
 !!آشف وخفايا اسرار القنبلة النووية االيرانيه؟
 

ام             يزاد القلق حول مصير البرنامج النووي االيراني،       م في النظ بشقيه المدني والعسكري،وباتت مؤسسة الحك
ذي       افي ال ول االض ى البروتوآ ت عل واء وقع ا س ن انه ين م افظ،على يق ا االصالحي والمح ي بجناحيه االيران

ة، وفي                طرحته الوآالة الدولية ل    اعالت الذري لطاقة الذرية او لم توقع عليه،وهو الذي يلحظ تفتيشا مباغتا للمف
ع تخصيب      رائيلية لمن ارة االس االت االغ ن احتم ة وال م ة الضغوط الدولي ن آماش ت م ن تفل ي ل ت، فه أي وق

نع   ي مص وم ف ز(اليوراني د )نطن ى بع ران، و 350عل وب طه م جن ه(آل م آالي مال )معل ة ش د الطاق ر-لتولي ب غ
ل في      اء الثقي اج الم د   ) اراك(العاصمة، ووحدة انت ى بع ع عل وب غرب طهران   355الواق م جن د انشأت  . آل وق

ل ان     ة قب واشنطن وتل ابيب خلية مشترآة من خبراء والجنراالت العسكريين لتنسيق العمل ضد القنبلة االيراني
ا      )16اف(تبصر النور، وتسلمت الدولة العبرية اخيرا سربا من المقاتالت        ة تسمح له ديالت تقني ، اخضعت لتع

ي، من          )المشعة(بالوصول الى المواقع االيرانية    يج العرب ى الخل ة عل ة المطل ة النووي ك بوشهر للطاق بما في ذل
امج االيراني ساعة                           ة تطور البرن ذه الخلي ابع ه دون الحاجة الى تزويد بالوقودوهي في مسارها الجوي، وتت

نا     ار الص د االقم الل رص ن خ اعة م يس      بس ات الجواس ارا ومئ يال ونه ة ل ة االيراني ح الخريط ي تمس عية الت
ن        د م ذري بالعدي ران ال امج طه دت برن ي رف ي دول الت ايران، وه ة ب دول المحيط ران وال ي اي زروعين ف الم
ديرها            مكوناته ومقوماته، او انها آانت ممرا لتهريب المعدات،بعد تاآد للوآالة الدولية في فيينا، وعلى لسان م

 .م محمد البرادعي انها حصلت على اجزاء ورشتها النووية من السوق السوداءالعا
 

الثابت ان النظام االيراني حرص على وضع طاقية االخفاء ومنذ سنوات فوق راس برنامجه النووي العسكري      
ران، حيث            الذي احرز تقدما نوعيا وآميا وراء قناع مفاعالتهاالسلمية،سواء في بوشهراو في اصفهان وطه

وآان تنظيم مجاهدي خلق المعارض والمقيم في العراق اول من لفت           . ثمة مختبر االبحاث االآاديمية التجريبية    
البؤرة (االآثر سرية، والذي يعتبر     ) نطنز0االنتباه، من خالل بعض الخاليه التى موجوده في ايران الى مصنع            

المجاهدين فى واشنطن الى االدارة االميرآية، وفي ضوء تقرير رفعة مكتب .في برنامج انتاج القنبلة )االساسية
ة                 تحرآت الوآالة الدولية وزارتالموقع، حيث عثرت على تلوث اشعاعي يؤآد امتالك طهران بنية تحتية متكامل

د البرادعي،                ). تقنية الطرد المرآزي  (لتخصيب اليورانيوم    الم، محم ووي االول من الع وهنا طرح الحارس الن
ادة االيراني     ذي يسمح بجوالت التفتيش الطارئ من دون                على القي ول االضافي ال ع البروتوآ ة ضرورة التوقي

ا           .الحصول على ضوء اخضر منها     ا االن في ظل انقسام في داخله م امره وبعد التوقيع لم تحسم مؤسسة الحك
زاز واالستسالم  ى رفض االبت دد عل ه واخر يش ى الموافق دعو ال ار ي ين تي د الوآ.ب ارة وف ة زي ى خلفي ة وعل ال

ة                ة الطاق ام مفتشي وآال ول طهران بقي ة عدم قب ره اعلنت الصحف االيراني ره االخي الدولية الى ايران فى الم
ووي             ردم ساالري   (وقالت صحيفة     . الذرية باخذ عينات من مراآز ناشطة في مجال الن ة     ) م دة، ان منظم الناق

 .انيوم مخصب في عدد من المواقعالطاقة الذرية التزال توجه االتهامات اليران بشان العثور على يور
 

االصالحيةان شروط وآالة الطاقة الذرية الدولية ازدادت بشكل واسع النطاق وان ) افتاب(وآذلك نقلت صحيفة 
د           ة محم ة الدولي ق رئيس الوآال ا نقلت قل ا شامال، آم م توافق ، سوف تواجه ضغطا دولي ران وافقت او ل اي

ال اخشى من ان يخرج              ذي ق ام االيراني           البرادعي، ال ان النظ ك ف ة، واذا حصل ذل د المنظم ران من ي ملف اي
 .سيواجه وضعا صعبا جدا

 
راق، حيث شكك في المعلومات                             ان االمر مع الع ا آ ران، آم لعل البرادعي الحريص على الحل السلمي مع اي

تعدادات ام           ة اس ى ورش منا ال ير ض تراتيجية، يش دام االس انة ص ول ترس ة ح تخبارتية االميرآي ة، االس يرآي
ار   (اسرائيلية، لتدمير المواقع النووية االيرانية في حال واصلت طهران لعبة            ة     ) القط والف ة الدولي . مع المنظم

زة          تخدمون اجه تراتيجيين يس ين االس ن المخطط ا م ين ان طاقم داول، تب دود الت تخباري مح ر اس ي تقري وف
راق، و   د الع ا بع دفا تالي ران ه دد اي امج تح زودة ببرن وتر م ع  آومبي ا م م اختباره ة ت امو اتصاالت مؤقت د اق ق

واالخرى مع البنتاغون، وعبر هذه الخطوط       )سي،اي،ايه،(واشنطن، واحداهامع وآالة االستخباراية المرآزية      
ان                       اتي بعض المعلومات االخرىمن الكي ا ي ران، فيم تتلقى قوة العمل اخر المعلومات االستخبارية من داخل اي

 .جهاز الموساد االسرائيلي في طهرانالصهيوني ، وعمالء سريين ل
 

افظين الجدد                 ار المح والالفت ان اعضاء الطاقم المكلف بالتعامل مع الخطر النووي االيراني يتشكل من غالة تي
ل                        داعين وآي رز ال ران، واب ى اي وج بشن حرب عل ر تشددا يت المصمم على توجية ادارة بوش نحو موقف اآث

 .لذي وجه تحذيرا جديدا عن تهديد نووي مفترض تشكله ايرانوزارةالخارجية لشؤون نزع السالح،ا
 



ميات   ( ا وبمس ل فيه ي تواصل العم ران الت ي اي رية ف بوهه والس ان المش ى االمك ر ال ت النظ د ان الف واالن اري
 ).اخري

 
اد    . الشك ان عملية االمداد السرية في حاجة الى منضومة متكاملة من الشرآات     الوجهات لضمان نجاحهاوابع

ر                1997ومنذ عام    . ات عن وظيفتها الحقيقية   الشبه ة التي يراسها وزي ة االيراني ة الذري ة الطاق  انشات منظم
ا                    النفط السابق غالم رضا اغازاده، شرآات تابعه لها ومديرية خاصة ترعى شؤونها وانشطتها لكي يتسنى له

 مصباح للطاقة، شرآة الطاقة     ومن ابرزها شرآة ايران للصناعات، شرآة     . التعامل مع الجهات االجنبية بحرية    
رآة دة وش ران(الجدي ان اي رانيين     )آ ن اي ووي م امج الن بي البرن ل منتس ب ومخصصات لك وفر روات ي ت ، الت

ب ا        . واجان يين، هم وقعين رئيس ى م ئ عل ة، تتك ة االيراني اج القنبل ط انت ان خط ة، ف ارير الموثق ب التق وحس
 .لماء الثقيلالنتاج ا) معلم آاليه(ويتكامالن مع )اراك(و)نطنز(
 

رار                           ران لصناعة الق ى في اي ة االول ومي ، وهو الهئي ى لالمن الق وانه يخضع مباشرة الشراف المجلس االعل
د   (نطنز القديم مقابل بلدة ده زيره     . وتقع منشاته على طريق آاشان    . السياسي والعسكري  ى بع ومترا   40عل  آيل

ان  ة آاش رق مدين وب ش ف آيل  )جن والى ال احتها ح ى ارض مس ان ، وعل ائم مقاميةآاش ع ضمن ق . ومتر مرب
انه            واتر الخرس ة والس اني االداري ن المب ع م ر مرب ف مت ة ال ه مائ روع خصص مامجمل ذا المش از ه والنج

ت االرض  ينات تح ين      .والتحص ع الحص ذا المجم اء ه ان ببن رآتان ايرانيت ت ش وير   (وقام ة وتط اد التنمي جه
ردد          ويت. مليار تومان 95بفاتورة اجمالية قدرها    )البناء ام، ويت ى المن النظ ة من مجلس االعل وفير الميزاني م ت

الى هذا الموقع المهندس مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق بصفته ممثال للمجلس االعلى لالمن، آما 
از     ى انج راف عل دف االش ة لتفقده،به ارات دوري ة،يقوم بزي ة االيراني ة الذري ة الطاق يس منظم ازاده رئ ان اغ

 .المشروع
 

رد ة            وت ات الخاص زود بالمعلوم ي التت ان، الت ة آاش ة وقائمقامي ة الذري ة الطاق ين منظم ب ب ا نش د ان خالف
دخول                           ع، من ال ارة الموق را بزي ام اخي ذي ق ع نائب محافظ اصفهان، ال بالمشروع نظرا لدرجة السرية،وقد من

ك   (ومن اجل الحفاظ على السرية القصوى، تاسست شرآة تسمى          .اليه اال الكتري تم  )آ ال       ، ت ع االعم ة جمي  متابع
ادي، الشارع                        دين اسد اب ال ال  15الخاصة باالجهزة والمنظومات من خاللها وتقع مكاتبها في شارع سيد جم

د وباآستان مرات عدة خالل عام                              ذه الشرآة آال من الصين والهن ، 2001في طهران، وقد زار مسؤولو ه
ولى ادارة مشروع                 ذي ت اني، ال ة            ورئيس الشرآة هو داود اقاج ين الشرآة ومنظم ز، وتجري اتصاالت ب نطن

 .الطاقة الذرية من خالل رئيسها غالم رضا اغازاده
 

اؤه عام             دا بن د ب د                    1996اما موقع اراك فق ه محم ة اراك ويشرف علي ة من مدين داب القريب ات خن ، في مربع
ر الماء الثقيل قنادي وبهنام عسكربور، وهو جزء مفصلي في دورة انتاج الوقود النووي، ومتخصص في توفي

 .الذي يستخدم في البلوتونيوم الذي يؤدي الى انجاز اسلحة نووية
 !هذه بعض من الخفايا اسرار القنبلة النووية االيرانية؟
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