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 اغتيال زادة فشل أمني ايراني أم تكتيك اسرائيمي غير تقميدي

 

 )اسالم موسى )عطا اهلل  
 

"ال يكمنننث  انننر االفييننناا  ننن  اناسننناه عكنننى اناننناسس كانننم يكييننن  كر نننا   كالسنننيك  م نننمم 
نجعكهم يشعروث  أث حكومايهم ال يسيطيع حماييهمس ويماعهم مث االاخراط ويؤدي  انيان  

 "1ان شريكنى  اداث انعا ر 
 

عانند انيطننرى انننى حننروس انظننا وسياسننال االفيينناالل انينن  يمارسننها دوننن  االحننيالا سنند خ ننومها ال 
اكيشف جديدًاس  هاا   رشيف ك ير مميد نيد انموساد     ذا انجااسس اظرًا نمركزي  االفيياا  ن  انككنر 

 دوال  خنر  كأونوين  ال فانى عاهننا  االسنراييك س واعي نارس سنكوكًا  ساسنيًا و داه جو رين  ييانندم  حياانًا عكنى
ماذ يأسيس دون  االحيالا؛  كاير ما يعينرف اسنراييا  عمكينال االفييناا انين  ياكنذ اس  ن  ظنا سياسنيها 

 انساعي  نكظهور  أاها قادره عكى انو وا أل   دف و أي مكاث. 
ث ردال انكعنا؛ نكنث وكايرًا  يسا ما يُ ا  يك  انعمكينال فامسن  دوث اعنالثس واننذي قند ياندرو  ن  ينوزي

كدراو  -ا يننراض - انا  مننث يشننير نهننذس األ عناا انننى دوننن  االحننيالا اكسننها. و ن  ا طننار انانناا  يمكننث 
 .2عمكي  افيياا زادهس حيث وجهل كيراث ايهامها ندون  االحيالا

فير  عكى انرفم مث ما س ى نيس  ذا اندا ع انذي ياطكى مام  ذا انيادير.  هو يااقش انطريا  انجديده 
ياكيدينننن  نعمكينننن  االفيينننناا نكعننننانم اناننننووي االيراانننن  محسننننث زادهس انينننن  يمننننزو  ننننيث األسننننانيس اناديمنننن س ان

 وانيكاونوجيا 
افييناا مننث خنالا انننيحكم  انسنالي عننث طرينى انامننر ان نااع (. ويننداعيايها عكنى ايننراث وقندره جهاز ننا )

 األما  يجاس حماي  عكمايم.
 

صابة دقيقة   أسمحة أكثر فتكًا لتحصينات جيدة وا 
 در  ا يراايوث  ث ام  مث يسنيهدف األ نوا ان شنري  انمشنارك   ن  ان رانامو انانوويس وياينا عكمناه مس 

س وخ و ننا ريننيس مشنروع األسننكح س محسننث  خننري زادسس انننذي  شننار نننم 3  اشنروا  يح ننياهم عننث كاننس
 .4"اذكروس  االسم" واعي رس انعاا انمد ر نك راامو اناوويوقاا  8102ايايا وا    مؤيمر  حك  عام 
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 3نننذن   ن ننى األمننث االيراانن   ننم حراسنن  مشنندده حيننث كااننل ياكننم سننياره مسنناده نكر نناصس و ر ايننم 
 سيارال حراس س عكى انرفم مث ذن   شكوا    حماييم.

 اطس وكناث كطنالى انانار منث  دقايى 3 حسس انرواي  األكار يداواًلس  ث عمكي  االفيياا اسيغرقل قرا    
 . 5خالا اسكح  ييم انيحكم  ها عث  عد  ي نم يكث  اا  عاما  شري

اا ينن  عننث انيكا ننيا اندقيانن  انينن  يخككننل انرواينن س  ث كحنند  سننيارال انحراسنن  كااننل قنند ااك ننكل عننث 
كناث  انموكس ق ا كيكوميرال مث موقع انحادثس  هدف انيحاى ور د  ي حرك  مش و  ؛ وننم يعنرف اذا

  ذا ياكيد  ما س  و  ث جسما مش وس د عهم نذن .
 عند وقنل ق نير منث االاك ناا ُ طكانل انانار احننو انسنياره انين  كناث يجكنس  يهنا زاده اكسنمس اننذي خننرو 
ماها العياادس  ث سياريم ا طدمل  جسم اايا عكى انطريى  و اام يوجد مشكك     انمحر . و   يك  

ميرا مث خالا انيحكم  ها عث  عندس انم ينم يكجينر  051مركوا  عكى  عد انكحظ  ُ يحل اناار مث سياره 
  ذس انسياره اني  كاال يطكى اناار  هدف اخكاه األدن .

و يما  عد قانل انيحاياال  ث  احس يك  انسياره كاث قد فادر ان الد ق نا انحنادثس دوث يسنمي  انجهن  
ي كشنارال اننى م نير انحنراس وكنم مناهم قينا  و .     نذس انرواين  ننم يكنث  ي  انا   6اني  يوجم كنيها

 جري.

 نننروس راينننداس واننننذي ننننم يجر ننن  عمنننا منننع   CIAيعاي نننا عكنننى يكننن  انروايننن  يانننوا انمسنننؤوا انسنننا ى  ننن  
كسراييا  ام "يوجد حاالل قكيك  ي دي  يها دون  ما قدرال مشا ه  ألث يسرس  هذس اندق   ن  قكنس  رض 

ال ي دو  ث كينراث يناجف  ن  مانع  نذا. كينراث  –نها.  ذا فير مس وى دون  عدوس  ا وانعدو األكار مراره 
 ".7 ش  جدًا و   يسطر ألث يي د  انى  ذا انى جااس معسك  كيف وميى يرد

انيحكم  األسكح  عث  عد  ذا يطور اوع      راامو االفيياالل ا سراييكي س يسيف يحديال جديده قد 
 ماا   :يكوث  ادم  ألجهزه األمث ا يرااي  يي

:  ث عاا ر انموساد    ف نديهم انمزيد مث انمهارال انميطورهس ييجاوز انحان  انياكيدي  اني  كاال  وال
ييمانننا  ننن  االسنننيهداف منننث خنننالا انسنننيارالس وانرسنننايا ان ريديننن  انمكخخننن س وانغنننارال انجويننن س واألجهنننزه 

 وانسموم ...انخ.انميكجره انمكحا   انسيارالس واالفيياا عكى اندراجال انااري س 

عمكي  زاده يخككها انكاير مث انيكييكنال انغينر ياكيدين س  نم اجحنوا  ن  يحييند جنزه منث سنيارال انحراسن س 
كمننا  اهننم اسننيخدموا خدعنن   ج ننروا زاده عكننى اناننزوا مننث انسننياره انم ننكح  )و نن  عكننى األفكننس نيسننل 

 طانم انحراسن  نكهندف منث انخنروو  طكاال ااري  كما يحدال انرواي س  ك  حاالل اطنالى انانار ال يسنمف
منننث انسنننياره(س و نننذا يعانننى  ث انماكنننذوث ننننديهم  دى انيكا نننيا انيننن   انننارل ااي ننناس زاده ويوقعنننل ي نننر م. 
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 األمر نيس اسيهدا ا ياكيدياس ي دوا  اهم اسنيخدموا محكنزال  خنر  نند ع انسنحي  اننى انانزوا منث انسنياره 
ر ا نننالس قطعنننل واحنننده ماهنننا  3اانيننناس   نننا يم  نننن واننننذ اس اننننى انموقنننع اننننذي يحانننى عمكيننن  قننناص م

 اخاعم انشوك .

:  ث عمكي  مطارده انماكذيث سي  ف  كار يعايدًا  ن  ظنا االعيمناد عكنى يكاونوجينا عنث  عندس  هنذا ااايا
يحانى حكظننًا  وسننع عكننى عاا نر انموسنناد انننذيث ياكننذوث عمكيننال  ن  دوا انخ ننوم ال سننيما  نن  كيننراث. 

 ث عث  اق  عاا ر االسيخ ارال    انعانم مث ااحي  انيسحي .   جاود انموساد مخيككي
   انحرس ان ارده كاث  سو  ما يمكث  ث يواجم عميا سري  كوه يعرسهم انى االعيااا وانيعذيسس نكث  

   اناهاي   و مطميث الث عمكي  ي ادا مع عميا آخر عكى جسر  نارد وسن ا    ن   نرنيث قند يحندث. 
م سو يييا  م انمااياس كاث يعرف دايما  ام ننيس وحيندًاس و انا  دايمنا منث سيسنيعيدس وسواه كاث  ريطاايا  

انى  ر االماث.  نكنث  اناسن   نعمناله انموسناد  ن  اينراث قند يكوانوا انوحينديث منا منث ي نادالل وال جسنور 
 .8 ا قد يد عوث حيايهم اماا ألعمانهم

قواعنند انكع نن  و  نن حل جننزهًا مننث قواعنند انكع نن   االفيينناالل االخيننره انينن  اسننيهد ل ايننراث كسننرل: ااناننا
ه ك ينننره سنننواه  ننن   سنننانيس االفيينننااس " واخيينننار االشنننخاص انمنننؤاريث اننننذيث ييميعنننوث  ذايهننناس  انننا  جنننر 

 مهارال اناياده ا داري  واالحيرا ي  وانذيث يير  ك نا يهم مسناح  ي نعس كفالقهنا. ي ندو  ث  خنري زادس 
س ".  حنداث مانا  نذ9انعاور عكى  ديا نهم وانذيث مث ان عس –ياسم كنى عماد مغاي  وقاسم سكيماا  

  ادم س انجما ير كاال يعياد  ث ايراث نث يرد اعي ار ا كال  ث يعكث حر ًا.
 

 اغتيال يدفع ايران الى مأزق األكثر حرجًا مرة جديدة
طهراث يحل سغط االاياام نيكادي انغسس انشع  س انمطكوس رد فير ياكيدي  يساس نكث انيوقعال    

 خيارال انرد محدوده وش م مايده.ظا انيغير انمرياس نإلداره األمريكي  يجعا مث 

االفييننناا االخينننر شنننكا حانننن  جديننندهس منننث حينننث يحدينننمس  اننند يشنننا كل عاا نننر مخيككننن  راعنننل ياكينننذسس 
األسننكوس انمخيكننف انننذي اخيننرى انيعاينندال األماينن  انميدااينن  نكخ ننومس انيوقيننل انننذي راعننى انمرك ننال 

 نن  دوننن  االحننيالا؛ ماكننذو االفيينناا نننم يسنن  وا انسياسني  انجدينندهس و عطنن  مروانن   ك ننر نكاينناده انسياسنني  
حرجننًا  ايننا ألجهننزه االمننث االيرااينن   حسننسس  ننا اسننيهد وا ايننراث ككهننا  يسننا مننث خننالا محنناونيهم كعاقنن  
يطوير ان راامو اناوويس وخكى ي عيد يايه   هجوم عكى انمواقع اناووي  ا يرااي س وماع كداره  ايدث مث 

س  ا سا   انى يعزيز  كره يط يع دوا انخكيو اني  ي نرر ذنن   ن  اطنار خكنى انعوده كنى االيكاى اناووي
 يحانف نكي دي نكمشروع االيراا  انذي يهدد ا. 
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 نننن  اناهاينننن  عمكينننن  االفيينننناا يركننننل رسننننان  ك يننننره ياننننوا  ث زاده نننننث يكننننوث انننننرقم األخيننننر  نننن  ح ننننيك  
كسنا اننى  عمناى ان رانامو انانووي االيراان س االفييااللس نكجه  انماكذه اني   ا ل اكسها وقدريها  ن  انيس

و ث قننرار االفيينناا  سنناف انميغيننر انيكاونننوج  ألسننكوس االفيينناا انمايننريس و ننو كسننا   عكننى سننوا ط 
االفيياا انياكيدي  اني  راعيها انعمكي   دق  وكاث   رز نا: انمكناث وانجغرا ينا وقندره و نوا  نرى االفييناا 

ث انيعننرض نمخنناطر فيننر ميوقعنن س وانيننداعيال انسياسنني   عنند عمكينن   نن  انزمنناث وانمكنناث انمااسنن يث دو 
االفييننناا  ننن  حننناا كننناث ميننندااها كيننناث  نننديى  و عننندوس ومننند    ميننن  ومكااننن  انُمسنننيدف  ننن  انيراي يننن  
انياظيمينن  وانسننروره انمكحنن  وعا ننر انننزمث  نن  يسننريع  و يأجيننا عمكينن  االفييننااس وانهنندف مننث عمكينن  

سنن يا االاياننامس  و اشننر انخننوف وانرعننسس  و ك طنناا خطننر وشنني  حسننس  االفييننااس سننواه  كااننل عكننى
 .10وجه  اظر دواير
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