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نجا وبھره مند شدن ازميھمان نوازی خامنه ای آرھبری به کاخ سعد اباد ھدايت ميشوند وبعد ازتوقف سه روزه در
  ) ٨٩٠>    ( کيھان لندن شماره اظت ميباشندفقم شده واکنون درجای امنی تحت ح رھسپار

 زادگان ھم خبرراباعبارت ديگری منتشرساخت که نشان ازآروزنامه ، بوسيله کيھان لندن سازمان پارسبعدازانتشارخبر 
کانال سوم فرانسه نيزخبرمزبوررامنتشرساخت  دولتی قرينه است براصالت خبر. درھمين جريان تلويزيون و اخبار تواتر

فرانسه مدارک موجود نشان نميدھد که خبرتلويزيون فرانسه قبل ويابعد ازکيھان لندن بوده است متن خبرتلويزيون  و
   :چنين است

من بعنوان سردبير بخش سياست خارجی تلويزيون < :کريستين موالر رئيس سرويس سياسی تلويزيون مزبور گفت<
درست قبل ازسقوط کابل  و انستان راترک کردهالدن دراوائل ماه نوامبرگذشته افغدولتی فرانسه فاش ساختم که اسامه بن 

 ھا نزديک به خامنه ای ورفسنجانی ياری داده شده ووی بالفاصله بتھران منتقل يت هللاآبسوی ايران رفته است وبوسيله 
 . اين ماجرادوماه ونيم قبل روی داده وازھنگاميکه اسامه بن الدن وارد ايران شده تاکنون سه بارمحل اقامت اوشده است

  >ردامنه البرزدرشمال غربی تھران استکوھستانی دنفراست وفعال درناحيه ای  ١٧ تغييرداده اند تعداد ھمراھان او را

  :ياموثق است ايشان گفتآکريستين موالرپرسيده شد که منابع خبری ايشان زوقتی ا

اينھا منابعی ھستند که ھيج ارتباطی باجنبشھای اپوزيسيون اعم ازسلطنت طلب ويامجاھدين خلق ندارند بلکه منابعی <
  ارند وميدانند که درکشورچه ميگذرد>درداخل ايران که مواضع حساس وجالبی دھستند 
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جمھوری بود که اوال بامجاھدين خلق نبود وثانيا سلطنت طلب ھم نبود وشعار < ،يستين موالرسازمان پارسرکمقصود 
رمان آقای دکترآن ھم آ ی فراوانی ھم داشت ومديراحبه ھان روزھا کنگره ومصآ ن مھمترآوازداشت  > رامشروطه

 ١٣۶١مختصر سابقه سياسی ايشان ھم چنين بود که تاسال  ،نوری بود که مجله ای ھم بنام پارس منتشرميساخت
يسی پيوست وبعد ھم به ريانا ھمکاری داشت وسپس به اوآمد با آ درخدمت دولت جمھوری اسالمی بود وبعد به اروپا

  .، خودش رادرمقام رھبری سازمانی بنام پارس باخواسته جمھوری مشروطه قراردادخرخودشآبختيار ودست 

وجستجو برای تسليم بن افغانستان  در قای بوش پس ازپياده کردن قواآن جھت قابل اھميت بود که آخبرسازمان پارس از
  >رفت که بر افغانستان خواھد رفت دپناه بدھد براوھمان خواھ اگرکشوری به سران القاعدهالدن اظھارداشت <

اھميت  آمريکااز طرف دولت  مليون دالری برای کسب اطالعاتی که منجربه دستگيری بن الدن بشود ٢۵تخصيص جايزه 
  .روشن ميسازد آمريکاخبرسازمان پارس رابرای 

لرزاند تاجائی که کمال خرازی  منتظربھانه ای بود جمھوری اسالمی را آمريکان زمان که آو خبرسازمان پارس درجّ 
بايد دالئلی که بن الدن درايران است به دولت ايران  آمريکاباصطالح وزيرخارجه جمھوری اسالمی فورا اعالم کرد که 

   .ارائه بدھد

به اينکه بن الدن  آمريکاومت طالبان ھم درمورد ادعای به اين اعالم کمال خرازی اعتنائی نکرد کما اينکه حک آمريکا
  .، اعتنائی ننمودکرد آمريکاازدرافغانستان است مطالبه دليل 

زادگان وتلويزيون آبرای اينکه بن الدن وھمراھان اودرايران ھستند ھمان اطالعاتی است که سازمان پارس و آمريکادليل 
دالری  ٢۵،٠٠٠،٠٠٠ن مستقيما برای تسلط برجايزه آبطور حتم مفصل اعالم کرده اند که  نراآ دولتی فرانسه مختصر
   .قرارگرفته بوده است آمريکادراختيارسازمان اطالعات  ،قبل ازانتشاردرجرائد

مسئله تھاجم که وزمان باتوجه به جّ  به خبرسازمان پارس ارج اطالعاتی ميداد وتھران وياقم رابشدت ميکوبيد آمريکااگر
ميبود وپس ازوارد  آمريکاچه اعتراض موجھی متوجه  غازشدآباتصويب شورای امنيت غانستان به اف آمريکانظامی 
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ايران به جنگھای داخلی کشيده ميشد و  ،ساختن خسارات غيرقابل پيش بينی وسوء استفاده تجزيه طلبان وگردنکشان
ھم  آمريکا) ح ھای اتمی نداشتدرست مانند عراق که سالچون اصل خبرنادرست بوده وبن الدن ھم درايران نبوده (

يا آ، چنانکه درعراق به ھمان ھا تمسک کرد ،ضعف تحليل وذھنيت ناشی ازاطالعات نادرست ميگرديدمتمسک به <
  ؟درتصوير ذھنی خودمان برای کشورمان مجسم کنيمنچه برافغانستان رفته است آاست که  دشوار

  تجربه اندوزي اينجاست

گذاشت يک تجربه اساسی وجدی برای مبارزه ماست  تا دراقداماتی که  اتفاقی ازسرکشورما اين ماجرای بسيارشوم که
ايران کشيده  مبارزه سياسی به مبارزه عليه استقالل وتماميت ارضی وازبين رفتن ملت ،عليه جمھوری اسالمی ميشود

وکمترين نادانی ھا  قعيت ھادنيای امروز متاسفانه دنيای تھاجم وبرقراری سلطه است واز کوچکترين مو ،نشود
     .ن استآوياھمراھی ھااستفاده ھائی ميکند که عراق نمونه 

  

  

  

  

 


