیفرخواستینوشتودرآنازتاریخدستگیریمتهمصحبتینکرد!؟

کنندکهمجیدجمالیدرزمانترورمسعودعلیمحمدیدرترکیهبودهاست.این


منابعخبریتأکیدمی
.خبرتاکنونازسویویومنابعامنیتیتکذیبنشدهاست
چهچیزباعثدستگیریمجیدجمالیفشیشد؟
مجیدجمالیفشیدراعترافاتشازمراجعهیمتعددخودبهکنسولگریاسرائیلدرترکیهوباکوو...

سفارتآمریکادرباکونمیکند

گویددرحالیکههیچصحبتیازمراجعهاشبه

 .
می
دلیلاصلیدستگیریجمالیفشیمراجعهبهسفارتآمریکادرباکوبودهاست

بعدهامأموران .
دکترمسعودعلیمحمدیظاهر

امنیتیتشخیصدادهاندکهویفردمناسبیاستتادرنقشقاتل

.شود
لیکسنشانمیدهدکهمجیدجمالیفشیدرتابستان۸۸درباکو


اسنادمنتشرشدهتوسطویکی
برایاخذویزابهسفارتآمریکامراجعهکردهکهبنابهدالیلناروشنبادرخواستاوموافقتنشده
 « Baku Iran watcherناظرایران»مستقردرسفارتآمریکادرباکو«است.مجیدجمالیدرمصاحبهبا
وبهمنظورمتقاعدکردنمقاماتآمریکاییبرایموافقتبادرخواستویزایش،اطالعاتیدرمورد »
هایدستگاهسرکوبرژیمبرایاستفادهازباشگاههایرزمیدرسرکوبمردموانجام«کارهای


تالش
میگذارد
.کثیف»دراختیارمقاماتآمریکایی 
ویکیلیکسفاشمیکندکهکنسول

درگزارشخودبهمقاماتوزارتخارجهآمریکاROB GARVERICK
مینویسد
بهنقلازیکمربیورزشهایرزمی 

:دراولسپتامبر۲۱۱۸
هایخصوصیورزشهایرزمیومدیرانآنهابهشدتتحتفشارقراردارند،تابا«


باشگاه
دستگاههایاطالعاتیوسپاهپاسداراندرزمینهآموزشاعضایآنهاهمکاریکردهوهمچنینبه

هاوقتلهایسیاسیعملکنند


عنوانمجریسرکوباعتراض
».
هایورزشهایرزمیدرایران


مربیانومدیرانباشگاه
میتوانند«،براساساینگزارش«
» 
بهسختی 
».استقاللخودراازسپاهپاسدارانونهادهایامنیتیواطالعاتیحفظکنند

مقامهایامنیتی

درگزارشسفارتآمریکادرباکوبهوزارتامورخارجهآمریکادراینبارهآمدهاست«،
ورزشهایرزمیدرایرانبدبینهستندوآنهارا

جمهوریاسالمینسبتبهفعالیتباشگاههای

ارزیابیمیکنند».دربخشدیگریازاین

آموزشاعتراضهایبعدی»

«عاملبالقوهسازماندهیو
هایرزمیبیشترازآنکهبهدلیلهراسدستگاههایامنیتی


کنترلباشگاه
گزارشآمدهاست«،
جمهوریاسالمیازآنانباشد،بهدلیلتمایلدستگاههایامنیتیبرایاستفادهازاعضایآموزش

اینگزارشدستگاههایامنیتیجمهوری

دیدهآنهابرایانجام«عملیاتویژه»است».براساس
اسالمیازاینباشگاههاانتظاردارند،

عالوهبرآموزشاعضایبسیجوسپاه،ترساندنمردمو«
انجامقتلهایسیاسینیزهمکاریکنند».بهگفتهمنبعمورداستنادسفارت

سرکوبتظاهراتدر
هایورزشهایرزمیبرایانجاماینگونهعملیات،به


استفادهازاعضایباشگاه
آمریکادرباکو«،
نیروهایامنیتیاینامکانرامیدهدکهخودراازانجام«کارهایکثیف»کناربکشند».درگزارش

مطلع»بهموردیاشارهکردهاستکهدرآن«یکیازاستادان«سفارتآمریکادرباکو،اینفرد
دستکمششنفررابهسفارشدستگاههایاطالعاتیجمهوریاسالمیدرکمتر

ورزشهایرزمی

ازچندماهکشتهاست؛بهگفتهاینفرد«مطلع»اینشخصخودنیزبهدستنیروهایامنیتیکشته
شده،اماصحنهسازیقتلطوریبودهاستکهعلتمرگ«خودکشی

جلوهکند».بهگفتهاینفرد »
فعاالنجوانطرفداردموکراسیدرایرانبودهاند.منبع

«مطلع»قربانیانازجملهشاملروشنفکرانو
سفارتآمریکامیگوید

پسازآنکهمربیومدیریکیازباشگاههادرمقابلدرخواستنیروهای«

اطالعاتوسپاهمقاومتکردند،آنهابهباشگاهحملهکردهوفعالیتآنهارابهشدتمحدودکردند.
».همچنینمربیمذکورتحتشدیدترینفشارهاقرارگرفتتاباآنهاهمکاریکند
http://wikileaks.ch/cable/2009/09/09BAKU687.html
ازسویدادستانورسانههایرژیمبههنگاممعرفیاوبهعنوانقاتلدکتر

درکیفرخواستتنظیمی
اشارهایبهخدمتاودرسپاهپاسدارانوعضویتدرتیممنتخبپانکرشن

مسعودعلیمحمدیهیچ

نمیشود.درحالیکه

ایراندرتابستان۸۸وکسبعنوانسومیمسابقاتجهانیآذربایجانو...
تررسانههایوابستهبهسپاهپاسدارانکلیرویآنمانوردادهبودند


پیش
.
هایاینترنتی،رسانههایرژیممجبوربهاعترافبهاینواقعیتشدند.با


تنهابعدازافشاگریسایت
اینحالبرایلوثکردنموضوع،مدعیشدندکهجمالیدرمسابقاتجهانیباعنوانایرانشرکت
کردهومأموریتداشتهباباختهایتصنعیبرایجمهوریاسالمیآبروریزیبهبارآورد

 :
می
جمالیفشیماموریتداشتدرمسابقاتببازد«
باشگاهخبرنگارانجوانوابستهبهصداوسیمابهنقلازیکمنبعآگاهاعالمکردمجیدجمالیفشی
ازسویموسادماموریتداشتهکهدرمسابقاتورزشیبانامایرانشرکتکندوشکستبخورد».
عینحالگفتهجمالیفشیدرشرایطیمقابلحریفهای

اینمنبعآگاهکهنامشفاشنشدهدر
ضعیفترازخودشکستهخوردهکه«ازسطحآمادگیوجسمانیبسیارپایینیبرخورداربودند

»
http://www.digarban.com/en/node/297

