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  در باره نويسنده
سال دارد. جان  ٨٣ميالدی بدنيا آمده است. او امروز  ١٩٣۵در سال  John Colemanجان کلمن 

ر سياسی و مسايل بين المللی است. او در شرح زندگانی خود ميگويد افسر کلمن يک نويسنده، تحليل گ
  بوده است. MI6)طالعاتی انگلستان (ام آی شش اداره ا

جنبه ساختار جھانی دارد. آقای کلمن کتاب ھا و نوشته ھای زيادی نوشته است. تحليل ھای سياسی او 
ميخوانند و دنيا را اداره ميکنند. در  ٣٠٠ه تآقای کلمن معتقد است گروه کوچکی ھستند که خود را کمي

ميان اين گروه کسانی که سرکرده ھای کشور ھای مھم جھان ھستند حضور دارند که يک ھدف کلی را 
  دنبال ميکنند و آن ھدف اداره جھان بصورت يک دولت است.

امل ھمان کميته تاب ھايی که آقای کلمن نوشته است بسيار خواننده داشته ولی برخی که ظاھرا از عوک
ئه» ميدانند. کسانی مانند دويد ايک بوده باشند نوشته ھای آقای کلمن را در قالب «تئوری ھای توط  ٣٠٠

  کنند. د ميدر کتاب ھای خود از آقای جان کلمن يا David Icke and Jim Marrsو جيم مارس  

فراماسون ھا ھستند که از   زآقای کلمن بر اين باور است که اخوان المسلمين يک شاخه سری و مخوف ا
سنت جان فيلبی و برتراند راسل پشتيبانی شده است. اين شبکه  ،سوی کسانی مانند تی ای الورنس

دوران توحش و دوران قرن  روی خاورميانه بهفراماسونی در قالب اسالم برای کنترل خاورميانه و پس
  ششم تا دھم کار ميکند. 

منابع طبيعی ، اورانيوم ويا ديگربع طبيعی جھان از جمله نفت، الماسآقای کلمن بر اين باور است که منا
نميتوانند از سوی آريستوکرات ھا و ايلوميناتی ھا غارت بشوند مگر بشر بصورت عقب افتاده نگاه داشته 

ياری از کشور ھای آفريقايی و خاورميانه ھمواره عقب نگاه داشته شده اند ھمين شود. دليل اينکه بس
    ت.مسئله اس

، انيستيتو ٢٠٠٠، و گلوبال  Giorgio Cini Foundationآقای کلمن کالب رم، بنياد جيورجيو چينی  
  . تاويستوک را سازمان ھای مخوف کنترل کننده جھان به حساب می آورد

کتاب بسيار خواندنی و مشھور دارد و سد ھا يادداشت بسيار مھم دررسانه ھای ھمگانی  ١٢آقای کلمن 
    ه است. از جمله کتاب ھای او: به چاپ رساند

 The Rothschild Dynasty - A book documenting the extensive and 
secretive influence of the Rothschild extended-family of bankers. 

  کتابی است که با ارائه اسناد زياری نفوذ سری روتچيلد ھا و فاميل بانکداری  –خاندان روتچيلد
 را شرح ميدھد.آن خاندان 
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 The Tavistock Institute Of Human Relations: Shaping the Moral, 
Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of the United 
States of America 

  موسسه تاويستوک وروابط بشری که دررابطه با شکل گيری روحی و روانی وفرھنگی سياسی
 عه آمريکا سخن ميگويداقتصادی و سقوط جام

 Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300 
  است ٣٠٠تئوری گران موروثی، داستان کميته 

 One World Order: Socialist Dictatorship (formerly titled Socialism: 
The Road To Slavery) 

 زير نام سوسياليسم و راه به سوی  ديکتاتوری سوسياليستی است که پيشتر -ن يکتانظم جھا
 شر شده استبردگی منت

 Diplomacy by Deception: An Account of the Treasonous Conduct by 
the Governments of Britain and the United States 

 داستان خيانت پيشگی دولت ھای بريتانيا و اياالت متحده آمريکا است -ديپلماسی با تزوير 
 Beyond The Conspiracy: Unmasking The Invisible World 

Government, The Committee Of 300 
 ٣٠٠برداشتن نقاب از چھر دولت ھای پنھانی و کميته  -در ماورای توطئه ھا  

 What You Should Know About The United States Constitution And 
The Bill Of Right 

  بدانيد.اساسی آمريکا و منشور حقوق بشر آنچه شما بايستی در باره قانون 

آقای جان کلمن بر اين باور است که کشته شدن جان اف کندی يک عمليات سری ام آی شش انگلستان 
بود که ھمزمان بازی شده است. چيزی که بايستی به درستی روشن بشود با ھمکاری سيا و اف بی آی 

 هدر ھنگام کشته شدن مامور حفاظتی نداشت وبلک اين است که مردم آمريکا بدانند رييس جمھور آنان
و ابزار دفاعی از خود نداشت. پليس داالس حفاظت   ھمانند کسی که لخت شده باشد در تيررس قرار داشت

منيتی را در ھنگام ديدار جان اف کندی از کنار مسير کندی برداشته بود. نيروھای نظامی خودرا وخدمات ا
نوامبر پليس امنيتی ارتش ھم از   ٢٢ز رييس جمھور حفاظت کنند ولی در ارتش آموزش ديده بودند تا ا

  حفاظت رييس جمھوری خودداری ميکند.

 RCA                                                       ِ   خود مينويسد: ھمه سه شبکه تلويزيونی آمريکا از کمر آر سی ا     ٣٠٠آقای کلمن در کتاب کميته  
ن در سال ، که دنباله آNational Broadcasting Company (NBC)بيرون آمده و به ويژه 

بوده است شبکه  American Broadcasting Company (ABC)بوجود آورنده   ١٩۵١
را ساخته است که ھرسه خواھران  Columbia Broadcasting System (CBS)سومی بنام 

ھمديگر بوده و از سوی اداره امنيت انگليس زير نفوذ ميباشند و ويليام پيلی در موسسه تاويستوک 
  تا از تکنيک مغز شويی برای راھبرد سياسی در کانال سی بی اس استفاده کند. آموزش ديده بود 

به کار انگلستان می آيد به اين دليل است که تی ای الورنس (لورنس  ملک فيصل عربستان سعودی اگر
عربستان) دمشق را به نفع عرب ھا از چنگ دولت عثمانی در می آورد، اين درحالی است که در سال 

فرانسه قول داده بود سوريه را اداره کند ولی ناگھان به وعده داده شده پايان ميدھد. فيصل   دولت  ١٩٢٠
آن سرزمين را به انگليسی ھا ميسپارد زيرا اداره کشور عراق شيعه به ملک فيصل سنی  يکسال پس از

سپس   که مرگش فراميرسد در عراق حکومت پادشاھی ميکند و  ١٩٣٣سپرده ميشود.  فيصل اول تا سال  
اداره ميکند و بدنبال او فيصل دوم پادشاه کشور عراق ميشود که  ١٩٣٩پسرش قاضی عراق را تاسال 

  کشته ميشود. ھمه با نظارت و کنترل انگليسی ھا انجام ميشود. ١٩۵٨ودتای نظامی سال در ک
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ه پرنس عبد خاندان ھاشمی تا به امروز اداره کشور اردن را با نسل سوم اداره ميکند. سرزمين اردن ب
رد ان اورا ياری ميکدرحاليکه طرفداری شديدی از سوی انگلست ١٩٢١هللا سپرده ميشود و او تا سال 

اداره ميکند. عبدهللا دريافته بود که آينده ای نخواھد داشت اگر با اربابان خود بدرفتاری بکند؛ به ھمين 
ه را برای تشکيل دولت اسراييل آماده دليل بريتانيايی ھا از او برضد مردمش استفاده ميکنند و زمين

ساله او حسين   ١۶ه ميشود و نوه  در مسجد االقصی کشت  ١٩۵١. عبدهللا در مقام پادشاه در سال  ميسازند
که مرگ به سراغش ميآيد به انگلستان  ١٩٩٩تاج پادشاھی را بدست ميآورد. «ملک حسين» تا سال 

اورا برادر ميخواند (شاھنشاه) به شاه ايران کمکی وفادار ميماند و حتا در دوران گرفتاری کسی که 
  زير نظر انگلستان اداره ميکند.  نميکند. پسر او عبدهللا دوم سرزمين پادشاھی اردن را 

  ولی انگلستان پادشاه ايران را که به کاخ باکينگھام گوش نميکرد را توسط خمينی از ميان برميدارد. 
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  يادداشت ويراستار
ھکمتانه برگردان شده است بصورت فايلی اينترنتی از سوی  -از سوی آقای پارسوکتاب پيش رو که ا

دوستی به من رسيد. در تماسی که داشت گفت از برگردان کننده پروانه دارد تا به ھرترتيب که ممکن 
  است ويراستاری شده و بصورت کتابی قابل مصرف برای ايرانياران در آيد.  

ايرانيان ديدم، و داوطلبانه به ويراستاری و آرايش برگ ھا  د به دانشآنرا مفي ،به متنپس از نگاھی 
  تا کتاب کامل و معنی دار بشود.  فزودمبه آن ا  ، نگاره ھا و اين ياداشت راپرداختم. برخی زير نويس ھا

متن انگليسی را تا آنجا که چشم اجازه ميداد ويراستاری شده است.    ؛متن برگردان شده ايراد ھايی داشت
برگردان با متن اصلی برابری داده شود. بنظر ميرسد نويسنده آقای جان کلمن، با  ديده ام تا درستین

بنظر ميرسد نگران کشورش بوده و زمانی که کتاب را نوشته اشتياق ويژه ای اين کتاب را نوشته است.  
اد ضربه زدن به اقتصلعاده» به منظور آگاه نبوده است که آقای دانالد ترامپ با شعار «آمريکای فوق ا

را از جمله تئوری سازان  آقای کلمن ممکن است بسياری جھانی و  از جمله آمريکا بروز خواھد کرد. 
توطئه لقب بدھند ولی ھمه مطالبی که نوشته است کم و بيش در گذشته در ھمه جا خوانده شده ويا در 

  . داده استو به ھمان ترتيب روی  باره آن گفتگو شده است

گروه ھای ايلوميناتی، بيلدربرگ، فراماسون، بالک نوبليتی، آريستوکرات ھای سلطنتی  ده بهنويسن
انگلستان، اشاره ميکند ولی در اين متن اشاره ای به سازمان ھايی مانند «استخوان و جمجمه» يا 

Munich Frauenkirche و Fraternal organisations  که مدعی است از ايلوميناتی ھای
که خودرا ارثيه ايلوميناتی ھای قرون گذشته  Ordo Templi Orientisريا ميباشد يا اصيل باوا

ميداند اشاره نشده است. امروز نشانه ھايی در دست است که اين سامانه ھای پنھانی مخوف که دست 
واپيما ھا، غرق شدن کشتی ھا، و ناپديد يا ھايشان به خون ھای بسياری آلوده است و در ناپديد شدن ھ

ای گوناگون آلوده است دارای نيت ھای اقتصادی کشته شدن شخصيت ھا يا سرنگونی سران کشور ھ
بجای اينکه در ھمان وضع سری و پنھان بمانند حضور خودشان را به رخ وسياسی ھستند و بيشترشان  

تند تا  ودشان منتشر ميکنند. حتا برخی دنبال آن ھسميکشند و ارتباط ھای خودشان را به وسيله ايادی خ 
  عضو ھايی را جذب کنند.

خود اين سامانه ھا مطالبی را در قالب «تئوری ھای توطئه» بصورت پروپاگاندا منتشر ميکنند وھرکس 
به آن موارد اشاره کند اورا با وصله «دايی جان ناپولئونی» تخطئه کرده و به تمسخر ميکشند ولی 

  جرای ھمان پروژه است.  نظرشان ا

ا توسط ھمين سازمان ھای مخوف و پنھان اداره ميشوند. در ی کنترل شده در دنيبسياری از پروژه ھا
ميان اين پروژه ھا کسانی مانند رييس جمھوری ھای آمريکا عضويت دارند و ھدف نھايی اين سازمان 

  جمھوری ھا اجرا ميشوند.ھای مخوف و پنھان توسط دست ھايی مانند نخست وزيران و رياست 

ريخی بشر مربوط ميشود و از سوی ھمين سامانه ھای سری اداره و به ريشه ھای تاتئوری ھايی که  از  
مديريت شده است ميتوان به «انقالب فرانسه»، «جنگ واترلو»، «کشته شدن جان اف. کندی»، «نظم 

حی شده بود، به «جنگ ويت نام»، نوين جھانی» که به منظور کوبيدن و از ھم پاشيدن کومونيسم طرا
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«شورش آيت هللا ھا و بروز اسالم دن کشورھای پشت ديوار آھنين (يوگسالوی)»، «ازھم پاشي
«جنگ درعراق»، حمله به برج ھای دوقلو نيويورک و حمله به افغانستان را ميتوان نام  تروريستی»،

  برد. 

اطين» ان ھا يا سناريو ھايی مانند «فرشتگان و شيدر کوتاه سخن ميتوان گفت، ايلوميناتی ھا با نوشتن رم
دان براون آمريکايی به فيلم سينمايی تبديل شد، يا رمانی بنام که از روی کتابی به ھمين نام نوشته 

Pendolo di Foucault    (آونگ فوکو) نوشتهUmberto Eco  ذھن جامعه انسانی را آماده
  کرده و به نقشه ھای خود ميرسند. 

وان به نوشته ھای روزنامه ھای انگليسی و آيت هللا ھا در ايران، ميت ١٩٧٩در رابطه با شورش 
نگاه کرد و جای پای کسانی مانند مظفر فيروز،  ١٩٧٩تا  ١٩٧٠وديگر کشورھا بين سالھای فرانسوی 

يا حتا    Le Canard  Enchainetاريک رولو، روزنامه لوموند، مجله فکاھی اردک زنجير گسيخته  
فکاھی نامه ھای د مانند، خواندنی ھا، تھران مصور، روزنامه ھا و مجله ھايی که در ايران منتشر ميش

ديگر نگاه کرد ودريافت چگونه در گذر زمان زمينه سازی ھای الزم برای شستشوی مغزی جوانان و 
  جامعه ايران را فراھم کردند. 

 رفت راھی به تاييد کشور ھای خريدار نفت رسيده بود  آسپن که در گوادلوپ به موسسه و رم کالب طرح 
 تا کشور راندن عقب به و کشورتوسط شاھنشاه کردن صنعتی طرح  با مبارزه راستای در پيشاز آنرا که

 فرح و شاه از خود را الزم ھای پول حتی که دادند انجام ماھرانه بقدری آنرا بودند؛ رشته مرزتباھی
 نزديک شاه دوست و درباری دان فلسفه مانند اطرافيانی حتا که بود پيشرفته بقدری آنان نفود  گرفتند.
 زدند گول را شد نيز پھلوی فرح  ر شھبانودفت رئيس ھا بعد که ندیونھا ھوشنگ نصرو حسين سيد يعنی
البته ديرتر دريافتيم حسين نصر و ھوشنگ نھاوندی ھم از مھره    .شوند ايران و شاه واسطه  دوشيدن تا

 ھای آسپن و کالب رم بوده اند.
  
شريعتی و ايادی ديگری ھمانند منوچھر گنجی،  دکتر طريق از و گرفت ـــپنشه آســــــــــنق وقتی ھا بعد

  ١٩٧٧ســــال اوايل در افتاد، سلطنت ستون به لرزه که با عباس ميالنی عضو حزب توده در ارتباط بود
 اروپا در که را  Peccei و Jaques Freymondمــــــانند  ايادی و آســـــپن کمـــک به کالب رم
 بر را ميکردند کار   (Europe Muslim Brotherhood)»  اروپا مسلمين «برادری هپروژ روی
 دانشگاه در ھا تحريک انگليسی به نيرنگ اين  بدھند. شيوع غرب» را و اسالم« افکار  تا داشتند آن

 دوره" دوالبیال معروف"بنام   شخصی اروپا المسلمين اخوان رھبر و کاردن لرد نظر زير انگليس کمبريج
 زير قرار ميدادند.  در مطالعه و بررسی مورد را اسالم در تکنولوژی و علم ظاھرا که انداختند براه یا

پس از فراھم شدن اين     .ميشد حمله آمريکا و غرب در تکنولوژی و علم گسترش به ھا سازی ظاھر اين
  زمينه ديگر انگلستان به علی شريعتی نيازی نداشت. او مھره سوخته ای شده بود.

 
 نزديکی تا آمدند بر دوستی در از مسلمانان برادری جنبش افراد از تن چند با  Peccei و    ونس سايرس 

 ھمراه به ميبرد نام او از زياد صدر بنی که (Garaudy)  . گارودیفراھم شود  حسين سيد با آنان
 کرده نزديک دربار هب آنقدر را  خود  که بودند نيرنگبازان اين اقتصادی مشاوران جمله  از  گورنيه موريس
 اينان واقع دھند. در قرار بررسی مورد شاه با را ايران اقتصادی استراتژی ميدادند بخود اجازه که بودند

 شناسی جامعه  " Paul Veille"ويی پال توسط  ١٩٧٧سال در  که تحقيقاتی  مديترانه موسسه با
 ميدانيم .بودند ارتباط در بود او ديکزن  ھمکاران از يکی صدر بنی لحسناابو و بود شده افتتاح  راديکال

 بازی شب خيمه اين در وی ميباشد؛ انگليس اطالعاتی سازمان ترين افراد کار کھنه از يکی گارودی که
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 دو وليکتکا رومن يک به و شده سوا آنان از و بود معرفی شده کمونيست حزب تئوريسين قبال ظاھرا
  !!ميش لباس در گرگ !! فنومنی بود. چه شده تبديل آتشه

  
با ھمين گرگ ھای در کمين ستون خيمه ايران را از درون برداشتند و خيمه ای که ميرفت به تمدنی 

  بزرگ مبدل و الماس خاورميانه بشود را ھمانند شيشه ای بشکستند. 
  

نگاره يا زيرنويس نداشت؛ تنظيم برگ ھا و ويرايش متن انجام شد و نگاره ھايی به آن اضافه  اين نوشته  
  شد. 

  
  خواندن اين کتاب را به ھمه نسل ھای جوان ايران که آينده سازان ايران ھستند سفارش ميکنم.

  
  ک-ح 
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  ميراث شوم 
  ايلوميناتی ھا که با ارضای خاطر آنرا يک   ايرانی که امروز ناظرآن ھستيم مرده ريگی است ازتوطئه

  .ميدانند پيروزی بزرگ در قرن بيستم برای خود
  

ُ        ادق ت تمام برنامه ريزی شده بود ديھيم پيروزی وموفقيتی برتار ک آنھايز آنھا که بطرح توطئه آم جھت   در    ّ                                                      
  .ھای آتی استبقدرت رساندن آيت هللا خمينی ومدلسازی اين حرکت بمنظورحمله به ملل ديگر درزمان

آوردن  کار چه سودی از انھدام سلطنت شاه با روی چه بود؟ اناين توطئه گران کيستند؟ انگيزه آن
کوشش ميکنم نگاھی اجمالی   .آن آشناخواھيم شد  با  نوشتاراثنای اين    ھای سنتی مذھبی داشتند؟ درتندرو

مامی ری که درزمان رھبری شاه تکشو که ايران را بدوره قرون وسطا بازميگرداند بياندازيم به رازی
  .مساعی خودرا بکار گرفته بود

 ن ھجدھم اندکه توسطميراث داران طرح مخفی قر ) ١٩٨٣( توطئه گران سال ھزارونھصدوھشتادوسه
  «ايلوميناتی»  کتب زيادی در مورد   .گرديده  مندرج   ٢  طراحی ودرنظام نامه «ايلوميناتی»  ١«آدم وايزھاپ»

چيزی نخواھم گفت ولی بھر صورت  زمان وفرصت کافی ھم بدست آيد دراين مورد که أگر نوشته شده
  .فاش خواھم کرداز آنھا را در آينده  موضوع ديگری

اديان  ضمن انھدام نظام کنونی واضمحالل ھمه «يک حکومتی» ھدف «ايلوميناتی»ھا استقرار جھان
اين   .شده  که از ريشه يونانی آن اخذ  است   ٣جھانی»  عنوان اين ھدف «نظم نوين.خصوصأ مسيحيت است

  کامأل مشھوداست. آمريکادر پشت اسکناس يک دالری  شعار

 ملت ھارا در که تحت لوآی سيستم فئودآليته رابسوی قرون وسطا دعوت ميکند نھاشعار مذکور انسا
جماھيرشوروی توسط رھبران در اتحاد    تحت کنترل ومراقبت قرارميدھد چنين سيستمی ازقبل  تمامی جھان
  گوناگونند: توطئه گران دارای اسامی .کمونيست به اجرادرآمده بود فئودال حزب

  »٧فوندی ٦ روابط خارجی،ی  شورا ٥، تھاو خانواده سلطنتیوکراريستآ ٤ «بالک نوبليتی،

انگلستان،  ،مکزيک ،  ُ      درا روپاچه ، مطلقه بودند قدرت ٨»فاميليز                   ُ  درپنج قرن گذشته «ا لد .غيرو....... و
ريستوکراتھای آوجانشين آن طبقه  اتحاد جماھيرشوروی اين فاميل رانده شدند در .آمريکاويا  ،آلمان
  .گرديدند کوبگررس و روشر بسيار

 
1 - Adam Weishaupt (1748–1830)       
2 - Illuminati 
3 - New World Order 
4 - Black nobility 
5 - Aristocrats and Royal Family 
6 - Council On Foreign Relations 
7 - Fondy 
8 - Old Family 
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                    ُ                بيشتر نجيب زادگان ا روپا که معترف و قرارميگيرند ٩ه سيصد»مستقيم «کميت ھمه ملل جھان زيرپوش
ّ   ام ا       ُ                   نه به ا صول آن عمل ميکنند، و مسيحيت ھستنند درحقيقت نه به مسيحيت اعتقاد دارند به  معتقد   

معتقدند که مذھب عاملی   ندارند آنھا  قادخدا اعت  اکثريت اين طبقه پرستندگان فرقه مذھبی ھستنند که بوجود
 در دستانشان حفظ ميکنند.    چنگالھای آھنی  با  مردم عامی است وازاين طريق مردم را  مار انبوهبرای استث
  صدھا  شده از اين دکترين قالب بندی .که دين افيون توده ھاست است: بيھوده گفته ١٠کس»ر«کارل ما
مراسم مذھبی  که بطور منظم درکليساھا حضورميافتند و ميليز»«رويال فا توسط يرو داشته وسال قبل پ
«کارل  نکهآزمانی قبل از  بايد توجه داشت که دور .برگزارميکردند وجودداشت زياده ازحد راباشکوه

 ومدعی نگارش مانيفست خودباشد اين دکترين وجود نمايد کپی برداری از طرح «وايز ھاپ» کس»رما
است  ١١ فرقه «دايانوسوس» آن بودند پيرو ی»نوبليت که «بالکفرقه ھائي از قديمی ترين .ته استداش

  که يکی از تعليمات آن چنين است:

مطلق فرمانروای خاص ھستنند وتمامی منابع طبيعی آن متعلق  ردر روی زمين يک گروه ازافراد بطو«
  .ريشه اين اعتقادبه چھارھزارسال قبل برميگردد؛ به آنھاست»

  ميباشند. »٣٠٠«کميته بهوابسته  ناميده و ١٢     ُ      را «ا لمپين»ن گروه خوديط فعلی ايدر شرا

اولين حفظ روش وقوانين آن  کور ھستند که پايداری خانواده  يته مذ  ُ                              «ا لمپين»ھا خودگروھی وابسته به کم
که فقط  که در منابع طبيعی عوامل کميابی پيدا ميشود معتقدند   ُ         «ا لمپين»ھا نھاست.آمبحث ايمان واعتقاد 

علت   زود مصرف شده وتحليل ميروند زيرا  منحصر به فردند، اينگونه منابع طبيعی خيلی  افراد  اختيار  در
 ھستند زيرا از «وايزھاپ» متفاوت   ُ         «ا لمپين»ھا .ميباشد نده کم ارزش نجمعيت مصرف ک سريع رشدآن 

 خاکی را آشکار جھان بطور متمايل به تشکل گروھی است مثل نظم نوين جھانی فرمی که پ»«وايزھا
ميشوند جايگزين آن  پ ترک ميکندرجائی راکه وايزھا  ُ                  «ا لمپين»ھای امروزی ھ کند درحاليکه اداره 

ُ    «کلوب ر م » وعناوين مختلفی نظير:  ،شورای روابط خارجی ١٤ صيھونيست ھا، کمونيست ھا، ،١٣      
» ١٩ينونت پله روانجمن م  ١٨  بيلدربرگ  ١٧  ،سه جانبه ھا١٦  ،گروه ميلنر  ١٥  ،بنيادسلطنتی روابط بين المللی

تشکيالت توطئه  از نظر تعداد زيادتری نيز ھستند که .اماخيلی ازآنھا مھم نيستند بکارشان ادامه ميدھند
رفته کليه اين ھم مجالی برای بحث کردن آن دراين مقاله ندارم. روی که  اندبسيار پيچيده ودرھم  ،گری

  يدھند.کيل مرا تش ٣٠٠کميته                               ُ      اعضاء ھمراه با خانواده سلطنتی ا روپا

ُ    «کلوب ر م»  ھم پيوسته ھای آن  درسراسر جھانند، گر ھای توطئه تشکيالت عمده ايست که ناظربرگروه      
يکی از مرموزترين   .ميباشنداليا  تاي  ٢١»٢«پی  و بخش  ٢٠«آئين اسکاتلند»  ن»ھا خصوصأ شعبهوساما«فر

 
9 - Committee 300 
10  - Karl Marx 
11 - Dionysus 
12 - Olympians 
13 - Club Rome 
14 - Zionists  
15 - Royal Institute for International  
16 -  Milner Group 
17 - The Trilaterals 
18 - Bilderbergers 
19 - Monte pelerin Society 
20 - Scottish  Rit 
21 - Propagand  p2 
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ای بندرت خود اعضنرا حتا آاسم  لژی که ؛است ٢٢بنام «کوآتور کروناتی» »فراماسون« لژھای
بطور مستقيم بيشترکارھای بخش سياسی را اداره ميکند. گروھی  ياد شده لژ ،شنيده اند » فراماسون«

بصورت يک قدرت خارق العاده  بزرگند که بانکھا پشت سر آنھا بسيارقدرتمندوپيچيده ازشرکت ھای
  ايستاده اند. 

 ش «دوک دو کنت»وپسرخاله ا ار استعھده د را ٣٠٠ملکه اليزابت پادشاه انگلستان رھبری کميته
ميباشد بيشتر شرکت ھای لوازم خانگی فروشی   »ھاستفراماسونلق به ««آئين اسکاتلند» که متع  رھبر
گروھی تحت عنوان  مخصوصأ واداره ميشوند نھاست وتوسط ملکه اليزابت کنترلآمتعلق به  آمريکا در

  استار». «ايگل

«بالک  ميباشند. ٣٠٠مستقرھستند متعلق به کميته  الياتيدو شرکت بيمه بزرگ جھان که ھردو درا
 بزرگ بخش عظيمی از موسسات تحقيقاتی و ئی حاميانآمريکاريستوکراتھای آوساير  نوبليتی»ھا

  مينامند.   ٢٣ک تانکس»نتوامأ «تي  نھا راآھستندکه  ئیبنيادھا

ترينشان «مرکز تحقيقاتی شھور  نھا مآدربين    سياستھای کلی را سمت وسو ميدھند،  اين گروھھا ھستند که
  ٢٤ تی، موسسه ازالن»-آی-ام              ُ        وآرتن اسکول اک ونوميس، ،کوپريشن، ھريتيج فانديشين دران ،استانفورد
  ميباشند.

  ،«يانکدويچ  شرکتھای ھمه پرسی نظير  بنياد فورد،  ، موسسه سرمايه گزاری راکفلر  دانشگاه جورج تان،
  ازھمين طبقه ھستند. ٢٥شرلی و وايت»

دراين خصوص نياز  ،است نھا ميگويند عقايد ملتآشود آنچه باورشان  تاردم رامجبور ميکنند ھا ماين 
 مختصری را اشاره  اجازه  فقط (نويسنده) به تھيه ليست بلند باالئی است که متاسفانه زمان ومکان بمن

  ميدھد.

  دارند: کنترلھان راتحت گروه زير بانک ھای ج

  ٢٦ بانک سرمايه گزاری بين المللی -٣   ، رو بانکفدرال ز -٢   ، بانک انگلستان -١

»  فراماسونلندن را با شاخه ھای «   ٢٧تاويستاک»  «موسسه  تمام سازمانھای تخصصی  راز   من (نويسنده)
از طريق اين موسسه   ،کردم    ّ  برمال   )  ١٩۶٩(  «دانشگاه ساسکس» را درسال ھزارونھصدوشصت ونه  مثل

تحت کنترل ) ١٩١۴( ازسال ھزارونھصد وچھارده را کا آمريداخلی وخارجی  انگلستان سياست ھای
  ) ١٩٣٨( که درسال ھزارونھصد سی وھشت «روزولت» و داردوحتا متعاقب آن توافق بين «چرچيل»

بوجود آورد وھمين تشکيالت   آموزش کامل  را با  ٢٨»اس-اس-                               ُ  گذاشته شدتا بموجب آن انگستان «ا    بنيادش
  گرديد. إی»– یآ– ساز بوجود آمدن «سی  متعاقبأ طليعه

 
22 - Quator  Coronati 
23 - Think  Tanks 
24 - Rand corporation, Hertitage  Foundation, Arten School Economies, MIT, Esalen  Institute 
25 - Yankdovitch 
26 - The Bank of England. The Federal Reserve Banks.  The Bank of International 
27 - Tavistock Institute 
28 - O.S.S= C.I.A 
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 شتشوی مغزی عموم ملت يکی از تحقيقات عمده «موسسه تاويستاک» است اين خط فکری را ژنرال
تقويت کردکه تا امروزنيز ادامه   )١٩٢۵( درسال ھزارونھصد وبيست وپنج ٢٩  «جان رولينک ريس»

رساند ن باور برابه اي  آمريکامردم  موزان «ريس» توانست به نحو موفقيت آميزیآ. يکی از دست دارد
پر توان يک ملت بزرگ  اھل (جورجيا) توانست رھبرزمان کمی يک سياستمدار  آن درمدت اثر بر و

   .کنترل ميکنند آمريکا يز را در داخل وخارج از           ُ                        الخره اين «ا لمپين» ھا ھستند که ھمه چاجھان گردد وب

  ميشود.خاذ نيس اتلھيچ تصميمی بدون تصويب دولت انگآمريکا درمورد سياست خارجی 

 تجارت موادمخدر وھمچنين کنترلميکنند عالوه برآن کنترل ھا را  فراماسون ٣٠٠  ُ                «ا لمپين» ھای کميته
تا بدين وسيله آنان رابسوی  وبه ھيجان ميآوردموزيک «راک» که احساسات جوانان راتحريک کرده 

  نيز دردست دارند. را مخدر سوق دھد مواد

  .وسط «تاويستاک» رھبری ميگردندرھبری وتنظيم ميشوند در اصل ت                           ّ  اين برنامه ھا که خيلی با دق ت

-إس –ل  بود که (إ  بر ميخيزند. اين «تاويستاک»  بھمين دليل است که بھترين خوانندگان جاز از انگلستان
اين پروژه توسط دانشگاه   ناميد، ٣٠اولترا» -ک-«ام پروژه توسعه وآنرا آمريکامعروف را در )دی

  سال مديريت شد. کسانيکه در اين پروژه جھنمی شرکت داشتنند:ت بيست برای مد استانفورد

«تاويستاک» با  يکی از غامض ترين شرکت ھايی که موسسه بودند، ٣١الدوس ھاگزلی، راسل دبرتران 
  است.  دی)-إس-(إل «ھاف من الروش» است که کاشف مواد مخدر نھا ھمکاری داشت شرکت داروئیآ

 ُ                                                             ا لمپين»ھا شاھد رشد سريع جمعيت درجھان شدند خصوصأ طول عمر زوجھا «  بيست سال گذشته  گذردر  
سريع منابع طبيعی   دگاننکه خيلی ازاين مردم مصرف کن  استدالل ميکنند  آنھا  که مديون پيشرفت علوم بود،

ّ                       باشد ام ا آگر گزارش سال دوھزار ھستند ممکن است اين اندکی غلوآميز  جلد بيست وشش  )،٢٠٠٠(        
خوانده باشيد را نوشته  آمريکاشورای روابط خارجی  آر»-اف-که «سی »٨٠«پروژه مربوط به ) ٢۶(
لی را پيشنھاد ميکند که                 ّ واين گزارش راه ح    ندھست  اصلی  کلکه تمام مباحث مذکور دارای يک مش  بينيدمي

خواندن اين گزارشات   ده ھرگز شانسندشمن سياره زمين مينامد شايد شما خوان آنرا  ٣٢پچی» «اورليو
 اميدوارم که مرا باور کنيد. مجبور به مطالعه آنھا ھستم بنابراين (نويسنده) نا بدست نياوريد ولی مر

  ائه ميدھم:نيز ار ادعای صحت اين مراتب را

 ،ندبرنداشت دررا  جنگ کره وجنگ ويتنام آن نتيجه ای که منظور نظر «راسل» بود دوجنگ جھانی،
  ميگويد: (راسل) دراثرش صلح جايزه برنده جھانی

 آقای راسل درگزارش  (متدھای ديگر) گاھش جمعيت بايد روش ومتدھای ديگری راپيدا کرد. مورد «در
چھارصد   بنام حذف حدود  آمريکا  خارجی»  طرح نسل کشی «شورای روابط  ،)٢٠٠٠(  جھانی سال دوھزار

  ج است».دردرھمان سال من جمعيت ) ۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠( ليونيم

 
29 - J. R. Reese 
30 - Mk  Ultra 
31 - Aldous  Huxley 
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 واگذار گرديد ھمچنين نياز به تخريب پايگاھھای  وانس»  «سايروس  به آقای  آمريکاتضعيف کردن اقتصاد  
  نيز  را توانائی گسترش واستفاده از انرژی اتمی صنعتی کشورھای پيشرفته وکشورھای جھان سوم که 

رم» بود بھمين دليل است که  برتر اين امر «کلوب مغز متفکر و د،نبرسان (صفر)  داشتند تا به نقطه
اعالم شدکه صنايع باعث اضمحالل طبيعت اطراف ما شده   و ت در صنايع به بدی گرائيدناگھان پيشرف

  ٣٣است.

ھای ھرزه که بعداز بارندگی بھاره  اسی بصورت يک حرکت مثل قارچ (بازگشت به طبيعت) وزيست شن
ھا   آن ارتباط دادن ھمه چيز  از  آغاز شد اين حرکت وجنبش درھمه جا بيدارشد مھمتر  از زمين سرميزنند

 به آن نيز عمل کردند.  ضمن تاکيد برآن،  ٣٤سيرا»  ت که «بنياد جھانی زندگانی وحش و کلوببه يکديگراس
ُ   «کلوب ر م» ھای زيستی خلق شده توسط گروه دو ھر توسط کمپانيھای  نھاآاز  ھستند وحمايت مالی       

  » صورت ميگيرد.٣٠٠«کميته وابسته به

 اجازه دھيد اول از  .زيون ھستيمي  ّ                نطا ق سنت گرابه تلو یشاھد ھجوم پيوسته کشيش ھا بعداز «بالجيو»
نشستی ديگر نظام سياسی   در  شد و  برپا  م»       ُ «کلوب ر    اين کنفرانس توسط  شروع کنم.  کنفرانس «بالجيو»

  مورد بحث آن بدست «سايروس ونس» افتاد. 

روش  د وگردي اتخاذ ژنرال «تيمور بختيار» و کندی»-اف–تصميم بر سقوط شاه ايران توسط «جان 
روسای گرديد دراين اجالس     محل «بالجيو» منعقد  گذاشته شدکه در  ٣٥سی»-پی- آر-تحليلی آن بعھده «آی

ُ           مذھبی نطير «س ل لينوويتس پروفسور برنارد لوئيس و ريچارد  ،فيليپ کولوتس نيک، سايروس ونس ،            
  شرکت جستند. ٣٦فالک» 

ونيست خارج کند چون اليست انگلستان وصيھتحت فشار دولت امپري  از  شاه تصميم گرفت که کشورش را
  شکالت زيادی برای ايران شده بود.اين فشار ھا باعث م

وارد معامله ميشود،  ٣٧ »آی» آقای «انريکوماتئی- إن–ئی « جداگانه با مدير شرکت ايتاليائیطور شاه ب
و  يل برو «ف شرکت انگليسی دو  بافقط شاه  با انگلستان که ميخواست هاين کاررا بخاطر مقابل شاه

ھمچنين  معامله نمايد، وشرکت ھائيکه بعنوان ھفت خواھران نفتی معروف بودند  ٣٨ بريتيش پتروليوم»
بليون دالر سرمايه گزاری روی برنامه انرژی اتمی که توسط انگليسی   ٩٠از انجام  شاه  تصميم گرفت تا

  ھا صورت خواھد گرفت خودداری بعمل آورد. 

 
در  ١٩٧۵ی در سمپوزيوم شيراز در سال احسان نراقی، ھرمز حکمت، و برخی ديگر در ايران مامور اجرای اين پروژه بودند. احسان نراق  - ٣٣

 بنياد غربگرائی»«  جھت در ھا انسان علم فکری مشغله اساس بر را خود مطالعات تمام که غرب در تحقيق مراکز و ھا «دانشکاهنطقی گفت: 
اين  مھم  ھستند. آن با مبارزه صدد ودر بست رسيده بن به امروز اند، گذاشته کار گرائی) (خرد گرائی عقل بودن درعينی آنرا وريشه اند نھاده
 -ديسيپلينی کردن پيدا دصد در که باشيم شده تھييج حد آن به تا ميبايست شد، حال خواھد منجر ھا انسان شادی به گرائی عقل از تجليل که نيست
در  ماکه فرھنگ مثل فرھنگی چرا .نمايد فراھم را شده ھمراه خردی بي با که زندگی عقلی فرا بيماری بتواند درمان که آئيم بر تحليلی -روانی

 گفتار اينجای تا اھراعقلی برسد»  ظ بی به شده محروم خويش اصلی ذات از که خطی پايان در بايد است گری درجلوه انسان وجود آن سرتاسر
 کند» اينجا مواجه خطر با را خالقيت و زندگی ممکن است سنتی زندگی به ماشين کرد «ھجوم اضافه وی ولی مينشيند دل به و آمده بر دل از وی
  ک-ح . شد بيدار غرب که بود

34 - World Wild Life Fund.  Siera 
35 - – Inter-Religious Peace Collguim  
36 - Sol Linowitz.  Philip Klutznick.  Cyrus Vence.  Bernard Lewis.  Richard. Faulk 
37 - Enrico Mattei 
38 - British Petroleum. Philbro 
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مثل جوجه ای درحال از تخم درآمدن بود که در  سقوط کند) ت که شاهيات اينکه (چقدرخوب اسئجز
تداوم    بطور روزانه مندرج گرديده بود وبرای اجرا و  سی» -پی-آر-«تاويستاک» و «آی گزارشات موسسه  

  واگذار نمودند. )نوآنرا به دو استاد دانشگاه (پرنست

 ٣٩کوفين»- إس-دبليو-چنين «آرد ھمبودن «ريچارد فالک» وديگری اين دواستاد يکی «برنارد لوئيس»
  .ندميرساندات حضور بھم در آن جلس  سی)-پی-آر- ِ  (آ ی طرف از

داد که برای بی ثبات کردن ايران از (سنت  (گردھمائی مذاھب برای صلح) پيشنھاد »سی- پی-آر-«آی
ده  که  تشوی مغزی داسکه آنھا را خوب ش مسلمان سنت گرا  از آن گروه گرايان) مذھبی استفاده شود،

العمل شديدی درجھت دفاع ازدين  بنابراين بايد عکس ،دين آنھاتوسط حکومت در خطر افتاده کنند باور
جھت سقوط مسيحيان سنت گرا    تشوی مغزیسھمان روشی که در ش  نشان دھند دقيقأ  خودشان مقابل شاه

  بکار بسته بودند. آمريکاافرادغير مذھبی در 

ايده   داشت کهحرف ھای زيادی برای گفتن    ٣٠٠کميته  منزل گاه  ،کاآمريموسسه «آسپين» در کلورادوی  
کردن ايران توسط شاه ومنطبق دادن آن با ايده منحط  ارتباط دادن نقشه ھای مدرنيزه بسيار ساده بود،

   .غربی وسپس اعالم به ايرانيان که مدرن کردن ايران باعث انحطاط وسقوط اسالم خواھدشد

  ھمه ی مسلمين برسد: آوای بلندی که بايد بگوش

فرھنگ غربی   درھمان حال نيز  ،به سنت گرائی مذھبی خود روی آوريد  ،دتقليد از غرب را متوقف سازي  .
فرھنگ منحط غربی   او مربوط نموده وسرزنشش کنيم که ميخواھد  بصورت يک عمل شيطانی به  شاه را

  را جايگزين اعتقادات اسالمی نمايد

 ن شعله به جمعيترا باورميکند ودلش شعله ور ميشود اي  خمينیز طرف  تائی ساده دل اخبارواصله اروس
 شيطانی نقشه ھای متجددکردن ايران توسط شاه بعنوان عمل  تھران سرايت ميکند وآتش بپا ميخيزد.

يک بار رئيس   وبدين طريق نام شاه در سراسر ايران آلوده به اتھام ميگردد. غربی طبقه بندی ميشود
توسط «سازمان عفو بين المللی» به را با اولين شليک وتھاجم عليه شاه را  فقت خودجمھور کارتر موا

اجرا درآورد سازمان مذکور تحت رھبری بنياد «برترانراسل» که تصور ميشد مردی صلح دوست   مرحله
    .ئی رفته بود قرار دادآمريکادرحاليکه با توسعه مواد مخدر درمقدار بسيار زياد بجنگ جوانان  است

چه اندازه در مورد حقوق بشر وصلح «راسل» را برای شما نقل کنم تا ببينيد گفته ھایعين  ازه دھيدجا
که در سال ھزارونھصد Impact of science on society «راسل» در اثرش بنام    رياکارانه عمل کرد.

  منتشر کرد ميگويد: )١٩۵١( پنجاه ويک

ميشود جنگ تاثير  وز است چنانچه مالحظهررد تن ۵٨،٠٠٠رشد جمعيت جھان در شرايط کنونی «
جنگ برای  حرکت درحال رشد است، اين افزايش روزانه نداشته ودرسراسر دنيا اين مھمی در نچنانآ

درکاستن اين رشد تاثير  ند بطور موثریانده بوده شايد جنگ بيولوژی بتوننا اميدک اين فرايند متاسفانه
توانند باقيماندگان مي نسل ھا منتشر شودھرسال يکبار بين  )ی(طاعون گاو سياه اگر مرگ  .گذار باشد

ُ       براحتی به توليد مثل ادامه داده بدون آنکه دنيا را از جمعيت پر  کنند»                                                            .  

 
39 - R.W.S Coffin 
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ّ                                             بيان اينگونه مسائل ممکن است ناخوشايندباشد.... ام ا چه ميتوان کرد؟ افراد اصول گرا نسبت به اين                                                 
  ھای ديگر.مسئله بی تفاوتند خصوصأ نسبت به انسان

حتااگر جمعيت آنان زنده بوده وروش زندگی خودرا  فعلی ومراکز صنعتی ويران خواھند شد یشھر نشين
ھيچ بيانيه ای ميتواند تا  پدرانشان برگردند. روش کارگری قرون وسطا نظير زندگانی نمايند وبه ترک

ّ                  ام ا بطور خالصه بگويم ؟اين حد بی رحمانه باشد فته چی» صورت گرپ« توسط بنديش اين نقشه وطرح  ، 
حاال   .مندرج گرديده است  ٨٠   «شورای روابط خارجی» پروژه  در ارتباط با  ٢٠٠٠  در گزارش جھانی  و

 دی) را-إن-(سی قای «راسل» است که کمپين خلع سالح اتمیآاين ھمان  خواھش ميکنم فراموش نکنيد
زنجيره  داده وکه دست دردست ھم  انسان فريب خورده انگليسی ھزاران  در ايستر سال گذشته با حضور

  ئی در انگلستان برپاکردند.آمريکااستقرار موشک ھای  مايل بود برای اعتراض به ١٢انسانی که حدود 

را بدوره  ميخواست انسانھا انسانھا نداشت او به شادی ی«راسل» انسانی فريب کار بود اوھيچ توجھ
شاه را بدليل نقض   فو بين المللی»رتقدير «سازمان عھب  فئوداليته وقرون وسطائی وبرده داری برگرداند.

ش به رتوسط روزنامه نگاران طرفدا صدای آنرا و حقوق بشرو خشونت در سراسر ايران محکوم کرد
  رسانيد. گوش جھانيان

سال ١٢او از  آيت هللا  خمينی انقالب را بوجود نياورد او فقط آلت دست وانتخاب شده توطئه گران بود
برگزيده شده وبرای اين نقش آماده اش کرده بودند. توطئه عليه شاه توسط  (شورش) البپيش از انق

«آسپين» پايه  موسسه جرج بال» و ھنری کسينجر، سايروس ونس، ،امين سی ولتیجبن دولت «کارتر،
پشت سر    » ھم دخالت داشتند.فراماسون«جورج تان» واعضای « اين توطئه دانشگاه در ريزی شده و

  .قرار داشت » وابسته به موسسه «تاويستاک»سران حمايت گروه «تينک تانکين توطئه گاھمه 
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 آيت اهللا خميني كي بود؟
با خلع يد از شرکت  «مصدق» که زمانی؛ به زمان گذشته برگرديم ستیباي پرسشبرای رسيدن به اين  

نی را دارا نبود، ابله با مصدق قدرت چندشاه برای صف آرائی ومقا  . نفت را ملی اعالم کرد  ،انگليسی  نفت
ترتيب  «کرميت روزولت» ،شعله خشم عليه مصدق قرار دادند را شاه وسلطنت او نھا (کودتاچيان)آ

 بين مردم تقسيم کرد.  اين راه پول زيادی  در  که مردم فرياد ميزدند زنده باد شاه و  تظاھرات خيابانی را داد
اين تظاھرات   در   شاه  ھم بنام «روح هللا خمينی» بود که به طرفداری از  دربين تظاھر کندگان آخوندی گمنام

پدرش  ،انتخاب کرد ١٩٣٠ثنای سال ا بلکه اين اسم را در نبود اسم واقعی او خمينی ھم صدائی داشت.
 خمينی در ابتدای سن بيست مسلمانان ھندوستان بودند. از يا افغانی ويا کشميری بود وکليه خانواده او

ھنگاميکه پدرش در  .                      ّ  قم مشغول تحصيل وسپس مال شد در ان به ايران مھاجرت کرد وزھندوستسالگی ا
 ن زمان انگلستان کليه مال آ  در  را مقصر دانست.  شورش ھای زمان رضا شاه کشته شد خمينی رضا شاه

شوخی زمانی ھم  ،گفتند                   ّ       ايرانيان در مورد مال  ھا مي راتحت کنترل داشت واين موضوعی بودکه کليه ھا
اند. دير زمانی نگذشت که اظھار                         ّ                             بود که گفته ميشد ھمه مال ھا مھر «ساخت انگلستان» خورده خاصی 

اين تنفربخوبی  بعد از آن به از تھران رسيد و شاه بگوش سرويس مخفی انگلستان در تنفر خمينی از
  کردند. استفاده

دست  دررا جتماع شوک وارد کنندنخ چاقوکش ھا وسنت گرايانی که ميتوانستند به اانگليسی ھا سر
ش آنھا ھمکاری ميکرد او مسئول آموزھم با    ٤٠«شين بت»  امنيتی سرويس مخفی اسرائيل  مامور  داشتند،

  ».ت«ژنرال فردوس افراد ساواک بود خصوصأ

 داشت واين حقيقت زمانی آشکار ميشود که به کنترلرا تحت  آمريکاانگلستان سياست خارجی دولت 
که عدم ھمکاريش را باشرکت ھای نفتی ھفت  تا رژيم شاه گفته ميشود ان اف کندی»رئيس جمھور «ج

را برپا کرد. ھم زمان با  ١٩۶١اعالم نموده بی ثبات نمايد که «کندی» ھم نمايش بزرگ سال  خواھران
- ان–رئيس شرکت (ايئ  رپاشد وکوتاه زمانی بعدازآندر تھران شورش بزرگی ب» «کندی قسم خوردن

تا بتواند از چنگال   نرژی ايتاليائی که شاه از قبل با او در مورد صنعت نفت مذاکره کرده بودنی اکمپا  آی)
  به نحو وحشيانه ای کشته شد.   انگلستان و اسرائيل خارج شود

صوصی «کندی» به ايران رھسپارميشود پيام خ باآمريکاسرپرست ھيئت ديپلوماتيک  «آوريل ھريمن»
  که:

  آی) خواھی داشت.  –إن  –رئيس کمپانی نفتی (ائی رنوشتی نظير سرنوشت فرمانبرداری کن يا س

با اين       ّ                          يک مال  ھم بود بنام «روح هللا خمينی» در بين افراد شورشی که درخيابانھای تھران وجودداشتند
  وت که اين بار او عليه شاه شورش کرده بود نه له او. تفا
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 توسط «ريچارد گوت صاب معلمينـــکرده باشد اعت را بخوبی دريافت آمريکابخاطر اين که شاه پيام 
دخالت  ايران امور کشور در آمريکا برگ) ترتيب داده شد، بدين طريقپروفسوردانشگاه (پيت  ٤١ام» ر

  آمريکادر پاسخ به اين نمايش عريان دولت  بود. آمريکا کرد که مغاير با قانون اساسی  وحشيانه ای
 آمريکاجھت بازديد از  ١٩۶٢سال  در  و«کندی» از او » تلفن ميزندشاه به «کندی ،امپرياليست توانمند

کت  مستقلش با شر «کندی» توافق صورت ميگيرد که ايران به مذاکرات ورد، بين شاه وآدعوت بعمل مي
عوض به درمذاکره وھمکاری بعمل آورد  پ رو)(فيلي پی) و–(بی  ھای نفتی خاتمه داده وفقط با شرکت

نخست وزير کند. اما وقتی را به نام «امينی»  آمريکا ازیب ودتا عروسک خيمه شبشاه اجازه داده ميش
برکنارکردو مستقيمأ به سراغ شرکت نفتی که شاه به ايران بازگشت به توافقش عمل نکرد و«امينی» را  

 رونا  اين که  وارد معامالت نفتی شد. «کندی» از  با ساير کشورھارفت وبطور فعاالنه ای نيز  آی)-إن-(ائی
فرستاد بختيار   بطور تبعيدی بسر ميبرده دنبال ژنرال تيمور بختيار که  خورده بود بسيار خشمگين شد وب

مأ به کاخ سفيد ميرود اما ھيچ يک از روزنامه نگاران جسور به واشنگتن ومستقي١٩۶٢ھم درسال 
قوق بشرمحکوم شکنجه بود وتوسط «راسل» سرپرست ح و مردی که عامل زجر پرسندنميئی آمريکا

ُ                               در مورد اين مالقات مھ ر سکوت برلب زده بودند. ماحصل   رسانه ھايد چه ميکند؟ شده بود  در کاخ سف                    
رھبری انقالب توسط تيمور بختيار وبنا بدستور سرويس امنيتی  به «خمينی»اين مالقات انتخاب شدن 

 متش در قم بيکار نبوداثنای اقاخمينی در .ميباشد ھمراه با تائيد «کندی» ،انگلستان که او کارمندش بود
دستور کشتن پدرش بود که از اويک رھبر مذھبی بوجود آورد. خمينی درسال  از شاه مبتنی بر تنفراو
يوغ   ی اش را درخارج ساختن خود ازسع  شاه تمامی  مخالفت با انقالب سفيد شاه را بلندکرد،  َ َ  ع ل م  ١٩۶٣
مامور امنيتی موساد درتھران تن    ۵٠٠  درحدود  ١٩۶٣  ن(درآن زما  اسرائيل بعمل آورد  و  آمريکا  س،يانگل

  طبقه تشکيل ميداند:چھار    دشمنان شاه را  ١٩٨٠راديوی صدای آزاد ايران درسال    بموجب اخبار  بودند)

  «شن بت» سياستمداران ايرانی حقوق بگير -١
  إی» -آی-کار گزاران سراسری «سی -٢
  فئودالھا وصاحبان امالک -٣
  ھا واخوان المسلمين فراماسون -۴

درقم ھمه ماھه از طرف دولت انگلستان مقرری   خمينی در سالھای اقامت  راديوی صدای آزاد ايران گفت:
تشاشات خيابانی  به نفع غده سال پس از ا   ش انگستان درتماس بود.ميکرد وپيوسته با ارباب دريافت
ر اينگونه فعاليت دوبار بخاط  ١٩۶٣حاال خمينی دراغتشاشات عليه شاه شرکت ميکند. خمينی درسال    ،شاه

  ھا توقيف ميشود.

به نفع رعايا وتحويل آن به تعاون ملی کردن زمين ھايشان    شاه دقيقأ قلب فئودالھا و صاحبان امالک را با
پيروان  ذھبی خودرا وسعت بخشيده ودرھمين زمان ھم خمينی رھبری م امورروستائی ھدف قرارداد. و

از توقف کوتاھی   ايران تبعيدشد. بعد  ازگير وسپس به خارج  دست  ١٩۶۴او درسال    پيداکرده بود.  زيادتری
ّ     در ترکيه خمينی به عراق رفت با اين شھرت که او آدمی ش ر در  حکومت بعثی عراق  .ايران بوده است                                                   

  .ھم ناظر بر فعاليت ھای اوبود
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 «ژنو»   ه ازاو ميخواھد ک  از  «کندی»بعداز مالقات با «کندی»  درکاخ سفيد    يمسار بختيار،اما در مورد ت
  به عراق رفته وبه نيروی خمينی بپيوندد.

«خمينی» از طريق ارتباط 
 مستقيم باسفارت انگليس
درتھران راھنمائی ھای الزم را  

ميکرد. شاه  از بختيار دريافت 
فئودالھا ودولت انگليس را تقبح 

ميخواھند ايران   کرد وگفت: آنھا
 .را به قرون وسطا رجعت دھند

براثراين  ايرانی ۵،٠٠٠ حدود
– شورش که توسط «کندی، إم 

» وخمينی برپا شده بود ۶ -آی
 ١٩٧٠شدند. درسال  کشته

 ار» رخت بربستبخت از «بختي
اوکه درنزديکی کامل به 
مرزايران بود توسط يک 
تيرانداز به ھالکت رسيد. حاال 

ولی  خمينی بدون راھنماماند 
  بدون کمک دولت انگلستان نماند. 

  قلمداد کردند تا فعاليتھای اورا عليه شاه در «بختيار» را يک حادثه در شکار رگروزنامه ھای جھان م
  دھند.پرده استتار قرار 

به  آمريکالستان ون فشارھای بسيار زيادی از طرف انگاين زما در ؛ دولت عراق خمينی را توقيف کرد
  .نمايد شرا نکشد ولی تبعيد دولت عراق وارد آمد تا او

 فشار وارد آوردند تا به خمينی پناھندگی داده و  سکارديستن»ور فرانسه آقای «ژيھمزمان به رئيس جمھ
رئيس جمھور فرانسه به اين فشارھا سر  مذھبی خودش را در فرانسه ادامه دھد. مطالعات  اجازه دھد

آنجا به کارھای مذھبيش   در  اعزام کرد تا  لوشاتو» نزديک پاريس    تعظيم فرودآورد وخمينی را به «نوفل
  پردازد.ب

نگليس صحبت کنيم وببينيم که چگونه دولت ااجازه دھيد کمی به عقب برگرديم تادرباره شخصيت خمينی  
  ی را به حلقوم خاورميانه فروکرد.کچنين چنگ

بازی داشت ويکی از اين افراد بنام «صادق قطب غلد خمينی يک مسلمان واقعی نبود واوعادت به امر
  پاريس بود. در با او زاده»

برای اين مقاله وقت کردن بعضی از آنھا  را که عنوان (حرام) باالئی از مواد ناپاکليست بلندنی خمي
ّ    ول ميشد ام ا  م آبجو ودخانيات را نيز مش دراين ليست شراب، گيراست دراختيار قطب زاده قرارداده بود          
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زده نوع مورد خمينی شامل يا نيستند رويھمرفته ليست تاکيد شده بودکه حشيش وترياک جزء حرامی ھا
شود  يد خوردهچه چيزی با نوشته او درمورد اينکه .ليکن زن نامسلمان درآن وجود نداشت؛ حرام بود

اطالعی اوبطور کامل از  کثيف است ونشان دھنده بی سوادی او که منبعث از ريشه کژباوريھا وبی خيلی
  نرا مناسب داشته است بود.آنچه قانون آ

«فيگارو»  پسرش در مصاحبه با روزنامه «احمد» ،قدرت رسيدن کامل بعد از بازگشت به ايران وبه
اين چنين مردی   .ی به اطرافيان خود نداردواصوال توجھ  معموأل درعالم ديگريستداشت که پدرش    اظھار

  برای سقوط شاه انتخاب کرده بود. را «کندی»

ئيس جمھور مصر اجازه دولت انگليس پس از کوشش ھای ناموفق برای کشتن «جمال عبدالناصر» ر
الخره آن عده ايکه از  ادست وپاکنند وببرای خود  غازه ایداد عاملين ارتکاب جرم در انگلستان (لندن) م

دولت اعدام شدند. بعضی از گروه «اخوان   دستگير شدندو بقيه توسط  شانه خالی کرده بودند  ترور«ناصر»
  رساندند. ريه»خودرا به «سو نتوانستند به لندن بروند که المسلمين»

 ن اسالم نيست ھمانطوريکهاجازه دھيداين مساله را روشن کنم که «اخوان المسلمين» شعبه ای از دي
شايد ھم يکی از  ،فرقه ھای پنھانی ؛ھستند نھا فرقهآ»ھا شعبه ای ازدين مسيح نيستند فراماسون«

ولی ھرگز از آنھا ليست  ريکديگ کد مخصوص برای ارتباط با  ُ                       ف رق در دنيا با اسم رمز و مرموزترين
برای فريادھای خيابانی  وعده   افرادی المسلمين» پاره ای از «اخوان  .ياصورت اسامی دردست نيست

لباس فالنل خاکستری  ای ھم برای چاقوکشی ھستند درحاليکه درخط انتھائی اين زنجيره افرادی با
 «رولزروس»  ماشين وزيرپايشانی جت خصوصی پرواز می کنند جزءھيئت ھای مديره که با ھواپيما

که بايد به خاطر   مھمترين چيزی  .شبه نظامی خواھد بود  فقط تشکيالت  محققأ اين سازمان  است ميباشند.
  ليون مسلمانان معتقد به دين اسالم ھستند.ياز صدھا م  سپرداين است که آنھافقط بخش کوچکی

ن  آنچه که محمد گفته ويا درقرآ مخالف ألموزشھای اوکامآ                 َ                      خمينی از معتقدان پ ر وپا قرص اسالم نبود و
 ھای خلق شده يکی از نام (برادران اسالمی) کالمی ديگر «اخوان المسلمين» يا به مندرج است ميباشد.

 توئين بی»،  رنولدآ«  براون»،-جی-«ئی  به رھبری  بنام (سازمان جاسوسی بريتانيا درخاورميانه)  مشھور
  ميباشد. »«راسل الخرهاب و ٤٢«سنت جون فيل بای»

 نفت را بنفع اشتند تابتوانند از منابع طبيعی نظيراين مردان فقط يک ماموريت عالی در زندگانيشان د
اھداف آنھا از آن زمان تاکنون ھنوز به  .نمايند ريستوکرات ھای انگليسی غارتآ «بالک نوبليتی»ھا و

بنابراين برای  ؛ه اندعوض شدنمايش  بازيکنان اين و شخصيت ھاخود باقيست دراين ميان فقط  قدرت
کشف کنند چگونه دخالت عظيم دولت   تاھوشمند زيست ميکردند باعث تعجب نبود  ھائيکه درجامعه    انسان

ھدف را   ريستوکرات ھای انگليسی ھردو يک آرزو وآ خمينی و .ظھور قدرت خمينی شد انگليس باعث
 رونق ه از بنيادگرايان مذھبی در جھتتفادبااس؛ بازگشت ايران به دوران قرون وسطا ،دنبال ميکردند

  .به اين پروژه بخشيدن
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سياستمدار برجسته  ٤٣دمس»آکوئين سی  بنا به روايت «جون » ھافراماسون« تمايالت نا بخردانه 
  حال شخصيت خمينی بود: مناسب آمريکا

مزدوران   ساير  خابانت  ھمانطوريکه  سختی بود،  (خمينی) بعنوان رھبر انقالب ضربه  درحقيقت انتخاب او
  وکسانيکه ھيزم آور شعله انقالب در ايران بودند.نظير الغزالی والشھری  انگليستوسط دولت 

که اعتقادات  بود واساس آن متقاعد کردن ملت ايران ؛را ترتيب داددولت انگليس نقشه بسيار ساده ای 
ه سرنوشت آن است ک ت امرشدن است وحقيق  تخريب  وفرھنگی آنان توسط غرب وبدست شاه درحال   مذھبی

 نچه بصورت تعاليم از «محمد»آ  ايران بر اساس مدرن شدن نيست بلکه حفظ اصول وپنداشت گذشتگان و
  نکه آن اصول را بدانند).آ(بشرط  رسيده ميباشد

 موزه ھای اورا قبولآحضرت محمد در حقيقت رھبری بزرگ بود واين حقيقتی است انکار ناپذير وما 
پيروان محمد گفته اند اما زمانيکه  ضدکه  رانان مسيحی راشنيده ام بسياری از سخن داريم من سخنان
 من نخوانده اند ن راآھم قريکبار نھا ھرگزحتاآخوب گوش دادم بسادگی فھميدم که سخنان آنان را

از مسيحيت جدا  مران آقر .خوانده ام وشک ندارم که بارھا خواھم خواند بار چھار ن راآقر (نويسنده)
    صحه نميگذارم. نانآجھالت پاره ای از  نميکند من روی 

ريستوکراتھای انگليسی آعقايدی که اکنون  حضرت محمد با اعتقادات عقب افتاده وبدوی مبارزه ميکرد
 عقيده ايکه  حضرت محمد به اعراب آموخت ھرکسی حق داردکه پيشرفت نمايد،  .به اعراب تحميل ميکنند

  . عراب با آن مخالفندانگليسی مربوط به امتخصصان 

قلوب واذھان مردم   سازی عقايد ابتدائی وخرافی از  ن مساعی خودراجھت پاکآمحمد از طريق نگارش قر
نرا مورد بررسی قرار ميدھيم می بينيم آکه  يھنگام  ،گرفت. کار محمدبسيار قابل مالحظه است  بکار  عرب

گليسی ھا فرقه شيطان پرستی ت محمد انبخالف حضر  ،نداشتندکه قبل از محمد اعراب زبان وخط نگارشی  
 نطير مادرخدايان آلتای وساير بت ھای سنگی و، راکه قبل اسالم عرب را احاطه کرده بودند ُ   ف رق  ومادر
مردم عرب  ليون ھاين مآاز طريق قر  درآمده است را ايجاد کردند.  بصورت «اخوان المسلمين» حاليه

عمل باعث تعالی   اين  کرد که  نخواھد  د وھيچکس ھم شکونوشتن زبان عربی را کسب کردن  توان خواندن
  يافتن اعراب شد.

عمل   ارتباط تجاری  در  انسان ھا يک شخصيت واقعی داد و  محمد کاری فراتر از دستورات دينی کرد اوبه
 يکنيم وپيروان واقعینرا اجرا مآ قدغن بودکه ھنوز ما  ھمانطوريکه برای ما مسيحيان ربا را قدغن کرد

برای ھرفردی سرنوشتی تعين  محمد معتقد بود که خداوند مثل حضرت مسيح، يکنند.ز اجرا ماسالم ني
  ٤٤کرده است.

 ميکنند،  را انکار  وجودش  ريستوکرات ھای انگليسی بوجود خداوند اعتقاد ندارند وآطوريکه قبأل گفتم  ھمان
َ           مسيحيت قدع لم کند بھم تاعليه کرد بلند از ھمه جا ھمانگونه که تصوف سر ان طريق ھم متخصصان          

معدوم نمايند اما نه بخاطر تغابل با دين مسيحيت  گليسی خاورميانه کوشش کردند تا اسالم واقعی راان
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تر از سوی نويسنده در باره اسالم و محمد بيان شده در ھمين جمله کوتاه که «هللا برای ھرفردی سرنوشتی تعيين کرده» باطل آنچه پيش - ٤٤
کنند بلکه آنان را به سوی يک بی ھويتی ميشود، زيرا محمد گرچه بت ھارا شکست ولی ھرگز به مردم کمک نکرد تا خوی بت پرستی را ترک 

  ک-ی اراده  شخصی در قرآن ندارد. حکامل پيش برد و ھيچ آدم
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 را   نھا بھمين دليل فرقه انحرافی صوفيهآ دارند    ريستوکراتی خود که بشدت به آن وفاآبخاطر مقاصد    بلکه
 صوفيه را ميتوان معادل .اسالم شد نه انسجام آن که باعث انھدام اين قشر بود نی ازخمي وردند.آبوجود 
   .نان بگوش ميرسدآموزش ھای آميناتی» دانست که اغلب اوقات اين کالم در «ايلو

عربی با استفاده از جبھه ضد   بخش خاورميانه «صوفيزم» را در سراسر کشورھای  متخصصان انگليسی
 تحتگروه مذکور .بودند رف به مسيحيتدرحاليکه معت ؛رايج کردند کسفورد»آ «گروه مسيحيت بنام

ا «انجمن ھم پيمانان بھستندو  مشغول  فعاليتب  ،استھ)فراماسون که متعلق به (  پوشش «اسکاتيش رايت»
ھای انگليسی گرديدند.  ريستوکراتآ و ای اروپابرای «بالک نوبليتی» ھ امروزه مرکز حمايت ،مسيح»

نھا يک آدر ھمه جھانند  زادهر درمقابل انسانھای آيک قدرت اجتناب ناپذي »فراماسوننگلو جوزئيت آ«
 ملت ھاست.  مونيست» ھا بوده وقصدشان انھدامو «ک «صيھونيزم» قدرت تعميم يافته درارتباط با

خواه از   يش گذاشته اند ملت جمھوریھمانطوريکه تاريخ روسيه وخاورميانه بخوبی اين مساله را به نما
  اميد شبانه روز تحت ھجومی سخت قرار دارد، آمريکا دليل است که اين ھم پيمانان تنفردارند و بھمين

  باشيم. داشتهاست که ما گوش شنوا وچشم بينا برای اين مسائل 

  نھارا بعھده گرفت.آ فرمانروائی بر و ريستوکرات ھا شدآ دين واقعی «فرقه انگليسی» ١٨٢٠ طی سال

 ھم رئيس و ميداند. «رويال فاميلی» ريبراف خدمت در کليسا اجباری شد عملی که بوسيله آن مردم
 يکی از اعضای اين فرقه مسئول قتل ھای بسيار حساس بود نام او  مدت ھا ،اين فرقه بود ساز ساختار

توسط «رويال   «ديزرائيلی»  و  «لرد پال مراستون»  نظيربسياری از نخست وزيران    بود.  ٤٥«جک سبع»
 از اعضای اين فرقه بوده و ٤٦بری»ت سشاف  «لرد و «بل گيتون» انتخاب شدند. «چمبرلين»، فاميلی»

 –نھا دو حرف (اچ  آنماد    .سطوح باال صورت ميگرفت شرکت داشتند  بميل خود در اين انحطاط که توسط
  بازی وعشرت طلبی است ميباشد.که بمعنی ھم جنس   ٤٧اس) 

يزه بوجود آوردن که انگگذاشت    روزھای پمپی)  برسم آن زمان نام کتابش را (آخرين    ٤٨ليتون»   ُ     «بل  ور  
  فرقه ھائی نظير:

 انجمن عرفانی خانم باالواتسکی -
 انجمن متافيزيک -
 اجتماع شيطان پرستان -
 جادوی سياه -
  معبد آسمانی آيسس نظام سحرآميز -

ُ         گرديد. اين فر ق مجتمعی  و شش آئين کژراھه   از شيطان پرستان، جادوی سياه وآئين کژراھه ی انحراف                
  جنسی بودند.

 
45 - Jack the Ripper 
46 - Lord Shaftsbury 
47 - H.S. 
48 - Bulwer Lytton       
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 ارزش زيادی  ،ودر سراسر کشورھای عربی توسعه يافت  بوجود آمد  ه آکسفورد»توسط «گرو  فرقه بھائی
  .اسرائيل است  شھر «حيفا»  در  ھاآن  بزرگترين معبد (عبادتگاه)  ،که اين فرقه رادراصل عربی بدانيم  ندارد

» را نيست که ردپای «آدام وايزھاپمشکل  است وبھمين دليل بھائيت معتقد به (حکومت واحد جھانی)
  .درآن بيابيم

 «لرد کنترل ميشود. اسکاتلند» فراماسون« يد توسطآفرقه بھائی در ھرنقطه ای ازجھان که بوجودمي
اما اين  ،کند بکاربردتا فرقه بھائی رابعنوان يک اسالم واقعی وصوفيانه قلمدادمساعی خودرا  ُ      ک رزون»

«گرگ ھای  جائيکه ؛ضربه نزده است به اندازه ترکيه به اسالم یيکوشش ناموفق بود او در ھيچ جا
ترکيه ای مدرن وملتی متجدد داشته   تکه ميخواس  خاستند وعليه کوشش ھای «آتاترک» بپا خاکستری»
  اسکاتلند» اداره وکنترل ميشوند.  فراماسون«  ھم توسط  آورند. «گرگ ھای خاکستری»  ه واردباشد ضرب

 بعمل آورد وجشن آمريکابھائيان بازديدی از  ررھب و بنيانگزار لبھاء)ا(عبد «ابيل اوھا»  ١٩١٢درسال
 ،پاداشتند  بر  يھوديان برای او  و  ھاوپروتستان ھا)  کاتوليک  –رمون ھا  ومفصلی توسط مسيحيان (موسور  

(ھمه ملل ومذاھب فقط جھان   پيام او خيلی ساده و بی پيرايه بود    گونه تفاوتی با تجاھل گران.  بدون ھيچ
است که از قعر گور   »«آدام وايزھاپ پيام در حقيقت صدای اين ورده اند)برادری رابرای بشر بوجود آ

نقش عمده ای در رھبری چنين دنيائی   آمريکا از    لبھاء»اشده است. فرقه بھائی بعد از ديدار «عبد  او بلند
    تغيرنام داد. «سازمان ملل متحد» به که متعاقبأ ٤٩(جامعه ملل) کرد که نتيجه آن بوجود آمدن  بازی

 
  ١٩١٢شيکاگو  -ديدار عبدالبھاء از آمريکا پارک لينکلن

به فرقه بھائيت است واين   وابسته  ميباشد  نآ  عضو  آمريکا  که سناتور (کاناتيکت)  جھانی»  «فدرال  حرکت
  به زور متوقف کردند.  ١٩٣٨بودند که مساله ھسته ای را درماه آوريل سال  جھانی»ھای «فدراليست 

جای بسی تعجب بود که رھبر   شواليه مفتخر کرد. را به نشان لبھاء»اعبدملکه اليزابت « ١٩١٨درسال 
  شما ميدانيد که ملکه اليزايت مسيحی نيست.آنجليک چنين کاری را صورت دھد وحاال  کليسای

 
49 - League of Nation 
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متواری شدند  وسپس تعداد زيادی از آنھا  کشف کردند را اوايل انقالب اين بھائی ھا بودندکه «خمينی»
ای حالت ديوانگی است. رمتعادل که دا فرد معتقد نبوده بلکه فناتيکی ناد که اويک تشخيص دادن زيرا

دگان داشت که  نازمالقات کن لوشاتوی فرانسه مستقر شد بطورمداوم سيلیدر نوفل » «خمينی ھنگاميکه
 ،آنھا با خمينی .) انگلستان بودند۶–آی –(ام  و إی)- آی-(سی سی)،-بی-(بی بسياری از آنھا اعضای

  .قطب زاده وبنی صدر معتمدان خمينی مشورت ميکردند م يزدی،اھيابر

  را درھا را برای خمينی ھموار و ھا راه ھمه  ُ   ر م» و «کلوب نوبليتی»دنيای مطبوعات نوکرھای «بالک 
 دنيا شده بود مردی که گفته بود ھمه  . حاال خمينی شخصيت مشھوری درسراسرمينمودند باز برويش

بصورت نوار تھيه ميکرد وبرای   را  سی) ھم ھمه سخنرانی ھای او-بی-(بی  د.نجس ھستن  غير مسلمانان
احساسات روستائيان  در اختيار آخوندھا قرارميداد وھمان باعث شعله ورشدن درسراسر ايرانتوزيع 
تبليغ توسعه شايعه شکنجه توسط ساواک شاه در گوشه وکنار ايران   آغاز به  سی)-بی-سپس (بی  گرديد.

ی رانت جوئ  سی)-بی-راھيم يزدی ھم فرصت را غنيمت شمرده توسط شبکه سراسری (بیرابدکت  مينمايد.
ھای سپتامبر  در ماه نيآورد. ميکرد وشاه ھم ھيچگاه فرصت پاسخگوئی بدست کرده وعليه شاه صحبت

دربخش زبان فارسی  شروع به ارسال امواج راديوئی آتش افروزی سی) -بی -(بی ١٩٧٨ ُ          وا کتبر سال 
  نوشت:                  «واشگتن پست» خود نمود

  .بي بي سي دشمن شماره يك ملت ايران است
 سقوط شاه را داد وبرای اين منظور «جرج بال» آخرين دستور تر»ر«کا  وقتی «خمينی» بخوبی جاافتاد

  ھم بالفاصله  «بال»  تعين نمود.  بود بعنوان رئيس (کمسيون خليج فارس)  ۵٠را عضو «گروه سه جانبه»

ه تاريخ» «پاسخ ب که شاه درخاطراتش بعنوان د تاھرگونه حمايت ازشاه متوقف شود عملیه کرتوصي
  اذعان داشت: 

شايد نميخواستم بدانم.... اما حاال برايم کامأل روشن است   ،نمی دانستمرا  من اين  «
بطور ناگھانی  «بال»چه عاملی سبب شدکه  .تند من برومميخواس  ھائيآمريکاکه 

دوست ايران نيست.  «بال» ربخش ايران بشود؟ من ميدانستممشاور کاخ سفيدد
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ّ             گزارشی راجع به ايران است ام ا ھيچکس بمن مشغول مطالعه    «بال»من ميدانستم                             
ء جز «بال» .حاصله آن چيست گزارش درچه زمينه است ونتايج اين خبرندادکه

  .ئی ھائی بودکه ميخواست من وھمچنين کشورم سقوط کند»آمريکا ن دسته ازآ

 قصابی شدند، آمريکابودند چگونه توسط  آمريکافيق آنھائی که دوستدار ور شاه خيلی دير متوجه شد
  طوريکه کشورھای:ھمان

 بزودی عراق نيزخواھد   يوگوسالوی و  فريقای جنوبی،آ  ،نيکاراگوئه  فليپين،  نگوال،آرودزيا،    کره،  ويتنام،
  شد.

ھمچون «رمزی  افتاده بودند شخصيت ھائی ينی»قابچی که روی پاھای «خم ميان تمام افراد دستمال
در  ِ   إ ی)-آی-(سی رئيس سابق پايگاه «جوزف مالونی» بود، آمريکاکل  زگاری دادستانکالرک» که رو

ای   سعی درخنثی کردن اشتباھاتش نمود زمانيکه ديد چه حادثه   نخست وزير فرانسه  بيروت ديده ميشدند.
به  بختيار را در شش جوالی ن نخست وزيری آقای دکترشاپوردرحال انجام است او ھمراه با دولت آلما

 فئودالھای (بالک نوبليتی) و از دشمنان قسم خورده ضد اربابان و «بختيار» .رسميت شناختند
ُ                     ھای انگليسی بود ھمين طور ھم البته عليه «کلوب ر م» که سعی داشتند اي»ريستوکراتآ« ران را به دوره                                              

  و اجازه موفقيت به دکتر بختيار را نميداد آمريکاليست امپريادھند.  سوق (عصرتاريکی) قرون وسطا
بيرون  بازيشان را به ايران وارد کردند وفرش را از زيرپای دکتر بختيار باين خاطر عروسک خيمه شب

  سوء استفاده از  دھد واز  برای ايران انجام چشم گيری    کار  ميتواندشد «بختيار»    وقتی که معلوم  .کشيدند
ملی عضويت بختيار را از جبھه  «دکتر کريم سنجابی»  آمريکادست آموز    ی نمايد عروسکجلوگيرايران  

  کند. داد با خمينی را امضاءاربه پاريس رفت تاپای قر لغو نمود درھمان حال «دکترامينی»

 کنترلارتش را  توانست«بختيار» او  در کوتاه مدت نخست وزيری
ه ـــــــرا ب   ّ   مال ھا نموده و  نحلــــرام (ساواک) وصنايع نفت ملی و

تر امينی در پاريس بودمالھا با ــــــــنم واصل نمايد. وقتی که دکـــــــجھ
کاری راديکال ھای چپ شورشھای خيابانی را براه انداختد ــــھم

 در اثنای ار وشاه گذاشتند.دنيا نيز گناه آنرا به گردن بختي ومطبوعات
خيابانی  ارتش عليه شورشھای شورشھا بختيار دستور اکيد به

  ٥٠کاف کرد.ناعات را داد ولی ارتش استواجتم

ارتشيان ميانه رو در انتظار دستور مستقيم از طرف شاه ودستور 
  واشنگتن بمنظور مقابله يا عدم آن بودند.

 وائیحمايت کند به ارتشيان توسط فرمانده نيروی ھ  از خمينی  آمريکاارتشيان ميانه رو باور نميکردند که  
 جھت برخورد با شورش ھای خيابانی عالئم الزم  آمريکاوعده داده شده بود که درزمان مناسب  آمريکا

 
ھم ولی نفت را ملی نکرد و مالھا را به جھنم نفرستاد، بلکه ترتيبی فرامنحل کرد را به سفارش ژنرال ھايزر و ساواک شاپور بختيار ارتش  - ٥٠

کشور را از شاھنشاھی تحويل گرفته  تاکرد تا خمينی بتواند به کشور بازگردد. در صورتيکه ميتوانست جلوی اورا بگيرد ولی ماموريتش اين بود 
م پادشاھی ی از لو دھنده ھای کودتای پايگاه شاھرخی بود، بنابراين طرفدار نظاشاپور بختيار يک و آنرا به مالکراسی تحويل بدھد و اينکاررا کرد.

  ک-ح نبود و در جھت تداوم حکومت مالھا تالش ميکرد.
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  و «ماروين زوناس»  ن»،«ديويد آرو ايران توسط را به آنھا خواھد داد دراين موقع بازگشت خمينی به
  يد. گ گردھماھن ٥١و«رمزی کالرک» کريستوفر» الخره باھمکاری «وارناوب کاترام» ريچارد

  صحنه چه خبر است:بيانه ای بسيار عميق انتشار داد که در پشت  «بختيار»

  .                   ّ                                            «اگر حکومت بدست مال ھا افتد ايران به دوره قرون وسطا خواھد افتاد»

از  انبوه مردم را به خيابانھا گسيل ميداشت تا ،اجتناب ميکرد ولی انبوه «بختيار» از برخورد باخمينی 
 .در اول ماه فوريه «خمينی» ھمراه بامعتمدان خودبه ايران بازگشتھد. استعفا بد بخواھند که«بختيار»

نقش درخاطره ھا    آمريکابعنوان يک روز ننگ آور برای ايران وبدنامی برای    ١٩٧٩اول ماه فوريه سال  
  بست.

داشت شروع شد. يکی از شعارھائيکه توسط  از آن ترس دوران تاريک قرون وسطائی که «بختيار»
قبل از رفتن به تھران   مزی کالرک»رکه «  بود بنابر آنچه  آمريکاانبوه درتھران داده ميشد تقبيح    عيتجم
  «خمينی» طی اعالميه ای که بعدأ نشرداد:  با مشورت و

ورئيس جمھور کارتر به خواسته ھای ما احترام گذاشته   آمريکا ومن اميدواريم که ملت آيت هللا خمينی «
إی) ويا ازطريق حاميان بختيار  -آی-ن از طريق مشاوران (سیمور ارتش ايرااز دخالت در ا آمريکا و

  »خودداری کرده و اجازه دھد ملت ايران سرنوشت خودش را خود رقم بزند.

را بعنوان سرپرست   کارتر است ھنگاميکه «بال»  شی برای پنھان سازی عملين سخنان پوشبينيم که امي
  خليج فارس منصوب ميکند. کميته

ّ    ام ا   به ارتش دستور ميدھد تابروی شورشيان خيابانی   ١٩٧٩فوريه سال  ٩رتسليم نميشود ودر تاريخ  بختيا 
ميکنند وشاه را تلفنی را اعالئم خطر احساس  د. ژنرال ھای ايرانی حاال اين حوادث آرامآتش بگشاي
  ميگذارند شاه ميگويد: درجريان

  .هــــــن

ّ                     ام ا يکی از افسران بلند .توطئه کرده استعليه او )آمريکا(زيرا ھنوز تشخيص نداده بود که ھم پيمانش    
افرادش دستورحمله صادرکرده بود ولی قبل از    ارتش که اين تاخير را خطرناک احساس کرده بود به  پايه

 کشته و  ِ   إ ی»-آی-«سی از افسرانش توسط تيم تعليم ديده تن ٣۵٠«بدره ای» و اين دستورژنرال اجرای
  ٥٢تيرباران شده بودند.

 زش توان بدست آوردن فرصت برای مچاله کردن انقالب «خمينی» را نداشت دراينجا بايد ا ارت ديگر
  نقش او  در تھران چه ميکرد؟ ،درتھران بودژانويه  کنم او از چھارم فوريه تاچھارم زر» يادي«ژنرال ھا

  .آمريکاشکار نشد چه توسط خودش ويا توسط دولت آجريان تھران ھرگز  در

 
51 - David Aaron,  Marvin Zonas, Richard Cottram  Warren Christopher, Ramsey Clark. 

زمانی که تيرباران ھا در زمان نخست وزيری بختيار روی داده است. درصورتی که بختيار در اين بخش از گزارش بقدری درھم است انگار  - ٥٢
 افسران ارتش تيرباران ميشود ديگر در ايران نيست و بصورت فراری در فرانسه است. وی ارتش و نظاميان را رسوا کرده ساواک را منحل ميکند

  ک-و اختيار کارھا را به خمينی ميسپارد. ح



  راستی در ايران چه رخ داد؟

٢٧ 
 

ّ   ن فرمانده قو اارتش ايران بدو  ئی ھا به شاه توصيه کردندآمريکا .بدون فرمانده . بود شده يعنی «شاه»            
شاه آنچه را که  خيابانی فرونشيند. تب انقالب  وشورشھای به بھانه معالجه ازايران خارج شده تا تا

 زر»ي«ژنرال ھا اين روز از  . ترک کرد تھران را به سوی مصر و بود پذيرارا مدآبنظرش دوستانه مي
اجتماعات خيابانی  نھا گفت که نبايد بهآژنرالھای ايرانی شروع نمود. اوبه  مذاکرات روزانه اش را با 

ارتش   واسلحه به  از قطعات يدکی  کمک ھای نظامی خودرا اعم  آمريکادرغير اينصورت دولت    حمله کنند
تابه خواھد  اه دستور ش به زمان مناسب در  آمريکاگفته بود دولت  زر»«ھاي ايران متوقف خواھد کرد. 

  کند،  دستوريکه ھرگز صادرنشد. حملهاجتماعات 

 ياس ونااميدی به شاه که درمصر بود تلفن کردند وھمانطوريکهالتھاب تھران ژنرالھای ايرانی درکمال    در
به واشنگتن  اميد متاسفانه شاه ھنوز چشم خوداری کرد، شاه از گشودن آتش بروی مردم قبال گفته شد

بی  و وھمه مسئوليت ھا از ھرگونه عملی منع ميکرد پيوسته رھبران ارتش را زر»«ھاي ژنرال؛ داشت
گروھی برای ترور خمينی ترتيب  «بختيار» که معلوم شد اميانداخت بعدھ ار»گردن «بختي به توجھی را

  .عمل شوند شروع به حمله به جمعيت نمايد واردبا لحظه ايکه ارتش  داده بود که ھم زمان

 بسته بندی شده و زر»حمله توسط «ھاي اما ضد شود خمينی ميتوانست ظرف يک ھفته واژگون البانق
بود  زر»يايران ھم بطور موثری درحاشيه قرارگرفته بود واين «ھا تنی ٣۵٠،٠٠٠ارتش  بود و مادهآ

.  کاآمريميآورد، حتا مجلس سنای ن بحساب که کسی اورا اصال وردآتعجب شاھکاری بوجود  کمال که در
  زر»يران آشکار گردد ميتوانست به «ھايميخواست که مساله ا  واقعأ  ريگان»  «رونالد  اگر رئيس جمھور

دھد که برای پاسخگوئی در کميته مجلس سنا حضور يابد ونقش خودش رادرانقالب ايران توضيح دستور  
   که رئيس جمھور محافظه کار چنين عملی را صورت نداد. ی ميبينيمدھد ول

  ميگويد: آمريکااسی قانون اس

  نميتواند در امور حاكميت ملّي كشورهاي ديگر دخالت كند. آمريكا

شاه   اکآمرياوميدانست درصورتيکه  .شاه داشت ھم نقش عمده ای درسقوط اين فتنه گری «کارتر»  در
توجھی به حفاظت وپشتيبانی برای جلوگيری  سفارتش درايران بخطر خواھد افتاد اما اوھيچ را بپذيرد

ئی حامل آمريکاخمينی به ايران ھواپيمای  ننمود، ولی درحقيقت بعداز بازگشتازاشغال سفارت  کردن
  و ايران سرازيرشدند بسوی (آريزونا) ھواپيما پس از پرواز از نيويورک وسوختگيری در قطعات يدکی

  .دقراردادن مورد تائيد ز مالی)مي(تا (وال استريت ژورنال) و اين حادثه را سخنگوی دولت انگليس،

 را در  إی)-آی-از اعضای آژانس (سی  تنی  ۶٠تيمی    به ايران  زر»«ھاي  آرن» ھم ھمزمان با سفر«ديويد  
  نياز به پاسخ ھائی دارد: پرسشاين  .به تھران گسيل داشت ١٩٧٩ژانويه سال

ران را  ) بخود جرئـت تھاجم به ايآمريکا( يا قوانين بين المللی بچه حقی ما آمريکاطبق قانون اساسی 
   داديم.

  شايعه جالبی نيز شروع ومنتشر گرديد:

ّ                           ابراھيم يزدی معتمد ودستيار خمينی در سو م ماه أکتبرسفری کوتاه به   اوپشت درھای بسته   نمود،  آمريکا                                     
اين مالقات ؛ وردآمذاکره بعمل مي (شورای روابط خارجی) «سايروس ونس» دربخش نيويورک با در
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«شيطان بزرگ» ناميدن  مان ملل متحد وآن رابعنواندرساز آمريکادن دقيقأ چندساعت بعداز تقبيح کر
   .بود

را روزنامه   پرسش جواب به کرد؟  ئی مذاکرهآمريکادکتر يزدی درچه موردی با شخصيت مھم ومرموز 
  لندن طی يک مقاله ی در پنجم اکتبر داده است:  ز مالی»مي«تا

ايران   پل ھوائی خودرا برای ارسال اسلحه به يکاآمر يزدی و وانس به اين توافق رسيده اند که دولت
کالرک در نيويورک   مذاکره بين يزدی و رمزیدرھمان ماه جلسه    کوتاه مدتی  .درمقياس زيادی برقرار کند

    برگزار شد.

وبه دنبال مالقات يزدی با رسيده ام که مساله گروگانگيری ازھمان زمان  به اين نتيجه (نويسنده) من
  ايران بودنوشت: هبه دکتريزدی که وزيرامورخارج مشاراليه نامه زيرراگرفت  شکلرمزی کالرک 

  شخص ديکتاتور نميتواند با ثروت ملتبه نحوبسيار مھم وبحران انگيزبايد نشان داده شود که شاه اين  «
را   من دولت جديد ايران .ده وزندگی نمايد درحاليکه ملت ھنوز ازتداوم بحران رنج ميبرندايران فرارکر 

 را  اموالی ادعای خسارت عليه جنايات وإعمال خالفی که شاه سابق کرده است بنمايد ومجبور ميکنم که 
  »ازملت ايران گرفته اند پس بدھد. اقوام وھم پيمانانش بطورغيرقانونی ،که شاه

  يکاآمربرای ايرانيان دانست تااقدام به تسخير سفارت  ه«رمزی کالرک» را ميتوان نوعی انگيزاين کار 
شد. بالفاصله بعداز حضور درپاريس کمپين بزرگی   از دريافت نامه عازم پاريسيزدی دوروز بعد    .بنمايند

 زمان ومفاد نامه «کالرک»  .تشکيل داده واقدام به راھنمائی ھای الزم مينمايد  آمريکاشاه به    عليه ورود
متعاقب آن  يران عليه شاه وه برانگيزاست که بتواند جرقه ای برای برافروختن خشم ملت اھکمی شب

سرفرود  ھم مجبور بهآمريکادولت آن درچھارم نوامبر باشد.  تسخير سفارت و گروگانگيری اعضای
ازسفارت    تلگرافی  آمريکادولت    راکفلر برای پذيرش شاه شد.ل فشارھای «ھنری کسينجر» وآوردن مقاب

خواھد  شاحمت برای سفارتخانه اپذيرش شاه نتيجه آن مز خودش در تھران دريافت کرد که درصورت
اواخر  مجلس از ايالت آيداھو در اوايل ماه اگوست و اين تلگراف توسط «جورج ھانس» نماينده بود،

ايرانی ھا توفانی در سفارت   پذيرفته شود  آمريکارفت ودراين نامه مشخص بود که اگرشاه توسط    اکتبر لو
  بر پاخواھند کرد. آمريکا

  روزنامه مذکور ميگويد:  نوامبر تائيد مينمايد  اين داستان را در ھجدھم مز)روزنامه (نيويورک تاي

 شودحادثه ای طوفانی در  پذيرفته  آمريکااگر شاه توسط  کرده بود  به رئيس جمھور اخطار  ِ   إ ی»-آی-«سی
  . »برپا خواھدشد آمريکاسفارت 

اما اطالعات بيشتر  ترديد، کارتر بود با اندکی درتھران بااطالع وخشنودی دولت  آمريکاتسخيرسفارت 
  اين زمينه دراول نوامبر درز کرد.  در

 بطورمخفيانه با ابراھيم يزدی در الجزيره مالقات ميکندودربحران) قوص تئوريسين ( ٥٣«برژنسکی»
درتھران تسخير ميشود. بعد ازاين مالقات يزدی به  آمريکامذکور سفارت  چھارم نوامبر بعداز مالقات
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در   آمريکاشارژدافر سفارت  ٥٤گن»نين بار يزدی برای مشاوره مالقاتی با «بروس ليتھران برميگردد ا
مذاکره  گن مشغولندرست درھمان لحظه ايکه يزدی و بروس لي وزارت امورخارجه ايران برگذارميکند

 در گن»ن«بروس لي يد.آآموزان از قوه به فعل درمي توسط  دانش آمريکابودند توطئه تسخير سفارت 
پيش امورخارجه ايران بود. چرا اورا  وگروگانگيری در وزارت آمريکارت تسخير سفاطول زمان 
از  گن»نزيرا «لي ميکند سفارتخانه عودت ندادند؟ اين خودش يک رمز وابھامی را ايجاد دوستانش در

رمزی کالرک   از زمانيکه کارتر  خصوصأ  بود  «اخوان المسلمين»  بطور طوالنی درارتباط با   پيش  مدت ھا
ھپيمائی تھران راتحت که چندماه قبل را  بود  در تھران انتخاب کرد واين «کالرک»  نماينده خود  نوانرا بع

    کرد. غازآاست » خيانت کار آمريکا« اتھام شعار و

شخصيتی که ھيچکس وبه  توان است زيرا  » چقدر پرقدرت وآمريکاروابط خارجی  ميبينيد که «شورای
ست   کنند. اينجامي  آمريکا  در  بحث انگيزیزمان  چنين    حساسی درھيچوجه به او رای نداده مسئول شغل  

پس   اولين کاری که «کارتر»  ،کنم  دوست دارم اندکی درمورد «مديريت بحران» صحبت  (نويسنده)  که من
ايران چه دربانکھای  درتھران کرد مسدودساختن تمامی اندوخته ھایآمريکا از تصرف سفارتخانه

صورت گرفت آمريکا  اين عمل برحسب دستور «مديريت بحران» بود. يکاآمرئی وچه در خارج ازآمريکا
ھمانطوريکه ما چنين حالتی رادر  ،نھا ايجاد بحران وسپس مديريت آن استآعمده کار تيم مديريتی که 

اجرای توان اقتصادی» ازدوھفته فوريت «تری مايل ايلند» ديديم ومھمترازآن تصميم به اجرای «قانون 
  اخذ شده بود. آمريکارتخانه قبل ازتصرف سفا

  نرا قبول کرده بود.آ ھم متعاقبأ   به رياست «راندی کاو» ٥٥ی)إ  –أم  –ائی   -(إف اداره

کامألغيرقانونی بودوباعث شد بسياری از کشورھائی   تصميم بلوکه کردن شش مليون دالر ثروت ملی ايران
اين افراديکه  .نزد خود مسدود نمايند ار ئی بودند سپرده ھای ايرانآمريکادارای شعبات بانکھای  که

  عکس العملی به طراحان اين سناريو داده شد. فقط کردندھرگز مآخذه نشدند آمريکاچنين خيانت را به 

وبانکھای عربی درسراسر دنيا اخذکردخصوصأ آمريکابراثراين حادثه مبلغ قابل توجھی از دولت    (اوپک)
ترس وھراس را به سيستم پولی يدداشتند که بااين عمل طراحان ماجرای فوق ام از کشورھای اروپائی.

«اريستوکرات»ھای اروپائی به  واردسازند که اين يک برنامه از پيش ساخته بودکه بنفعاروپا 
ُ                    رھبری«کلوب ر م» تھيه واجراگرديد.              

 ٢۴کسينجر» بود.  برنامه کوشش برای نجات که در  «کارتر» ازاول تاآخر عامل اجرای سناريوی «ھنری
مديريت بحران سازی وسوق دادن به سوی يک   ،ی جزيک حقه بازی نبود مگرچيز  مدآپريل به اجرا درآ

برحسب آنچه شنيده ام اين ماموريت کامأل بی مورد بود زيرا وقوع حادثه بوسيله  جنگ تمام عيار.
بازيچه   يتعراق اذعان داشت که اين مامور،ھا پراکنده شده بود  ھواپيمای روسی بصورت شايعه در سايت

چند روز قبل ازاين  ب زاده»       ّ چرا «قط   ؟تھران و واشگتن بود. آيا راديو عراق درست ميگفتای بين 
 مالقات کرد ودرچه موردی مذاکره کردند؟ تجزيه و ٥٦حادثه کوشش برای نجات در پاريس با «مرفی»

 شی  رسمیيک خط ومبعنوان    آمريکاتحليل نظامی اشاره ميکند به پنجاه ونھمين فرمان رياست جمھوری  
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باشد. پاسخ را ميتوان درمعمای زير بدست  باال پرسشجھت خاورميانه که ميتواند پاسخی به قسمتی از 
  آورد: 

کوئينسی شمالی ساختمانی وجوددارد که ورود به محدوده    خيابان  ٨٠٠  ويرجينيا در شماره  ن)رلينگتآ(  در
  و دراين ساختمان دو مامورداشته باشند اجازه مخصوص  ھای آن ممنوع است مگر برای آنھائی که

بسپاريد اين درست در زمان  بخاطر ؛ميباشند تن جمعأ با ھمکاران ايرانيشان  شانزده «منصور» کاپيتان
أوج گروگانگيری درايران بود از آنجائی که ساختمان مذکورمحل عمليات اداره جاسوسی نيروی دريائی 

ھنگاميکه  .نان مطلع بوده باشدآازحضور  آمريکامھور ورشود رئيس جتصتا است دليلی است متقن 
 کاپيتان ،لوازمشان راجمع کرده وساختمان مذکور راترک کردند فعاليت گروه علنی شد آنھا اسباب  و 

 آنجا مقيم شد اين عمل درست ضد دستور  در  رفت و  به سفارت ايران واقع درخيابان (منچستر)  «ستوده»
زده   ظرف سی روز بود. به ستوده درسفارت ايران تلفن  يرانيانرخروج امبتنی ب  آمريکارياست جمھوری  

دستورشامل حال من  ترک نکرده او جواب ميدھد: را آمريکا «کارتر» که چرا عليرغم دستور ميشود
 آمريکااظھار ميدارد که بايدھماھنگی ھای الزم را برای مھاجرت دانشجويان ايرانی مقيم  نيست و ضمنأ

دکتر  قایآھيچ ارتباطی باسازمان دانشجويان که توسط  ستوده ن جالب توجه است زيرايا بعمل آورد را
اموش  عضو امنيتی اسرائيل بود نداشت ما نبايد فر شده بود وزمانی ھم که توسط شاه تبعيد «ريمان»

  .داشت ارتباط خوبی با «خمينی» و برخورد که (موساد) کنيم

، نامبرده بعنوان پدر وصميمی «يوآل نی من» بود نزديکرفيق  متخصص فيزيک «مصطفی چمران» 
اسرائيل  ٥٧رھبرحزب تندروی «تخی يو» «نی من» اسرائيل معروف وھم زمان آقای ھيدروژنی» ب«بم
 نموقع  درآ  که در  با آقای دکتر «چمران»  تکزاس بود مالقاتی  شگاهدرزمانيکه «نی من» در دانبود.    نيز

چمران به ايران برميگردد ورھبر سازمان  .وردآبعمل مي بود دانشگاه «بای لور» شھرآستين تکزاس
  ميشود. بنام «أمل» مسلمانان تندرو

اين  .ران بازميگرددخمينی به تھ با ميکند و مجددأچندين سفر به پاريس بعد ازآغاز انقالب «چمران»
احصل آن پديد ندازند وآنچه ماتوان مي يزدی ھستند که تشکيالت ساواک سابق را از و فردوس چمران،

  يايد بشرح زير است:م

 رفاست وازط  نیآانقالب اسالمی ايران اسالمی نبود بدليل آنکه آموزشھای خمينی مغاير با آموزشھای قر
پايگان شورای ارتباطات  ديگر از بلند زر» وشماری«ژنرال ھاي پی»،  «بی «فيل برو»، قايانآديگر 

ايران      تدارک ديدندوھنوزرا  ١٩٧٩مدن انقالب  فوريه سالعواملی بودندکه ترتيب بوجود آ  آمريکاخارجی  
  را ھا »                           ّ معروف است که انگليسی ھا «مال   .دريافت ميکرد آمريکا اسلحه ھايش را توسط پل ھوائی از

  که «موساد» بسياری وجوددارد اشرف پھلوی خواھر شاه شواھدواالحضرت  کنترل ميکردند بنا بقول 
  کنترل ميکرد.را  بودند که بسيار افراط گرا  را حلقه کادر درونی «خمينی»

را   نيست ھاکه توطئه عليه کشورھای عربیاين کامألمشخص است که اخوان المسلمين جزئی از صيھو
 درگير اين حوادث، رده درزيرازطريق افراد نامب آمريکاشکار است که آمطلقأ  و بينند ھستنندتھيه مي
  ميباشند. زر»ھاي کالرک وژنرال رمزی برناردلوئيز، ،بال ژرژ ،اين آقايان: «ريچارد فالک؛ دنميشو
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ميباشند لندن    «تاويستاک»  که نماد تجاری موسسه  وراست است اخوان المسلمين مخلوطی از عوامل چپ  
  موسسه درگير سقوط شاه ايران بود. اين

ندن قصد به «جمال عبدالناصر» اخوان المسلمين ازمصر فرارکرده درل بعداز کوشش نافرجام سوء
 ندظاھر شد= حلب) کشتن جوانان ارتشی سوری در (آل پو باسال بعدازآن ٢۵ووسوريه پنھان شدند 

ُ   دقيقأ با اھداف «کلوب ر م» اھداف «اخوان المسلمين»  ازبين بردن  مطابقت دارد اھدافی که شعارشان                      
گرفته  رقرا تائيد مورد اين مطلب ھم توسط آقای دکتر «بنی صدر» ملت عرب وکشورھای عربی است

  کردند او گفت: پرسشمورد مرزھای مشترک ايران وعراق   در او ھنگاميکه از .است

  .ھيچ مرزی موجوديت ندارد» «ھيچ مرز ملی مشترک بين کشورھای مسلمان وجود ندارد،

ايران وپاکستان را درتسلط   ،سازمان برادری گفت: «برادری» بنام «راشادان»يکی از اعضای راديکال 
 بود ولی پاکستان ميکرد «بوتو» ھمه چيز م ايستادگی«بوتو» درمقابل دخالت درجھان اسال دارد. خود
  دليل ما اورا کشتيم وبا کشتن اوبه سايرين ھشدار داديم. بھمين نبود،

 ميخوانند بياد خواھند آورد که «بوتو» (نويسنده) افراديکه مقاالت وخصوصأ گزارشات مخصوص مرا
که عضو اين  دستشان «ضياء الحق»  توسط دلقک  »آمريکاات خارجی فتوای«شورای ارتباط برحسب

ميخواست پاکستان را صنعتی کند وبرنامه ريزی انرژی اتمی   بوتو»ذوالفقار علی    «  ،دکشته ششورا بود  
ُ                                   «ر م» نتوانست او را تحمل کند بنابراين  کلوبرا به پاکستانيھا معرفی نمايد   نھم آميشد  بايد کشته    «بوتو»   

  محکوميت توسط دادگاه.  ازطريق رافتباظ خيلی

آمد نتيجه اعمال خودش   «بوتو»  باشند که ھرچه بسر  «برادران اسالمی» ممکن است خودرا به غفلت زده
قبل کليه دستورھايشان را از بخش «عمليات   از ساليان  اما حقيقت غيرازاين است «برادران اسالمی»،  بود

نھارا بدست آ«کرومر» ھدايت    که لرد   زمانیند خصوصأ از  دريافت ميکرد  جاسوسی انگستان»  ّ         س ری اداره 
  دستورات را ازھمان روزھای اوليه به او ديکته ميکرد. سپرد و «رايد»

 «دفترعرب» و گاھش بناماز طريق پاي را خاورميانه کنترلدرانگلستان تمامی  ٢٠٠١ امروز درسال
  بدست دارد اين دفترشامل:  ٥٨انگليس» –تفاھم عرب  «شورای

  يان).يسوع(مرکز آموزش    کانادا مونترال گاه مک گيل درنشدا -١
  .آمريکارينستن دانشگان پ -٢
  مسيحيت)ش دانشگاه لووان بلژيک (مرکز آموز -٣
  .مدرسه اورينتال اکسفورد ودانشگاه کمبريج  -۴

 برنامه «دکتر برنارد لوئيز»  .را گرد ھم نگه ميدارد  «اخوان المسلمين»  اين يک شبکه سراسری است که
  «مقدس» نام نھاده اند. المسلمين» جنگ  وان«اخ را

 
٥٨  -British Understanding –rab Council on A    کسانی مانند؛ عليرضا نوريزاده، مھرداد خوانساری عضو و کارمند اين سامانه انگليسی

و مزاحم بازگرداندن ايران به دوران شکوه  انگليسی رفتار کردهساله ايران ھمواره در جھت اميال اين سامانه  ۴٠ھستند و در درازای مبارزه 
  ک-اند. ح بوده
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 مذاکره شرکت کرد اساس   دراطريش منعقدشدکه  در جلسه «بيلدربرگ» ١٩٧٩ سا ل در دکتر «لوئيز»
دقيقأ ھمين  ،از وجود آنان استفاده نمايند که چگونه بود «مسلمانان قشری» اين اجالس موضوعش

و تحت  «قشری» بحث در آن جلسه عيسويانموضوع و فقط  اليا اتفاق افتادتاي «بالجيوی» مساله در
در ايران پايه  انقالب «خمينی» تيم که اساس ساير مسلمانان بود. مابسيار مطمئن ھس پوشش آوردن
  داده شده بود.مجلل آموزشی  » در تاالرھایآمريکادر «شورای روابط خارجی  بلکه گذاری نشده بود

 ،براين آموزش بود که تکنولوژی اشتباه است مبتنی جھت «مسلمانان قشری» برنامه دکتر «لوئيز»
واين نسبت را به شاه ايران ميدادند که او  افتخار وپيشرفت ميباشدگرائی قرين اتمی نا ثواب وپس انرژی

بحران»  ايدئولوژی «قوص نقيضه ای درتاکيد بر «لوئيز» دکتر ميخواست ايران را مدرن کند.
        ُ   پيروان ف رق  شفتگی بين کشورھای عربی خصوصأآتا  شده بود داشت که اينگونه طراحی «برژنسکی»

 ای که برای بخش عيسويان پياده کردندتا اينکه زمان مناسب فراانگونه آن بوجود آورد يعنی دقيقأ ھم
  استفاده نمايند. آمريکا از قشريون عيسوی بعنوان يک نيرودربی ثبات کردن و رسد

 بود نجاآبه اين خاطر فقط  «کابو» .اسرائيل ھمکاری ميکردتمام وقت با سرويس مخفی  «لوئيز» دکتر
  که حافظ منافع:

بانک ملی وست  لون ھو، الزار فريزر، ،بی پی شرکت ھواپيمائی بريتيش خاورميانه، بارکلی،بانک 
وشکی  از نزديک با خانواده سلطنتی درارتباط ھستنند تمامی اين شرکت ھا ،باشد مينستر و يونی ليور

  زن دنيا است. ملکه انگستان ثروتمندترين اليزابت گولف»« نيست که

از بيروت   فعاليتھای اخوان المسلمين درخارج   «مرکزخاورميانه برای مطالعات عربی»  تا قبل ازبسته شدن
  بود اعضای آن عبارتند از: منطقه ھم سطح آن بعھده مرکز مزبور در و

 اسمارت، سر والتر ،رنلرد کی إ ،کاليونيل وايد ژنرال ا ،فريقای جنوبی وصيھونيستآ متولد ،إبان آبا
سر ھارولد بيزلی  مخصوص انگليسی برای عمليات جيمزباندی و فیرئيس سرويس مخ مانين چانرز

  منشی مخصوص ملکه انگلستان.

تصور ميکنيدکه اخوان المسلمين مسلمان ھستند؟ سازمان فوق که بااين اسامی که ديديد وخوانديد شما
انگليسی نظير  دھنده گروه آموزش دھنده صدھا سرويس خوانده ميشد )MECAیإ-سی-ی ِ  إئ  -نوان (امبع
اچ جی   ژرژکيک (شخصيت بسيارمھم که عضوانجمن سلطنتی روابط بين المللی)،  ،کلوب پاشا  سر جان«

شاغل در   فيلبی جاسوس مشھور وحاال يک بار سفير انگلستان درعربستان سعودی بود، کيم ويلتون که
رام توماس بودند اين برت ميت لند و ، سردونالدبخش سرويس مخفی انگلستان رایجانبه ب سرويس سه

   .خاورميانه ازنظراستراتژيکی برای طرحھای انگلستان مھم استچقدر عمل نشان ميدھد که

 «سعيد رھبر گروه ترورالمسلمين با ناکامی مواجه شد  با ھمکاری اخوان «ناصر» وقتی طرح ترور
  در لندن وژنو درست کردومشغول به فعاليت شد.نی دکا  رامادان» 

رئيس  ٥٩ی»چليو  پگروه از نزديک با «اور نام نھادنداين (اسالم درشرق) اين فعاليت رابناماروپا  در
ُ                                    کلوب ر م ھمکاری مينمودند گروه مذکور درسال  درژنو تشکيل شد مھمترين شاخه اين گروه  ١٩٩٧     
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ُ              ارتباط بين کلوب ر م وانقالب اسالم سيس آن از طريق «اسالم درشرق بخش بين المللی» که تا  را  ی ايران                
عضو ھيئت مديره  نمودی» است برقرارچ«پ  نآ  که رئيس توسط «بنياد بين المللی توسعه مطالعات»

از موسسه آسپن که نقش بسيار عمده  اندرسون»-و ازسوئيس و«ربرت ٦٠«پرنس برن ھات» اين بنياد
  برای سقوط شاه تخصيص داده بودند. ومبلغ ده مليون دالر بودجه در سقوط شاه ايران داشته

  بخود گرفته باشدتا آنچه که در جرايد به آن داده اند.  اميدوارم تا االن انقالب ايرانيان رنگ وروی ديگری

 تاثير مھمی درملل مختلف خصوصأ کشورھای ترکيه، شکوفائی واحيای اسالم حرکتی است اسالمی که
نشده  قوی ھستنند دارد. حاال اگر دربرنامه ھا تغيری داده المسلمين درآنجا که اخوانالجزيره  و مصر

برنامه   ،طراح   «خمينی»  شفاف است که ھرکسی ميداند که  چنانباشد وبازی ديگری پيش نيايد اين حادثه  
س بلکه اين فتنه ھای پنھانی متعلق به سروي اسالمی ايران نبوده است (شورش) مجری انقالب و ريز

 و مذاھب دگرگون کردن حکومتھا، ئی که توطئه بزرگی برایآمريکااروپائی وانجمن ھای  ھای مخفی
ُ  کلوب ر م  «ايلوميناتی»ھا،  است از دکترين  ای  ارثيه  اين خود  و  ورند ميباشدآخواھی بعمل مي  تجدد شورای   ،     

  نھا.آگروه سه جانبه وسايرگروھھای وابسته به  ،آمريکاروابط خارجی 
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  ده ايران هستناينان خائن ب

بکنندکه ما بموقع جلوی  آمريکابه اياالت متحده  نکه قصد داشتنند روزی چنين خيانتی راآدرست مثل 
  گرفتيم. نراآ

يک مافيا عمل ميکنند آنھاپول ھای زيادی از طريق   اخوان المسلمين يک گروه سياسی اند بنا براين مثل
 آمريکااجازه دادتا جبھه ای در  ناخوان المسلمي. «کارتر» به فروش اسلحه وموادمخدر حاصل ميکنند

 حکومت «کارتر»  (پالين فيلد) نيوجرزی مستقر است.  بگشايند که در  بنام «انجمن اسالمی  دانش آموزان»
  ميدانست که اين محل مرکز آموزش تروريست است.

ئيان آمريکاميکرد ودانش آموزان را گرد ھمآئی  که با تلفن ٦١»يمند يکی از ھمآھنگ کندگان آن «بھريم
اين حکايت )  روزنامه (واشگنتن پست  و اوھرروز اينکار را دنبال ميکرد.  ندرا در تھران به گروگان گرفت

 بود با ميکرد «فرست گلف بانک اند تراست»اين گروه را تغذيه  آمريکادرکه بانکی  .را تائيد ميکند
 دانشجويان ايرانی ه حمايت مالی ازنک ببا اين در باھاماس وھنوز ئی وتسھيالت الزمآمريکاکارمندان 

اخراج  و به مسدودکردن حسابھا که «کارتر» عليرغم دستوری باقی مانده اند شھرت دارد.  آمريکاکه در
به نکه الزامی آفراھم آيد بدون  آمريکااجازه داده شد که تسھيالت عملياتی برای آنان در ايرانيان داد

کردن حسابھا  داشته باشند بنابراين دستور«کارتر» مبنی برمسدوده داشتن اجازه رسمی از ايالت متحد
  بينيد چطور اين قطعات معما باھم ديگر مطابقت ميکند. مشمول حال بانک فوق نميشد. حاال مي

و گروگانگيری   عھده دار بحران  شکاراآکه    تشکيالتی «اخوان المسلمين»  در زير قسمتی از ليست جبھه
  ورده ميشود:آ بودند آمريکادرسفارت 

  ی شمالیآمريکا «اسالميست تراست» -١
  سرويس کتاب اسالمی -٢
ليون دالر کامپيوتر يتشکيالت حدود دوم مرکز آموزش اسالمی (ايندياناپليس دراين -٣

  .)وجوددارد
           ُ                    «آرچ ديوک ا تو ون ھابس           مرکز اسناد اسالمی (اين مرکزمتصل ودرارتباط با مرکز اسناد -۴

ای ترورھ  نھا درآن ھم از «بالک نوبليتی»ھاست وتخصص  آوخود  که در مادريد است    برگ»
  ٦٢جھانی است  بنام «دآی اسپاين»

  ). آمريکاسالم واقع در (منسفليد ميسوری اشرکت کشاورزی  -۵
  .آمريکاکا ايالت ايلنويزشرکت سان سيستم واقع دراور -۶
  .آمريکا خدمات کتاب اسالمی واقع در پلين فيلد نيوجرزی -٧
  .آمريکاود  مريلند وواقع دربرنت  .مللی چاپ وگرافيکلاسرويس خدماتی بين  -٨
  آمريکاانجمن فرھنگی واقع در اينديانا پليس  -٩
  خدمات تعاونی دانشجويان مسلمان واقع در تورنتو کانادا.  -١٠
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و ال ه پالس دکمپانی) که درشھر بی نين محل (مگال واچ  درسوئيس اخوان المسلمين شرکتی دارند بنام
چنين تشکيالتی ھستنند واز چه رشد  رایدا ھيدکرد که چطور دانشجويانجب خواشما تع .واقع است ارگ

قادر بود ارتباطاتش را با  ٦٣مون» نگيوسام مبھمان طريقی که « ،اين است پاسخ ،سريعی برخوردارند
با دادستان «رمزی    ٦٤اگلتون»توماس    در اين مساله ارتباط از طريق سناتور«  .مقامات باال گسترش دھد

 «کارتر» رفتن اتباع  «خمينی» و نبعداز برخورد بي ھمانطوريکه بخاطر داريد  .صورت گرفت کالرک»
زير پا گذاشت وآشکارا آنرا به چالش  قانون را اين ئی به ايران قدغن شد اما «رمزی کالرک»آمريکا
  کشيد.

«دولت   چقدر  اين به شما نشان ميدھد کهومملکت محاکمه نشد  او ھرگز بخاطر زيرپاگذاشتن قانون دراين
ديگر که  ازمقامات باالی دارای قدرت ميباشد. (منظور نويسنده دولت پنھان کشورش ميباشد) پنھان» ما

ضوامنيت ع محسوب ميشود يکی آقای «سن مک برد» از دوستان نزديک (انجمن دانشجويان مسلمان)
  ميباشد. آمريکاپرينستون دانشگاه لک» از چارد فايبين المللی وديگری «ر

يد خوب بخاطر داشته باشيد اولين تيرھای پرتاب شده بسوی شاه ازطرف سازمان عفوبين المللی با شما
او مورد تائيد  برای دوره دوم رياست جمھوريش فعاليت ميکرد بھمين دليل دار و دسته «کارتر»  بود.

  قرارگرفت. شاير» بومساعدت «نيوھم

بمنظورتحصيل حاصل ورسيدن به رياست  ھا خالصی بموقع گروگان؛ميخواست کمکی که «کارتر»
موافقت کردند که اورا کمک  وفالک» مک برد آقايان «کالرک، دار و دسته .دوره دوم بود جمھوری

به  نشاند به چه جرمی؟بين المللی به محاکمه  در تريبون را آمريکا يک شرط که «کارتر» نمايند اما به
را   «نويسنده» نھائيکه مقاالت منآ .به شاه تمیفروش تکنولوژی ا مدرن شدن ايران وخصوصأ جرم

تکنولوژيھای مدرن از ديدگاه «کلوب  ميدانند که انرژی ھسته ای يکی از منفورترين حتمأ تعقيب ميکنند
 عمل آورندجای دنياجلوگيری ب آن درھر استقرار از تا بکارميبرند را تمامی مساعی خود است آنھا ُ   ر م»

  چنين عملی را درآرژانين شاھد آن بوديم. نچهچنا حتا آگربه جنگ بيانجامد

ُ              کلوب ر م به اقای «پ  صنعتی رامتوقف سازد چون تجددومدرنيزه کردن  ھایه  کليه برنام  دستورميدھد  ی»چ     
  ميگويد: «فالک» ،جنايتی بود ايران خود

ه واين دليل راپيش آورديم که تکنولوژی انرژی ھست تعدادزيادی صحبت کرديم«رمزی کالرک» ومن با 
  پليسی ميگرددکه طبيعت اين تکنولوژی است. برای کشورھای درحال رشدموجب پيدايش روش ھای ای

 تلفن ميزنند  که اورا وادار به اين ٦٥«نور ال باال» در پاريس با يک ايرانی بنام «کالرک» و«فالک»
  اوبه خبرنگاران گفت:کارنمايند 

فروش   سيون ارائه خواھدشد موضوعيبه کم  يان کهايران  ھای  من ميدانم يکی از عمده ترين دغدغه خاطر
افکار وعقايد   که چگونهببينيد  کاری بس بزرگ ميدانند. آنرا که ايرانيان طرح انرژی ھسته ای است،

ُ   کلوب«ر م» ُ    کلوب«ر م»   خورده کاشته شده است.  ايرانی فريبيک    و  و «فالک»  «کالرک»  مثل  در افرادی             
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 باعدم تمکين از  .شدن را قطع نمايد  متوقف وھرگونه صنعتی  ه اش راھای ھسته  بايد برنام  ميگويد ايران
  سند مرگ خودش را امضاء کرد ھمانطوريکه: اين دستور شاه

ُ        کميسون يکی از اعضای کلوب «ر م» بنام  .مبتالشدند  اليائی به چنين سرنوشتیتلی بوتو و آلدومورو ايع                            
  از  تروريست ھاباشد او ارتباط با دتا دارایانتخاب کر مخصوصأرا که اسرائيلی است   ٦٦«فورر» دکتر

ده نھمانگ کن ١٩٧٠درسال  او بود «ھاگانا» مخفی زيرزمينی تررويست ھای فلسطينی بنام اعضای
ديگر از اعضای اين کميته استاد  ميباشد يکی ايرانيان»ای حقوق برئی آمريکا «کميته جنبشی بنام

 نانسی ھرناندز» و فورر ،«إشتين ١٩٧٧ل درسا است. ٦٧ ُ               «د ن براون إشتين» دانشگاه کانزاس بنام
بود که مفقود   نويسندگانی  نان اينطور که گفته شده تحقيق درموردآقصد    ھای متعددی به تھران کردندرسف

نويسندگان   که مشغول تحقيق درمورد ناپديد شدن مرموز اين  المللی مدعی بودسازمان عفوبين    .شده بودند
نھا باشدپيدا آشدن  ھيچگونه اسناد ومدارکی که دال برناپديد يران رسيدنداست وقتی که اين سه نفر به ا

 صدر»«بنی    و  «يزدی»  قایآنجا با  آدر    ترک ميکنند  اريسی پاز مدت کوتاھی تھران رابسو  بعد  و  نکردند
مالقات  بتوانندبا ياران صميمی «خمينی» نھاتا آمالقات ميکنند. سفر به تھران يک سفر پوششی بود

  .اشندداشته ب

سفارت را اشغال وکارمندان راگروگان گرفتنند ھمان   نکه دانشجويانآپنجم دسامبردرست يک ماه بعداز  در
 تھران برای بازديد از بودند از «فورر»شده  محکوم توسط «کارتر» ه نظامی که شديدأھدانشجويان شب
نان تاکنون آ ازگفتگوی آورد بعمل  با شورای انقالب ايران مالقات تھران «فورر»  در آوردند دعوت بعمل
اين بازديد ازايران بود  که به بيرون درز کرد خبر دعوت از سه کشيش برای نچهآاما ؛ ندارد کسی خبر

بودند. اين  آمريکا ديترويت ازايالت ٦٨»اسقف کام بلتون ھوآرد و ويليام «ويليام اسلوئن کافين، تنسه 
با  » به ايران بازگشت اين باردزمانی بعد «فوررنچ. بودند جزء حاميان خمينی ١٩٧٧سال  از افراد

 آمريکائی» بودند ودولت آمريکاچپ «نھضت ھندو که جزء افراد راديکال گروه تنگروھی حدود پنجاه 
 که کلوب اطمينان داد درمصاحبه ايکه متعاقبأ صورت گرفت «کالرک» .سفررا نگرفتجلوی اين  ھم

ُ                                   «ر م» از انرژی ھسته ای وتکنولوژی متنف   اوبه گروھی ازخبرنگاران گفت:  ر است. 

  د ندارد.وانرژی ھسته ای خيالبافی شاه است زيرا دراين رويا ھيچ حقيقت ملی وج

کارخانجات مبل وصندلی  ،مضمحل شد کارخانجات «خمينی» تنھا مساله انرژی ھسته ای نبود که توسط
  ساير کارخانجات نيز بدستور اوبسته شدند. و

  ه شان گفت: يت«ريچارد فالک» به کم

  محاکمه مدرن کردن ايران ورساندن ايران به قرن بيستم را بايد بخاطر جنايات فرھنگی وبدليل آمريکا
  کرد.

 ايران به رھبری شاه بخوبی درجاده صنعتی شدن وخودکفائی پيش ميرفت.قبل از رسيدن خمينی به قدرت  
ُ   کلوب«ر م»  يوگسالوی،  عراق،  مکزيک،  در  ٢٠٠١  الپريل سآرا واژگون کرد ھمان طوريکه در    ھمه اينھا       

مکزيک  نمود. به وضوح گفته شده بود که ھدف اولواژگون ونزئوال  و برزيل آرژانتين، فريقا،آجنوب 
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جناياتی که درايران شد بھمان نسب در مکزيک   .ايران بشود وبعدنوبت سايرکشورھا استاست که مثل 
از ديدگاه   ھت استفاده از انرژی ھسته ای سود ببرد،شد زيرا مکزيک ميخواست از ذخاير زيرزمينی خودج

ُ   «ر م» کلوب آن استفاده  از و است که يک ملت برای پيشرفت خود مرتکب ميشود اين بزرگترين گناھی  
  ميکند ھمان طوريکه «کسينجر» گفت:

  را خواھند ديد. سزای اعمالشان رو» و«بوتو»ال«اندروم

کار   که خمينی روی ھسته ايش برنامه ريزی کرده بود نرژیبليون دالر برای ا ٩٠ايران ھزينه ای حدود
رھستم که شاھد ماجرای زي (نويسنده) من ؛ايران بود وسعه ودستيابی به انرژی اتمی از آرزوھایت آمد،
دستوردادند تا کليه   تحت کنترل داشتند  را  «خمينی»  که  درعرض چند ماه افراد ديوانه ای  آن بودم.  درگير

ھای ه و برنام ھای اتمی متوقف شده اھداف نوين سازی ايران را منھدم نمايند در نتيجه تمام برنام
  گذاشت.فوالد بندرعباس ومس سرچشمه رو به تخريب ، پتروشيمی بندرشاھپور

برج خنک  خود ادامه داد.کارخانه بکار ١۵فقط  کارخانه فعال در مجتمع صنعتی پارک قزوين ١٢۵از 
نيروی انسانی بيکار گشتند ودرعوض تن ليونھا يم و  انرژی ھسته ای تبديل به سيلوی گندم شد دهنکن

 قایآاينکه بھمراه داشت خصوصأ  را روی کار آوردند آنھائيکه «خمينی» برای شادی وخوشحالی
  د:اينگونه عنوان وتصريح کرده بو مطلب را ١٩۵١ سال در «برترانراسل»

 «بالک نوبليتی»ھا و آنچه که در حقيقت مھم است بازگشت منابع طبيعی ايران بدست دولت انگليس و
وايرانيان رااز ھمبستگی جداکرده وايران راتخريب  ھمچنين آن گروه که از تکنولوژی اتمی بيزارند

  د.نمودن

 رخ خواھد داد  آمريکابرای  که چنين حادثه ای ھم    کسانی ھستند که باورشان نخواھدشد  )آمريکا(  دراينجا
برداشت بسيار  نشان خواھيم داد. ئيان به آن عکس العمل شديدآمريکان چيزيست که ما آ اين و

  اتفاق افتاده است.  آمريکاحادثه در ئيھا بايد خودرا از آن خالص کنيم ھرچند اينآمريکا ما ،خطرناکيست
که طراح فروپاشی اقتصاد ماست  م»  ُ «ر   ماشين سازی وخانه سازی ماھمه بدست کلوب ،صنايع فوالد

سپرده    بدست «سايروس ونس»  و  «کميته روابط خارجی»  اين طرح جھت اجرا توسط  قربانی خواھد شد
اتم برای صلح   ،آغازشد  يزنھاور»آ«  زمان رئيس جمھور  برنامه بزرگ از  ،شکار نميشودآ  ھمشده وھرگز

  حماقت ميگوئيم: ا درکمالھنوزھم م صنايع پرتوان ما دچار آشوب شد. بين رفت و از

  اتفاق نخواھد افتاد.  آمريکاھرگز چنين چيزی در 

ممکن است جبھه ای برای  است متغير باشد، روش ممکن اتفاق افتاده است. آمريکااين ھم اکنون در 
ن است که دقيقأ  آنچه که مھم است نتيجه آايران ومکزيک شد وجودنداشته باشد اما  نچنانی که بهآحمله 
ارتزاق  طريق مواد از يا رو به فزونی و درايران قشر بيکاره معتاد به مواد تفاقات ايران است. ا شبيه

از   (رساله)«خمينی» درکتاب سبزش  ميکنند که اين عمل در دوران شاه وجود نداشت بخاطر بسپريد
 نھمانطوريکه م  .حشيش وترياک کامال رواست؛  مخدرميگويد  مواد  مورد  در؛  کرده است  نجاسات صحبت

گزارش کردم ملت مکزيک ھم پس از بستن کارخانجات   «جنگ عليه مکزيک»  کتابم درمورد   در  (نويسنده)
که   يت هللا خلخالی» آ«  خمينی بنام  .  يکی از زيردستان ديوانه آيت هللامواد مخدر آوردند  روبسوی فروش

که به او لقب   بود ربهگ ده حيوانات خصوصأنديوانگی ومشھور به آزار واذيت کن ساليان دراز مبتال به
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او بھرکجا که ميرود بستنی  ايران است او سرپرست «اخوان المسلمين» بودند. داده کش آيت هللا گربه 
  . ميداد وآنھارا تاسرحدمرگ زجرتوقيف  را زمانی که افراد  وانيلی ميخورد خصوصأ

آنچنانچه آنھادرزمان  دراين زمينه نمی شنويم  ولی ماتاکنون ھيچ صدائی از«سازمان عفو بين المللی»
نجا  آبه  ئی را برای نجات گروگانھاآمريکا بود که قعطات بدن سربازان اين «خلخالی» وردند.آمي شاه در 

نھا رابه معرض تماشای آاجساد  بود که «خلخالی» اين شده بودند به نمايش گذاشت و رفته وکشته
نھا آباشد  نمي  آمريکافکر ملت ايران يا    در  م»       ُ کلوب «ر    اما  ،انسانی ديوانه است  اين مرد  جھانيان قرارداد.

ريستوکراتھای انگليسی و «بالک نوبليتی» آشيفته آن ھستنند که ھرچه بيشتردرخدمت وبھره رسانی به  
 ايران را رسيدگی ميکند ديگرازاعضای متعصب که ميراث داراين ديوانگی است وامور باشند. يکی 

يت هللا مشکينی» آ«  وباالخره  ی «شيخ جعفر سبحانی»مجلس است وديگر  «ھاشمی رفسجانی» سخنگوی
ممکن است گاھی از مواقع ھم موضعشان عوض شود ھستننداما تمام اين ھا ازنزديکان خمينی است.

  مد.آقضيه «قطب زاده» و«بنی صدر» پيش ھمان طوريکه در

به    که ملقب«احمد خمينی»    نھا عضو «اخوان المسلمين»ھستند.آھادی غفاری ومحمد ری شھری ھردو  
  را نانآاست رابط بين «خمينی» وساير اعضای انقالب اسالمی است اعضائی که اسامی  (شازده احمد)

 اعضای کلوب خودش بھر طريقی که دلش ميخواستاز تن سی  ھمراه با «خمينی» .در باال ذکر کردم
دستوری که ازطرف خداوند (  ويا دستور داده ميشد.  البته به طريقی که به او ديکته  کشور را اداره ميکرد

ُ                                    «ر م». اين مردان درکارھای روزانه کشور   درحقيقت دراين بين خدائی وجود نداشت مگر کلوب  است!!».  
ديوانه  نھا دخالت روحانی درامور کشور دارندچنانچه پيرمردآه دخالتی نداشتند بلکه تصور ميشد ک

  رد روشنفکری مثل شاه شود.شده بودتا جانشين م انتخاب که توسط «جان اف کندی» «خمينی»

ُ    دو می)(س  افکار  نھا مغزوآده مملکت ھستند وبيشتر  نصدھا مال اداره کن از پيروان   نھاآبزچرانی دارند    و  ٦٩ 
حشيش   امور جنسی وچشم پوشی ازکاربرد  ن رساله جز از نجاسات وآ  خمينی ھستندکه در  (رساله سبز) 

بنابراين نميتوان   ھستند  ز تعليمات حضرت «محمد»اين ھا ھمه دورا   ،سخنی ديگر بميان نيامده  ترياک  و
انقالب متعصبان گفت ولی نه  انقالب نراآه ميتوان کانقالب مسلمانان متعصب لقب دادبل انقالب ايران را
  برای شما .حقيقی اسالمی

  دارد ميگويد: يکی از قوانينی که دررساله خمينی وجود ورم،آمثالی مي

اين قانون  و شويد وھنگام خروج باپای راست. اول باپای چپ واردوقتی وارد مستراح ميشويد بايد 
  ٧٠پيرمرد است.نشان دھنده رشدحماقت ومغز معلول اين  مسخره رامردم بايد رعايت کنندکه اين خود

                        ّ              به اين نتيجه برسيم که مال ھای بی مغز که  تا لی نيستاست. مشکبقيه مسائل ديگر درمورد نجاسات 
 آنھا نيستند  البته شماخوب ميدانيد  بکشند.  رھبری ميشوند بارانقالب را بدوش خودپيرمرداحمق    توسط اين
«برنارد  نھا تفويض کرد.آبه  قدرت راکه اين  «کندی» بود ميکشنداين رئيس جمھور را که اين بار
«ھنری  سپين»،آ «موسسه «جوج تاون»، دانشگاه پيرينستن»،«دانشگاه  «ريچارد فالک»، لوئيز»،

ُ    «کلوب ر م»،  «کارتر»،  إرل»،  «جيمز  امين سيولتی»،جبن«  کسينجر»،  روابط  و (شورای  «ديويد راکفلر»         
شاه چاپلوسی  که از سپين)آند خصوصأ (موسسه صاحب قدرت کرد ايران را در   ّ    مال  ھا )آمريکاخارجی 

 
  ک -منظور نويسنده «لواط گری» و بچه بازی است. ح - ٦٩
  ک-درست به اين مضمون نيست ولی بھر حال نشانه تھی مغزی اين پيرمرد خرفت است. ح - ٧٠
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ين بخاطر ا و بود را رھبر مدرن ميگفت ودرحقيقت پای اشيل شاه ھمين چاپلوسی پذيری او او و مينمود
که يک  نھا ھم به شاه قول دادندآ ون موسسه کمک مالی کرد اي ليونھا دالربهيتملقات بود که شاه م

 در و ينده برپاکنند (آسپين) به قولش وفاکردآ حال و در گذشته،ان سمپوزيومی درتھران تحت عنوان اير
 شامی بخورند وشرابیشاه وھمسرش    تا  بود  سور  جشن و  فقط   کار  ، لم کرد  َ اع  تخت جمشيد اين سمپوزيوم ر

  ٧١.خوش بگذرانند سرشناسی که درجشن شرکت کرده بودند افراد با و بنوشند

 برويد  و  تان را جمع کنيد  بالفاصله ميگفت که کاسه وکوزه  ميداشت  (نويسنده)  شاه مشاوری مثل من  اگر
جانشين دانشگاھھای ما ھرگز نميتوانيم    ميباشند  ليکن افراديکه حقايق رابيان ميکنندھميشه مورد مواخذه  

اما پشت اين صحنه  نشان داده بودند به شاه تصويری از روشنفکريش را در رھبری .بشويم معروف

 
آســــپن و  ھمــــکاری انـــــيســـتيتو با که اند بوده نشاندگانی دست جمله از ھرمز حکمت، حسين نصر، احسان نراقی ... و گنجی منوچھر - ٧١

 تيشه Marvin Zonis  بنی صدر با ھمکاری آقای ياری آقای ابوالحسن با و Aspen Institute  و The Club of Rome کالب روم 
 کنندگان امضا از امروز که است گنجی ھمان (اين  یگنج آقای    .زدند گيرد قرار دنيا اول کشور پنج زمره در و شود آباد ميرفت که ايرانی بنيان به

معروف شده اند و ھمنشينی او با جدايی طلبان در جلسه  وآمريكا یاسالم یجمھور انمي رابطه برقراری از حمايت در ای عده که ای است  بيانيه
فرح  شھبانو و شاه و ايران به را آسپن بوده اند) انيستيتو اسالمی جمھوری بانيان واشنگتن بياد ماندنی است اينان مار خوردگان افعی پرور و از

 مشغول تدريس به عالی) مدرسه(دماوند   کالج در ھا بعد که  Chaterine Bateson م  بنا خانمی با آموزش وزارت راس در ايشان.  کرد معرفی
 برقراری خود (استراتژی شوم نيات اجرای در باتسن خانم تا نمود کمک بوده. منوچھر گنجی در نقش وزير آموزش و پرورش ارتباط در شد

 .مقصود برسد ) به  تیماترياليس ضدی"تفکر  سوی به ايرانی جوانان فکر کردن منحرف و تماس

 و منحرف را ما وروشنفکران جوانان شريعتی علی ياری با و فـــکرت ھــــرمز تاکيد اساس بر و نراقی احسان آقای گفتار از الھام با گروه اين 
  .کنند قيام کشور ضد بر تا نمودند تحريک مذھبی احساسات از استفاده با را آنان

 
 در و ميکردند پيروی شريعتی را علی افکار بيشتر که کردند استخدام دولتی ادارات در را التحصيالنی فارغ تازه ايام آن در دارم؛ بياد بخوبی
 کردند. ھمينشد شرکت مياغلب آنھا در جلساتی که در حسينيه ارشاد تشکيل مي . ميکشيدند بميان را ماترياليستی ضد ھای بحث ھايشان صحبت
 کردند و مھر الک را ھا اتاق و زدند کليد و قفل مدارک و اسناد به خمينی فتنه اول ھای روز ودر کردند عوض رنگ وقت مناسب در ھا بعد گروه
  .کردند زندانی ادارات زمين زير در و ھا مستراح در را پرست ميھن و صميمی کارمندان از ای عده و
 
 Muslim"المسلمين   اخوان انقالب" ســـــوی به را زمان آن روشــــنفکران حباصطال و جـــــــوانان شـــــريعتی عـــــلی ھمکاری با گــــروه اين

Brotherhood Revolution شھبانو  حتا کشور باالی ھای رده تمام زدن گول با گروه ھمين .دادند شستشو را آنان مغز و دادند سوق
شوند ويا  متوجه شاھنشاه اينکه بدون رساندند بخرج مصالح کشور عليه بر و گرفتند پول آنان از دالر ھا ميليون شـــــــاھنشاه و پھلوی فــــــــرح

 . شناختنمي را خمينی زمان آن در کسی اصال کشيده نميشدند؛ خمينی سوی به ھرگز گروه اين کمک بدون ما جوانان  علياحضرت بويی ببرند.
 برخ را خمينی» سال تبعيد پانزده« سال پانزده به اشاره ا  ب"فکرتھرمز "؛ آقایاست خمينی شيپيدا ازپيش     سال سه درست اين که دارند توجه

که بعد ھا ريشه   شد اسالمی مارکسيست گزار بنيان مارکسيسم دکترين از الھام و صوفيگری اصول از برداری بھره با شريعتی علی ميکشد.
  .تروريستی را بنيان نھاد که مجاھد خلق ازدرون آن رشد کرد

 
 در که سايرين و رم بکال زير نفوذ و برک، ژاک کامو، آلبرت فانون، فرانتس سارتر، پال ژان چون ھائی اگزيستانسياليست مکتب در که شريعتی

 شدند آماده آنزمان در ما انديش ساده جوانان تا کرد را تشويق داری سرمايه ضد افکار آنقدر دوستانش ياری به بود ديده تعليم شد برده نام باال
  :بگويد تا واداشت را ايشان داری ضدسرمايه به خاطر تعلق .بپذيرند را کشورشان و شاه  با ضديتی ھرگونه

 
 نمی« ميگفت؛ شاگردانش به وی» است؛ بسيارمجلل مادی جھان از جستن دوری حاصل »«رھائی راستای در مرگ کشيدن آغوش در آرزوی «

 ھيچ در شدن گم برای انتھائی بی بخش پايان و است خارق العاده تراژدی يک رگم ميگفت؛ او »  مردن؟ شھيد بصورت است شيرين چه که بينيد
  ....»ميکشند آغوش با مردن از قبل  را مردن که زنانی و مردان آن آرزوی زيباست چه بودن؛

  
 ايادی طتوس ديگران و عباس ميالنی،  ،شريعتی با ھمراھی علگنجی در نقش وزير آموزش و پرورش، منوچھر آقای را ھا گری حيله اين تمام

و  جوانان و کشيدند بکار ما کشور در آسپن انستيتو و رم کالب العمل ودستور سفارش اساس بر موسسات آموزشی و ھا دانشگاه در مستقر
   .بود بازماندگانش و خمينی آن نتيجه که کردند ھدايت راھی به را روشنفکران

  
 زدن گول برای پوششی اصل در شد گزار بر )جمشيد شيراز (تخت در ١٩٧٥ سپتامبر در "آينده و گذشته، امروز" عنوان زير که سمپوزيومی
 نراقی احسان ھای از گفته الھام با بيخبر جا ھمه از ايرانيان بدست نيرنگ ھمه آن .سازند پنھان را خمينی آمدن فتنه تا بود و ھمسرش شاھنشاه

  ک-ح  .آمد در اجرا به آموزشی موسسات و ھا به دانشگاه نفوذی ايادی فرستادن ھای راه از و شريعتی علی و فـــکرت ھـــــرمز شديد تاکيد با و
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ُ   «ر م»  بلند پايه کلوب  عضوجشن ھای تخت جمشيد ده    در  ديگری بود.  نمونه ھای گوناگون حضور داشتند    
ُ   حضورداشتند «س ل کسانی ديگری که درجشن  از بود ی»چ«اورليوپکه يکی از اعضای بلند پايه آن              

 ٣٠٠(نامبرده عضوکميته  نمود اھداء که کانال پانامارابه ما  عضو رسمی «برادران کادت» لينويس»
نحوه ايرانيزه کردن مکزيک  (کسی که امروز مشغول نگارش «ھارلن کليولند»      ُ           بخش ا لمپين است)،

ھستند، «چارلز  ن»آسپي هموسس«اندرسون» که ھردوی اين آقايان عضوبرجسته  -ُ  ا  –«روبرت  است)،
 یمرد  يان کولويچ»  و «دانيل       ُ   «جان ا ک»  «ريچارد گاردنر»،«تئو سومر»،  «کاترين باتسون»،  يوست»،

   تطبيق ميدھد بودند. که عقايد مردم رابا فعاليتھای آماری

بدست  آمريکامن از شما ميخواھم روی اسامی افرادفوق دقت کنيداين ھا کسانی ھستند که سرنوشت 
  نھاست.آ

ن عده ديگری آويا    و«راکفلر»  «ھنری کسينجر»  افراد بھمان نسبت مھم ھستندکه افراد ديگری نظير  اين
  ھرگز نشنيده ايد. را نھاآاسم   ناشناس ھستندکه شما که چنان

 وسازمان مخفی بريتانيا که در سمپوزيوم فوق فعال بودندو به ِ   ا ی) –آی -تعدادی کمترازسی عضو (سی
شرکت  تا بودند «ناظرمرگ» حقيقت بايد گفت آنان ط شدند ودربرايران مسل ويدادھای بعدیر وضوح در

 چارلز عياوی، ،«ماروين زونيس ھائی بنام شخصيت ِ   ا ی)–آی -(سی  اددر سمپوزيوم. درميان افر ندهنک
  وروح هللا رمضانی» بودند. رلئونارد بايند ،جيمزبيل

نقطه حساس دراينجا بودکه  گذاشت.نمايش  چھره زشت خودرا درتخت جمشيدبه ؛شت روئی زآمريکا
سه سال قبل از   گرفت او بيانيه ای را صورت شکارشد که مالقات «احسان نراقی»آزمانی  انقالب ايران

  :اعالم کرده بود خمينی به جھان

ُ                  حاال زمانی رسيده که مابايدتوجه خودرا معطوف به آن اتفاقی که درايران ر خ ميدھد بياندازيم جامعه  ،                                                                  
  آشوب بزرگ پيش ميرود. يک ايران بطرف

 وساير توطئه چينان شروع به پائين  إی)  – آی  -(سی  انگليس بيان شد.   ن»وسا م ا«فر  اين گفتارتحت تاثير
از طريق وزير آموزش وپرورش  (آسپين) موسسه بود که ١٩٧۵آوردن شاه از قدرت رانمودند درسال

آغاز به نفوذ به داخل ايران نمودند  دماوند مدير کالج تسون»اکاترين ب« و خانم «منوچھر گنجی» وقت
(اخوان بود که خط اول جبھه  شريعتی» «دکترعلی سمپوزيوم بنامدر اين  ن انگليس»وساما«فر نماينده

يک عارف باتوان بسيار  ،متخصص يک صوفی «شريعتی» دکتر را درايران بوجود آورد. المسلمين)
من براساس اصول علمی است   نھا که مزخرافاتآه  ب  دنجوانان بمنظور قبوالن  کوتحري  باالئی در تشويق

مرگ  شاگردانش گفته بود: به گروھی از يکبار مخالف با ماترياليستی بوديک خطابه گر دينی  او بود.
  . ماده است فقط گذر از

عتی درتمام طول پدر شري  .مرگ اھميتی قايل نيستند  بينيم بسياری از ايرانيان برایبھمين دليل است که مي
  .سازمان مخفی انگليس درخاورميانه بودافسر شاغل درو  ن)وسام ا(فر عمرش

به تحرک   تسون»ا«کاترين ب  «ماروين زونيس»،  ،پيشران وبحرکت آورنده انقالب خمينی  «شريعتی»  کالم
دانش آموز ودانشجو را برای پيروی   تنبودند صدھاھزار    قادر  «شريعتی»  و  آن وباالخره «گنجی»  آوردن

ھيچ دانشجو ودانش متوقف نمائيد. بدون «شريعتی»    ک وتشويق نمايندکه تقليد از غرب راانقالب تحري  از
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 «خمينی» گرفته شد اين انتخاب توسط استقرار وقتی تصميم به موزی دراين انقالب شرکت نميکرد.آ
بوسيله «تيمور  و آن توسط «کندی» که نطفه اصل اجرائی مخصوص سازمان مخفی انگليس) (عمليات
عليه شاه بودبه انقالب  ھم که کارش توطئه سپين»«آ موسسه .صورت گرفت شده بود بسته »بختيار

  اروپا  (اخوان المسلمين)  با و«ژاک فری موند» شروع به تماس ی»چ«پ ١٩٧٧درسال .سرعت بخشيد
نھادينه شد وموسس آن  (اسالم درغرب)ُ    د ن» ای» و«لرد کارچ«پ به رھبری دانشگاه کمبريج در .کردند
ُ   «ر م» به پشتيانی کامل کلوب بود (اسالم درغرب) ٧٢«معروف دواليبی» ی بنامکس  و ھمياری دکتر  

 (نويسنده) من اطالعاتی دارند، «کينگ» ئيان دربارهآمريکاپاره ای از  ،بوجودآمد «الکساندر کينگ»
ُ  «ر م  کلوباطالع ھستم    با  در انقالب «خمينی»  دگان کيفيت آموزشنرا با تخريب کن  ارتباط او دستورداد   » 

ُ        «س ل لينو  تا  آماده باشند تا در جلسه ای که بعنوان وسايروس ونس»  ٧٣فليپ کلوتس نيک ،وتيس 
شد  اليا منعقدتاي در (بالجيو) ١٩٧٢جلسه درسال شرکت نمايند اين (گردھمائی صلح جويانه بين مذاھب)

ُ   «ر م»  کلوبر که آرزوی  کسب نتايج بھت  بمنظورجلسه استفاده بھينه از خدمات متعصبين قشری    موضوع    
  عنوان گرديد. بود

 انتخاب کردند که فعال ومنقد شاه بود  صدر» را «دکتر بنی ،اکثريت شرکت کندگان در اجالس به اتفاق
تشوی مغزی سھاوھمه کسانی که ش  تانکس» –که مادر «تينک  «تاويستاک» توسط موسسه اين عمل
که اعضای   «عصر اکواريوس» را  و  ر جديد)(عص  آمريکا«موسسه تاويستاک» در  .گرفت  صورت  ميشدند

توسعه صنعتی زيان بخش بوده  موختند کهآپديد آورد آنھا به مردم ميرا توطئه گری است  کارشان آن 
طبيعت رادرپيش گيرند. ھمين   خداوند محروم مينمايد درعوض بھتراست که پرستش  وآنان را از ارتباط با

يرا که سازمان ھائی نظير (سي  ای محيط زيست»بش «نھضت ھپديدار شدن جن  ايده احمقانه بود که باعث
نچه که «بنی صدر» آترين اند.    که بھترين وشناخته شده  آورد  را بوجود  وحوش»    بنياد دنيای«  کلوب) و
زمانی که شاه ھم درگير   اين بودکه غرب وتکنولوژيش شيطان ھستند وتا  پذيرا شد  تشوی مغزيشسدر ش

  .اين تکنولوژيست شيطان است

 تشویسش  ٧٤ساری قصاب وخصوصأ کيوم سان فام»  گلين   ُ   ُ   «پ ل پ ت،  ھمان عقيده سخيفی است که با آناين  
از ساليان ديگر  بعد در دانشگاه سوربن فرانسه بودند. مغزی شدندھمه اين ھا ھمدرسان «بنی صدر»

  ميدھد:جواب                    ُ   ُ                               سوال ميشود راه حل «پ ل پ ت» را برای تھران مناسب ميداند  «بنی صدر» ھنگاميکه از

  .کردن مردم ٧٥حريضله اما نه باجنگ بلکه با تحريک وتب

ُ   «کلوب ر م» را که وابسته بخود داشت بطور بسيار موفقيت  دانشگاه سورين ائی)-اچ -پی -بخش (ائی       
«بنی  آيندهذيل تاثير ونفوذ زيادی در افراد ،تشوی مغزی «بنی صدر» تعقيب ميکردسجھت ش آميزی

  صدر» داشتند:

را  وزير تئوريست (موسسه تاويستاک) کسی که رھبری بی ثبات کردن رژيم ژنرال «دوگل» «مالکل کر
کلود لووی  الخرهــــامايکل فوکالت وب چارلز بندھايم، ،سوستل ژاک ،بعھده داشت ١٩۶٨درسال 

 
72 - Maarouf Dawalibi 
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-١٩۶٠  يه «دوگل» در سالھایمختلف ھرکدام از افراد فوق عل  دريک زمان ويا در زمانھای  .٧٦استراس» 
سرويس مخفی  يا اسرائيل و (موساد) مساعدت ھای فعاليت ميکردند واين فعاليت ھا ھمراه با ١٩٧٠
  بود. بريتانيا

قشريون مذھبی باعقيده بازگشت به طبيعت نقش بسيارمھمی درايران بازی کردند وھمين نقش را اکنون 
ُ      چيزی درحال ر خ دا بازی ميکنند بعضی ازمردم بسادگی نميدانند چه آمريکا در ت وفکرميکنندکه دن اس           

قشريون   نجليک» را که از نظرکيفيت مرامی نظيرامبلغين مسيحی تلويزيون نظير «إو  اگر نام بعضی ازاين
  بگويند.سخن  افتدکه درايران اتقاق افتاده ويا مي از آنچه يا و مسلمان ھستنند ببرند بد ميشود

 اين گروه مخالف تکنولوژی وانرژی  ،ستطبيعت ا  عھده دار رھبری طرفداران  يرا»ي«س  کلوب  آمريکادر  
ُ   «ر م»  ھسته ای ھستنند. کلوب ايران نيست که آنھا بتوانند فردی مجنون رامسئول   آمريکاخوب ميداند که     

از  دنبال راه پيچيده ای رفتنند،بنابراين ب پذيرديچنين امری را نم آمريکاملت  نمايند زيرا آمريکادر کار
در طبيعت سخنرانی نمايد که البته   ٧٧»دنيای حيات وحش«درمورد ايده  که  خواھش کردند  «فيلپ»  پرنس

دھان آدم احمقی مثل   درحاليکه اگر ھمين سخنان از ايشان را پذيرا خواھند بود عده کثيری ھم سخنان
  ن يکسان است.آپذيرد ولی درنھايت نتايج نمي نراآبيرون آيد ھرگز کسی  «خمينی»

صدور اين نھضت  کن نکردند که جاده صاف ھم اذعان نجليکا»اھبی «اوما گول خورديم وسخنرانان مذ
  بمراتب زير توجه کنيد:  .از انگليس بودند

 نيگ»،ز کلود پ«فلي ئه به رھبریاليا توطئه ای را بنا نھادند اين توطتقشريون مذھبی در (بالجيو) اي
ُ            «س ل لينوويتس» اين  ملکه اليزابت رانيزدرسرزمين انگستان کشانيده شد و به  ٧٨«سايروس ونس» و  

  توطئه داخل کردند.

را   (شورای جھانی کليسا ھا» کسی که باقدرت رھبری ٧٩«ھربت وادامز»  قایآتئوريسين ملکه اليزابت 
لی ف مک لين، برگس، محصور درپيروان «کمبريج، خودرا «وادامز» دريک مقطع  عھده داراست بود،

 از چه قماشی است و باشد که «وادامز»  د بشما نشانگر آنبيند اين ميتوانمي ٨٠آنتونی بالنت» بای و
خدمت ملکه اليزابت رفتند   شدند  از طرح ونقشه قشريون آگاه  وقتی پاره ای افراد  کجاست.  بشخورش ازآ
را کشته  «مونت باتن» بود که بالفاصله بعداز اعتراض او اعتراض کردند يکی ازاين افراد لرد به او و

 و  شدبطور ناگھانی سرانجامش مرگ  که او بود تربری»نقف اعظم کليسای کا«اس شحص ديگر يافتند.
ُ  کليسای کاتوليک ر مکه بشدت با شاخه عيسويان  تئورسين مذھبی  گرديد من شارتباط داشت جانشين                

کنيد کارھای احمقانه ای    باور  زمان وارد جزئيات اين برنامه نميشوم اماکمی    بعلت کمبودجا و  (نويسنده)
مذھبی مسيحی درغرب   از ھرلحاظ پيچيده تراز راه قشريون  دادند وخواھند داد  ايران انجام  در  ھا»      ّ که «مال  
   ميباشد.

 آمريکادر .نميکنم شغل من فقط گزارش حقايق اسـتاعتقاد ومرام کسی توھين  ھرگزبه (نويسنده) من
(ھری  توسط بنياد اداره ومديريت ميشد وميشود اين گروه «ميزگرد» مذھبی مسايل ازقبل توسط گروه
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را به   اگرمن اين مطلبآيا اين يک غفلت نخواھد بود  شده اند.  خلق (تاويستاک) آنھا ھم توسط تج) و
بود  ُ   ر م» خمينی مرد مذھبی آلت دست «کلوب  ؟افتاده است حوادثی اتقاقم؟ که چه نرسان ھمگاناطالع 

  .»قرون وسطا ستاين دوران « بود؟ اين جز ،که به مقام باالی رھبری ايران رسيد

يوگسالوی و ونزوئال ھم  فريقای جنوبی،آ برزيل، آرژانتين، مکزيک، برنامه ريزی اين است که عراق،
 ،آمريکا بينيد صنايع شمال  ھمانطوريکه مي  مورد تھاجم است  آمريکاخود    ،راه تاريک کشانده شوند  بھمين

فقط ما بايد بسرعت   اجم قرار گرفته استتھ  ما موردساختمان سازی    و  صنايع فوالد  ،آمريکا  ماشين سازی
کميته روابط  ُ   ر م، درمقابل اين تھاجم ضد حمله ای را آغاز نمائيم ونشان دھيم که چه نقشه ای کلوب

برای کشور ما دارند که متاسفانه   بالک نوبليتی وساير اريستوکرات ھا کميته سه جانبه، ،آمريکاخارجی 
  چندانی نداريم. تا آن زمان فاصله

 سال    قبل از شروع  »ھشتاد«وھمچنين پروژه    ٢٠٠٠  سال  رسيدن گزارش جھانی  بخوبی شاھد به ثمر  ما
 درليست «بالکانيزه» آمريکااعالم داشتم  گزارش خود در (نويسنده) ھمانطوريکه من ،ھستيم ٢٠٠۵

از  باشدکه مارا آمريکازنگ خطری برای  آرژانتين ميتواند شدن قرار داشت سرنوشت ايران وجنگ در
ا فراموش کنيم وکمر ھمت را ببنديم تا ر  ھفته  تلويزيون ھايمان به پا داشته وبرنامه ورزشی پايان  جلوی

  .را از سقوط به دوران تاريک قرون وسطائی نجات دھيم کشورمان
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  2005ايران در سال 
 انگليس وروسيه درتھران  ،آمريکار روسای دول  حضو  با  ١٩۴٣درسال  دراعالميه «کنفرانس تھران» که  

 گرفت ھرچند که روسيه ناخشنود از قرار امضاء برگزارشد استقالل تماميت ارضی ايران مورد تائيد و
بلوا وانقالب درشمال ايران کرد اين   دريافت امتياز نفت شمال ازدولت ايران گرديده بود اقدام به ايجاد  عدم

خلق کردستان به رھبری روسيه  و ١٩۴۵جمھوری خلق آذربايجان بسال ج به ايجاد حکومت عمل منت
ھنگاميکه ارتش روسيه درايران باقی ماند وتوجھی به پايان اشغال که در ژانويه  درھمان سال گرديد.

انگليس را نيز الزامی شد. ايران به سازمان  و آمريکابود نکرد حضور ارتش کشورھای  ١٩۴۶ سال
دولت ايران  و ازايران خارج شود ١٩۴۶می  کردو کشورمذکور مجبورشد درماهروسيه شکايت  ل ازمل

روسيه حکومتی درشمال ايران بوجود آورد  دولت ،بھره برداری نفت شمال را به انھا داده بود ھم قول
گرديده وپارلمان ايران ) سرکوب  ١٩۴۶(   پايان ھمان سال  در   و  ھای ايران مواجه نشد  اقبال شمالی  که با
    امتياز نفت به دولت روسيه مخالفت بعمل آورد. اعطای اھم ب

است بھمان طريق تھاجم ھوائی ھواپيماھای  خالف «اعالميه کنفرانس تھران»تھديدات عليه ايران 
  .در فضای ھوائی ايران آمريکاجاسوسی 

  ايران: دشمن تازه
به امضاء   کت»تريوت اروريست آغاز شد ودرنتيجه «پاجنگ با ت  ٩-١١کوتاه زمانی پس از سپری شدن  

ھيچ  خلق شد درکمال تاسف اين فقط آغازی بود وتا امروز ٨١رسيد وسپس «سرويس امنيتی کشور»
 ھا گفته شده اين است ئیآمريکا آنچه به ما  ،افتاده است چه حادثه ای اتفاق ٩- ١١ئی نفھميد در آمريکا

 بينند وبهآزادی جھان مي آشکار» زيرا مارا «دشمن ديآتھديدی بحساب ميجھانی برای ما که تروريست 
نتيجه  در تھديدات تا يک دھه ھم ادامه يابد ادامه ميدھند شايد ھم اين ھا) ئیآمريکا(  تھديدشان عليه ما

وقدرت عملی  هبزرگتر شد حکومت د وبدون ھيچ شک وابھامیرسب تصويب ببايد  قانون جديدی
  خواھد گرفت. بيشترازقبل بخود

رحالت د ما را حکومت را درادامه «حفظ از خطر بزرگ» ساخت و زادی دورآ وق اين قوانين مارا از حق
 (که در  فتن  ،ايران با منابع زيرزمينی زيادش  پذيری قرارداد.  بدون ديدگاه پايان  «جنگ دائم برای صلح»

 منابع نفتی و  .تشخيص داده شده  یمنطقه بسيار مھم  گاز طبيعيش  و  درخوزستان کشف شد)  ١٩٠٨سال  
فارس ھم  جھای زاگروس درغرب ايران قرار دارند در داخل خلي شتر درمنطقه جنوب شرقی کوهبي گازی

ُ    به کشور درش رف  منابع نفتی وگازی نيز کشف وحتا تسھيالت نيروی ھيدروالکتريکی برای برق رسانی           
  انجام بود.

 و ميدھدتشکيل درصد از سرمايه صادراتی ايران را  ھشتاد نفت ،منبع اقتصادی ايران صنايع نفت است
ن در آبادان (اولين پايگاه تصفيه ھای ايراه تصفيه خان مھمترين .ايران ھم عضو کشورھای اوپک است

  کرمانشاه وتھران اند. است)، ١٩١٣ساخت آن بسال  نفت
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خارک ارسال   معشور و  ،صادرات به بنادر آبادان و  خطوط لوله ھای نفتی از محل استخراج برای تصفيه
 امضاءايران اعالم کردکه موافقتنامه ای جھت کاوش بسيار بزرگی را  ١٩٩٠يان سال پا در ميشوند.

 بعنوان «پرشيا» ١٩٣۵سال  تا يون ميباشديلم ۶٩ ايران کشوری بزرگ با جمعيتی حدود .نموده است
ُ  ّ        مدن «م ال ھا» توسطکارآناميده ميشد وپس از روی   زر واخراجيبه رھبری ژنرال ھا أی» -آی–«سی       

ی سفارت يک گروه از دانشجويان ايران ١٩٧٩ سال در ٨٢ايران جمھوری اسالمی ناميده شد.شاه از 
به گروگان گرفتند اين عمل اعتراض به  ئی راآمريکا تن ۶۶اشغال نمودند ودر پايتخت ايران  را آمريکا

 ١٩٨١درسال  «رونالد ريگان» واسرائيل بود. بحران گروگانگيری طولی نکشيد آمريکا سياست دولت
ايران دولتی حمايتگر  از آمريکادولت ايالت متحده  .يادکرد به آن پايان داد را که قسم رياست جمھوری

  به محاصره اقتصادی او نمود. تروريست ھا ساخت وسپس اقدام

قدرت دراختيار  بيشتر که ايران را بعھده داشت درحالی زمان آقای «محمد خاتمی» رياست جمھوریھم
ُ  ّ                           وه از م ال ھا که عضو گروه مشترکی بودندشورای نگھبان ويک گر ايران در نوامبر ھمان  .قرارداشت       

ايران از درخواست اروپائی ھادرمورد توقف   (ژنو)  در اجالس  ،غنی سازی اورانيوم را متوقف ميکند  سال
معلوم نيست به چه مجوزی   ،نمی پذيرد  رسيده بود  يا قسمتی ازغنی سازی را که برحسب گزارشارت  کامل
يا    اروپائی حق قضاوت درمورد ايران را دارند وی  وساير کشورھا  آمريکاق کدام قوانين بين المللی  طب  و

  در حاکميت ملی او. دخالت

ديپلمات ھائی که در اجالس حضور داشت اظھار ميدارد:   يکی از  «دو حالت نمی تواند وجود داشته باشد»
حق دخالت  ھيچ کس ل؟مشکل نميرود. کدام مشکباشد ديگر اميدی به حل  ل ماجرا ّ ح   اگر بن بست نتواند

 آمريکادولت    اين در قانون ملل تصريح شده است اما حاال  ندارد  داخلی وحاکميت ملی ديگران را  رامو  در
معاھده «إن  د که خالفنجمعی ميکنبه توسعه ی اسلحه کشتار کشورھای اروپائی ايران را متھم ساير و
  ميباشد.ه تصويب شد ١٩٧٠ھای ھسته ای است که درسال  ح کردن سال تی» مبنی بر محدود–پی  –

ايران   ی» گفت:يک چيند«  ژانويه انجام شد معاونش  ٢٠که در  به دنبال سوگند رياست جمھوری «بوش»
که گوئی ھم اکنون  بود چنان بی محتوا «چينی» ل ساز قرار دارد. کالم وسخندر راس کشورھای مشک

را منفجر نمايند.  يکاآمرانفجار اتمی کرده وميخواھند  دنباله دار تھديد به يک داستان را آمريکاملت 
اخيرا ھم اينگونه سخنان بی محتوا از کاخ سفيد با طمطراق خارج شد که درست شبيه تھديد ايران به 

ثابت شد که اين داليل سالح کشتارجمعی است و جنگی نظير جنگ عراق بود به بھانه اينکه ايران دارای
ماه  در ندرج در روزنامه «نيويورکر»م  اطالعات قالبی بوده مضاف براينکه در مقالهبر اساس  ھمه

اعالم کردکه کاخ سفيد   ٨٣ھرش» «سايمون تزر روزنامه نگار مشھوريژانويه به قلم برنده جايزه پول
نجا  آايران مبتنی براينکه ميتوان در  که نيروی مخصوصی ماموريت خاصی را دراخيرا اجازه داده است 

کاخ سفيد ھم اعالميه ای داد که مقاله «ھرش» پراز اغالط است   ،اھداف نظامی را پياده کردمحول نموده
  گونه حمله نظامی را منتفی دانست:  ايران ھم مسئله ھر انکار ننمود و و نکرد اما داستان را رد

جه مرغ ھاشکارخوبی به ايران ھستيم زيرااين جو  ئیآمريکا«ما درکمال اشتياق منتظر حمله کوماندوھای  
ن پست مندرج که درواشنگت اين جواب وزير اطالعات وامنيت ايران بود؛ ھستند» ھای ما برای شاھين

 
يونانی ھا اروپايی ھا بار ايران آمده است. به اشتباه  ٧۵٠امه فردوسی «اير» يا «نجيب» و يا ايران بوده است و در شاھنه نام ايران ھموار - ٨٢

ميده ميشد. ايران نايران يا دولت شاھنشاھی ايران را به «ايران» برگرداند و ھمواره ايران را پرشيا ميشناختند که رضا شاه بزرگ نام اصلی ا
  ک-ح
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است ھرگونه حمله به ايران   نيروی امنيتی سپاه از استقرار محکمی برخوردارکه   نجائیآگرديده بود. از 
  حماقت محض است.

  شخصيتی رسمی در کاخ سفيد گفت:

 وزير انگلستان ھم در  نخست  آقای «جک استرا»  ،مذاکره شوند  ه ديپلماتيک با ايران واردبھتراست ازرا
  .بود پرواز نموده آمريکابرای مذاکره در مورد تھديد ايران به  ھمين زمينه

نقشه ای برای حمله به ايران داده شده   «استرا»  با احتياط بکار ميبريم زيرا به  را  »گفتگو«ما اصطالح  
  مايلی ايران قرارگرفته اظھار ميدارد:   ٨٠٠که کشورش در  اع اسرائيل فھم وزير د ھم زمان بود

  تواند تحمل نمايد.ياسرائيل تحت ھيچ شرايطی ايران اتمی را نم

اسرائيلی ھاھم  ديدند که عملکرد روس ھاباعث ازديادبحران ميشود،ئی ميآمريکابعضی از تندروھای 
نھا ھم اھداف دشمن را مورد آبه ايران ارسال شود روس ھا چنانجه اسلحه روسی توسط  کردند اخطار

ن اھداف  آبحدی رسيد که دولت اسرائيل    نآميدھند چنانچه در زمان «صدام» که پيشرفت اتمی    حمله قرار
داشته باشيد که ھواپيما ھای اسرائيلی برای حمله به  اين نکته را بايد بخاطر ؛را مورد حمله قرار داد
 انجام پذير است آمريکار ھوا دارند که اين عمل  فقط توسط  نيروی ھوائی گيری دعراق نياز به سوخت

  .باشندمجھز نمي زيرا ھواپيماھای اسرائيلی برای پرواز ھای طوالنی

را نزديک تر ومحکم تر نمايد نظير روس ھاکه  ھا به اين نيت بود تاروابط بين ملت «رايس» سفر خانم
درسال گذشته به عراق حمله کرده بودواين  آمريکان بود زيرا راب شددرحال خآمريکاروابطشان با  در

سران طراز اول ارتش روسيه از  خشم نھضت ميھن پرستان روسيه رادربرداشت بلکه عمل نه تنھا
  خشم بودند. در مسئوليتشان درقبال جنگ «صربستان» اسرائيل بخاطر

دولت ورشوبخاطر  از  به لھستان تاسپس  و به آلمان ميرود (آلمان ھا مخالف جنگ بودند) «رايس»
از اعزام گروه ارتشی به عراق به   دولت ورشو ناراحتی ملت لھستان را  عراق تشکر کند،  اعزام نيرو به

  «رايس» کرده بودند. را ازعراق نھا درخواست خروج فوری نيروھايشانآرسانيد زيرا  اطالع «رايس»
گتن نمورد شکايت  واش  فعاالن (جبھه دمکراسی کرملين)  ،روسيه مذاکره ميکند  دفاع  وزير  روف»  با «الو
در موردحمله به آمريکاکمترين اعتنائی وحتا کمترين کالمی که خطاب  به  گرفتند ليکن «الوروف» قرار

دريک بيانيه ای  وزير دفاع روسيه برای روسای ارتش روسيه بود. ئ تلخ عراق باشد نکرد اين نکته
«بوش» و«پوتين» رئيس جمھور  آمريکابين رئيس جمھور  مذاکرهه که آماده برپائی يک جلس گفت

اخطار داد که بايد  مسکو به است. «رايس»  پايتخت (براتس الوا)  ُ  ُ     (ا سل واک) فوريه در ٢۴در  روسيه 
  او را داشته باشند. آمريکا بيشتری دھند اگر واقعأ ميخواھنداميد به ارتباط با  م دمکراسی شتاببه رفر

که از آن جمله چيزی را    مسايل مخلتف تعادلی در ھمکاری با مسکو در مورد  جبوراستمگتن  نگفت واش
 روسيه بر و آمريکاايجاد کند. روابط ميخواند  ،حادثه بسوی دمکراسیاز  عاریحرکت  «رايس» که او

«پوتين»  بود خصوصا عملکرد«پوتين» رو به سردی نھاده  اثر شکايت طرفداران فعال روسيه عليه
را   پيکر (ياکوس) مافيائی جنايت کارش که توليدات نفت شرکت غولوگروه   ٨٤«برزوفسکی» هنسبت ب
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  را  آمريکادخالت  «پوتين» توجه داده بودکه او ميتواند مسئاله عمده ھم به اداره ميکردند. «الوروف»
  عراق مطرح کند.  ملی لئدر مسا را در اوکراين وھمينطور دخالت انھا

زيرا   ؛توامأ به انزوای ايران خاتمه دھند  واروپا خواست تا  آمريکاز  شنبه ا  يوان شيد)(ک  دولت آلمان روز
فرانسه   دولت ھای آلمان،  که ايران از غنی سازی دست بردارد.مشکالت اقتصادی وامنيتی باعث ميشود  

 کارھای تکنيکیبه غنی سازی فقط برای  ايران را وانگلستان بعنوان رھبران اروپائی کوشش ميکنند تا
نمايد ودرموردمعامالت تجاری ھم دقيقأ مذاکره  د ولی غنی سازی برای اسلحه را متوقفتشويق نماين

  نمايند.

را تحريض   آمريکامن مکرارأ دولت    :«پيتراستراک» گفت  يک کنفرانس امنيتی وزير دفاع آلمان آقای  در
  حمايت فعال از ديپلماسی اروپا نموده ام.  به

  اشده گفت:که باعث نگرانی اروپائی ھ آمريکادولت  

  جنگی استفاده خواھد کرد. سی از نيروھایدر صورت شکست مذاکرات ديپلما

 اروپا را مجبور به اخذ تصميمی سخت درمورد تھديدتھران به محاصره اقتصادی که آمريکابدين طريق 
نکه ی ايران غلبه کنيم برای ايانزوا ما بايد بر گفت: کرد درادامه سخن سازمان ملل ھم با آن موافق بود

نرا درمسير معقول اقتصادی بکاربرد وھمچنين قانونأ آتا  فقط جاه طلبی برای انرژی اتمی دارد  ايران
 آمريکامعاون وزير دفاع  بعدأ اقای «دونالد رامزفيلد»  .ميخواھد که منافعش در حاشيه امن قرار گيرد

  گفت:

يا نيروھای   آمريکاحمله ای که توسط  ھر    نخواھد بود.  واروپا محققأ دوراز مسئله ايران   آمريکاجلسه بين  
ايران دارای اسلحه وارتش جايگزين  ،ھای متحد صورت گيرد محققإ با مقاومت مواجه خواھدشد کشور

  بيشتر از عراقی ھا. است که خيلی خوب آموزش ديده وطرفدار اسالم بوده حتا

جويانه است وايران آماده ھرگونه اتمی ايران صلح    ن تاکيد براين داردکه برنامه ھایوزير امورخارجه ايرا
برنامه ھای اتمی ايران  دريک مالقات گفت: المعلی خوشرو»غھمکاری با ناظران بين المللی است. «

  .چيز ممنوعه ای خواھند يافت  ھر چه بيشتر دراين برنامه ھاتفحص وجستجوشودکمتر  شفاف است.  کامأل

 وقف کرده بود اما کنارگذاشتن برنامه ای را که ايران غنی سازی اتمی خودرا دراثنای اين گفتگوھا مت
  اتم واھمه داشتند رد کرده بود.  بساختن بم ی اروپائی از آن بعنوانوساير کشورھا آمريکادولت 

ساختن غنی سازی  نھا را از متوقفآ ايران بايد دارای ھدفی مشترکند، آمريکاگفت: اروپا و «رامزفيلد»
مئن سازد. يک توافق کلی وجامعی وجوددارد که برای دنيا جالب اتمی است مط تمب که منجر به ساختب

  و  آمريکازيادھم روشن نيست که بين  ،ھمچينن اواضافه کرد ؛اتمی باشد  ايران دارای برنامه که نيست
نده» متعجبم که چه کسی به «نويس من .نزديکی فکری برقرار شوداروپائی دراين زمينه  کشورھای

که   اما سناتور «جان مک کين» د تھديد قرار دھدطاء کرده تا ايران را مور حق را اع اين  «رامزفيلد» 
است جوابی بسيار محتاطانه به آلمان ھادر زمينه پييشنھاد اقتصادی   آمريکاکميته نيروھای مسلح عضو 

نماينده جمھوريخواھان در کنفرانسی به خبرنگاران گفت: شما بايد خيلی   .سرمايه گذاری درايران را داد  و
  که باعث ھموار شدن بی ثباتی درمنطقه گردد. مواظب باشيدکه با اين عمل پاداشی به ايران ندھيد
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نچه که منجر به نتايج نامعقول وحل آاز  ی سياست گذاری خارجی اروپا «خاويرسوالنا»رئيس شورا
  انرژی اتمی است به ايران اخطار داد:  نشدنی

با خطر شود واين برای ما  فقر وشايد ھم مواجه  وط،ن وسقايران درپيچ راھه ظ ،درصورت عدم تمکين
  ان.اير خيلی بدخواھدشد ھمينطور ھم برای خاورميانه وخود
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  موضوع تندروها
 کامل ايران را از توليد اسلحه اتمی ن دولت بطورآکه  از دولت روسيه خواست آمريکاوزير امورخارجه 
 ھای اتمی به ايران خوداری نمايد. خانم نھاست جلوگيری نموده واز فروش راکتورآکه تحت پوشش 

دولت   ،موضع تندروھای ايران را درجھت دستيابی به انرژی ھسته ای  آمريکا  وزيرامورخارجه  «رايس»
  قريب الوقوع برای ايران ندارد. نقشه ای برای حمله  آمريکادانست وگفت:  را مقصرروسيه 

 قانون بين المللی يا «پروتوکل نورمبرگ»  ت کدامبراساس کدام قانون اساسی يا تحنميدانم    من (نويسنده)
  بخود اجازه چنين حرفی را ميدھد که ما به کشوری حمله بکنيم يا نکنيم؟ آمريکادولت 

«رايس» به   بطور مطلق ھيچکدام از آن قوانين اجازه چنين کاری را نميدھد. در اولين سفر خارجی خانم
مالقات  «سرگئی الوروف» قایآرخارجه آن ير اموروسيه به عنوان متخصص وکارشناس روسيه با وز

  نميدانم ايشان چگونه متخصص وکارشناس روسيه است؟ (نويسنده) من .ميکند

عاتی در زمينه روسيه وچک بعمل آورده وھرگز ھم اين نم ايشان برای اخذ دکترای خودمطالمن فقط ميدا
  يشان از روسيه امروزی چيست؟جربه امن نميدانم که ادعا وت دراثنای نگارش نديده است.کشورھا را 

در مسافرتی که  «رايس» خانم .فروپاشيده شده است درحاليکه دولت جماھير شوروی مدتھاست از ھم
  خاورميانه واروپا داشت گفت: به

نھا ھم کوشش ھای خودرابرای ھمکاری با ايرانيان آ  البته که ما باروس ھاھمکاريھای الزم را کرده ايم و 
  خطر جلوگيری بعمل آيد و تا  تا از ازدياد ه صلح آميز از انرژی ھسته ای بعمل آورده انداستفاددرجھت 

  ميتوان کمکی به گاھش تحريم ھاکرد.  محققآ زمانيکه ازدياد خطر کاسته نشود

 که آماده سازی وسوخت رسانی به راکتوری که توسط روسھادربندربوشھرواشنگتن از اين وحشت دارد
ايران استفاده    اتم ھدايت کند.  بصلح جويانه بسوی بم  اخته شده ايران راازاستفادهيران سواقع درجنوب ا

وميگويد برنامه ھسته ای آنان فقط برای  ميکند رابرای مصارف غير صنعتی رد ھسته ایانرژی  از
پايان در  «رايس» است فراھم آورد. رشد صلح جويانه است تا احتياجات نسل آينده راکه روبه استفاده
  در فروکش کردن احتمال حمله نظامی به ايران راداشت وگفت:سعی 

درلندن   تصميم سوخت رسانی به ايران توسط روسيه مخالف تصميمات متخذه ديپلوماسی بين المللی است.
فعأل  گفت: نظامی عليه ايران را دارد؟ «رايس» انجام عمليات قصد آمريکاآيا  شد دهپرسي «رايس» از

  قصد ما حل مسئله ازطريق ديپلوماسی است. .نيست ريکاآم برنامه  قصدی در چنين

  المللی بود. «رايس» فقط برای فرونشاندن تنش ھای بين جواب خانم

ھمانطوريکه قبل از جنگ کره شمالی وعراق  .است گفت ايران (محور شيطانی) رئيس جمھور «بوش»
پيشنھاد اقتصادی گسترده ای به ايران    اآمريکچنين مطلبی نيز اظھار شده بود. اروپا با اتکاء به پشتيبانی  

 ستبمب اتمی دست برداردو در صورتيکه پيشنھاد با شکميدھد مشروط به اينکه ايران از قصد ساختن 
سازمان  ازايران ميخواھد که دراين زمينه گزارشی به شورای امنيت اآمريکمواجه شد که سال گذشته 

   لت روسيه محاصره اقتصادی شروع خواھدشد.دو ملل بدھد درغير اين صورت پس از موافقت
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 دولت ھای چين وروسيه وتوخواھدشد ونقشه «نئو اين اطمينان خاطرھست که چنين پيشنھادی توسط
  خوا ھد گرديد.بلشويک»ھای واشنگتن نقش برآب 

  جمھور «بوش» گفت: در اجالس سازمان ملل درسوم فوريه رئيس

وسعی درساختن بمب اتمی دارددرحاليکه می تروريست است  امروز ايران بصورت يک تھديد درآمده وحا
اورانيوم گفت رژيم ايران بايد غنی سازی    او  زادی محروم ھستند ولی استحقاق آزادی را دارند.آملتش از  

  ايران بايد دست ازحمايت تروريست ھابردارد.    ؛راپايان دھد  ھای توسعه پلوتونيومه  متوقف سازدوبرنام  را

  گفت: ھور «خاتمی»درتھران رئيس جم

ھيچ حکومتی در ايران اقدام به متوقف کردن برنامه ھای استفاده صلح آميز از نيروی ھسته ای رانخواھد 
«خاتمی»  را در طول مذاکرات با اروپا متوقف ساخته بود. رئيس جمھور غنی سازی ايران برنامه کرد

نظامی به ايران مھاجم با آتش جھنمی سپس اظھار داشت ھرگونه حمله    ،تاکيد کرد اين عمل موقتی است
  مواجه خواھد شد.

  با آتش سوزان مواجه خواھند شد. ايران، به  درصورت حمله ايران وعده داد

 ايران بصورت يک پارچه ومتحد  ،درصورت حمله  اخطارکرد  آمريکابه    اتمی»«خ  رئيس جمھورايران آقای
بزرگداشت انقالب اسالمی ايران که   روز  «خاتمی»  آتش جھنمی برای آنان خواھدشد. اين سخنان را آقای

مبادله اين سخنان  شديد بودايراد کرد. اتفاق افتاد درجشنی که توام با سرمای بسيار ١٩٧٩سال  در
  وايران رانشان ميدھد. آمريکاافزايش روز افزون اختالف بين 

انرژی  ما اظھار ميدارددرحاليکه ايران  اتمی کرد ايران را متھم به ادامه توسعه ی برنامهآمريکادولت  
مين اجازه ميدھد که پاھای خشمناک به سر ز آيا اين ملت .رابرای مصارف صلح جويانه ميخواھيم اتمی

  آنھا برسد؟

  کرد واوگفت: دريک حمايش ازملت ايران که «خاتمی» اين سئوالی بود

درھمين حال ملت   شد.  اگر خدای ناکرده چنين واقعه ای رخ دھد تجاوزگران با آتش سوزان مواجه خواھند
  سر دادند.  )آمريکافرياد (مرگ بر 

  يانه رومعروف است.اين سخنان از زبان شخصيتی شنوده ميشودکه اوبعنوان انسانئ م

 وآلمان بنمايندگی از طرف اتحاديه اروپابعمل آمد مقرر فرانسه ،بموجب موافقتی که بين دولت انگليس
فنی وسياسی دولت ايران غنی سازی اورانيوم  قتصادی،گرديد درطول مدت مذاکره درمورد کمکھای ا

مه يا متوقف کردن خودرامبنی بر ادا کند ايران ھم اظھار داشت که ظرف مدت سه ماه تصميم رامتوقف
بعضی ھا اشاره کرده بودند که ممکن است وضعيت   «خاتمی»    غنی سازی اعالم خواھدکردتازمان بيانات

   .ن رو به نرمش وانعطاف پذيری بگذاردايرا ،اخير درمورد مذاکرات اتمی

  گفت: «حسن روحانی»

  ست.آمريکاايران در صدد حل اختالفات با دولت 
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ّ   ام ا   رنطقش گفت:د اتمی» مصرأ«خ  

نرا برحسب درخواست غير منطقی آو د ايران خدشه ای به برنامه ھای فنی ھسته ای خود وارد نمی آور
 ورفت ھای فنی که مشتمل بر تکنولوژی صلح جويانه متوقف نخواھد کرد ماتصميم به جھش بسوی پيش

 اند که ايران ھرگز تھاجمدومجادله نيست اما دنيا بايد بخشونت    ن ھستيم ملت ايران به دنبال جنگ،آتداوم  
ايستادگی   باشد  ھرگونه مھاجمی باھر اختالف درونی که داشته    نمی پذيرد وبطور متحدباقيست ودرمقابل  را

  .ميکند

   .نميکند  وتندروھاکه در بين آنھاشکافی ايجادشده ميباشد  اشاره ای به مشکل بين اصالح طلبان  اين اختالف

 ميدان آزادی مشغول گوش دادن به سخنان رئيس جمھور برف در بارشر سرمای سخت ود  تنھزاران 
                                     ّ    اخراج محمد رضا پھلوی وروی کار آمدن مال ھای   در مراسم سالروز بزرگداشت انقالب که باعث  «خاتمی»

ومقامات رسمی دولت  آمريکالفظی بين  سخنان اخير «خاتمی» يک جنگ بودند. ،به قدرت شده دروتن
که گزينه حمله نظامی به ايران را درصورت عدم پذيرش  «رايس» بعدازسخنرانی خانم ايران بود که
  برنداشته بودند. خاتمی گفت: دست از موضع خودشان مطرح کرده

يق غنی سازی اورانيوم بصورت داوطلبانه و بمنظور نشان دادن حسن تصميم ماه نوامبر ايران به تعل
حت فشارقرار داده ندگان اروپائی که ايران راتنالمللی انرژی اتمی ومذاکره کسازمان بين نيت وقبول به 

باھدف اطمينان دادن به  )I.A.E.A إی -ئی  -إی -براساس سياست (آی تصميم سياست تعليق و بود دبودن
  .ودبير کل آن بخاطر محاصره اقتصادیسازمان ملل  
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  ئيآمريكاپاسخ ايران به سخنان جنگ طلبانه سياستمداران 
  «محمد خاتمی» رئيس جمھور ايران گفت:

ی سازی ھيچ حکومت ايرانی دست از دستيابی به تکنولوژی ھسته ای صلح آميز برنخواھد داشت حتا  غن
  اورانيوم.

ازنتايج کلی خارجی اخطارکردکه اگر ايران  کشورھای«خاتمی» درسخنان تندی در حضور سفرای 
ما   نباشد سياست جديدی اتخاذ خواھد کرد. کشورھای اروپائی درمورد انرژی ھسته ای راضی مذاکرات

که از انرژی ھسته ای برای مصارف نظامی استفاده نکنيم چون ما مخالف آن ھستيم زيرا   ضمانت ميدھيم
ميزتکنولوژی ھسته ای دست برنخواھيم آقدرت باشد اما از استفاده صلح معتقديم که آن نميتواند پايگاه 

جبران ناپذيررا درمقابل ملت  من ونه ساير حکومت ھای ديگر نميتوانند مسئوليت نه حکومت .داشت
  ايران جھت متوقف ساختن اين تکنولوژی بعھده بگيرند.

 ھای ھسته ای غيرنظامیه پوشش برنامرامبنی برتوسعه سالحھای اتمی در آمريکاايران اتھامات دولت 
با اروپاکليه فعاليتھای انرژی ھسته ای که مربوط   تھران در اثنای مذاکرات ھسته ای  .انکار وردميکند  را
صورتی که ايران بطور دائم دست از فعاليت  بحالت تعليق درآورد وپيشنھاد شد در را غنی سازی بود به

  گفت: ولی «خاتمی» برقرار خواھندکرد وابط تجاری راجھت ساختن اسلحه اتمی بردارد ر ھسته ای

که  خاطرنشان کردی و ايران ھرگز دست از غنی سازی جھت سوخت نود درصد بر نخواھد داشت.
برنخواھيم داشت  غنی سازی حق مسلم ماست وازآن دست .گاھش است صبرايران درمورد اروپا رو به

ا تاکيد ميکنيم با مکرر ن نيت خودرا نشان دھيم اماکرديم تاحس ما بطور دلخواه غنی سازی را متوقف
توجه به صبوری ما اگر احساس کنيم که ديگران وفای بعھدنکنند تحت ھيچ شرايطی مارا از ادامه دادن 

ما سياست تازه ای اتخاذ خواھيم کردکه نتايج آن بسيار بزرگ   رسيدن به اھدافمان متوقف نخواھند کرد.  و
نيروی  کند به ايران حملهآمريکاکه پيشھادات مارا رد کردند. اگر  خواھد بود یمسئوليتش بعده آنان و

  «اسکندر» که يک موشک ميان برد قاره پيماست. نظامی آن مواجه به اسلحه ای خواھد شد بنام
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  سوريه  و فروش موشك اسكندر به ايران
تکميل  (اسکندر) يد بنامنووستی اعالم کردکه آزمايش موشک جد  )R.I.A إی- ِ  آ ی- انس (آرخبرگزاری آژ
  ئی ايوانف» گفت:گ«سر رئيس جمھور «پوتين» به وزيردفاع روسيه .گرديده است

  وزيرپاسخ دادامکانش ميسر است. مستقر واستفاده نمود؟ را سريعأ  ميشود (اسکندر)

ميسراست را   ٢٠٠۴درسال    ز (اسکندر)نظامی ا  ساير خبرگزاريھاھم ھمين نوع خبررا که امکان استفاده
-ايکس –(اس اس  نظير با سايرموشکھای قديمی ترجديدکه غيراتمی است  ائيد کردند. ارتباط موشکت

 به بازارھای ايران وسوريه (اين نسل ازموشکھا قبألئی  -تندر و اسکندر ٨٥استون،که به عناوين  )٢۶
 ٢٠٠١بسال ھمان طوريکه در گزارش محاسبات امنيت ملی دارد.شناخته شده اند وجود  صادر شده اند)

نھا  آاسکندر آمده ھردو  )٢۶-اس- (اس توشکا و )٢١-اس -تھديدی بالستيکی (اس در موردموشک ھای 
  موشک اتمی برد کوتاه کاربرد داشته اند.  درخدمت ارتش روسيه بوده وبصورت پيشتر

 ٢۶-اس-واس ٢١-اس-موشکھای (اس
نيروی زمينی ارتش  اس)-ام -بی-آر -اس

 امینظ کلی روسيه را برای مقاصد 
باسرعتی دقيق وکامل وتوان اصابت 

 ھدف تجھيز نموده است.ب عميق
که  دارد وجود ٢٠٠٣گزارشی درسال 
اسکندرتحت  )٢۶ -اس-موشک (اس

ديگری قرارگرفته وخبرھای  اصالحات
ن نيز تاکنون دال بردقت عمل اين آ

که اسلحه ايست بسيار ميباشدموشکھا 
دقيق وحساس که تاکنون توسط دولت 

. گفته ميشود موشک جديد است خته شده وحاال ھم درخدمت ارتش جمھوری اسالمی ايرانروسيه سا
است که اين موشک جانشين  بمب اتمی وکالھک اتمی را داردوھمچنين گفته شده اسکندر توان حمل

به توشکا داشته  که شباھتی نآبدون  ميباشد ،يو توشکا ب) ٢١- اس -(اسبجای  بسيار شايسته وخوبی
نرا  آوبه راحتی ميتوان ميکند موشکی است که جای ھردوموشک عمل (اسکندر)  ميشود که باشد. گفته

کی با بردکوتاه است وطوری طراحی شده که ميتواند يموشک بالست ) ٢۶اس-(اسکندر اس  ز نمود.ھمج
موشکی است اتمی با ضربات نوترونی  دشمن اصابت نموده وآنرا متالشی نمايد.بادقت به اھداف داخلی 

  رومغناطيس وکالھک اتمی رخنه گر.الکت

 بندی زمانی واستفاده ازآن قابل مقايسه با موشکھائی اين موشک به نحوی طراحی شده که ازنظرجمع
قابليت وتوان ضدحمله بسياری را  (اسکندر). نميباشد آمريکا )١۵۵-ام-ويا توپ ھای(ام نظير (اسکاد)
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 حتا و ھوا اھداف نظامی را دراست که ميتواند  ثابت کرده (اسکندر) ،داراست وتوامأ سھولت درحرکت
  آن ھم بخوبی ضربه وارد آورد. بمشکل تراز

 موشک ھا دارای ارزش فوق العاده ای ھستند شد اين جايگزين (اسکاد) ام)-بی–درارتش روسيه (تی 
 (اسکندر  ودميتواندحامل    ھم   بوده وھروسيله نقليه    ٨٦إل)   -ئی  –دوربرد وشامل سيستم (تی  ،قابل حمل  يراز
راحمل ميکند درھمان وسيله باطريھای مخصوص  باشد ھروسيله ايکه موشک (اسکندر)  ٨٧)ام -بی-تی

ئی را اسلحه ای قديمی آمريکاميليمتری    ١۵۵موشک ھای  ،نيز جايگزين ميگردد اين نسل موشک  اسکندر
  ورد.آومنسوخ شده بحساب مي

وشک ھارابه معرض تماشای عموم قرار داده تلويزيون کانال يک مسکوقسمتی از مشخصات فنی اين م
آنرا نسل جديدی از سالح نظامی روسيه معرفی کرد. از نکات جالب اين موشک آن است که ميتوان   و  بود

ھواپيما به   از                                                    ُ    به آن داده واين اھداف ميتواند شامل سيستم موشکی دورب رد،  ليستی از  اھداف اضافی  را
اضافه  اين خبرگزاری ھمچنين ارتباطات باشد. مرکزکنترل وضدموشک دفاعی  دفاع ھوائی، ،زمين

 ) قادربه(پاتريوت سيستم آمريکاموشک ھای دفاعی  کردخصوصيات  فنی اين سيستم نشان ميدھد که
  .آن نيست مقايسه ومقابله با

توسط                                      ّ        از نوع موشک ھای بی نظيری است که با دق ت باالئی  ام) -بی -تیسکندر) بصورت (موشک (ا
 استفاده شده که دارای سيستم رديابی بسيار  ام)-بی-(تی  ھا ساخته شده دراين موشک ھا از سيستمروس  

وعملکرد و سيستم رادار با امواج ميليمتری که دارای دقت    )اس–پی    –(جی    ،ُ      گ لوناس  إس)–إن–دقيق (آی
ّ      در ھر شرايط جو ی است ھرمحل   در  و  نطقهقادر به ضربه وارد آوردن به اھداف در م  (اسکندر)  موشک  .             

 ئیآمريکا                       ّ                   اين موشک ميتواندتھديد جد ی برای پايگاه ھای  کوچک خصوصأسيستم دفاعی ھوائی است
نده ای ازطرف اسرائيل باشد. روسيه اين سيستم را در دسامبر سال  نوسيله حمل کمستقر درعراق ويا ھر  

  .از اين نوع موشک ھا نيز درايران نصب شده است .جايگزين کرد ٢٠٠۴

 تجھيز ايران وسوريه به اين  ،کرده وجانشين آن گردد  زمی خارج ر(پاتريوت) را ازرده  سکندر) ميتواند  (ا
بطور انکار ناپذيری روشن است تجھيز اين کشورھا به سالحھای  اآمريکسالح بنظرميرسد که برای 

مجله (جنز) که  سايرکشورھا خطرناک باشد. بالستيکی که جزئيات آن درباال شرح داده شد ميتواند برای 
اين  مرجع اصلی گزارشات تسليحاتی است ليستی از خصوصيات اين موشک ھا را بچاپ رسانده است

  خصوصيات فنی عبارتند:

کيلوگرم نوع کالھک  ۴٨٠وزن کالھک  ،کيلوگرم ٣٨٠٠وزن موشک  ،کيلومتر ٢٨٠ُ           ب رد پروازی  
تعداد موشکھای مستقر درسکو:  .فوذ                          ُ     باقدرت انفجار بسيار شديد وپ ر نSub –munition 54    کالستر

  دو عدد.

جوالن است زيرا  درخط جبھه ھای بلندی ھای  اسرائيل  بسيارنگران استقرارموشک ھای (اسکندر)
اين موشک ھا  خواھد بود. (اسکندر) موقعيتی تمام خاک اسرائيل مورد اصابت موشک ھای درچنين

 متر اختالف مورد اصابت قرار دھند. گفتگو در ٢٠قادرھستند تمام اھداف خودرا دراسرائيل با احتساب 
 حال بازديد از روسيه بودکه در ژانويه بين «بشار اسد» ٢۴مورد تحويل اين موشک ھا به سوريه در 
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 –و پی    ٣٠٠خود رابخريد (اسکندر إس    دولت سوريه عالقه  ٢٠٠۵در اوايل فوريه سال    .گرفت  صورت
آی) اعالم   -وعه (تاپ اممدفاع ھوائی سوريه بود وھمچنين مج  که بسيار مورد عالقه سازمان  )٢يو    –إم  

ُ    داشت عالوه برمسايل فوق سوريه درخواست ديگری برای (ک رن که  وموشک ھای ضد تانک (متيس) ت)                                                
  از بھترين ھای دنيا است به روسيه اعالم داشت.

 ئی ببار آورندآمريکاتخريب عظيمی برای تانک ھای    اين اسلحه ی ضد تانک بسيازقوی ميتواند ويرانی و
ئی که آمريکادبليو)  – ُ  إ     –ضد موشک برای (تی  د  ميتوان  چنانچه اسلحه (ابراھام) که باليزر ھدايت ميشود

به اين اسلحه مجھز بود وسيستم تدافعی ھوائی آن   پيشترتعقيب ميکند کاربرد داشته باشد. ايران    را   اصد
دفاع ھوائی  )٣٠٠(اس  کند.ميشود عمل ه بطرف اھدافش شليک ضد ھر موشک باھرگونه سرعتی ک

  در ھوا ھدف قرار دھد.  ميتواند صدھا ھدف ھوائی را در يک زمان

خواست  آمريکااز  روابط بين روسيه واسرائيل در ھنگام بحران شارون» نخست وزير اسرائيل «ارئيل
  که از نظر سياسی فشار به روسيه وارد آورد تا اين مشکالت را حل وفصل نمايد.

  سال بود. واسرائيل در اوايل مربوط به امکان  تيره شدن روابط روسيه نيهبيا

جھت رسيدگی به روابط دولت در ھئيت دولت خود  يک گردھمائی رون»«شا در چھارم ژانويه اقای 
 زمان اعالن داشتند که دراين اجالس بحث در مورد جرايد اسرائيل درآنروسيه واسرائيل برگزار کرد 

اسرائيل إعمال نموده وچگونه اسرائيل بايد  تانه ايست که دولت روسيه عليه دولتارتباط غير دوس
تگی روابط دوجانبه مبنی بر سعلل گس ھر چند که جرايد مشخص نکردند که باشد؟اين عمل  پاسخگوی

ميلمن» باشتاب به «آرکادی  قایآ چندی بعد ھم سفير دولت اسرائيل در مسکو .چه عواملی بوده است
 «الکساندر سال تانوف» از اسرائيل  قایآبرنامه مالقات وزير امورخارجه روسيه    و  فراخوانده شداسرائيل  

  ھر گونه توضيحی متوقف شد.  داشت بدونبعنوان ناظر انتخابات ملی فلسطين حضور وقت  رآند که

چين  اسلحه ھای تھاجمی ديگری توسط دولتھای روسيه و
 آمريکا نظامی به ايران تحويل داده شده تادرصورت حمله

شامل   اين اسلحه ھا  به ايران مورد استفاده قرار گيرند.
وقتی  سونيک ھوشمند است کهموشک سوپر  (سانبرن)

اين   شليک ميشود به ھيچ طريقی نمتوان آنرا متوقف کرد.
در تھديد عليه ناوگان دريائی اسلحه ميتواند نقش موثری 

يا دريای مديترانه و دريای ،مستقر در خليج فارس آمريکا
ئی آمريکاک  موش  سال از ھر گونه  ١۵که    سرخ باشد عالوه بر آن ايران موشک بسيارخطرناک (گرانيت)

  پيش افتاده تراست را داراميباشد.

جی  –شھرھای ايران توسط مدرن ترين وسايل ضد ھوائی وتدافعی  حمايت ميشونداين وسايل شامل (آی 
 د مثل موشک سام که برای انھدام (رويال ائر فورس) که از روی شانه شليک ميشون  )١٨اس    -إی  -إل–

بودميباشد. اين يک موشک بسيار مدرن زمين  رفته شدهدر دسامبر گذشته در عراق بکارگ )١٣٠(سی 
ده نزيرا اين موشک مجھز به ھدايت کن از شليک متوقف يا فريب داد نرا بعدآبه ھواست که نميتوان 

  ليزری است.
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 ليونيبالفاصله احضار نمايد اين رقم ميتواند تا ھفده م راتن ليون ياشاره دوم ارتش ايران ميتواند با يک
  سه ھفته خواھد بود. بالغ شود مدت زمان اين احضار بين دو الینيز تن 

  و ادامه آن مشکالت فراوانی را دامن گير ميشود. حمله به ايران پراز پيچ وخم وکاری بس دشوار است
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  2011ايران در سال 
واليت   رماعالم کردکه (فدائيان ح  مانده نيروی ھوائی جمھوری اسالمی ايران ژنرال «حسن شاه صفی»فر

«شاه    ايران به نحوبسيار خوبی به پايان رسانيده اند.  تمرين ھای ھوائی خودرادرناحيه شمال شرقی  سه)
  صفی» به خبرنگاران گفت:

انقالب   ھوائی بزرگترين رزمايشی از ابتدای مايش نيرویرز  به اقرارتمام ناظران ومتخصصين، تمرين يا
 ١٩٨٨-١٩٨٠جمعی درست مشابه باشرايط جنگ سالھای    عمليات) است که دراين رزمايش  ١٩٧٩(سال

جمھوری  نچه که بدانديشانآباعراق بود. اين رزمايش نشان دادکه توان دفاعی ارتش وابعاد آن بخالف 
  ن را به امنيت رسانده است.ايرا اسالمی ميگويند گسترش زيادی يافته وملت

 جنگ ھای الکترونيکی توسط  جنگنده ھای جت بهه در ششم سپتامبر شروع شدھايی ک  تمرينجريان  در  
 ضمن  توسط ايران بنام ھای (سائقه وآذرخش)  شده  اجرا گذاشته شد اين تمرين ھاتوسط جت ھای ساخته

  .صورت پذيرفت اديوئی)ميز اھدافشان باروش کامل (سکوت رآ        ّ    کردن موفق يت  بمب باران

 ايران تنھا جنگنده ھائی ھستند که ميتوانند ران ھای مخلتف نيروی ھوائیدبين اسکا (سائقه وآذرخش)
  ثابت ومتحرک خودرا درسکوت کامل راديوئی تعقيب ومورد اصابت قرار دھند. شب اھداف در

  مورد استفاده قرارگرفت.گوناگون در چھار رزمايش  تاکتيک ھای متعدد ووسايل رزمی ،وسايل مختلف

  ،۴اف  ،۵ھواپيماھای باری وحمل ونقل ھمچنين (اف    ،جنگنده ھای بمب افکن  ،صفی از جت ھای جنگنده
 و ) درکليه تمرين ھا١٣٠-لوجستيکی (سی  و ھواپيماھای )٢٩) وبمب افکنھای (ميگ ٢۴سوخوی

  بکارگرفته شدند. رزمايش ھا

قبأل ھم اعالم کرده بودکه ايران  چيت فروش» سين«ح سخنگوی رزمايش ھای نيروی ھوائی ژنرال
نيروی   ،رزمايش  گيرودارھمچنين در  .را دراين رزمايش به نمايش خواھد گذاشت  وکنترل جديدی  فرماندھی
 ۵۵پوندی قادر ھستند تا ٢٠٠٠خودکرد. بمب   اقدام به آزمون شليک بمب ھای ھوشمند (قاصد) ھوائی
خرين رزمايش آ اصابت قرار دھند درمرحله  ی وياکنترل را موردفاصله را طی کرده وھدف ناوبر مايل
آميزی موشک ھوشمند مجھز به رادار خودرا    «محمد علوی» اعالم داشت که ايران بطور موفقيت  ژنرال
  قراردھد. رد اصابتبا صد در صد دقت مو آزمون گذاشت اين موشک قادراست اھداف متحرک را نيز به

 در اثنای تمرين درشمال شرق ايران )٢۴خوی مين ازجت جنگنده (سوموشک ھوا به ز «علوی» گفت:
نيروی ھوائی ايران ھمچنين شليک  تخريب نمايد. شليک شد وتوانست ھدف متحرک خودرا صددرصد

 ميکرد درمقياس درجات مختلفی دراثنای رزمايش  وتلويزيونی که موشک ھا را راھنمائی  ترمينال،  ليزری
ھوائی موفقيت شايانی کسب نموده وھمچنين  نايعن درسالھای اخير درصايرا؛ قرارداد مورد ازمون

 صنايع   ٢٠٠٨توانسته است در زمينه تکنولوژی ساخت ھواپيماھای نھانکار بدون صدا دست يابد. درسال  
را راه اندازی   (سائقه وآذرخش)  جت را بنام ھای دفاعی ايران توانست خط توليدی ھواپيماھای جنگنده

  نمايد.
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خودرا ھمراه بمب افکنش به نحو موفقيت آميزی  ساخت وئی)-إی –درماه جون رادار پوششی (يو ايران
گ تحميلی عراق توسعه داد تا جن  ١٩٨٨-١٩٨٠جنگ    گيرودارآزمايش نمود. ايران ساخت اسلحه را در

  جبران نمايد.را  آمريکامحاصره اقتصادی 

وجنگندھائی را توليد کرد واظھار داشت که ساخت   ک ھاموش  اسلحه نفر بر،  ،ايران تانکھا  ١٩٩٢ازسال  
  بمنظور عمل تھاجمی به ساير کشورھا. اسلحه ھا فقط بمنظور خدمت درامر تدافعی است نه  اين

دريک   ،درمورد دخالت در امور سوريه اخطار داد  سپاه پاسداران جمھوری اسالمی ايران به دولت ترکيه
شخصيتی بلند پايه از سپاه پاسداران نقل  از زبان صادق)ھفتگی (صبح مندرج  شده در نشريه  مقاله

شرقی ھا بمنظور بی ثبات کردن رژيم   خودرادرجھت تامين نظرات کمپين  نيروھای نظامی    ميکند که ترکيه
ترکيه سعی در ايجاد بلوائی در سوريه دارد که ھم   ھمين منبع گفت:. سوريه کرده اند وارد «بشار اسد» 

مده است که به ترکيه اخطارشده است که ايران دخالت ترکيه را در  آ نوشتهدر آن  ن کشور استآمرز با 
  .سوريه تحمل نخواھد کرد

مطلع ھستند وايران ھم کتمان نميکند اگر  ھمه دنيا از ارتباط بين سوريه وايران ھمان مقاله ميگويد:
د مطمئنأ حوادثی را به دنبال ا داشته باشاين حرکت ر وقصد به ادامه رفتارش تاکيد بر دخالت  در ترکيه

  .خواھد داشت ودرنتيجه مارا درشرايطی قرارميدھند که بين سوريه وترکيه يکی را انتخاب کنيم

که سوريه از نظر ايده لوژی ھم سنگ ايران است   وقتی سوريه را درترازوی قضاوت قرار دھيم می بينيم
بچاپ رسيد که «علی خامنه ای» رھبر جمھوری   اين مقاله زمانی  . ايران ھم سوريه را ترجيح خواھد داد  و

الت درسوريه منع ميکرد وبه ترکيه نيز اخطار دادتا از را از دخ «اوباما» آمريکااسالمی رئيس جمھور 
که ميتواند توان موشک پرانی ايران را   موشک ھای دفاعی «ناتو»  تن درامر استقرارگنھمکاری با واش

يد. ھمچنين «خامنه ای» تھديد کرد که ترکيه ميتواندھدف بسيار کند خودداری نمابسوی اروپا متوقف 
رھبر سوريه  درمقاله سپاه آمده است که: از ديدگاه ايران اين باشد.  مناسب برای موشک ھای ايرانی

نجا متوقف  آدر    اگر ھرچه زودتر دخالت بيگانگان  ،ّ             ح ل وفصل نمايد  است که مسائل مربوط به خودشان را
  بازخواھد گشت. له به حالت اوليه خودسوريه بالفاص ودش

  روز جمعه گفت: «بان کيمون» سخنگوی سازمان ملل ومنشی آقای ٨٨ی»ي         ِ     «ادواردو د ل بو

 رکوزی» اسازمان ملل نياز به دستيابی وتصديق صداقت خبری که آقای «س (براساس خبرگزاری ايرنا)
يد واظھار نظری در مورداين مسائل نياز اضافه کرد که ھرگونه تائاو ضمنا    دارد.به آن اشاره کرده است  
  به بررسی بيشتر دارد. 

مساعی خودرابرای ساخت موشکھائی بابرد باال  آگوست ادعا کرده بود که ايران ٣١روز  رکوزی»ا«س
 رکوزی»اقای «سآاتھام  .آماده کرده است اتمی برای حمالت پيش فرضی به کشورھای فرضی واسلحه

مانی بود که بازرسان سازمان ملل مشغول بازرسی تاسيسات اتمی ايران دقيقأ مقارن باز ه ايرانعلي
تغير دادن برنامه استفاده از انرژی اتمی   چنين حادثه ای را گزارش نکردندکه ايران مشغول بودندوھرگز
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دولت فرانسه در سازمان  نماينده دائم   ٨٩» انجراد آردرھمين ھنگام « .اسلحه اتمی است برای ساختن
عنوان   نرا اشتباه در گزارش خبرگزاری (ايرنا)آ  رکوزی» عليه ايران را ردکرده وا«س  ه تھديدملل مسائل

  کرد.

 اخطار کرد ھرگونه خشنونت عليه جمھوری اسالمی  ايران درسازمان ملل متحدقای محمود خزائی سفير  آ
 عی ازخودشک وشبه ای عکس العمل دفا يچگونهشدوايران بدون ھ دمواجه با عکس العمل ايران خواھ

 ھم از شکوائيه   خبر گزاری (ايرنا)  .نخواھد گذاشت  نشان داده وھرگونه حمله به سرزمينش رابدون جواب
  خبرميدھد. ن کی مون»ا«ب قایآايران به دبيرکل سازمان ملل متحد 

مورد   اخيرا درباره ايران گفته بودرا که  رکوزی»ا خزائی آتش افروزی واتھام بدون پايه واساس «س
 يکی از ديپلمات ھای ارشد فقط موضع دفاعی دارد. قرار دادومتذکرشد جمھوری اسالمینکوھش 

 را محکوم مينمايد. ناحق وغير مسئوالنه جمھوری اسالمی ايران اعالم داشت که اينگونه سخنان
بلند واسلحه ھای اتمی  دوربرد اگوست اخطار کرد که ايران مشغول ساخت موشک ٣١رکوزی» درا«س

اتھام رئيس جمھور فرانسه عليه ايران    اندبرای ھمسايگان خطرحمله پيشتازانه داشته باشد.است که ميتو
اتمی ايران بودندو ھرگزھم   سازمان ملل مشغول بازرسی تاسيسات  بود که نمايندگان  ھنگامه ایھمزمان با  

  باشد. به عواملی دست نيافتند که ايران انرژی اتمی صلحجويانه راتبديل به سالح ھسته ای کرده

 تسويه اورانيوم نمود اين عمل درمحلی مخفی بنام  ايران شروع به تغيردادن سانتريفيوژھای خود درجھت
 آماده شده است تا (فردو) اعالم داشت. )اين خبر را رئيس بخش اتمی (فردو ،صورت ميگرفت «فردو»

که  عباس دوانی» قای «فريدونآ موضوع را نجا مستقر شود اينآتعدادی ماشينھای سانتريفيوژدر 
حال انجام    در  (فردو)  نطنز به پايگاه  از   ھااست به خبرنگاران متذکر شد: جابجائی سانتريفيوژ  عضوکابينه

  ميگيرد آقای دوانی افزود: است وبادقت زياد وبراساس استاندارد صورت

ق کوھھای بطور خيلی محرمانه ای در اعما سايت (فردو) .برای اين مرحله کار ھيچ عجله ای نداشتيم
علنی شدن موضوع فوق توسط قدرت ھای   .مايلی جنوب شھر تھران ساخته شدهنزديک شھر قم در نود  

  مد آن صدور قعطنامه محاصره اقتصادی ازآکه پی    مبنی بروجود تاسيسات (فردو)  ٢٠٠٩جھانی درسال  
به  تريفيوژاسالمی شد. آقای عباس دوانی نگفت چه نوع سان طرف سازمان ملل عليه رژيم جمھوری

قادربه غنی سازی بيست درصدی اورانيوم ھستند   ورمنتقل گرديده يا اينکه دستگاھھای مذک  پايگاه (فردو)
  يا نه.

آماده نصب  مطلع گردانيد که پايگاه (فردو) درماه فوريه ھمان سال ايران بخش اتمی سازمان ملل را
  ميشود.ميباشدو احتماأل درتابستان ھمان سال عملياتی  سانتريفيوژ

شھری ،  اخيرا در نطنز  را  امه اتميش استايران غنی سازی اورانيوم که قسمت حساس وبحث برانگيز برن
بانھای انرژی اتمی سازمان  ه  توسط ديد  مکررأ  که درمرکز ايران است بمرحله اجرا درآورد که اين پايگاه

اعالم داشت که ايران ميزان دوانی  قای عباسآدر ھشتم ماه ژوئن  ملل مورد بازرسی قرار گرفته است.
به   (نطنز)رصد بيشتر خواھدکرد ومحققا عمل غنی سازی را از از بيست د  را خود غنی سازی اورانيوم

 ايران تحت چھار مرحله محاصره اقتصادی توسط سازمان ملل قرارگرفت و .منتقل خواھد نمود (فردو)
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رسمی گفت: ما مصرانه برسر  يک مقام درتھران  .بود ھای غنی سازیه توقف برنامآنھم بخاطر عدم 
که بحد کافی سانتريفيوژھائيکه  در ماه جوالی ايران اعالم داشت خواھيم بود.سازی  ادامه برنامه غنی

  انجام دھد نصب کرده اند. مرتبه سريع تر از ماشين ھای قديمی ۶يا  ۵بتوانند غنی سازی اورانيوم را 

 برای کالھک ھای اتمی باشد. ھم کاوشی  و ی توليد سوختغنی سازی اورانيوم ميتواند کاربردی برا
ھای انرژی اتمی و   ينده نگری درطرح آاين موادسوختی فقط برای    ن مدعی است که استفاده انبوه ازايرا

تھران «  ؛انديشدميباشد برخالف آنچه که غرب مي  دارد  را  نھاآقات راکتورھائيکه قصد ساخت  ھمچنين تحقي
جمھوری اسالمی اورانيوم را فقط تاحد سه الی پنج درصد غنی سازی   .»ی استقصدش ساخت اسلحه اتم

  گزارش کردند.  (می) سازمان ملل درماه خرين خبری است که بازرسان انرژیآميکند  واين 

موثر در    یبمب ھاواجرای طرح کليدی برای ارسال    به آرامی مشغول تدارک طرح   ھيئت دولت «اوباما»  
کوشش ميکنداتحادی با ھم پيمانانش   آمريکادولت    .به خليج فارس استئل جنگی  اھداف عميق وساير وسا

  از اين خبر .اولين قدم وکوشش دراجرای ھدف فوق ميباشد ورد اينآدر خليج فارس عليه ايران بوجود 
ھدف فروش وسائل جنگی بطور گسترده به کشورھای امارات   .نشر گرديد  طريق روزنامه (وال استريت)

برای ھدف قراردادن اھداف ثابت تقويت کنند اين وسائل جنگی  نان راآکه قابليت ھوائی  عربی آنست
ھستند.   نھا سالحھای  بسيار  پيشرفتهآ  ر داردنوعی تونل ھائی است که ايران باواستقرار  شامل بانکرھا،

ره به کشورھای امارات عربی بطور رسمی به گنگ اينگونه وسائل جنگی انتظارميرودپيشنھادفروش
 –جی    ،جنگ افزار برای اھداف ثابت  ۴،٩٠٠رسمأاجازه فروش حدود  آمريکاارائه شود تا دولت    آمريکا

سعی در بوجود آوردن  دولت «اوباما» .أس ھمراه با  ساير سيستمھای جنگی رابدھد –إم  – إی  –دی 
  ميباشد که اين کشورھا شامل:مشاورت وھمکاری  کشورھای خليج فارس برایشش عضو از 

  توانند ھم سنگ ايران بشوند.مي کويت ميباشند که جمعأ امارات عربی و ،قطر ،بحرين، عمان ،ربستانع

 (پنتاگون)  استراتژيکی با دولت ھای فوق داشته است و  بطور منظم مذاکرات  آمريکادر ماه ھای اخير دولت  
فوق را بيافزايد. فروش قابليت کشورھای    تا  دارد  نھاآدر اصالح وھمکاری با بخش امنيتی وارتشی  سعی  

پيشرفته به عربستان فروخته شده ی ھواپيمادالر ليونيب ۶٠نطور که ضبط گرديده حدودآنھا آ اسلحه به 
وساير تجھيزات نظامی     إم–إی    –دی    –که بعضی از آنھا مجھز به دوھزار پاند جی    )١۵که شامل (اف  
، ميان ھای فروش موشکھای (استين گر)  طرح   رابه  آمريکا(پنتاگون) توجه کنگره    اخيرا  .پرتوان ميباشد

اينگونه موشک ھای تدافعی را   حتا قصد دارد که ساختنآمريکا .عمان جلب نمود برد و ھوا به ھوا به
کشورھای فوق  در سراسر منطقه آغاز نمايد ھدف از ساختن اينگونه موشکھا درمنطقه اين است که

د وبرد کوتاه ايران از خود دفاع نمايند. دولت امارات  ن برامي ،بتوانند درمقابل موشک ھای بالستيکی
کشورھای   .حمل نمايندبمب ھای سنگين با خود    دندارد که ميتوان  ١۶جنگنده  إف    ناوگانی از ھواپيما  عربی

 ھزار ونھصد چھارقصد ساخت سنگين به اسلحه خانه خود اضافه نموده  فوق اخيرأ ھم صدھا بمب
ئی آمريکارسمی  برگرفته از گفتار رسمی يک مقام    مطالب فوق ھمگی  رند.نيز دا  را  بمب جديد  )٩٠٠،۴(

   .ميباشد
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ساير وسايل  و إم) –إی–دی–جنگنده ھای امارات مجھز به سيستم (جی گفت:  ٩٠«آ نتونی کوردز من» 
مطالعات    استراتژی و  مرکز  که درد اونق بر ناوگان قديمی ايران داشته باشيجنگی ھستند که ميتوانند توف

  .ايران بايد امارات راخيلی جدی بگيرد کهن افزود يھمچني استشاغل  آمريکابين المللی 

 آمريکااست وتسھيالت فروش آن از طريق دولت  ساخت شرکت (بوئينگ) أس)–إم –إی  –دی –(جی  
 مندرج نميشوند مگر کنگره بطور رسمی و آمريکاصورت ميگيرد بيشترمعامالت اسلحه ھا در نشريات 

را  ود قيمت ونوع سيستمی که بفروش ميرسدمشروط به اينکه حد باشد، ن موافقت کردهآی با نوشتار
  آمريکااز ھرگونه اظھار نظری دراين مورد خودداری نمود حتا سفير  ، سخنگوی (پنتاگون)شامل گردد

 وش ورد. يکبار ھئيت دولت اعالم داشتند که قصد فرآني  امارات نيز دراين خصوص اظھار نظری بعمل  در
«لئون  آمريکاوزير دفاع  غير قانونی اعالم داشتند. اين معامله را ران اليحه اسلحه را دارد ولی قانونگذ

ومتحدانش مجھز شدن ايران به انرژی اتمی غيرقابل قبول است اما تاکيد  آمريکااز نظر  گفت: پانه تا»
 درصورتآمريکاته ای برتمايل که ميتواند بطور ناخواسکرداستفاده از قدرت نظامی آخرين گزينه است 

بسيار خطرجدی برای منطقه باشدو بھمان طريق   حمله به ايران ميتواند  به ايران اثر بگذارد.حمله نظامی  
  . ونيروھای مستقر اودرمنطقه آمريکا برای

در مورداستفاده صلح جويانه ايران از برنامه اتمی آنست که ايران  إی)–ئی –ِ   إ ی –(آی  آخرين خبر از
ايران اين اتھام رارد کرده واعالم کرد  .مصارف نظامی  استبه استفاده از انرژی ھسته ای برای  متھم

غير حرفه ای وبراساس انگيزه ھای سياسی تھيه شده آنھم تحت فشار ھای  ،که اين اتھامات نا متعادل
  مانانش ايران را وھم پي آمريکا .وارد آمده استبه آژانس مذکور  آمريکاطريق  از  شديد سياسی که عمدأ 
تا سازمان ملل را مجبور به   برنامه ھای نظامی اتمی واستفاده نا مطلوب از آن کرد متھم به دنبال کردن
  نمايد.محاصره ی اقتصادی م اجرای مرحله چھار

آورده   از واشنگتن بعمل  إی)–آی  –(پرس تی وی) مصاحبه ای را با «فيليپ جی رالدی» تحليل گر (سی  
  ميباشد. آقای «يوکيا آمانو» إی) -ئی -إی–وردآخرين گزارش مدير (آی که بحث آن در م

  در  سفير عربستان است سپس نقض حقوق بشر و  نقشه قتلولين اتھام زده شده به ايران  اپرس تی وی:  
ط دولت که اتھامات وارده به ايران توس اينگونه بنظر ميرسد استفاده از اسلحه ھای اتمی است. پايان
  ناپذير است.پايان  آمريکا

اتھامات روزی بطور ھماھنگ در شرايط خاص   من فکر ميکنم تمام اين ،نه اينطور نيست «جرارلدی»: 
براساس فشار به    رئيس جمھور «اوباما»  قایآخواھد شد تصورمن برآن استکه طرح ھيئت دولت    برمال

 آمريکامال اين فشارھا آن است که با اع من فکر ميکنم ھدف اصلی احتماال ؛شده است ايران بنا نھاده
  از ھر گونه حمله به ايران منصرف نمايد.را ايران را تحت فشار گذاشته تا اسرائيل 

آژانس بين المللی انرژی ميخواھد مسائله  آمريکا اين بازی تاکجا پيش خواھد رفت چرا پرس تئ وی:
  ؟د آوردھسته ای را درانحصار خو

 
90 - Anthony Cordosman 
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سازمان مذکور را در انحصار خود درآورد حقيقت آن است که حقيقتأ نميخواھد که    آمريکالدی»:  «جی را
 آمريکاقادراست ازھم پيمانانش به نحو احسن استفاده نمايددراين حالت است که من فکر ميکنم  آمريکا
اين تمام  الخره خواھيم فھميد که  اگذار روی زمان خروجی اين خبر باشد ھمچنين من باور دارم که ب  تاثير

بنابراين   ،اسرائيل ناشی ميشوند  يا  آمريکاازطريق سرويس ھای امنيتی    اتھامات است يا  که دال به  خبر ھا
شک   من فکرميکنم اينگونه خبرھارا با بايد به اين خبرھا که شايعه آسا درز ميکنند بادقت مواجه شد.

  تلقی نمود.

  يران داشته باشد؟که ميخواھد  تماس جديدی با اد  باقول «اوباما» داراين چه ارتباطی پرس تی وی: 

که او واقعا ميخواھدبه ايران نزديک شوديا  اين است ل «اوباما» من فکرميکنم که مشک «جی رالدی»:
خصوصأ  را ملحوظ نظر داردآمريکااما سياست ھای داخلی اياالت متحده  ،درحقيقت به جھان مسلمانان

اسرائيل ودوستانش ازسوی ديگر  با البی ھای دوباره انتخاب شدن از يک سو ومواجه اواحتياج او به 
اوفھميده است که اين جنگی است که پيروزی درآن  ،روش احتياط آميزی روبرو ساخته است ااو را ب

که مورد  ميسر نيست بنابراين من براين اساس فکر ميکنم که اوتصميم گرفته نوعی بازی راشروع کند
 بدبختی است  آمريکااين برای    پيروز از آب درآيد.  آتی  تا در انتخابات  نان باشدآقه اسرائيل ونيازھای  عال

  ھمچنين برای اسرائيل وايران.

 نکه (پکن)آکرده است حتا باوجود  را چين ازماه گذشته شروع به دادن طرح ساخت موشک به ايران
ه  به خاطر برنامتادرمورد محاصره اقتصادی ايران    بودمواجه شده  بافشار  آمريکا  ازطرف متحدانش نظير

 درج نموده )(جنز ديفنس خبرگزاری ھفتگی را اين خبرھا تری رااتخاذ کنند.ت ش روش سخ ا  اتمیای ھ
  بود.

روابط نظامی ايران وچين به دو دھه قبل برميگردد زمانی که دولت روسيه از حمايت ايران در زمينه  
آغاز   ا داردرآمريکاکاربردعليه موشک ھای ھوائی اسرائيل و  شک ھای دفاع ھوائی کهتحويل سيستم مو

  گرديد.

از باز شدن کارخانجات ساخت ومونتاژ کردن  سردبير مجله جنز در ھفتم مارچ خبر «ربرت ھيوسن»
مثل  خصوصيات فنی (نصر) را داد. »پيروزی يک وضد موشک کشتی ،نصر يک«موشک ھای  قطعات

  چينی ھاست. )٧٠۴-کشتی (سی موشک ضد 

کنترل سپاه پاسداران است که توانست موشک ھای   تحتشکوفائی صنايع دفاعی ايران    گفت:  «ھيوسن»
-کشتی که طرح آن چينی است ومشابه (سی  ضد
است توليد کند. (سی   ١٩٩٠متعلق به سال    )٨٠١
که توسط گروه ھوا فضای چين که اھداف   )٧٠۴

تن  ۴٠٠٠تا ١٠٠٠به ظرفيت  آن کشتی ھائی
  .است آمريکاموشک دريائی  موشک ضد )١١٩إم  –جی   –موشک ھای (إی  ميباشد که معادل
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ھا احتماال   )٧٠۴(سی    .پوندبا کالھک ميباشد  ٢۴٠مايل با وزنی درحدود   ١٠۶               ُ     موشک ھای مذکور ب رد  
  توليدکردند.   بنام (نصر)  راچينی ھا نسل جديدی از آن  درصد قدرت کشندگی دارد ايرانی ھا با مساعدت  ٩۵٫٧

 ير داده ونسل جديدی از آن بنام (نور) توليد کردندغيت  ايرانی ھا با مساعدت چينی ھا اين نوع موشک ھارا 
  ير بيشتر.يک اصلی وقابليت تغتر از موش        ُ        است با ب ردطوالنی )٨٠٢ –که معادل نسل چينی (سی 

 )٨٠٢در ساخت (سی  خصوصأ  سبقت گرفته اند  ھامشاھده کرد که ايرانيان از چينی    در حقيقت «ھيوسن»
ولی حاال اين موشک کاربرد شليک  زمين از طرف کشتی بود شليک بهکه قبال فقط اسلحه ای برای 

باشد. طی اين  میبسيار زيادی نيزدارد که ميتواند ازھلی کوپتر شليک شود ودارای سرعت ھم ھوائی 
اين  با موفق بوده و نھا چينی استآکه سيستم  سالھا ايران درساخت وتوليد موشک ھای ضد کشتی

و اين   خود بگيرند  کنترلتحت    ر خواھند بود که آب ھای خليج فارس را اسلحه ھا نيروی دريائی سپاه قاد
ُ                     ھمان منطقه ايست که آگر حادثه ای ر خ دھد نيروی دريائی   بشدت ضربه خواھد خورد. روز شنبه   آمريکا                                

رارکرده بود ھرمز برق  که در تنگه  تمرينات سه روزه خود بنام «پيامبر بزرگ»  داران بهپاساه  گذشته سپ
عليه اياالت متحده   دروازه خليج فارس است که محلی استراتژيکی جنگی  تنگه ھرمز گلوگاه و  ،خاتمه داد
  ميباشد.  آمريکا

شليک شود  وھمچنين پايگاھای زمينی جنگی ست که ميتواند ازکشتی ھای                ُ      (نصر) موشک ميان ب رد ا
آماده حمله وجنگ ده کندکه آرتش ايران ارا  محسوب ميشود وھرزمانتوليد انبوه آن افتخاری  برای ايران  

  آوری است.

المللی محيط کمک کرد تا عھده دار آب ھای بين    چين به تمھيدی زيرکانه ومکارانه ايران را  «ھيوسن»:
  . خود باشد واين روش ھنوز بين دوملت ادامه دارد

 .که نوعی ازموشکھای پرتابی ھوائی بود متعاقبأ ھم توليد نسل جديد موشکھای نصررا توسعه داد
چينی که فقط جنبه اسلحه ی   سازی به سبک وطرح  فنی ديگری دربرنامه ھای موشک مکاری ھایھ

ازنوع موشک ھای   ٧٠۵سی  (نظير  ديران ساخته خواھدشد بعمل آماصادراتی داشت وبنظرميرسيد که در
ی جای تعجب نيست که چين درمقابل فشارھا   بوجود آمدهبا چنين رابطه محکمی که بين ايران وچين  )  سبک

چين مشتاق منابع نيرو وسوخت برای توسعه  محاصره اقتصادی ايران مقاومت بخرج بدھد. غرب برای
است حدود دوازده درصدازواردات نفت چين ازايران است واوکوشش ميکندکه خطوط نفت وگاز   اقتصادی
ن ملل  حفاظت قرار گيردواين ھم يکی ديگر از عوامل محاصره اقتصادی ايران توسط سازما ايران در

کارخانجات   در  (نصر)  موردتوليد موشکھای  در  چينی ھا ھيچگونه شکی  ميگويد:  «ھيوسن»  متحد است.
بلکه اين حادثه عامل  ؛مده ندارندآبوجود  ايران که توسط وزير دفاع متعصب سرتيپ «احمد وحيدی»

  ديگری درمستحکم کردن ادامه روابط نظامی وصنعتی بين دوکشور ميباشد.

ميزی در پذيرش آايران بطورموفقيت  .....ه کردبرخالف دولتھای روسيه وچينمشاھد «ھيوسن»
که درست در تغابل آن چيزھائی ميباشد که داشتن آن    آنرا نيز طالب است  تکنولوژی قابليت داشته ومحققأ 

 خريد  در گشوده گرديده تا راھی بين جناحھای مقامات باالی ايران (حتا مقامات ارتشی) .خوب است
ن ھم درايران صاحب نفوذ شده وبدين وسيله ت ساخت پکن اعتماد نشان دھندودرعوض چيمحصوال

روشی ايران رابرای تھيه  طبيعی ايران دست يابد. درحاليکه چين براساس چنين توانسته است به منابع
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تکنولوژی موشک ھاحمايت ميکرد که اين عمل خيلی کم ويا ھيچ تاثيری درتوان ايران روی ساخت 
  ی بالستيکی نداشت.موشکھا

ازبين خواھد  آمريکادرنھايت درجنگ با  که سالحھای استراتژيکی ايران ميکند گيری«ھيوسن» نتيجه 
  رفت اما بھر صورت سالحھای جنگی ميتواندخطری برای برھم زدن توازن منطقه باشد. 

سرائيل بمنظور با  طرح ساختگی برنامه ريزی ترورتوسط ايران چراغ سبزی به دولت ا دولت «اوباما»
  .دوھفته آينده نشان داد اين گزارش براساس منبع موثق ارتشی افشاء گرديده استبه ايران ظرف  حمله

رام وبانرمش با دولت ايران ارتباط آبطور خيلی  لمانآاسرائيل معتقد است که کشورھای بزرگی مثل 
  برنامه ھای اتميش ادامه دھد.  برای  د واجازه ميدھند که ايران به غنی سازی اورانيومنميکنبرقرار

روزنامه دو ماھه ای اعالم داشت اسرائيل فرصت داشت تاحمالت نظامی راعليه ايران صورت دھد يک 
  ولی چون مواجه با زمستان گرديداينگونه حمالت نمی توانست انتخاب مناسبی باشد.

  يو بعمل آورد در اين بازديدبازديدی از تل آو «لئون پانه تا» قای آ آمريکادر سوم اکتبر وزير دفاع 
  .وگرفتن چراغ سبز برای حمله به ايران بودند يلی ھا سعی در قانع ساختن او در ستيزه جوئیاسرائ

دست دوم را   ماشينھای ترور کامأل تخيلی را سرھم کردند که ايران يک فروشنده ،کمتر از ده روز بعد
  بينند.ا تدارک ببھانه قصد حمله نظامی به ايران ر ترور کرده تا بدين

ِ                    «پاتريک س يل» ازخبرگزاری خليج         :  

اسرائيل وجريانات امنيتی در موردحمله يا عدم حمله   ھفته ھای اخير بحث تنش برانگيزی درون ارتش
صل بگومگواين بود که چگونه اطمينان حا مسئله کليدی اين ،تاسيسات اتمی ايران به وقوع پيوست به

يا اينکه درصورتی اسرائيل ماشه جنگ تمام   سرائيل ھمکاری خواھدکرد ودراين حمله با  آمريکا  کنند که  
  ؟مداخله خواھد نمود آمريکابچکاند  عيار را

برای اينگونه مداخله نياز به اعالن يک ترور ساختگی دارد درست ودقيقأ نظير آنچه که ماه گذشته در 
ه سازی واطالع رسانی اين ادعا عليه مشغول آماد  آمريکانگاميکه سرويس امنيتی  ھ  داشتند.جرايد اعالم  

درتدارک اتھامی عليه ايران است که صرفا  ش کرد که دولت «اوباما»رايران بود روزنامه تايمز گزا
  منزوی کردن ايران ميباشد. ورای روش

ُ             «تونی کار ون» مينويسد: چشم گيری درباال بردن محاصره اقتصادی  موفق به حمايت آمريکااگر دولت          
صورت گرفت دراين  عليه دولت ايران نشود خصوصأبعداز تھديداتی که اخيرأ شھای مجازاتیيا ساير رو

خواھد افتاد وچنانچه اگر سببی ايجاد شود که ايران از خط قرمز عبور کند   «اوباما»  حالت توپ به زمين
ياسی «اوباما» زير فشار زيادی برای اجرای مقاصد خود يا ريسک باالئی درصورت نشان دادن نرمش س

درحمايت فزاينده عليه ايران بعمل  به ايران درزمان انتخاباتش مواجه خواھد شد. با شتابی که نئوکان ھا
ھمانطوريکه ماه فوريه سال قبل  بخود حق خواھد داد که به دنبال تغير رژيم نيز باشد «اوباما» رندمياو

  ط به حمله به ايران خواھد بود.«اوباما» که ابقاءاو در رياست جمھوری منو ارعاب ضمن ،عمل کرديم
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  به ايران باشد.  بھانه خوبی برای درگيری وحمله ما چنين گمانه زديم ھر کوششی درجھت ترور ميتواند

که اسرائيل در پائيز آماده ضربه زدن به ايران  شناسان جغرافيای سياسی مداومأ اعالم خطر ميکردندرکا
  است.

ک)  -اف –بی  –به (ک  إی) –آی –(سی  سال سابقه دار ٢١پرسنل از  جوالی گذشته «روبرت بائر»
طرح حمله ای درماه سپتامبر به  «نتان ياھو» قایآنجلس گفت که نخست وزير اسرائيل آروزنامه لس 

ايران را داشت که مصادف با درخواست عضويت فلسطين از سازمان ملل متحد گرديد. مقام رسمی پيشين 
 بدر زمان او شاغل مناس ازافراديکه ه دارای منابع انسانی مختلفی ک قای «استيو پازی نيک»آ آمريکا

که طرح ترور بطور کلی ساختگی وفقط بھانه ای برای حمله اينگونه خاطر نشان کرد  امنيتی حساس بودند
  نظامی به ايران بود.

  . ه استدريافت داشترااو ھمچنين خاطر نشان کرد که اسرائيل اخيرأ انبوھی از بمب برای اھداف سخت 

 سفيرعربستان «عادل ال جوبير» که حاال بصورت نقل قولھمان طوريکه اثبات کرديم  اتھام طرح ترور  
ھمگانی درآمده اظھارات «جان کری» به «جان مک کين» است که فقط انگيزه ای برای حمله نظامی به 

  انگيزه ای کامأل خيالبافانه.  ،ايران بوده وبس

بی  – ون (إف اظھار داشت که شخصيتی از در نشسته «انتونی شافر» ئی بازآمريکا سرھنگ دوم افسر 
  از ده جزئيات طرح حملهنھيچگونه مدرکی يا اسنادی که بيان کنبرای او افشاگری کرده است که  آی)–

باشد وجود نداشته وتمامی اين رخدادھا ساختگی است ودرپس اين رخدادھا سلسله   جی)  – ُ  إ     –(دی    کانال
ميشناسند به  وافرادی که اوراگاھی با فواحش محشور بوده  از ھر مست وکله پوک کهجنبانش انسانی 

  داده اند.  «جوک» او لقب

چنين رخدادی رابرای ايران بوجودبياورند   ميخواھند  يست کهشھای مداوم آنھابدون شک اين آخرين کوش
  .چنين دامی نيافتنديران بحد کافی تجربه دارند که درا چرخندگان

 درفرصت ھای مناسب جبران خواھد کرد. سھل انديشی  رد حتمأ ايراننظامی مستقيمی صورت گي  اگر حمله 
بريتانيا واسرائيل در  ،آمريکااست باورکنيم که کنشھای منفی درآينده قابل استفاده خواھد بود اما اگر 

  صدد بمباران کردن ايران باشند عکس العمل ايران بسيار تند ومرگ آسا خواھد بود.

  خواھدشد. پايان  که در آن صورت به جنگ سوم جھانی  ؛  چنين حادثه ای رخ ندھديد اميدوار باشيم که  بيائ

  

  پايان
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