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سازمان اطالعات » لوگوی سازمانی

   (موساد) «و وظایف ویژه اسرائیل

 موسادگفتار اول: 

 شاخه، عملیاتی های شاخه، موساد های عملیات، موساد پیدایشدر این گفتار به ذکر تاریخچه 

 اسرائیل خواهیم پرداخت. در موساد سازمانی جایگاهو  موساداطالعاتی  های

 پیدایش موسادالف. 

خصوصیات یک از  وجود آمده است که با هیچ  سازمان جاسوسی اسرائیل توسط رژیمی به 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی محیط اطراف خود قابل تطبیق نیست و اسرائیل 

در منطقه خود صد در صد بیگانه است اما این بیگانگی و غربت که قاعدتاً برای هر نظام سیاسی، 

ر موساد گاه مانع روند رو به رشد و حرکت فراگی شود، هیچ   یک عامل منفی و بازدارنده تلقی می

 نشده است.

 پنجموساد یا سازمان زیرزمینی یهود، نام اختصاری یک عبارت 

ای عبری است. موساد در حقیقت شکل تکامل یافته  کلمه 

های   پلیس مخفی اسرائیل و نتیجه ادغام و ترکیب سازمان

ها سال پیش و اوائل جنگ   است که از ده ای   مخفی و پراکنده

جهانی دوم به نفع یهودیان و برعلیه مخالفان این نژاد فعالیت 

  اند.  کرده می 

اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و انجام عملیات مخفیانه دولت اسرائیل مأموریت گردآوری 

« سازمان اطالعات اسرائیل»است.   ویژه در خارج از خاک اسرائیل را، به عهده موساد واگذار نموده

وقتی که برای اولین بار به صورت رسمی اعالم موجودیت کرد، این اسم را به  8398در سال 

 لی موساد در تل آویو است.است که دفتر اص  یدک کشید. گفتنی

 ب. جایگاه سازمانی موساد در اسرائیل

های جاسوسی رژیم صهیونیستی، رهبری این رژیم تصمیم گرفت که  با توجه به تعدد سازمان

دژ »تأسیس کند. این سازمان  ها  های این سازمان  برای هماهنگی میان فعالیت ای  سازمان ویژه 

نام گرفت و مسئولیت تأسیس آن به روفین شیلواح واگذار شد. « مستحکم برای خدمت به اسرائیل

 نامبرده کسی بود که پس از تشکیل موساد، رسماً ریاست آن را عهده دار شد.
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نفر از  8911تا  8211منتشر شد، شمار کارکنان موساد به  8331با توجه به گزارشی که در سال 

شدند. موساد شبکه  سالگی بازنشسته می  92ها در سن  رسید و هرکدام از آن  افسر می 911جمله 

از مزدوران در سراسر دنیا در اختیار دارد  ای  گسترده 

هزار کارمند  21هزار عضو ) 99و هم اکنون بیش از 

 و بقیه موقتی( دارد.

دیوید بن گوریون نخستین نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی و بنیانگذار یکی از بزرگترین سازمان 

فرمان  8393دسامبر  89، در های جاسوسی دنیا

 (8399 - 8111دیوید بن گوریون )                              را صادر نمود.« موساد»تشکیل 

 عملیاتی موساد-. شاخه های اطالعاتیج

توان گفت که   ها مأموریت خاصی دارد. می  موساد دارای چند شاخه اصلی است که هرکدام از آن

 ه ترتیب ذیل است:ب ها  مأموریت این شاخه 

 جمع آوری اطالعات 

 ها  دسته بندی داده 

 بررسی و ارزیابی این اطالعات 

 نظارت و جاسوسی 

 عضوگیری و اجرای عملیات در خارج از فلسطین از جمله قتل و تصفیه مخالفان 

 های ارتباطی بخش ویژه فیلم برداری، جعل، رمزیابی و دستگاه 

  افزایش کارایی کارکنان موسادبخش ویژه آموزش و برنامه ریزی و 

 بخش ضداطالعات و نفوذ نیروهای غیرخودی 

 بخش عملیات 

 . شاخه های عملیاتید

دهی فعالیت  شود و ماموریت آن سازمان  شاخه موساد محسوب می  ترین  بخش عملیات، مهم

دیگر یکی نیروی خارجی     چنین جاسوسان و مزدوران این سازمان در گوشه و کنار جهان است. هم

آوری اطالعاتی از داخل آمریکا   به معنی عالی رتبه وجود دارد که کار آن جمع« عل»موسوم به 

 کند. های سیاسی را کنترل می  درباره کشورهای عربی است و سفرها و دیدارهای هیأت
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های نظامی  است. این یگان آموزش « دوفدوفان»یگان  ها؛  ترین این یگان  و خطرناک ترین  مهم

که کشتار و قتل نزد آنان بسیار  ای   بینند و اعضای آن به قاتالنی حرفه  روانی مخصوصی میو 

 شوند.  آسان و مثل آب خوردن است، تبدیل می

ساله ایرانی که در یکم  99داریوش رضایی نژاد دانشمند هسته ای 

در مقابل چشمان همسر و دختر خردسالش توسط  8931مرداد 

اشپیگل )پر فروش ترین نشریه آلمان( به  عوامل موساد ترور شد.

نقل از یک مقام اطالعاتی اسرائیل ترور رضائی نژاد را اولین اقدام 

 (اشپیگلاعالم کرد. )منبع:« تامیر پاردو»جدی رئیس جدید موساد 

 کمیته وادات .هـ

است که کار آن هماهنگی سری با خارج و « وادات»موساد دارای یک کمیته دیگر موسوم به 

کند. رئیس وادات همان رئیس   صورت هفتگی نشستی برگزار می  باشد و به  داخل اسرائیل می

 :کنند. اما اعضای کمیته وادات عبارتند از  او را مامون صدا می موساد است که همکارانش

  آمان»مدیر سازمان اطالعات نظامی موسوم به» 

  شین بت»مدیر سازمان اطالعات داخلی» 

  شاباک»مدیر سازمان امنیت عمومی» 

  مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی وزارت امور خارجه )این مرکز در زمینه جاسوسی

 .(دیپلماتیک تخصص داردسیاسی یا 

  ماتام»مدیر بخش عملیات ویژه پلیس موسوم به» 

 مشاوران خصوصی نخست وزیر در امور سیاسی، نظامی، امنیتی و مبارزه با تروریسم 

(، یکی از 8312-8311آدولف آیشمن )

افسران بلندپایه نازی بود که پس از 

شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، از 

ریخت. او توسط آلمان به آرژانتین گ

موساد شناسایی و ربوده شده و به 

اسرائیل انتقال یافت و در انجا به اعدام 

 .محکوم شد

http://www.spiegel.de/international/world/sabotaging-iran-s-nuclear-program-mossad-behind-tehran-assassinations-says-source-a-777899.html
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 . عملیات های موسادو

 از جمله عملیات های موساد می توان به این موارد اشاره کرد:

از آرژانتین به اسرائیل. این « آدولف آیشمن»ربایش و انتقال یکی از رهبران نازی به نام  .8

 .رخ داد. آیشمن پس از انتقال به اسرائیل، محاکمه و اعدام شد 8312عملیات سال 

ربایش و انتقال مخفیانه مردخای وانونو در کشور ایتالیا توسط کماندوهای ویژه موساد در  .2
به دلیل افشای اطالعات محرمانه کشور اسرائیل مبنی بر ساخت بمب اتم  8311سال 

 .در نیروگاه اتمی دیموناربودن

میالدی در  8333دستگیری عبداهلل اوجاالن رهبر حزب کارگران کردستان در سال  .9
 (عملیاتی مشترک به همراه سیای آمریکا و سازمان اطالعات و امنیت ملی ترکیه )میت

. قابل ذکر 2119مارس  22ترور شیخ احمد یاسین رهبر معنوی سازمان حماس در تاریخ  .9
گیری برای صدور  رانگیخت و در این راستا رأیهای جهانی را ب است این قتل واکنش

رای ممتنع و وتوی  9رای موافق  88ای در شورای امنیت نیز انجام گرفت که با  قطعنامه

 .آمریکا از تصویب بازماند

ترور عبدالعزیز رنتیسی رهبر جدید سازمان حماس به همراه دو تن از همراهانش، در  .9
 .از قتل شیخ احمد یاسینحمله ای دیگر در کمتر از یک ماه بعد 

بمب گذاری در خودروی عزالدین شیخ خلیل )عضو بلندپایه حماس( در ماه سپتامبر سال  .1
تن دیگر  9، در شهر دمشق در کشور سوریه که منجر به قتل وی و زخمی شدن 2119

 .شد

 ترور محمود المبحوح از اعضای ارشد حماس در امارات .9

 های اخیر یران در سالترور چند تن از دانشمندان هسته ای ا .1

 ترور رهبر سازمان سپتامبر سیاه .3

  در شهر مالتا. این عملیات 8339ترور رهبر جهاد اسالمی )دکتر فتحی شقاقی( در اکتبر  .81
است که به عنوان موفقیت در پرونده موساد ثبت و ضبط گردیده  هایی   از جمله عملیات 

 .است
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 استراتژی و شیوه های عملیاتی سازمان های اطالعاتی اسرائیل گفتار دوم:

آشنایی     چنین ها و هم کرد آن های جاسوسی و مطالعه در تاریخچه، اهداف و عمل  شناخت سازمان

ای  برای هر کشور و نظام سیاسی اهمیت ویژه  ها   آن های جاسوسی  با اسرار، شگردها و روش 

ثبات سیاسی هر کشور به مقیاس وسیعی به میزان و کمیت فعالیت  دارد، زیرا اصوال استقالل و

های نامرئی در تمام تحوالت و   هایی که به صورت دولت  ها بستگی دارد. سازمان  این سازمان

 های سیاسی بزرگ و کوچک جهان دخالت دارند.  حوادث و آشوب

یت یک کشور و حفظ ثبات تواند در تحکیم موقع  یک سازمان جاسوسی، به همان اندازه که می

گردد،  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن ایفای نقش کند و عامل بقا و دوام آن در تمام زمینه ها 

 تواند وسیله مناسبی برای نابود ساختن یک حکومت گردد.  به همان اندازه می

اش را راه  های اطالعاتی  برای اولین بار در طول تاریخ جهان، یک دولت قبل از ایجا، سرویس 

اندازی کرد، آن هم به شیوه ای تمام عیار که تا کنون هیچ دولتی مثل دولت اسرائیل وارد کار  

اطالعاتی نشده است. تاریخ ملت اسرائیل از همان ابتدا با جاسوسی رقم خورده و هم اکنون 

 .صهیونیسم براساس کار جاسوسی، هویت و رشد پیدا کرده است

یلی می گوید: یک استاد دانشگاه اسرائ

خشونت بر زندگی روز مره در اسرائیل »

مسلط شده است. ممکن است ریشه این 

 8«خشونت، بحران های امنیتی...باشد

 . استراتژی سازمان های اطالعاتی رژیم صهیونیستیالف

است « حفظ و بقای این رژیم در منطقه»های اطالعاتی رژیم صهیونیستی،   راهبرد اصلی سازمان

  های اطالعاتی دارای یک نوع تفکر خاصی است که به اندیشه  عملیاتی این سازمان های  و روش

کند   گردد. رژیم صهیونیستی از یک تفکر خاص پیروی می  های سیاسی و نظام سیاسی آن برمی

 که حالت افراط گرایی و تهاجمی به دیگر نژادها و ملت ها را دارد.

                                                           
 993تروریسم صهیونیستی، اثر احسان ادیب مرتضی ص.  8
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ه کشورهای همسایه فلسطین اشغالی، جلوگیری از نفوذ تجاوز دائمی به خاک دیگر کشورها به ویژ

های   به مرز اسرائیل و سرکوب و ارعاب در داخل اسرائیل علیه اعراب و غیر یهودیان از سیاست

های عملیاتی سازمان های اطالعاتی اسرائیل نیز   همیشگی این رژیم تاکنون بوده است. روش

افکنیم در خواهیم یافت  گاهی به گذشته این رژیم بیباشد و اگر ن  متأثر از سیاست های رژیم می

 های اطالعاتی، امنیتی و نظامی بر سه شاخصه و محور استوار است:  که کلیه عملیات

 افراط گرایی .8

 آپارتاید و نژادپرستی .2

 جهان خواری .9

 یک تحقیق بین المللی اسرائیل رتبه هشتم فهرست خشونت بین المللی طبق

 2اقدامات وحشیانه را داراست.نیان در زمینه قربا

 عملیاتی-. شیوه های اجراییب

 های اطالعاتی رژیم صهیونیستی عبارتند از:  های اجرایی سازمان شیوه 

جمع آوری اطالعات سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و... از کشورهای بین المللی  -8

 ها؛ ای در جهت منافع صهیونیست   و منطقه

                                                           
 993کتاب تروریسم صهیونیستی، نوشته احسان ادیب مرتضی، ص.  2
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جاسوس در دیگر کشورها از طریق عناصر یهودی )این جاسوسان برای نفوذ در استخدام  -2

  رفته استخدام می های عربی یا کسب اطالعات اقتصادی و صنعتی در کشورهای پیش  دولت

 شوند،(؛

های  حذف عناصر مخالف در دیگر کشورها و اعراب فلسطین اشغالی )در این ارتباط، سازمان - 9

های متعدد ترور علیه اعراب   دو تأسیس رژیم صهیونیستی دست به عملیاتموساد و شین بت از ب

شهید رنتیسی، شیخ احمد یاسین، عماد مغنیه، مرگ مشکوک   اند.  منطقه و فلسطین اشغالی زده

  یاسر عرفات و... نمونه های مختلفی است که ردپای موساد و شین بت به وضوح در آن دیده می

 شود(؛

  استفاده می ها  آن که به طور موقت از  هایی   های زیاد برای تطمیع خبرچین  پرداخت هزینه - 9

ختم می شود.. )شکار این افراد، عموماً از « حذف فیزیکی»شود و غالباً در نهایت سرنوشتشان به 

 اشخاص معترض نسبت به کشورشان است همانند مجاهدین خلق در ایران(؛

های مخالف رژیم   ع آوری اطالعات در جمعیتاستفاده از عناصر نفوذی جهت جم - 9

 صهیونیستی؛

 استفاده از جنگ روانی -1

جذب نیرو برای تشکیالت اطالعاتی که از ایدئولوژی صهیونیسم تبعیت دارند به طوری که  -9

 اشرافیت اطالعاتی موساد، بین المللی شود؛

اسالم افراطی که عمدتاً از طریق نفوذ در کشورهای اسالمی از طریق اعزام مزدور جهت رواج  -1

 .پذیرد  و اشخاص و نهادهای اقتصادی و سرمایه گذار صورت می ها   رسانه
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 گفتار سوم: شگردهای موساد برای جذب جاسوس

استخدام جاسوس از ظرافت خاصی برخوردار است و بی دقتی الزم در این امر موجب افشا شدن 

سوایی و بی اعتباری سازمان مربوطه را در پی می نقشه ها و طرح های جاسوسی می شود و ر

آورد. اضافه بر آن ممکن است شخص مورد نظر با هدف های اطالعاتی از طرف سازمان های 

 رقیب در تالش ورود به سازمان به ظاهر استخدام کننده باشد.

و  مین جهت، عموم سازمان های اطالعاتی به جای استخدام جاسوس، از شیوه فریب، جذبه هب

به کارگیری افرادی که زمینه های جاسوسی در آن ها وجود دارد، استفاده می کنند. این عملیات 

انجام می گیرد. در ادبیات اطالعاتی، « جاسوسی-پوشش های اطالعاتی»فریب و جذب از کانال 

آنچه سازمان های جاسوسی در قالب آن، اقدام به فریب افراد می کنند، پوشش نامیده می شود. 

همکاری »و « همکاری علمی»، «استفاده از زنان»پوشش اطالعاتی  9قصد داریم  گفتارر این د

 را که رایج ترین شگردهای موساد برای جذب جاسوس است، مورد مطالعه قرار دهیم.« تجاری

 الف. استفاده از زنان برای جذب جاسوس

« موساد»یکی از وسایلی که سازمان صهیونیستی 

دهد،  خویش مورد استفاده قرار میدر تحقّق مقاصد 

عنصر زن است. موساد از این ابزار در تسلّط بر 

سیاستمداران و اعمال نفوذ در تصمیمات ارباب 

گیرد. این سازمان، با  قدرت، به فراوانی بهره می

آموزش و به کارگیری زیباترین دختران و زنان 

عاتی رجال سیاسی، نظامی، علمی و ی اطّال یهودی یا زنان مزدور غیر یهودی، نسبت به تخلیه

های نظامی و استراتژیک در سراسر دنیا،  اقتصادی جهان و سرقت اسناد و مدارک سرّی از ارگان

گرفته است.  اقدام می کند. این شیوه از سوی یهودیان، از دیرترین روزگاران مورد استفاده قرار می

 نان توسط یهود و صهیونیسم خواهیم پرداخت:در ادامه به ذکر سوابقی از بهره وری اطالعاتی از ز

 جاسوسی زنان یهودی در عهد ایران باستان .1الف.

 دختری بود، دربار کارگزاران از که «مردخای» نام به یهودی شخصی عتیق، عهد روایات طبق

 فریبی، و جذب عملیات طی. نمود وارد خشایارشا دربار به را «استر» نام به خود اقوام ازیهودی 

 .برگزید ملکه عنوان به را او و و با ازدواج کرد شد «استر» جذب خشایارشا
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 ملکه استر یهودی،

 انقاتل باستانی ایرانی

 در یهودیان با هخامنشی خشایارشای وزیر نخست هامان

 غارت و قتل دستور پس. ورزید اختالف مالیات، موضوع

 را شاه نظر استر ولی. گرفت خشایارشا از را یهودیان

 .گرفت را وزیر هامانِ قتل دستور و کرد عوض

 عالوه ایاالت، حاکمان کمک به یهودیان روز، دو طی در

 به که را دیگر ایرانی نفر 99111 او، پسر ده و هامان بر

 قتل به بودند، کرده مخالفت یهودیان با نحوی

 هامان اصلی دشمن که مُردخای ترتیب این به.رساندند

 نامه بدهد، سختی شکست را رقیبش بود توانسته و بود

 ساله هر آن، طبق که نوشت ایران سراسر یهودیان به ای

 به را «ادار» عبری ماه پانزدهم و چهاردهم باید یهودیان

 جشن ایرانیان از سخت گیری انتقام و خطر رفع مناسبت

 پور یهودیان کشتار روز انتخاب برای هامان که چرا .گذاشت «پوریم» را عید این نام او و بگیرند

 .شد نهادینه یهود آیین در و یافت رسمیت پوریم عید استر، تایید با شکل بدین. بود انداخته( قرعه)

 . پردازند می شادمانی به و گیرند می جشن را روز این یهودیان ساله هر

 عثمانی جاسوسی زنان یهودی در .2الف.

امپراتوری عثمانی در اوج اقتدار خود منافع اقتصادی و سیاسی غربیان را به خطر هنگامی که 

شکستن قدرت آنان چنین بود که  های پنهان دشمنان برای درهم انداخته بود، یکی از شیوه

دادند و یا  ای بر سر راه بزرگان سیاست و اقتصاد آنان قرار می دختران زیباروی یهودی را به بهانه

نظران یکی از علل سقوط امپراتوری  کردند. صاحب حضور سالطین عثمانی پیشکش می آنها را به

هایی با مادر یهودی از سالطین  عثمانی را نفوذ زنان یهودی در دربار سالطین آن و پیدایش نسل

 9دانند. مسلمان می

 جاسوسی زنان در قرون اخیر .3الف.

شکیل دولت اسرائیل به این رژیم پیوست. گلدا مایر، زن روسی یهودی االصلی بود که پس از ت

وی در تشکیل و تحکیم پایه های اسرائیل تالش های فراوانی نمود و به معنای خاص کلمه از 

 تن و شرافت و مال خود بهره گذاشت.

                                                           
 استعمار ایران و بریتانیا، اثر عبداهلل شهبازی پیشنهاد می گردد.. مطالعه کتاب زرساالران یهودی و پارسی،  9

http://bayanbox.ir/info/3322302109614553803/Teichert-Queen-Esther-v2.1
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این زن تن فروش در سمت های مهمی ایفای نقش کرده و مهمترین آن ها عبارتند از: دبیر 

س دفتر سیاسی فراکسیون کارگران یهود، وزیر کار و تامین اجتماعی و اتحادیه کارگران یهود، رئی

 وزیر امور خارجه اسرائیل در دولت بن گوریون.

از جمله نقش آفرینی ها و تن فروشی های مهمی که این زن انجام داد، زمانی بود که رژیم 

م تشکیل صهیونیستی به دلیل آگاهی از احتمال حمله کشورهای عرب همسایه، پیش از اعال

کابینه یهود، جاسوسانی را به کشورهای مصر، اردن، سوریه و لبنان فرستاده بود. گلدا مایر یکی از 

ها بود که در پوشش یک توریست اهل شوروی، وارد اردن شد و در نزدیکی محل  این جاسوس

یار، اقامت فرماندهان نظامی و افسران اردنی مستقر شد. پس از مدتی و با رفت و آمدهای بس

ها شود. وی با استفاده از  توانست با برخی از این افسران طرح دوستی ریخته و وارد مجالس آن

فروشی، توانست اطالعات بسیاری از جمله تصمیم اردن برای حمله به اسرائیل را کسب  حربه تن

 کند.

 

ارزشمندی را همچنین مایر توانست به برخی تأسیسات نظامی اردن نیز وارد شود و اطالعات 

 های سرزمین به مایر گلدا گورین، بن نطق و اسرائیل تشکیل رسمی اعالم از پیش کسب کند.

 مطلع اسرائیل به اردن حمله برنامه از را ها آن رژیم، این سران با دیدار در و بازگشته اشغالی

آورند و  میصر و سوریه به دست م از را مشابهی اطالعات نیز اسرائیلی دیگر جاسوسان. کند می

شود. به پاس این  وز میبدین ترتیب اسرائیل در نخستین جنگ خود با همسایگان عربش، پیر

 داده اند.« مادر بزرگ اسرائیل»و فداکاری های جنسی او به رژیم اسرائیل، به او لقب  هرزگی ها

ان اسرائیل، بنیانگذار به جد می توان ادعا کرددر تشکیل اسرائیل، از این قسم زنان کم نبودند. 

 زنانی هستند که برای تحکیم ریشه های این رژیم، شرافت و تن خود را ارزانی داشتند.
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 شهید ادواردو )مهدی( آنیلی

 نفوذ زنان یهودی در خاندان مولتی میلیاردر .4الف.

یکی از دالیل دست یافتن یهودیان به ثروت های عظیم، نفوذ و نزدیک شدن دختران یهودی در 

اکنون مالک  ا خاندان ها، خاندان آنیلی بودند که همخاندان های ثروتمند است. یکی از این ه

سازی فیات نیز بخشی از آن مجموعه به حساب  مجموعه عظیم فیات هستند )کارخانه اتومبیل

ای  تنها گوشه« کوریره دالسرا»و « الستامپا»های  و روزنامه« باشگاه یوونتوس»آید(. مالکیت  می

کم شصت میلیارد دالر )بیش از درآمد نفتی ساالنه  ستاز اموال این خاندان است. آنها ساالنه د

ای آنها را به خاندان سلطه در ایتالیا بدل  کشورمان( درآمد دارند و همین ثروت و قدرت رسانه

  شنوی دارد. جمهور نیز از آنها حرف کرده است تا جایی که حتی رئیس

جیووانی »ویک،  های آغازین قرن بیست های پایانی قرن بیستم و سال بزرگ این خاندان در سال

یتالیایی بوده است. او همسری یک مسیحی کاتولیک و سوپر میلیاردر و سناتور سرشناس ا« آنیلی

کند و از این وصلت،  یهودی اختیار می

شود که او را ادواردو  صاحب فرزندی می

نهند. ادواردو بعدها دلباخته اسالم و  نام می

شود. به مالقات امام  انقالب اسالمی می

 2111آید و نهایتا در سال  خمینی )ره( می

رود. او  در ماجرای مشکوکی از دنیا می

نون در ایران اسالمی با عنوان شهید اک

 شود. مهدی آنیلی شناخته می

خورد. مارگریتا، تنها خواهر ادواردو با  ای دیگر رقم می اما سرنوشت خانواده مسیحی آنیلی به گونه

حاصل این پیوند در سال « جان الپوالکان»مردی یهودی و صهیونیست وصلت کرده است و 

پسرعموی ادواردو که به عنوان جانشین رئیس فیات « اومبرتوجیووانی »پس از آن که  8339

رود؛ با نظر شورای رهبری فیات به این  برگزیده شده بود، بر اثر سرطانی ناشناخته از دنیا می

شود. حقیقت آن است که درگذشت مشکوک ادواردو و پسرعمویش در  سمت برگزیده می

ای  صهیونیست او را افزایش داده و در توطئه های یهودی و االرث خواهرزاده های قبل، سهم سال

خاموش، ثروت خانواده بزرگ آنیلی که کاتولیک بودند، به یهودیان صهیونیست منتقل شده و 

ها، به سادگی به  های متعلق به آنیلی مدیریت مجموعه عظیم فیات و سایر موسسات و شرکت

 زادگان آن خاندان رسیده است. یهودی

http://bayanbox.ir/info/9179456734355740182/photo-2017-11-17-11-30-51
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 مزدور موساد در ترور دانشمندان هسته ایجاسوسی زنان  .5الف.

پس از دستگیری عوامل ترور شهدای هسته ای توسط سربازان گمنام امام زمان، در میان آن ها 

زنانی بودند که اعتراف به نفوذ از طریق اغواگری کردند. این زنان برای آموزش اغواگری و فریب 

ورود به ایران، به تدریج به تعدادی از کارکنان مردان در اسرائیل آموزش دیده بودند. آن ها پس از 

سازمان انرژی اتمی و دست اندرکاران مربوطه که قبل تر توسط موساد رصد شده بودند، نزدیک 

شدند و پس از عملیات فریب، وارد روابط احساسی و جنسی شده و از این عمل شنیع آن ها 

ستفاده ابزاری کرده و به مقاصد شوم تصویر برداری نمودند. سپس با تهدید شخص، از آن ها ا

.خود دست یافتند
9 

 ب. جذب جاسوس با همکاری علمی

همکاری های فنی و علمی بین کشورها موجب ارتباط بیشتر اتباع کشورهای مختلف می شود و 

از آنجا که این نوع همکاری ها از قداست ویژه ای برخوردارند، می توانند ابزار و روش مناسبی 

ف افکار مردم از فعالیت های پشت پرده باشند. از این رو شبکه های جاسوسی از آن جهت انحرا

ها به عنوان پوشش جاسوسی بهره می 

گیرند و در لوای همکاری علمی، دست 

به جمع آوری اطالعات حساس و 

حیاتی کشورها می زنند. تأسیس 

انجمن های آموزشی، ارائه بورسیه 

های تحصیلی و برگزاری همایش 

علمی از سوی قدرت های بزرگ عمدتاً به منظور تأمین هدف فوق است. سازمان های  های

جاسوسی، نخبگان و دانشمندان مورد نیاز خود را از روش های مختلفی شناسایی می کنند که 

 عبارتند از:

 رزومه های اینترنتی و سایت های کاریابی. 1ب.

و پژوهشی خود را در سایت های بسیاری از دانشمندان و متخصصان علمی، سوابق علمی 

اینترنتی درج می کنند و سازمان های جاسوسی می توانند با یک جست وجوی ساده، متخصصین 

 موردنظر خود را پیدا کنند.

                                                           
مشتمل بر اعترافات زنان اغواگری است که با هدف نفوذ به تاسیسات هسته ای، توسط « کلوپ ترور». مستند  9

 مشاهده این مستند پیشنهاد می گردد. موساد آموزش اغواگری دیده اند.
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 همایش ها و سمینارهای علمی. 2ب.

همایش های علمی، جوالنگاه سازمان های جاسوسی است. این سازمان ها در این همایش ها 

 انند نخبگان کشورها و مهمترین دستاوردهای علمی آنها را شناسایی کنند.است که می تو

 تحصیل یا تدریس در دانشگاه های خارجی. 3ب.

شناسایی افراد توسط سازمان های اطالعاتی از بین دانشگاهیان موضوع تازه ای نیست. در طول 

وذ قرار دادن جمع های تاریخ جاسوسی موارد زیادی دیده شده که دستگاه های جاسوسی با زیر نف

دانشجویی، برای آینده خود، اشخاصی را شناسایی می کنند و انتظار دارند این افراد به جاسوسانی 

کارآمد تبدیل شوند. معروفترین جاسوسان دانشگاهی را سرویس اطالعات خارجی کا.گ.ب در 

ت آنها در کتابی دانشگاه معروف کمبریج لندن پرورش داده بود که سال ها پس از جنگ، خاطرا

توسط کنترل کننده این اشخاص به نام یوری مودین منتشر « پنج دوست کمبریجی من»به نام 

 شد.

 فرصت های مطالعاتی یا بورسیه های تحصیلی. 4ب.

سازمان های جاسوسی در پوشش دانشگاه های مشهور جهان برای برخی استادان و دانشجویان 

 همه و دهند می مطالعاتی  ند که به آن ها بورسیه یا فرصتدعوتنامه ارسال کرده و اعالم می کن

ت را تأمین می کنند یا اینکه از میان افرادی که خودشان داوطلب اقام و مسافرت های هزینه ی

بورسیه یا فرصت مطالعاتی شده اند، افراد مورد نیاز خود را انتخاب می کنند. پس از شناسایی 

ش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به افراد موردنظر پیشنهاد افراد، سازمان های جاسوسی در پوش

 همکاری و اجرای پژوهش های علمی مشترک می دهند.
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این پژوهش های علمی می تواند در قالب پایان نامه یا رساله باشد. پس از همکاری ناآگاهانه فرد 

دریج اهداف با سازمان مذکور و دریافت حق الزحمه یا تسهیالت، سازمان های جاسوسی به ت

خیانت کرده است. در  خود کشور به  اصلی خود را آشکار کرده و به فرد اینگونه القا می کنند که

این حالت، فرد مورد نظر از ترس لو رفتن در کشور خود و مجازات، ادامه همکاری با سازمان های 

سی گرفتار می جاسوسی را کم خطرتر ارزیابی می کند و به این طریق به دام سازمان های جاسو

 شود.

با استفاده از همین روش دکتر احمد رضا جاللی در تور موساد افتاد. وی که همکاری موثری با 

دانشمندان صنایع نظامی و هسته ای داشت، پس از فریب، تهدید و تطمیع توسط عوامل موساد، 

نام دکتر تن،  91تن از دانشمندان ایرانی را به موساد داد. در فهرست این  91اطالعات 

ور شدند نیز به چشم می خورد. وی در تر موساد  علیمحمدی و دکتر مجید شهریاری که توسط

توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد و به خیانت  8939اردیبهشت  9تاریح 

های خود اعتراف نمود. علی رغم اینکه بعضی خبرگزاری ها و مراجع خبر صدور حکم اعدام او را 

 منتشر کرده اند اما وی هم اکنون تحت بازداشت است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

 ج. جذب جاسوس با همکاری تجاری

با گسترش صنعت و پیشرفت تولید و تبادل کاال، 

همکاری های اقتصادی از مرز کشورها گذشته و 

شرکت های صنعتی و تجاری بین المللی به وجود 

تجاری و صنعتی در آمده اند. حضور هیأت های 

کشورهای بیگانه نیز امری عادی و معمولی شده و 

مردم حضور افراد خارجی را با عناوین اقتصادی در کشورشان پذیرا شدند. این موضوع شبکه های 

جاسوسی را به این اندیشه رهنمون کرده که از عناوین اقتصادی جهت پوشش جاسوسی خود سود 

ه بر استفاده از هیأت های اقتصادی برای جمع آوری جویند. سازمان های جاسوسی عالو

 اطالعات، مأموران خود را نیز با عناوین اقتصادی به کشورهای هدف گسیل می دارند.

 تجارت، یک پوشش اطالعاتی. 1ج.

دیوید. اچ. بلی افسر اطالعاتی سازمان سیا برای خاورمیانه ضمن اذعان به گسترش استفاده از 

یک فهرست کامل از بازرگانان آمریکایی که در »وسی تأکید می کند: پوشش تجاری برای جاس

حال انجام معامالت مهم و اساسی در کشورهای خارجی هستند، باید در دسترس تحلیلگران 
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سازمان سیا قرار گیرد. تحلیلگران این سازمان، نیازهای اطالعاتی خود را که برخی از بازرگانان 

وی به برخی از پوشش های سازمان «. آنها اعالم می کنندمی توانند جمع آوری کنند، به 

 می کار به موساد پوشش برای که رسمی تشکیالت»: نویسد می و کرده اشاره موساد  جاسوسی

 دفاتر آل، ال نظیر اسرائیل دولتی توریستی های شرکت اسرائیلی، خرید های هیأت شامل رود

گروه های صنعتی و سازمان های بین المللی تجاری  اسرائیل، ساختمانی موسسه زیم، شرکت

 «اسرائیل.

 استفاده اطالعاتی از شرکت های تجاری. 2ج.

روش دیگر استفاده سازمان های جاسوسی از پوشش 

شرکت های تجاری، ارائه پیشنهاد همکاری تجاری به 

افراد موردنظر در خصوص خرید و فروش کاال، بازاریابی، 

تحقیق و توسعه است. در این حالت، سازمان های جاسوسی با افراد موردنظر مشاوره اقتصادی یا 

خود ارتباط برقرار کرده و اظهار تمایل می کنند که از تجربیات و دانش آن ها برای پیشرفت 

 .شرکت خود استفاده کنند

ندان دولت آن ها معموالً به بهانه وجود رقابت در اقتصاد جهانی، از این افراد که معموالً از کارم

متبوع خود هستند، می خواهند که ارتباط خود با آنها را نزد دیگر شرکت ها، دولت ها، همکاران و 

حتی افراد نزدیک و بستگان فاش نکنند. حتی ممکن است سازمان های جاسوسی با این بهانه که 

دروغ سنج  باید مطمئن شوند که افراد با شرکت های رقیب آنها همکاری نمی کنند، آنها را با

مورد آزمایش قرار دهند یا حتی از آنها درخواست کنند برای اینکه شرکت های رقیب از محتویات 

همکاری آنها باخبر نشوند، اطالعاتی که قرار است افراد به شرکت پوششی بدهند، رمز کنند. پس 

افراد خود از طی این دوره، سازمان های جاسوسی هدف اصلی خود را فاش کرده و در این حالت، 

 .را در قلب فرآیند جاسوسی می بینند و برای آنها راه بازگشتی متصور نیست

در مواردی که افراد به هر قیمتی بخواهند از ادامه همکاری خودداری کنند، سازمان های 

جاسوسی سعی می کنند با تحریک حس میهن پرستی افراد مانع این کار شوند. برای مثال ممکن 

است ادعا کنند که افراد با این اقدام به کشور خود خدمت می کنند. برای مثال ادعا می کنند که 

یل اینکه آمریکا و اسرائیل از فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران اطالع کافی ندارند، ممکن به دل»

است به آن کشور حمله کنند. شما از طریق ارائه اطالعات درست به آنها، در اصل مانع حمله 

  .«نظامی می شوید و جان مردم خود را نجات می دهید
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 :استفاده مورد منابع
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 احسان ادیب مرتضی، صهیونیستی تروریسم کتاب 

 عبداهلل شهبازیار ایران و بریتانیاو پارسی، استعم ب زرساالران یهودیکتا ، 

 اطالعات وزارت پایگاه اطالع رسانی 

  قدس نسیمنشریه 

 اشپیگل نشریه (spiegel.de) 
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