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  ها و ايران موساد، نئوكان 
  جنگ جديد در خاورميانه يا رسوايي بزرگ در آمريكا؟

  بحث آزاد در فيسبوك

  
   2011اكتبر  19/ 1390مهر  27، شنبه چهار

هاي خونين مصر ميان قبطيان و نيروي  درگيري، با مباحثه در پيرامون 1390مهر  18بحث حاضر از دوشنبه، 
، آغاز شد و سپس با پخش ادعاهاي جنجالي »العربيه«مصاحبه آقاي صادق زيباكالم، منتشره در وبگاه انتظامي و 

 11مهر/  19 ، و رابرت مولر، رئيس اف. بي. آي.، در آمريكااريك هولدر، دادستان كل و وزير دادگستري 
ها و ايران: جنگ جديد  نئوكانموساد، «اوج گرفت. در اثناي بحث، و با الهام از مباحث مطروحه، مقاله  اكتبر

اكتبر  13/ 1390مهر  21صبح پنجشنبه،  8را نگاشتم كه ساعت » ؟آمريكادر خاورميانه يا رسوايي بزرگ در 
زمان در وبالگ و فيسبوكم منتشر شد. ادامه بحث ذيل مقاله فوق در فيسبوك ادامه يافت. متن حاضر  ، هم2011

اكتبر  18/ 1390مهر  26بعدازظهر سه شنبه،  4ساعت  است تاكنندگان در بحث  حاوي نظرات مهم شركت
2011 .  

جنجال اتهام ترور عليه ايران، منصور ارباب سير است. معهذا در تحليل و بحث آزاد گاه «نام فرد متهم در 
  آمده است. » ارباب سيار«براي رعايت امانت به شكل نقل شده در منابع مختلف به صورت 

كردم » سانسور«از دوستاني كه مجبور به حذف نظراتشان شدم، يا نظرات آنان را تلخيص، ويرايش يا 
  خواهم.  پيشاپيش پوزش مي

  در اين آدرس مراجعه شود: » پيج عبداهللا شهبازي«ها به  براي مشاركت در بحث يا مشاهده اصل كامنت
https://www.facebook.com/pages/Abdollah-Shahbazi/362754571744 

  شورش قبطيان در مصر

از سال گذشته، تحركات مرموزي براي ايجاد و تشديد خصومت ميان مسلمانان و قبطيان مصر آغاز شد. 
گيرند. در سال گذشته  در بر مي قبطيان مسيحيان بومي مصرند كه حدود ده در صد جمعيت اين كشور را

آميزي دال بر تحريف قرآن كريم بيان كرد.  كشيش بيشوي، نفر دوم كليساي ارتدكس مصر، سخنان تحريك
با تحوالت انقالبي در مصر و سقوط حسني  ]+هايي از مسلمانان را برانگيخت. [ هاي گروه اين امر اعتراض

آتش زدن كليساهاي قبطيان مصر از سوي عوام تحريك شده يا مواردي از  2011از ماه مارس مبارك، 
   ]+، +، +[آغاز شد. يافته  هاي سازمان گروه

هاي حقوق بشر تبليغات وسيعي را به سود  اين حوادث مرموز به اوج خود رسيد و سازماندر اوائل اكتبر، 
هاي حقوق بشر  دكتر نقيب جبرئيل، رئيس اتحاديه سازمان 1390مهر  15/ 2011اكتبر  7در قبطيان آغاز كردند. 
مهر دكتر  18اكتبر/  10و در  ]+» [قبطيان، زندگي و كليساهاي آنان در معرض خطر است«مصر، مدعي شد كه 

بهار عربي، خزان كليساهاي قبطي «درج كرد: در يك وبگاه كانادايي اين عنوان را براي مقاله خود  سوليد فار
   ]+» [مصر.

حاميان قبطيان، از نوع نقيب جبرئيل و وليد فارس، كه اينگونه به تبليغ در پيرامون حوادث مشكوك فوق 
  خواهند؟  اند كه هستند و چه مي مشغول

» بشر«دان قبطي است كه از زمان مبارك خود را بعنوان پرچمدار دفاع از حقوق  يك حقوق نقيب جبرئيل
  ] +تفاوت بود. [ و البته در قبال نقض حقوق انساني مسلمانان مصر بيكرد  ميقبطيان مطرح 

كند و هم اكنون  تبار است كه در واشنگتن با نهادهاي نظامي و امنيتي كار مي يي لبنانيآمريكايك  وليد فارس
هاي فعال و همكار  نئوكان] وليد فارس از +». [ها بنياد دفاع از دمكراسي«است در » پروژه تروريسم آينده«رئيس 

. فارس، انقالب در حال وقوع، و جنگ عقايد، جهاد آيندههايي چون  شبكه فاكس نيوز است و نويسنده كتاب
عليه ايران » توطئه ترور«در كارزار تبليغاتي دهد، در چند روز اخير به شدت  اش نشان مي كه وبگاه شخصي چنان

يي و نامزد افراطي آمريكا] ثروتمند +ميت رامني، [ ،در اوائل اكتبرحدود دو هفته پيش، ] +[. ه استفعال بود
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د در امور ، وليد فارس را بعنوان مشاور خو2012خواه براي انتخابات رياست جمهوري سال  حزب جمهوري
در بازتاب بسيار منفي داشت. كورت نيمو در ميان فعالين ضد جنگ سياست خارجي منصوب كرد. اين امر 

قرني سرشار از كشتار انبوه و جنايت عليه «مان  نوشت: ميت رامني، كه به ما قول داده براي» ووارزفاين«وبگاه 
بنوشته كورت نيمو، خارجي خود منصوب كرد.  به ارمغان آورد، يك نئوكان را بعنوان مشاور سياست »بشريت

عامل حزب فاالنژ لبنان در واشنگتن بود و اينك تمامي هم و غم او تبليغ عليه سوريه و  1980وليد فارس در نيمه دهه 

مجله «ماركسيست سابق و عامل سيا و گرداننده وبگاه به شدت ضد اسالمي  ]+، +[ ايران است. فارس با ديويد هاروويتز،

  ]+[ ارتباط دارد.] +[ كه خود پذيرفته به اياالت متحده خيانت كرده،  ]+، +[ ، »فرانت پيج
مهر قبطيان، ظاهراً در اعتراض به آتش زدن يك كليسا، به آشوبي دست زدند كه  18اكتبر/  10در سرانجام، 

هاي معين  قبطي، انجاميد. اين حادثه از سوي كانون 13نفر، از جمله  25به درگيري با پليس مصر و كشته شدن 
  با پوشش خبري گسترده همراه بود. 

  شود. آغاز ميميان قبطيان و پليس ه اكتبر قاهر 10بحث با بررسي حوادث خونين 
   2011اكتبر  10/ 1390مهر  18دوشنبه، 

گذاشت،  يكشته از جمله سه سرباز، بر جا تسياز ب شيكه ب س،يمصر با پل انيقبط يريدرگ يماجراشهبازي: 
  . اين خبر توجه كنيد: است زيبرانگ تأمل

با سنگ و كوكتل مولوتوف به طرف  يمصر نشان دادند كه تظاهركنندگان قبط يسراسر يها تلويزيون
  ]+. [كشند يها را به آتش م آن ينظام يكنند و خودروها يحمله م يانتظام ينيروها

  

تخم نفاق در انقالب مصر  جاديبود كه غرب مشغول ا نيا هانظر، در مصري قبطيان سايكلآتش زدن  يدر پمال فير: 
  است.

  

مصر هستند  خيتار يبازماندگان دوران هلن يكه از نظر قوم شود يمصر اطالق م يبوم انيحيها به مس يقبطشهبازي: 
با  الدياز م شيپ 30كه در سال  )انيموسيبطل(بطالسه  اي ييايسلسله پتولم، اسكندر بر مصر انيدوران حكومت جانشن يعني

  منضم شد. مرو يهفتم به امپراتور يمرگ كلئوپاترا
هستند كه در  ينخبگان مصر يايبقا انياست. قبط يمصر يبه معنا "وسيگپتيا" يونانياز واژه  "يقبط" يواژه عرب

دين روم به  يبر امپراتور تيحيمس طرهيجذب شدند و پس از س يروم -يو روم به فرهنگ هلن وناني يدوران سلطه طوالن
به مدت پنج  يالديمسوم زبان از سده  نياست. ا يونانيو خط آنان  كنند يتكلم م ودبه زبان خاص خ اني. قبطدنديفوق گرو

زبان به  نيشد و ا يقبط نيگزيجا يعرب جيمصر بود. پس از گروش مردم مصر به اسالم بتدر انيحيمس يسده زبان رسم
  .افتيفوق اختصاص  تياقل

 "ملكات"و به  دادند يم ليحاكم را در مصر تشك يگروه اشراف )، قبطيانزانسيبروم شرقي ( يدر دوران امپراتور
 ياصل يريعمرو بن عاص به مصر، درگ يدر زمان لشكركش ،يبالذر تي(وابستگان به پادشاه) شهرت داشتند. طبق روا

 انياعراب بر قبط ان،يو قبط انيروم ياصل گاهيپا ه،يم بندر اسكندريپس از تسل كنيبود، ل انيو قبط انيعرب با روم انيسپاه
اسالم (ص)  امبريمنسوب به پ ياتيزمان روا نيبرداشته شد. در ا شانياز ا هيجز هيسخت نگرفتند و در زمان حكومت معاو

دوم، عمر بن خطاب، به  فهيفتح مصر، خلدر زمان  ،تر پيشاست كه  يدر حال ني. اافتيرواج  انيبا قبط يرفتار دال بر خوش
  »نسل اندر نسل [در راه اسالم] به غزا روند. زيتا از آن ن ديآن بلد [مصر] را باز گذار«عمرو بن عاص دستور داده بود 

 يگرا يروم - يخاص به گروه نخبگان هلن يبه معنا "يقبط"كه در آن زمان واژه  كند يتعمق در دو گزارش فوق روشن م
 هيتا زمان معاو ياشراف قبط يول دنديدر زمان عمر توده مردم مصر به اسالم گرو گر،يعبارت د . بهشد ياطالق م زيمصر ن

[فتح به  به جنگ ايبه صلح گشوده شد  ايكه درباره فتح مصر وجود داشت، كه آ ي. ابهامپرداختند يم هيجز يحيعنوان مس به
  .گردد ي(ملكات) باز م يقبط تيمصر و اشرافعملكرد مردم  يگ دوگونه ني، به اصلح يا عنوه]

 يبه زبان عموم يتا بدان حد كه زبان عرب دند،يگسترده به اسالم گرو يكه توده مردم مصر به شكل يدر دوران نسان،يبد
به  شانيا ي. وفاداردنديتعصب ورز شيخو يروم -يو هلن يدر حفط فرهنگ و سنن اشراف انيبدل شد، قبط شانيا

آن است كه بيانگر حال  نيدر ع دهيپد ني. انروستياز ا شد، يشمرده م ينه شرق يياروپا ينيآئ تر بيش نكيكه ا ت،يحيمس
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عام  تياز مقبول شانينداشت و زبان و فرهنگ ا يگاهيتوده مردم مصر پا انيدر م يقبط يگارشيال يالديدر سده هفتم م
  برخوردار نبود.

امر، و  نيبود و ا يياروپا يكرديطبعاً رو شان، ينيو د يتعلق فرهنگ ليدل به ان،يقبط كرديمصر، رو خيتارمتأخر در دوران 
و تجارت با  يمال اتيبه عمل شانيمصر، سبب شد كه ا استيو س ينخبگان مسلمان مملوك بر اقتصاد كشاورز طرهيس زين

مانند  اني: قبطسدينو يم روليچ نيسر والنت بطور عمده بازرگان و صراف بدل شوند. يو به گروه دآورن يرو ترانهيبنادر مد
از خود نشان دادند.  يامور مال ييابتدا يها به شكل يديشد شيگرا شوند يبركنار م ياسيكه از قدرت س ييها تياقل يتمام

 يو مال يتجار ياه با كانون انيقبط ونديعوامل سبب پ نياست. ا يو رباخوار يگروه در عرصه صراف نيمنظور حضور فعال ا
آمستردام و  يهودي يگارشيالقبطيان و  انيم يالديم جدهميهفدهم و ه يها در سدهطبعاً و  شدبنادر جنوب و غرب اروپا 

  د. مآ دياستوار پد يا لندن رابطه
به  نانيا ها، يهموار شد و پس از خروج فرانسو انيقبط يو اقتصاد ياسيدر دوران سلطه فرانسه بر مصر راه اقتدار س

و  يو اقتصاد ياسيس ييعنوان دوران نوزا پاشا به يبدل شدند. دوران حكومت محمدعل يصعود محمدعل ياصل گاهيپا
  .شود يم شناخته انيو دوران اقتدار مجدد قبط يفرهنگ

مصر بودند.  يونيليم ميشش و ن تيجمع انيشمار در م كم يتياقلي در اوائل سده نوزدهم، قبطيان در زمان صعود محمدعل
. در ديهزار نفر رس 150و به  افتي شيپاشا، تعداد آنان افزا يو پنج سال پس از صعود محمدعل ستيب ،1830در سال 

. يعني كمتر از نيم درصد شدند يمصر را شامل م يونيليم 13 تينفر از جمع ونيليم ميحدود ن انيقبط ستمياوائل سده ب
  گزارش شده است.هزار نفر  600و  ونيليدو م يالديم 1960آنان در دهه  تيجمع

خروج ارتش در پي و  ايتانيبر تيپس از استقرار در مصر با حما، پاشا يمحمدعلاست كه  ياز چهار گروه يكيان يقبط
 ،انيهوديارامنه، اقليت گروه برغم مسلمانان يعني اكثريت مردم مصر، چهار  .كرد يخود را بر آنان مبتن تيحاكم ،ناپلئون
از  تيپاشا با كشتار و خلع مالك يمحمدعل تيحاكم .دپاشا بودن يمحمدعلبومي  گاهيپاو قبطيان مقيم مصر  يونانيتجار 

و هر  شدند يم ميتقسفراوان  فيمملوكان به طوا نيادارند.  نام »كيممال«مسلمان مصر انجام گرفت كه  ينخبگان سنت
ق./  1226صفر  5و در نمود  يرا طراح اريعتمام  يكش نسل كي عينقشه فج يمحمدعل ) خود بود.گي(ب »يبا«تابع طايفه 

را به بهانه سفر پسرش به حجاز به ها)  (باي كينفر از سران ممال 500م. آن را اجرا كرد. او حدود  1811مارس اول 
را شان  و هزاران تن از همراهان ديقتل رسان هآنان را ناجوانمردانه ب يهمانيم انيدر قلعه قاهره دعوت كرد؛ در جر يهمانيم

مصر  ياسيسنن س نيگروه متنفذ از سران جامعه مصر و وارث نيپاشا نه تنها ا يمحمدعل عام نمود. شهر قتل يها ابانيدر خ
 نيتر شبه به بزرگ كي نسانياموال آنان را به تصرف خود درآورد و بد يطور كامل امحاء نمود بلكه تمام را به ياسالم

قرن بعد رضا شاه با  كياست كه  يرفتار يخينمونه تار شيمصر پ يها يشا با باپا يرفتار محمدعل مصر بدل شد. دار نيزم
  انجام داد. ر،يو عشا التيها و سران ا خان ران،يا ينخبگان سنت

آنان تا  طرهيمصر به خدمت گرفت. س ياتيامور مال انيعنوان متصد را به انيقبط يمحمدعل رول،يچ نيبنوشته سر والنت
) تعداد 1920( روليدر زمان انتشار كتاب چ شد. ليتبد يبه قبط يدولت مصر از سال هجر يرسم يبدانجا بود كه سال مال

عنوان صراف، رباخوار و  از آنان به ياديزمان تعداد ز نيمصر مشاركت داشتند. در ا هيدر امور وزارت مال انياز قبط يريكث
 انياز قبط يارياكنون بس هم ييآمريكا يونرهايسيبه همت م سدينو يم روليچ كنده بودند.پا در سراسر مصر پرا تجار خرده

از  شيتا پ ديافزا يم روليچ .ستيآنان اندك ن انيبزرگ در م نيو تعداد ثروتمندان و مالك اند افتهي ييآشنا يبا فرهنگ غرب
) 1883پس از استقرار سلطه خود ( ها يسيبود. انگل زيآم و مسلمانان مصر تنش انيبر مصر هماره رابطه قبط سيسلطه انگل
  .دادند يم حيبر مسلمانان ترج »يحيمس تياقل« كيعنوان  آنان را به

، چنان كه شاخص انيقبط نهفته است. يمصر چه طرح ريكه در پس حوادث اخ ستيبا توجه به مسائل فوق، روشن ن
 ياز سو شود. يتلق افتهي سازمان ديبا رياخ يدادهايرولذا و  ستندين زيو نزاع و ست يرياهل درگمردم كاسب مسلك است، 

از سوي قبطيان » جزيه«كه مثالً خواستار پرداخت  به شدت مشكوك است زين انيقبط هيعل يسلف يعلما يرفتار برخ گر،يد
  اند.  شده

  مصر به چند كشور كوچك در سر دارند؟ هيو تجز يجنگ داخل جاديا يبرا يطرح يگر جهان سلطه يها كانون ا،يآ
  شان؟ياز ا تيو حما انيقبط "يكش نسل"در مصر به بهانه  يغرب يروهاياستقرار ن يبرا ستين يا بهانه ريحوادث اخ ايآ
  تر خواهد كرد. تحوالت حوادث را روشن ري. سمآن ندار يبرا ياست كه هم اكنون پاسخ ييها پرسش ها نيا
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  اسكان دارند؟ هي) در سوري(قبط قوم نياز ا يقسمت ايآمال فير: 
 

 ييايجغراف عيباشند. توز هيدر سور انياز قبط يقابل توجه تيجمعكنم  شهبازي: اطالع دقيق ندارم ولي تصور نمي
 كيهزار تا  ستيدو آمريكامتحده  االتيا ون،يليم ميسودان ن ون،يليم 15تا  5مصر شود:  ميگونه ذكر  نيا انيقبط تيجمع

پنج  تياست. جمعفاحش ارقام به شدت تفاوت  مينيب يكه م چنان] +[هزار نفر.  75ا يهزار، استرال ستيكانادا دو ون،يليم
  كجا؟ يونيليدر مصر كجا و رقم پانزده م يقبط يونيليم

  هاي جنگ عرب و عجم زمزمه

  محمود قاسمي: [به اين مصاحبه آقاي صادق زيباكالم در روزآنالين توجه شود:] 
  دارد شهياز اعراب ر رانيا نفرتمصاحبه صادق زيباكالم با العربيه: 

مبارزه قدرت  ليهمواره محل تناقض بوده است؛ نه فقط در دوره معاصر و به دل انياعراب و پارس انيم روابط
شده است. صادق  ليمردم دو گروه تبد يجمع ياز روانشناس يبه جزئ خيتار ير طامر د نيدر منطقه، بلكه ا

  ]+[ .دكن يمطرح م نهيك نيرا درباره سطوح مختلف ا يقيعم دگاهيزيباكالم د
  

 يبه برتر يابيدست يبرا رانيتالش ا«كنم:  را نقل ميكالم بايزآقاي عجيب است اين مصاحبه. برخي جمالت شهبازي: 
له ئمس نيا«و » .انيرانيا ياثبات برتر ينژادپرستانه برا يها زهيكه انگ ستين ياسيس يها زهياز انگ يآنقدر ناش يا منطقه

گاه شكست از چيها ه يرانيا«افزايد:  يم يو ».دارد خيدر تار شهيربلكه  ستيدر سطح منطقه ن يمحصول تناقضات امروز
خاكستر همچنان  ريدر ز يامر مانند آتش نيانگار كه ا. كنند يفراموش نم شيسال پ 1400را در  هياعراب درجنگ قادس

در « »كنند. يم انيب يسندر شكل خصومت با مسلمانان معموالً تنفر را  نيهم ا يافراد مذهب» «.تور شدن اس آماده شعله
  .»رديگ يت مئها از اعراب نش ها از تنفر آن ياز سن انيرانيخصومت اگفت  ديواقع با

 يفضا نياست در ا يا چه مصاحبه نيا ؟دارد ينيمعمأموريت  ايخودش را مطرح كند  خواهد يم باكالميزصادق  يآقا نيا
  . مصاحبه نياز ا رانميح است؟ يچه حرف نيا آشفته و پرخطر منطقه؟

  

 يها به بحث تيبا عنا اند طرف پشب بام افتاده زيباكالم از آن يكه آقا كنم ياست تصور م يچندمال فير: 
  .كنم يعرض م شانيچندان دور اه ن يها گذشته

  

كه مصاحبه با  ديتوجه كن د؟يسخنان را بگو نيتا ا كنند يرا ساپورت م باكالميز يچه كسانشهبازي: جناب مال فير، 
 است. هيالعرب

بر  رد،يگ يرا در نظر ممّلي منافع  ،و اعراب انيرانيا يخيآن هم درباره رابطه تار ،كند يمصاحبه مكه  هيآدم با العرب
ها كه  منطبق است با خواست نئوكان ها نيا ؟ستيچ ها نيگفتن هست. ا يها برا حرف يليو خ گذارد، ياشتراكات انگشت م

ها  حرف نيبا اعراب دارد؟ ا تيدر ضد شهير يو سن عهيچه اختالف ش يعني. كنند كيتحر رانيا هياعراب را عل خواهند يم
 يخيتار ونديو پ يختگيهمه آم نيها را؟ ا حرف نيا كند يمها تأييد  جدي اين حرف. كدام مورخ و محقق ستيمحققانه هم ن

شان اندك  ند؟ مطالعها كتاب نخوانده شانيشرح دادم. ا »ييگرا ييايآر«در بحث قبالً كه وجود دارد و اعراب  انيرانيا انيم
  را بخوانند.  يريمال يمرحوم دكتر محمد يهفته وقت بگذارند و كتاب شش هفت جلد كيغرض دارند؟  اياست 

ته؟ رف كجامّلي  عرق ؟يا زهيخصومت است. چرا؟ با چه انگ جاديا نيمنطقه. ا يكنون يدر فضا است مصاحبه سم نيا
. ستين ي. اجباركنند يرا نصب م آمريكاشان پرچم  در خانه ها ييآمريكااكثر  كجاست؟ يكجاست؟ شرافت مل يدوست وطن

  .ميريبگ ادها ي ييآمريكااز  ي. كم)سميوتيپاتر( يدوست : وطننديگو يم نيدوست دارند. به ا
.» رديگ يت مئها از اعراب نش ها از تنفر آن ياز سن انيرانيخصومت ا: «ديتوجه كن داند؟ يوضع منطقه را نم شانيا يعني

از اعراب نفرت دارند و به  انيرانيا يعنياز اهل تسنن نفرت دارند؟  يعيش انيرانيا يعني ستند؟ين يرانياهل تسنن ا يعني
 وانهيآدم را د[ثروت محمدرضا زنوزي] دالر ميليون  200و  ارديليم 9كمتر از آن رقم  نياند؟ ا با اهل تسنن دشمن ليدل نيا

  گذرد؟ يمملكت؟ پشت پرده چه م ني. چه خبر است در اكند ينم
  

كه  ستين يروزتقريباً و  ميديشن اريآب بس ور نينژادپرست هستند در ا اريها بس يرانيكه ارا  هينظر نيامال فير: 
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 يحت دانند ينماصالً كه  ميشنو يم يموضوع را از كسان نياتقريباً  .ميمان حس نكن را بر فرق انيرانيا يچماق نژادپرست
  اند. داشته انيمطلب را ب نيا يورز با غرضدقيقاً زيباكالم  يآقا نيبنابر ا .تدر كدام قاره قرار گرفته اس رانيا

  . ديگو يچه م قاًيدق داند يزيباكالم مسلماً ممحمود قاسمي: 
[محدود دارد و تنها تأمل  يهست كه جا يارينواقص فاحش بس هيكالم با العربزيبا يآقا ريدر رابطه با مصاحبه اخمال فير: 

 جهيكه درست است و بعد نت شود يم ياطالعات ناش ياز كم سمياند كه راس فرموده شانيامثالً  .ستيآن مورد خاص نبه] 
در جامعه  ايآ ديپرس ديبا .دهند يم ميجامعه تعم يرا به تمام قشرها نژادپرستانه دارند و آن هيروح رانيكه مردم ا رنديگ يم
ها و  از آن يبعض يها يكار بحث خالف يسوا ،رانيدر رابطه با افاغنه مستقر در ا اي اطالع هستند؟ همگان كم يرانيا

ضدافاغنه  ها يرانيتمام ا ايكارند  گرفت كه تمام افاغنه خالف جهينت توان يم اين) آايرانياز ا ي(بعضيقطمنريغ يبرخوردها
به  تر بيش است. اديز اريبس لدر مصاحبه موارد اشكا است. يافغان ها ونيليم زبانيم رانيهاست ا سال كهي در صورت؛ هستند

مصاحبه فكر  نيزيباكالم در ا يآقا ياه به گفته تر قيهر چه عم اند. دچار شده ينيب به مرض خودبزرگ شانيا رسد يمنظر 
خود . بر ما يوا اند. مطلق تصور كرده ندهيخود را هم شنونده و هم گوواقعاً  شانيكه ا رسم يم جهينت نيبه ا تر بيش كنم يم

  ي. عجب مرد هنرمند /يو خود خند يگوئ
اي در عربستان اقدام  بينيم مردم منطقه مصاحبه جناب زيباكالم زياد هم اشتباه نباشد وقتي مي شايدآرش آرامش: 

سازي است  وجود بحران و بحرانآقايان در منافع  ظاهراًن. به لطف كشور دوست ايراهم  آندهند  عليه حكام انجام مي
  [...] .اي طرفدار است تا دشمن احتياج به همسايه تر بيشو همه موارد موجود  ها رنه با وجود تحريمگ و

 يها ، مصاحبه ها ياند. سخنران قرار داده انيجهان چهيناآگاهانه و آگاهانه خود را باز انيرانيشوربختانه امهري شاركني: 
تازه  ياسيس يزنداناز  يها قابل انكار است. از جمله عكسريغ كشيكه تحر ييها مشكوك و پخش عكس يا رسانه

با  شانيتر مصاحبه ا بعد از خوردن شالق و مشكوك )88 اتسبز (نماد انتخاب راهنيعارف با پ مانيپ[بنام] آزاد شده 
 [...] مشكوك.  يا رسانه

وابسته به آن ساپورت  انيجر اي ياز طرف شخص مشائ[زيباكالم] آقا  نياست كه ا نيبه شدت نظرم بر اهبفا: هب 
  .شمياند ينم نيااز  ريبا برنامه باشد. من به غ ديباكامالً  ييها و كارها حرف نيشود. چن يم

روسيه نظامي كه با ارجاع به مانوور  اند به مطلب زير در وبگاه بخش فارسي راديو فرانسه محمود قاسمي: [لينك داده
  ] هاي درياي خزر نوشته است: در آب

  شود يخزر آماده م يها در آب رانيمقابله با ا يبرا هيروس
برنامه  رامونيپجدي به مذاكره  ليما گريد ،يبيل هپس از مشاهده تجرب ران،ياز ناظران معتقدند كه ا يا پاره

به  رانيبا ا يخطر برخورد نظام ل،يدل نيخود را رها نخواهد كرد. به هم ياتم يو اهداف نظام ستيخود ن ياتم
  ]+[ است. افتهي شيافزا يجدصورت 
 منيا ريفرسوده و غ ستميورد سدر م ي.س ي.ب ي.زيباكالم را در كنار گزارش ب يآقا يها صحبتنظام فريدوني: 

هم نشان  يقاسم يت آقانكام .است رانيا هيها عل عرب كيهدف تحرشود:  يمسئله حل م ميبوشهر بگذار ياتم روگاهين
  .ستا انيدر جر ياقدامات رانيا هيالملل عل نيدهد در سطح ب يم

دانم هدف  يانجام داد. نم ير مشابهومانو هيروس ،حمله كند رانيبه ا آمريكاكه قرار بود  ،هم يخاتم يدر زمان آقا
  ه؟يفتح سور يبرا رانيا فيتضع اياست  رانيا

از نژاد  ان راو خودش دضد عرب هستنواقعاً  ها يرانيكه اكثر ا ميقبول كن ديالبته متأسفانه باسيد حسين معصومي: 
  .دكن ينم دگاهيد نيا رييتغ يبرا يحركت فرهنگ چيهواقعاً هم  كس چيهدانند.  مي ييايآر

ورند ضد آ بي و... در ميواين همه ايراني كه هر سال سر از سوريه و عربستان و د ،قاآجناب حسين آرش آرامش: 
  شد. دار عرب بودند واويال مي ر دوستگاين توصيف ا باعرب هستند؟ 

 نيالبته ا .دنداشته باش يحداقل احساسات ضد عرب كيكه  دميد يرانيا من بالشخصه كمترسيد حسين معصومي: 
 چيهمه فاصله به ه نيست اهما  نيكه ب يهمه اشتراك فرهنگ ني. با اداز ما ندارن يدل خوش نيها هم همچ عرب

  .ستين نديوجه خوشا
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دوران  يسرباز فرانسويك واژه از نام  نيا Chauvinism». شووينيسم«اي است بنام  شهبازي: در واژگان سياسي واژه
البته، محققين معتقدند كه اين آقاي شوون وجود خارجي شوون اخذ شده.  كاليفرانسه بنام ناول  يو امپراتور يجمهور

به » شووينيسم«. ستپرستانه او وطن يبه خاطر ادا و اطوارهانداشته و يك شخصيت موهوم است. شهرت اين فرد 
 سميوناليناس«آن را  يارسدر ف است. يپرست هنيم يو پرشور و پر ادا يافراط يشود كه متضمن ادعاها ياطالق م يرفتار
در فرهنگ  باشد. يدر آن متجل زيمتظاهرانه ن يها كه ادا و اطوار و ژست شد يانتخاب م يبهتر بود معادلخوانند.  مي »يافراط

  است.  Jingoism» جينگوئيسم«اين واژه ». شووينيسم«اين با  انگليسي واژه ديگري داريم مشابه
  

  ]+. [مقاله بوده نياز ا يا خالصه يقبل نكيل اصل مقاله دكتر زيباكالم. نياسيد حسين معصومي: 
 -با دكتر زيباكالم صبح آزادينامه  مصاحبه آخرين شماره هفته -مينژادپرست هست ها يرانياز ما ا يليخ

  . 1390مهرماه 
  

از  هيو العرب ستياصل ن نيادعا كنم ا توانم ينم] +[. نجاستيدر ا هيبا العرب باكالميز ياصل مصاحبه آقاشهبازي: 
و  برد يبه كار م يعيروش بداخيراً  باكالميز يآقا عنوان شده. تري، آنگونه كه در تكپي كرده مطلب را يصبح آزادنامه  هفته

[در هجو جنبش ضد وال استريت]  1390مهر  13دهد كه همزمان منتشر كنند. مثل مطلب  يمطلب خود را به دو سه جا م
است كه اگر او را مورد بازخواست قرار دادند كه چرا  نيا لشيدل ]+، +[منتشر شد.  نيو روزانال شرقروزنامه كه همزمان در 

مطلب  نيا به من ندارد.ربطي اند و  كرده يكپ يصبح آزاد اي شرقها از  آنپاسخ دهد:  ،يا نوشته هيالعرب اي نيروزانال يبرا
  شده. صيتلخ نيمنتشر شد. البته در روزانال هيو العرب نيو روزانال يصبح آزادهم همزمان در  رياخ

همه  نيام. ا سكوت كرده باكالميز يمهمل آقا يها در قبال حرف شهي. همدانم يم زيانگ مصاحبه را نفرت نياواقعاً من 
قابل سكوت  يكي نيا يام. ول سكوت كرده ،اند رضا شاه و كذا و كذا گفته ان،يرانيا يمهمل درباره استعمار، علل عقب ماندگ

  است.  ياسيانتشار سموم س ،ستيكالم. بحث ن كياست در  زيانگ مصاحبه نفرت ني. استين
  

  پدياي فارسي] اند به زندگينامه صادق زيباكالم در ويكي هب هبفا: [ارجاع داده
  ايپد يكيو -باكالميز صادق
علوم  يمدرك دكترا يدارا ياست. و ياسيس گر ليو تحل ) فعال، پژوهشگر1327(متولد  مباكاليز صادق

 باكالميز ديبرادر سع ي. وباشد يدانشگاه تهران م يعلم اتياز دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو ه ياسيس
  ]+.. [است.

  . به نظر بنده كه اطالعات جالبي در اين لينك است. البته كمي توجه الزم دارد
  

  . هيس از انتشار مصاحبه با العرببه روز شده؛ پ اينوشته شده  ريدو سه روز اخ يوگرافيب نياشهبازي: 
 ييدكتر مظفر بقا يدر حزب زحمتكشان به رهبر يالتياز طرفداران مصدق بود اما از لحاظ تشك« شانيجالب است: پدر ا

كرد و در  عليه مصدق فعاليت مي 1331تير  30پس از ماجراي تناقض است. حزب زحمتكشان  نيا.» كرد يم تيفعال
از زمان ربودن و قتل سرتيپ كردند. افراد حزب زحمتكشان در حمله به خانه مصدق شركت  1331اسفند  9ماجراي 

  افشارطوس، رئيس شهرباني دولت مصدق، حزب زحمتكشان مستقيماً و فعاالنه در عمليات كودتا درگير بود. 
  

[پس از آزادي از زندان،] نوشته:  .بود. البته به نظرم يك تناقض ديگر هم هستمنظورم همين تناقض هب هبفا: دقيقاً 
 يمرب مانده و بعنوان رانيشده و او به ناچار در ا يكشور مانع بازگشت او به انگلستان و ادامه دوره دكتر يتيدستگاه امن«

فقط به نظرم  .دانم نميواقعاً ت؟ آيا اين استخدام عجيب نيس.» گردد يدانشگاه تهران استخدام م يدر دانشكده فن
  عجيب آمد.

  

  در دانشگاه تهران نشد؟ شانياست جناب هبفا. چرا ساواك مانع استخدام ا بيعجشهبازي: قطعاً 
  

كرد. يادم مياد كه  يكي از دوستان دانشگاه تهران از رفتارهاي عجيب اين زيباكالم نكات جالبي تعريف ميرضا هو: 
ببره مجمع تشخيص تا  اكرد با دفتر هاشمي رفسنجاني كه دانشجوهاي علوم سياسي ربار هماهنگ  گفت يك مي

نفر جمع  20از  نفر بيان كه سر موعد مقرر كمتر 100كرد كه قرار بود حدود  هاشمي براشون افاضه كنه. تعريف مي
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رو سوار اتوبوس كرد و شدند. سريع با هماهنگي كه با رئيس دانشكده كرد چند تا كالس درس رو تعطيل كرد و همه 
ما مجبور  ،ها مشتاق بودند بيان كه حد نداشت رفتيم مجمع. رفت پشت تريبون و رو به رفسنجاني گفت كه اينقدر بچه

  م اينجا. ايشاا... دفعه بعد گروه بعدي رو مياريم!ينفر رو انتخاب كنيم و بيار 100شديم قرعه كشي كنيم تا بتونيم 

  »صنعتي -يمجتمع نظام«و مؤسسه راند 

 و جالب بود. زيانگ شگفت اريدو كتاب خواندم كه بس يكيآن  يها از برنامه يرند و قسمت يدر رابطه با كمپانمال فير: 
 يها اطالع از اوضاع و احوال قوم يكمپان نيايق از عال يكيدهيد.  حيتوض يكمپان نيدر صورت امكان در مورد ا

 يجاسوس يها سيو سرو آمريكاكمك دولتمردان ه كه در مواقع حساس ب هاست آن نيماب يف يهم و تضادهاه ب كينزد
  است. همجوار  يها در مورد قوم زيآم نيتوه يها ساختن جوك يكمپان نيالعاده ا خارق ياز كارها يكي .شتابد يها م آن

  

 كايجهان است. مركز آن در سانتامون يقاتيو تحق يفكر يها مجتمع نيتر از بزرگ يكيراند  ونيكورپوراسشهبازي: 
توسط دولت مستقيماً درصد آن  85در اختيار دارد كه  انهيدالر بودجه سال ونيليم كصدياز  شيبواقع است. راند  )ايفرنيكال(

   است.» پژوهش و توسعه«مخفف  »راند« خود راند است. يدرآمدها و يكمك بخش خصوص يو مابق شود يمتأمين 
The RAND Corporation (Research and Development Corporation) 

   .متنوع است اريبسمؤسسه  نيا ي. حوزه كارياختالفات قوم جاديا يبراسازد.  مي» جوك«بودم كه راند  دهيتا به حال نشن
دوم  يجنگ جهان يها در سال» پروژه راند«است. راند بعنوان  يصنعت - يآن با مجتمع نظام ونديپ» راند«نكته مهم درباره 

 1948در سال راند بود.  آمريكا ينظام مانكارانيپترين  بزرگاز  يكمپان نيآغاز شد. ا ]+[ ركرافتيداگالس ا يدر كمپان
مثال، دانالد داگالس،  ي. براه استبود ريآن چشمگ تيريدر مد ينظام مانكارانيو پ انينظاممستقل شد معهذا حضور 

  ]+[ در وبگاه اين مؤسسه.راند  خچهيبه تار ديراند بود. بنگر يهمچنان از گردانندگان اصل ركرافت،يداگالس ا سيرئ

 نيشيمعاون پ ينسكيپل كام يامناء آقا ئتيه سيرئ ]+[است. در اين آدرس راند  يكنون يامنا ئتيه ياعضا ياسام
 يآقا. يحاتيبزرگ تسل يها يكمپان ندگانيو نما انيامناء جالب است. حضور نظام ئتيه ياعضا بيوزارت دفاع است. ترك

 ]+[است.  كيزياو ف يتامسون است كه حوزه تخصص مزيراند دكتر ج يكنون سيرئ .امناء است ئتيعضو ه زين امايفوكو
  ]+[برخي اطالعات كلي درباره راند نيز در اين آدرس مندرج است. 

است كه در  ينظام يها ياز كمپان يمجتمع كند، يخود استفاده م يپژوهش يبعنوان بازو» راند«كه از  يآن كانون قدرتمند
 كيبه  جيبتدر وزيچون هوارد ه يياردرهايليو م نگيمك دانل داگالس، بوئ ركرافت،يچون داگالس ا ييها يكمپان رامونيپ

  شدند. ليغول بزرگ تبد
 ييآشنا يبرا ]+[ .رود يبزرگ پنتاگون به شمار م مانكاريپ دوميندوميندوميندومين ،نيمارت ديپس از الكه ،يحاتيتسل يها يشبكه كمپان نيا

آدرس شروع  نيقسمت كه با ا 107در  نگيبوئ خچهيبه تار ديبنگر شاونديخو يها يكمپان ميشبكه عظ نيا خچهيبا تار
  ]+[ .شود يم

 تايمار نيو مارت ديالكه يبا ادغام دو كمپان 1995است كه در سال  نيمارت ديمجتمع الكهشبكه،  نيا ياصل بيرق
به  ليدل نيبودند و به ا ياصل مانكارانيپ  تئون،يو را نگيو بوئ دي، الكه"جنگ ستارگان"در پروژه  ]+، +، +[شد.  سيتاس

 22اف.   جنگنده تر پيشهمان است كه  نيمارت ديالكه يكمپان متحده مشهور شدند. االتيا ينظام يمانكاريپ "سه غول"
  شت. دالر ارزش دا ونيليم 200از  شيكه هر فروند آن ب يا متحده قرار داده بود؛ جنگنده االتيا ييهوا يرويرا در خدمت ن

 ديالكه يها از انعقاد قرارداد دولت بوش با كمپان ، رسانه2001اكتبر  26/ 1380آبان  4جمعه  ش،يده سال پ باًيتقر
زمان آن  يها . رسانه35اف.  ديساخت سه هزار فروند جنگنده جد يدالر برا ارديليم ستيخبر دادند به ارزش دو نيمارت

 نيا نيمارت ديبرنده نشد و الكه نگيبوئ مان،يپ نيدر ا .دندينام مي »خيتار يحاتيقرارداد تسل نيتر بزرگ«قرارداد را  نيا
كند.  جاديا نگ،يمركز بوئ اتل،يدر شهر س ديسه هزار شغل جد توانست يم شد يبرنده م نگيبوئ اگرنكرد.  كيرا شر يكمپان

از  يمسئله عامل نفرت بخش نيكند. ا كاريب 2001سال  انيهزار تن از كاركنان خود را تا پا 30فوق مجبور شد  ليبه دل يول
 ارديليم ستيدو مانيرا در پ يسيانگل يها يكه پنتاگون كمپان نجاستيتر ا جالب است. نيمارت دياز الكه آمريكاجامعه 

  ]+[ .يآ ا يو ب سيمانند رولزرو ييها يكرد؛ كمپان كيشر نيمارت ديالكه يدالر
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در و  .شدند يم كيپنتاگون شر يها مانياز پ يكيدر  يخارج يها يكمپانرسماً بود كه  آمريكا خيبار در تار نياول نيا
 نيهم يبراالدن.  بنبود به نام  يا دهيپد ها نيبهانه همه ا ماند. بينص يب آمريكا يماسازيهواپ ميمجتمع عظ نيدوم ،مقابل

 نگيبوئ هيشعار عل يول م،يبود نيمارت ديالكه هيفراوان عل يشاهد شعارها تيضد وال استرجنبش است كه در تظاهرات 
  .دميمن ند اينبود 

   .يصنعت -يآن با مجتمع نظام يوندهاي. سخن بر سر راند بود و پميبگذر
 ياسيس يندهايفرا يمهم است از جمله در بررسبعضاً راند قابل مطالعه و  يكارها ،ياسيو س ياجتماع قاتيدر حوزه تحق

   .رانيا
 

اطالعات اقوام همجوار رجوع شود به كتاب  يآور در رابطه با جمع ارم.زدر مورد رند سپاسگ تان حاتياز توضمال فير: 
  .يخراسان يرجائ يترجمه آقا انيپا يجنگ ب

  عليه ايران» توطئه ترور«جنجال 

  2011اكتبر  11/ 1390مهر  19، شنبه سهبعدازظهر  10:15ساعت 

عربستان،  ريكشتن سف يبرا يگذار شده و اتهام او بمب ريدستگ آمريكا در يرانيا كي -يبر فورخاحسان ايراني: 
  شده. يطراح رانيداخل ادر توطئه ادعا كرده  آمريكاست. ا ليعربستان و اسرائ يها انفجار سفارت

  فارسي]  BBC. [ارجاع به خبر كرد جاديا ديها را با بهانهنوروز حسيني: 
  ه. گرفت يا چه معركه يس يب يباحسان ايراني: 

  

 كيمتحده، اعالم كرده كه  االتيا يدادگستر ريهولدر، وز كيارشنبه است.  سهبعدازظهر  10:17ساعت شهبازي: 
 نام شده است. ريدر واشنگتن، دستگ يعربستان سعود ريسف ر،يترور عادل الجب يبه اتهام تالش برا ييآمريكا -يرانيا

قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده  يرويهولدر، با ن يبه گفته آقا، ساله، اعالم شده كه 56 ار،يمتهم منصور ارباب س
  است.

BBC  :ناتسبرع ريفس رورت يارب شالت ماهتا هب اكيرمآ رد يناريا كي يريگتسد فارسي                                             
 يبه اتهام تالش برا ييآمريكا يرانيا كيمتحده، اعالم كرده كه  االتيا يدادگستر ريهولدر، وز كيار

كه دو متهم پرونده  ديگو يم آمريكاشده است.  ريدر واشنگتن، دستگ يعربستان سعود ريسف ر،يترور عادل الجب
  ]+[ اند. قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده يرويبا ن
  اكنون روشن شده است.  باكالميز يعلت مصاحبه آقااكنون  كنم يتصور م

  

  فته؟يم يمن داره چه اتفاق يخداميشه.  ليداره پازل تكماحسان ايراني: 
  ]+. [دينيرا بب وزيفاكس ناول صفحه نوروز حسيني: 

  .ستينگر ديبا كنه ينم كس چيكه فكرشو ه يياونجاگرين داو: 
ربوده  يلياند كه سرباز اسرائ را امضا كرده يمتن لياالن اعالم شد كه حماس و اسرائ نيهم به،يعجاحسان ايراني: 

  شده آزاد بشه.
  

در اين هاآرتز اين گزارش  .ديا مطلع شدهحتماً بود،  يها زندان كه مدت يلياسرائ ينظام ط،ياز خبر جلعاد شلشهبازي: 
  ]+[و اين هم خبر فاكس نيوز. ] +[زمينه است 

. دهد يم ليالعاده تشك جلسه فوق ليو دولت اسرائ طيشل يآزاد يبرا دهياز حماس رس يشنهاداتياعالم كرده كه پ اهوينتان
 نيكنم ا ياست و تصور نم نيسنگ اريبس رانيبه ا آمريكاست. اتهامات در شرف وقوع ا يتحوالت بزرگ رسد يمبه نظر 

  بود. يبعد يمنتظر خبرها ديداشته باشد. با يغاتيمصرف تبلصرفاً  يزن گونه اتهام

  شنبه  سهبعدازظهر  11:11ساعت 

 هيعل آمريكا يها ) مجازاتگريچند ساعت د اي قهي(چند دق گريد يتا لحظات گهيمرتب داره خبر ماحسان ايراني: 
  نخواهد بود. ميدر حد تحرصرفاً مسئله  دهند ياز كارشناسان احتمال م ياعالم خواهد شد. بعض رانيا
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 ريو عربستان را درگ آمريكا، رانيكه ا ييها جرقه جاديا ياست برا يفيتوطئه كث آمريكااتهام  مبه نظرنوروز حسيني: 
در صورت  رانيا ايآ .مربوطه حضور دارد يها سيبتايد يدر تمام آمريكاساله ساكن تگزاس  56 اريارباب س منصور. كند
  و... استفاده كند؟ يرانيا ريتوانست از افراد غ ينم يبه خرابكار ليتما

  ]+. [رستوران پرداخت كند كيترور در  اتيعمل يبرا اريارباب س يدالر به آقا ونيليم ميون كي رانيقرار بوده اظاهراً 
  داره؟ يخاص يمعنا يآ يبار توسط اف ب نياول يبرا انتشارش منتظره نبود؟ريغ يليخبر خ نياگرين داو: 

  . رانيا يواكنش رسم نيكرده، اول بيرو تكذ هيازمان ملل قضدر س رانيا ندهينمااحسان ايراني: 
 نيو مفهوم خبر ا يمعن .متحده االتيا يداخل تيامن يعني اديوسط م يآ ياف ب يپا يوقتنوروز حسيني: معموالً 

  شده است. ليمتحده تبد االتيا يداخل تيامن يبرا يديبه تهد رانياست كه ا
 گرين داو: [...] 

 يريدرگ كي جهيهاست تا نت پاپوش دوختن نئوكان هيشب تر بيشباشه.  يسادگ نينكنم مسئله به اگمان هب هبفا: 
  [...] داخل كشور. يها جناح نيب

و  تهيلووبراش در ا هيكه مسئله سور يطيداره و در شرا يمشكالت داخل آمريكاكه  يطيدر شرا ،جناب هبفاگرين داو: 
  ؟يچه هدف يبرا پاپوش، تره مهم

  ها دارد؟ به نئوكان يچه ربط آمريكا يمن! مشكالت داخل زيعزهب هبفا: 
و در پناه  عهيشدت ضد شه بيد است با عقا يانتظار داشت. حماس گروه نيجز ا دياز حماس نباجواد نادري: 

 شيخواندند و برا ديگروه او را شه نيبعد از اعدام صدام ا ديدان يمحتماً همچنان كه  .يرانيضد ا نيو همچن تيوهاب
فرمان به است و گوش  گريد يسرشان در جا ها نيتوجه ندارند كه ا[...] اصالً ما  نيمسئول[...] عزا اعالم كردند 

اقتصاد  يدگيپاش هم از متيكالن به ق يها كه با باج يا در مسئله هسته نيو چ هيبه روس يمانند دلخوش .ندا گرانيد
دو مانع  نيابه اين كه داشتن  ديام .هيروس هبوشهر ب روگاهيهنگفت به بهانه ن يها و پرداخت پول نيمملكت به چ

 ريو ز شرمانه ياقدام ب كيدر  هيروس يحت .بودن شيب يباطل اليخ نيا يشوند ول تيامن يقطعنامه در شورا بيتصو
لغو نمود و  ،كرده بود افتيرا هم در كه پول آن، را 300اس  شرفتهيپ يها فروش موشك يقرارداد نظام آمريكافشار 

  . [...]چه كرد آن آشنا كرد كه با من هر ،هرگز ننالم گانگانيمن از ب. ميمان را پس گرفت ند كه ما پولا دلخوش انيآقا
از خود نشان داده  يكه استعداد شود يدوخته م يكس يپاپوش برا يول ،ممكن است پاپوش باشداحسان ايراني: 

  [...] باشد 
  . [...]رسد يم يدم خبر لحظات هر نيبهتر ا ديروزها و شا نيا ايگو :نيبرز ايآر

 ياهويه خبر و .با دقت مطالعه كرد را ييآمريكا برمنيسناتور ل ريالزم است سخنان اخ گريد بار كيزهرا زماني: 
 مسيترور يحامترين  بزرگبه عنوان  رانيدر خصوص خطر ا ينظرات تند وتأييد  يدر راستادقيقاً  شبيد يخبر

ها در درون كشور قابل  عوامل نئوكان يحركات مواز .اند كرده يطراح رانيا يكه برا ياز پازل گريد يا قطعه .باشد يم
 يها حلقه .باشند يم تيماده فعالآمقاومت در سرتاسر جهان  يها كه فرمود هسته[...] اشاره به  .تعمق است وتأمل 

 جادي. قدرت ايرانيا ستيترور آمريكادر  ،رنديگ يم ييآمريكاجاسوس  رانيدر ا .كنند يم ييخودنما يكي يكي ريزنج
  است؟ تر بيشكدام  يبيموج تخر

. عربستان منتشر كرده است ريدرباره مشكوك بودن اتهام ترور سف يخوب ليتحل كيآتالنتكس فيشر در امسامان فرهودي: 
به نام  اريارباب س يآقا نيا ليفام ]+[. شده است ريدستگ يبه جرم دزد 2001بار در سال  كي اريارباب س يآقا نيا ]+[

 ياز تهران شده، مطابق خبر ان ب اتيعمل يقدس سپاه است و متهم به فرمانده يرويعضو ن[گويا] كه  ،ييعبدالرضا شهال
شده  ميتحر يالمهد شيدخالت در عراق و رابطه با ج ليبه دل آمريكا يدار توسط وزارت خزانه شيسه سال پ، وزين يس

) هم قطعاً تحت كنترل بوده اري(ارباب س آمريكااو در  ليشده و ارتباطات فام ييالً شناسامفرد كا نيا ،گريد عبارتاست. به 
  ] +[ است.
 ]+[ .واضح است يبه قدر كاف ترزياز رو ريز نيال مياندازد. تا يبوده كه انسان را به خنده م انهيناش يبه قدر ييادعا اتيعمل

همان سازمان مبارزه  اي DEA نيبا خبرچ اريمالقات ارباب س انيموضوع در جر هم 24بار در  نيفوق اول نيال ميبر اساس تا
  ستان پرده برداشته است.انفجار سفارت عرب ياز قصدش برااول  داريلو رفته! او در همان د كيدر مكز آمريكابا مواد مخدر 

 .شود يسمت برده م نياخبار به ا ياست كه همزمان تمام ني، مهم استين اتيبودن عمل انهيمهم ناشنوروز حسيني: 
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در عراق وجود  يگفتند سالح كشتار جمع آنقدر. نرفته ادمانيبخت كه  نگون صدام. ستيصحت و سقم آن هم مهم ن
  . دارد كه شد آنچه قرار بود بشود

  . نيالصدام حس ديبگو شه ايب دفعهيه  !؟بخت صدام نگونگرين داو: 
  

 "نگون بخت"دارد. فكر نكنم منظور دوستمان از  يتفاوت ماهو "ديشه"با  "بخت نگون"داو،  نيجناب گرشهبازي: 
  .ها هيما نيبخت برگشته. در ابود مثل صدام  يزيبود. چ نيا
  

 يعبور نظام به سالمت از داالن حوادث رسهيو به نظر م شهيتر م پازل شوم داره كامل نيلحظه لحظه اعلي خداپناهي: 
نهاد قدرت در  يتيظرف كم گريو از طرف د يگسترده عموم يتينارضا جاديا باشه.[...] سخت  ددنيد بيآن ترت يرابكه 

مداحان به منتقدان گوش  يكاش به جا يا نقشه بود. نيبهتر قطعه كارساز ا ريبه تعب ايو اول قطعه  ،برخورد با آن
  [...] .دادند يم

 نيحاال چرا چن .فروشند يدر تگزاس لوازم بچه م يبه همراه پسرش جان چارهيب اريارباب س نيانوروز حسيني: ظاهراً 
  ]+. [اعلم انيئآمريكادر طرح ترور شركت كند اهللا و  ديايب ديبا يالقلب قيآدم رق

  ]+، +اند به اين دو لينك  علي خداپناهي: [ارجاع داده

  2011اكتبر  12/ 1390مهر  20صبح چهارشنبه،  10:32ساعت 

مانند  ،يداخل يرسانه ها است.واقعاً جدي است. جدي از صبح زود در حال دنبال كردن حوادث بودم. مسئله  شهبازي:
 ميتوجه كن يو مضحك است ول يووديادعاها هال .دهند يبودن و مضحك بودن ادعاها مانوور م يووديهال يرو وز،يفارس ن

 يبه ماجرا دي، توجه كنمثالً .كند يتر م جديمسئله را  نيو ا كنند ياستفاده م يووديهال يوهاياز سنارمعموالً افروزان  كه جنگ
 يلي. داستان خييكذا شيالنه موش است و آن ر هيكه شب يو اقامت در سوراخ تيشدن صدام در زادگاهش تكر ريدستگ

حتماً پنهان شدن نداشت؟  يبرا يگريد يجالب است. صدام جا يعوام و افكار عموم يجذاب و برا ياست ول يووديهال
  كه تابلو باشد؟ گذاشت يم شير ديبا

در  دياند. هدف جنگ جد افتهيبه سرعت واكنش نشان داده و مسئله را در زين ييآمريكا يها در رسانه ميقشر فه
  .نديگو يرا م نيها ا يليو موساد است. خ لياسرائبه سوي ها  اتهامانگشت تقريباً و  است. انهيخاورم

 ياز داخل حل شود. اگر شبكه داخل دي. مسئله باريبه گمان من خ گذارد؟ يمتأثير مسائل در سرنوشت ماجرا  نيا ايآ يول
و تحقق  ياز جنگ احتمال گيري پيشبر تأثير جدي خواهد شد و  يتحركات خنث نياز ا ياريشود، بس يموساد متالش

   خواهد داشت. رانيا هيها عل نئوكان يويسنار
  :ديها دانلود كن آدرس نياف از ا يد يپ ليرا به صورت فا آمريكادولت  يادعاها يعنياصل اسناد 

  ]+[. 2011اكتبر  11در چهار صفحه، منتشر شده در سه شنبه،  آمريكا يادعانامه وزارت دادگستر
  ]+[ .2011اكتبر  11منتشره در  يآ ياف ب يا صفحه 21گزارش (گردش كار) 

 

اعراب ه آن همه اسلحه كه ب[...] شود؟  يو متالش يريگيپ ديشبكه كجا با نيا ،يشهباز يآقاعلي خداپناهي: 
  شده است. كياش نزد زمان استفاده ايفروختند گو

در  بيها را از ج مشتيي آمريكا ونيليم 46«با اين عنوان:  اشپيگلاي از  اند به ترجمه مقاله جعفر ناصر: [ارجاع داده
  ]+ ».آورند يم

 تر بيشهم  انهيدر خاورم يريراه افتادن درگه تر شود احتمال ب جدياعتراضات  نيبه نظرم هر چه اعلي خداپناهي: 
 ياصل يتصاحب صندل ينقاط جهان و در كنار آن تقال برا ريو سا آمريكادر  يانحراف افكار عموم يتالش برا. شود يم

 .نجامديممكن است به مرگ هزاران تن ب ديكاخ سف

جنبش ضد اجتماع در  ،يياياسلوون لسوفيف ،ژكيژ ياسالو يها از صحبت ييها قسمتاند به ترجمه  [ارجاع داده
  ] +. در نيويورك وال استريت

مسئوالن  و رانيغلط مد يها يريگ موضع و زيباكالمبا مصاحبه  ديرا كه به اشتراك گذاشتم همراه كن ينكيلجعفر ناصر: 
 .ن توسط اروپاآ يينما بزرگ و آمريكااتهام دولت  بعد و رياخ يها برداري كالهن در رابطه با آاز  يناش يعموم سأي دولت و
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مواجه جدي ام را با خطر ظن تيموجود تواند ياست كه م يالملل نيدر صحنه ب رانيا تر بيشكردن  يمنزو يبرا يكامل يويسنار
  كرد؟  هيتوج ديسكوت طرفداران نظام را چگونه با انيم نيدر ا كند.

به اصطالح طرفدار  اتيتمام نشر .ياسالم ينظام جمهور هيو علمّلي است ضد  يعملربيه ن در العآنشر  مصاحبه زيباكالم و
  .گذشتند يمصاحبه به راحت نينظام از كنار ا

 يمال يمخف يها هگرو يها يآمريكا انتقال دادن به الب يها را به خارج از مرزها مده در آمريكا توسط نئوكانآوجود به مشكل 
 يو مقصران اصل شود يو... منحرف م هيوسور رانيبه سمت ا تياز وال استر يافكار عموم .كند يم يكمك قابل توجه

  به صورت موقت خارج خواهند شد. ندضرب هر چ رياز ز يمشكالت موجود مال
از نظام را جز خودشان نداشته  يت طرفدارئجر كس چيكنند كه ه يتالش دارند تا كار يا عدهعلي خداپناهي: 

 يا دانسته و عده يا كه عده نجاستيمشكل ا. [...] و بكنند نديباشد تا خود به مصداق دفاع بد هرچه خواستند بگو
 يآفت است! آفت نيا .كنند يم يرا سرباز بودن معن يطرفدار .كنند يم يرا فقط به به و چه چه معن ينادانسته طرفدار

(ع) به مالك را  ينامه عل ابندي يم ياستيو ك استيو ر يكاش آنان كه دولت يا .شود يم دايامروز كم كم هو جشيكه نتا
  گرفتند. يخواندند و عبرت م يم

  »بود! ديبا رانيا هيعل كينزد ندهيآ در تند يانتظار واكنش ها در« چاپ آلمان: گليگزارش اشپآرش آرامش: 
  

  ]+[ را.اول بخصوص كامنت  ديبخوانحتماً را  واشنگتن پستگزارش  يها كامنتشهبازي: 
 دايو پ گردم يهولدر م كيمصاحبه ار قيساعت است دنبال زمان دق كي. ميدار سينو نگار و وبالگ همه روزنامه نيا
  ]+[ .شانيكردم. احسنت به ا دايرا پ يگارچيرش سآ يآقا يا و حرفه قيدق ادداشتي نيكنم. باالخره ا ينم

  ام. شهبازي]  [اين گزارش لحظه به لحظه آقاي سيگارچي را در مقاله منتشره درج كرده
  

  افتادم! كونوسيم ادي روند؟ يدر ترورها سراغ رستوران م نقدريچرا اعلي خداپناهي: 
  !شه يم عيتجم ديموضوع جد يها بحث د؟يكن يمنتشر نم ديجد ادداشتياستاد گرين داو: 

  ]در آينده نيوزاند به مطلب زير  علي خداپناهي: [ارجاع داده
  ندك يعربستان را هم به روز م ييهوا پدافند اكيآمر
واشنگتن قصد دارد قرارداد ه كنگره اطالع داده بود كبه  اكيجمهور آمر سياوباما رئ كبارا ن،ياز ا قبل

ند. كسال اجرا  20تا  15 يدالر را در بازه زمان ارديليم 60به ارزش  يبه عربستان سعود ينظام حاتيفروش تسل
  ]+[ ...استكيثبت شده در آمر يحاتيقرارداد تسل نيتر بزرگ نيا

  ]+. [استعفا كرد يمطهر يعلگرين داو: 
اند به گزارش راديو فردا از مقاله  [ارجاع دادهلينك زير مطلب جالبي است كه راديو فردا منتشر كرده. علي خداپناهي: 

  ]آتالنتيكماكس فيشر در ماهنامه 
  را داشت؟ كايبستان در آمرعر ريقصد ترور سفواقعاً  رانيا ايآ

 يليبه داستان تخ تر بيشماجرا  نيا سدينو يم ...خود ليدر آغاز تحل كيآتالنتماهنامه معتبر  تيسا وب
  .. دارد. تشباه يجاسوس

به جنگ سرد  هيشب يو عربستان به حالت رانيرقابت ا :...ديافزا يم كيآتالنتمجله  گر ليتحل[ماكس فيشر] 
طرح داشته  نيا ياجرا يبرا تواند يم رانيكه ا ييها زهيبدل شده است. اما با وجود تمام انگ انهيمنطقه خاورم

 رانيكه ا نيتصور ا.. چه خواهد بود.واقعاً  رانيا يبرا ياقدام نيچن كي دستاوردكه  ستيباشد مشخص ن
  دشوار است. اريادعا كرده داشته است بس كايبه آن چه كه دادستان كل آمر هيشب يطرح
مناسبات  داشت؟ يم رانيا يبرا يجيو نتا امديچه پ ديرس يبه قتل مواقعاً  نگتنيعربستان در واش رياگر سف اما

تر شده و خاندان حاكم بر عربستان در  بد يبد بوده از زمان آغاز بهار عرب شيها پ كه از مدت كايعربستان و آمر
  .كند يم تيها حما از آن كاياست كه آمر دهستايا ييروهايتحوالت درست در مخالفت با ن نيواكنش به ا

و  يتياطالعات امن نهياست، و در مقابل در زم يمتك كايآمر ينظام زاتيبه اسلحه و تجه يعربستان سعود... 
 يبه عربستان كمك كرده و از رفتار حكومت عربستان در داخل آن كشور و كشورها كاياوضاع منطقه آمر

است كه مانع شكسته  نيبكند ا تواند يم رانيكه ا يكار نيتر ابلهانه.. .پوشد يچشم م ن،ياز جمله بحر ه،يهمسا
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مثال، با اقدام به ترور  يكند. برا كينزد گريكديبه  گريبار د كيرا  كاياتحاد شده و عربستان و آمر نيشدن ا
  .كايمتحده آمر االتيعربستان در خاك ا ريسف

هم در   آن يستيترور اتيعمل كيبا  اضيو ر نگتنيمتحد كردن واش ...ستندين يافراد ابله ...رانيا رهبران
از  كايآمر استمدارانيو س يافكار عموم تيحما شيشده است باعث افزا رهيها به شدت ت كه روابط آن يطيشرا

 ...ابلهانه خواهد بود ياقدام نينخواهد داشت و بنابرا رانيا يبرا ينفع چيه ياقدام نيچن عربستان خواهد شد.
 انيرا به م يواالت فراوانئس رانيا هيطرح اتهام عل يجا بهآن قدر دور از ذهن است كه  يا توطئه نيچن يطراح

  .آورد يم
حد  نيتا ا رانياگر ا پرسد يواالت پرداخته و از جمله مئس نيسپس به ا كيآتالنت ييكايمجله آمر گر ليتحل

مقام نه چندان  كيكند چرا  يطراح كاياجرا در خاك آمر يرا برا يگذار بمب كيبه خود دردسر بدهد كه 
كار را در  نيكند، چرا ا يده را سازمان يا حمله كايقرار است در خاك آمر رانيا اگر مهم را هدف قرار دهد؟

را  يا حمله نيسپتامبر و به عنوان مثال در اوج جنگ عراق انجام نداد؟ چرا چن ازدهيپس از حمالت  يها سال
در برخورد  يطلب مصالحه يانجام دهد كه در نوع خود نوع ييكايدو كوهنورد آمر يپس از آزاد يدرست چند

طرح الزم است با  نيانجام ا يبرا رانيا كند يادعا م كايآن طور كه دادستان كل آمر چرا بود. كايبا آمر
ارسال پول به  ايد آان كرده يادآوري يآن طور كه برخ ايكند؟  يهمكار كيقاچاق مواد مخدر مكز يباندها

 يكشور يروش مرسوم دستگاه اطالعات تواند يمواقعاً  يتوطئه در مكالمات تلفن نيصحبت در مورد ا اي كايآمر
  باشد؟ رانيمثل ا

واالت موجود در ئو س ها ديبا وجود همه شك و ترد :سدينو يمطلب خود م انيدر پا كيآتالنت گر ليتحل
دو  ديشا ..وجود داشته است. يطرح نيچنواقعاً احتمال وجود دارد كه  نيا كايدادستان كل آمر يمورد ادعا

عضو  يولاند،  را داشته يگذار بمب نيچن كيقصد انجام واقعاً پرونده عنوان شده  نيها در ا كه اسم آن يرانيا
  ]+[ .. .اند كار را كرده نيخودسرانه ا دياند شا و اگر هم بوده ستندين رانيا يتيامن يروهاين ايسپاه پاسداران 

. در كنار ميكرد ير مو پر سر و صداتر از آنچه بود كه فك تر بيش اريبس يجنجال يخبرهااين كه مثل نظام فريدوني: 
در حال انجام است. اختالس فراموش شد.  هيبدون حاش زيتوسط حماس ن يلياسرائ ريخبرها آزاد كردن سرباز اس نيا

  شه؟ يداره م يچ
 اضيكرد رتأكيد  ،كشور نيا تيسازمان امن سيدر واشنگتن و رئ يسابق سعود ريسف ،صليالف يتركعلي خداپناهي: 

 صليالف يترك كرده است. يرا طراح يسعود ريتوطئه ترور سف رانيدهد ا يدر دست دارد كه نشان م يمحكم ليدال
اقدام را  نيا نهيهز ديبا رانيبه شكل آشكار ثابت شده است. ا رانيا ميمستق تيفراوان است... مسئول اريادله بس«افزود: 

  ]+» [پرداخت كند.
 يكيبا توجه به نزد ؟كرد ليتحل توان يچگونه م ديجد يپروپاگاندا نيو عربستان را در ا آمريكا منافعاحسان كيسان: 

ه ممانعت ب شانياز ورود ا تواند يمآيا كند،  يحاصل م يرانياز قبل حجاج اعربستان كه  يموسم حج و سود سرشار
دالر  80نفت به حدود  متيق ريدو ماه اخ يكيكه در  ديآن ببندد؟ توجه كن يارديليعمل آورد و چشمش را بر درآمد م

نفت  متيق شيافزا زيو ن يستيونيصه يها يالب تياوباما به حما ازيبا توجه به ن نيكرده، همچن دايو كمتر كاهش پ
به مجوز صدور و  يابيدست يبهانه برا جاديا لياز قب ،يمنافع جنب ريو سا تر بيش ياداز سقوط اقتص يريجهت جلوگ
در صدد فوق از موضوع  يبردار با بهرهرسد  ميالخصوص عربستان، بنظر  يتر به اعراب و عل شرفتهيپ حاتيفروش تسل

  !تر بيش يتر جهت انزوا تنگ يها ميو تحر ياسيس يفشارها شيافزا ديهستند. شا ياسيو س ياقتصاد يبردار بهره
در همه  ،ها روزنامه در ،ونيزيتلو در ،كار طياز شب در مح يتا پاس ميشو يم داريصبح كه از خواب ب :يلورزك بهروز

مثبت را كجا  يانرژ نيااصالً لبخند شادمان كند.  كيكه به اندازه  ميشنو يخبر خوب نم كي ...و نترنتيدر ا ،ها رسانه
  فروشند؟ يم

مورد سه  در آمريكا يتالف توطئه؟ هشدار؟ م؟يبدان ديرا چه با آمريكادر خاك  يستيترور اتيخبر كشف عمل نيا
عراق و  موردش را در 300- 200 نيكه قبل از ا رانيحمله به ا يدنبال بهانه باشد برا آمريكااگر  ؟ييآمريكاكوهنورد 

 يبد يبو يليخ هيقض بار نيها منعكس هم كرده. اما ا در رسانه يكاف زهافغانستان و پاكستان كشف فرموده و به اندا
  اتفاق افتاده. آمريكا. درخاك دهد يم

از  يتر بيش اتيجزئالعربيه: « هم اضافه شد! نيآرژانت .شود يتر م يتر و جهان يليتخدائماً داستان علي خداپناهي: 
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  ]+[.» در آمريكا منتشر شد يسعود ريطرح ترور سف
صورت قبالً انجام شود  ديرا رد كرد و گفت آنچه با يهر گونه اقدام نظام آمريكاوزارت دفاع  يسخنگوهوانگ دي: 

  شده است. ريدستگ نياز متهم يكيگرفته و 
 استيمورد س هستند اما در يداخل استيغلط در رابطه با س ماتيالبته مسئوالن ما استاد تصم :يلورزك بهروز
هدف  ديد ديكه القاعده رفته. با ميرا برو يو همان راه ميالدن باش دهنده راه اسامه بن مانده كه ادامه مان نيهم يخارج
 اتيتظر نظرهستند و من هيقض نيا ريگياستاد سخت پ دانم يم .ستيكردنش چ يا كشف و رسانه نياز ا ها يئآمريكا

  .ميمان يم شانيارزشمند ا
 كيبه  تر بيش باشد. رانيكار ا رسد يبه نظر م دياند بع دهيتراش هيقض نيا يكه برا يابعاد نيبا اعلي خداپناهي: 

باند تبهكار  كي يرا از قاچاقچ آمريكامبارزه با مواد مخدر مأمور كار آنقدر ساده گرفته شده كه  است. هيتوطئه شب
كردند!  ريدستگ يمحمد ياست كه در پرونده عل يجاسوس حاعترافات آن به اصطال هيشب هياند؟ قض نداده صيتشخ

  كارتل زتاس! نجايقرمز بود و ا ندوزيآنجا و
و ين سناريا يحت. ستنديران نياتهام به ا يويموافق سنار يياكيمرآ يها ه همه گروهكد يآ يبه نظر مامير صادقي: 

چرا توطئه ترور ايران براي كارشناسان « :كريستين ساينس مانيتورد. بگذار يچندانتأثير ا كيمرآ يعمومار كنتوانسته بر اف
 يتواند باز يواشنگتن م ديگفت: اتهام جد وميااليروس يونيزيتلو شبكهجوان انالين:  ]+[» ايراني قابل قبول نيست.

به ارزش شصت  يقراردادها، قرارداد نياز ا يكي« سالح باشد. ديعربستان به خر كيتحر يبرا آمريكاسازمان اطالعات 
   ]+[.» درآمد قيبه حال تعل شيدالر است كه از چند ماه پ ارديليم

  ]+[ .ردك يعذرخواه يمصر ينظام 6از دولت مصر به خاطر قتل  يل به صورت رسميد: وزارت دفاع اسرائيخبر جد
  ]+. [رود يم تيامن يبه شورا رانيپرونده ا] +. [ترور اتيدر عمل يدينكات كلنوروز حسيني: 

. رانيدر فشار قرار دادن ا يباشند برا دهيكش يا و متحدانش نقشه آمريكا ميريكه گ كردم يفكر م نيامال فير: به 
ها ساكت  و آن رديمورد هجوم قرار بگ رانيا گونه نيكه ا رنديپذ يهستند م كه دستخوش انقالب ييكشورهاآيا سئوال: 

  روند؟  ميشان  سراغه بعد بكه بود مطمئن خواهند ه اين كه با توجه ب، باشند
را  ايكه اگر دن ميآنقدر مشكل داشت ؟ريخ ايهست  ادتانيدانم زمان انقالب  ينم ،زيعز ريجناب مال فنوروز حسيني: 

 ،نيا بنابر !ميديچرخ يها دور خود م . صدام كه حمله كرد تا مدتميانجام ده يكار ميتوانست يبرد نم يهم آب م
قرار است  اي(و  نديب يم ايكه دن يزيرا دارند. چ تيوضع نيهم ،و... يبيمثل مصر و ل ،هستند ريدرگكه  ييكشورها

كس  چيهم با ه آمريكادست داشته است و خوب،  يستيترور اتيدر عمل آمريكادر خاك  رانياست كه ا ني) انديبب
  ندارد! يشوخ

 يكردند كه منظور خاص يآوراديكردند گرفته بودند كه استاد هم لطف  راديا "بخت نگون"در باال به كلمه  يدوست
  .مقوله است نياز هم زيجنگ ن يدر ابتدا دنيدور خود چرخ ضاًيام. ا نداشته

 يرا برا يافكار عموم يفضا خواهند يم .ستيجنگ ن يبرا يا بهانه يستيترور اتيله عملئمساميرحسين فتوحي: 
 ديبا .تر است از همه جالباسرائيل سكوت شروع جنگ.  يبرا ساله كيبرنامه  كيغاز آ يعني نيجنگ بسنجند اما ا

دادند با  يفور يها زود جواب يليخ .بوده[...] هم  راني. واكنش امتحد شوند رانيا هيها عل ساكت بماند تا عرب
  ؟ستيچ ريزچوپان و و كيفرق  دانم يكه من نم ياتيادب

 ييادعا .نخواهد داشت يفرق هيامثالهم در اصل قضگانه و  هبچ يطراح اي يووديمثل هال ييها حرفاحسان ايراني: 
 رانيدر داخل ا ديبا ينيچن نيا اتيوارد شدن به ادب يكه همه مدارك را در دست دارند. به جا شود يشده و ادعا هم م

 .رود يم يانحراف انيمن ذهنم به جر ليبدون دلكدام است.  هيقض تيشوند كه واقع جهكرده و متو يريگيپ ار هيقض
پروژه را به  نيكه خودشان ا ستين يبيعج زيچو اصالً بوده  تر بيشضررشان  رانيا يبرا ياز صد تا بمب اتم ها نيا
مسئله  نيا انيآقا نيقرار دهند. از ا يطرف خارج اريدر اخت يمكفكامالً را لو بدهند و مدارك  هيبرسانند و قض نجايا

ترور و ، اختالس هيبردن قض هيبه حاش يالزم باشد برا ها نيعرض نكردم كه ا شيچند وقت پ نيهم است؟ ديبعخيلي 
 نيا ها نياست كه ا نياما غرضم ا .شده "ييرونما" شيها پ مسئله ماه نيا كه ني، گو اامثالهم را انجام خواهند داد

 صورته ب كند، يفردا كه صحبت م ويدر راد ييآمريكا ياالن هم سخنگو نيهستند. هم "يپرست وطن"مقدار افراد 
 ،است يووديهال ،مصرف كه آقا جان يب يها حرف يبه جا[...]  ندانست. يرا منتف رانيبه ا يحمله نظام يواضح
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 .را بسوزاند ها يخودسر نيا شهيكند و ر يريگيمسئله را پ نيا تيبا قاطع رانيا تيحاكم ديبچه گانه است، با ،جان آقا
(كه از صد تا مثل من و  لياسرائ يها ينفوذ ؟يباشد، به چه صورت تواند يم هيپشت قض ليمعتقدم كه اسرائكامالً من 

شكر خدا  .دهندكنند و خودشان لو ب يرا طراح يا مسخره اتيعمل كي) زنند يم نيدم از اسالم و مسلم تر بيششما 
هست در  يا وطن عالقه ني. اگر به اشود يداده شود خوش خوشانش م يهم كه چهار تا شعار توخال تيحاكم
  .كند يريگيرا پ هيقض نيا ديبا ت،يحاكم

   2011اكتبر  23/ 1390مهر  21صبح پنجشنبه،  8:19ساعت 

درج شود  ديجد ادداشتي ليها ذ منتشر شد. اگر كامنت رياخ يدرباره ماجرا دميجد ادداشتيدوستان ارجمند، شهبازي: 
جنگ جديد در خاورميانه : ها و ايران موساد، نئوكان «مقاله با عنوان [متن بود. با سپاس فراوان.  ميتر خواه شما و بنده راحت

  مهر] 21صبح پنجشنبه،  8منتشره در ساعت » يا رسوايي بزرگ در آمريكا؟
رسماً از دولت  ليدفاع اسرائ ريوز ط،يجلعاد شل ي: پس از تفاهم با حماس بر سر آزادلياسرائ ديجد بيعج يرفتارها

 ميبود باكالميشاهد مصاحبه صادق ز گر،يد ياز سو ]+[كرد.  يعذرخواه يمصر سيمصر به خاطر كشته شدن شش پل
را  رانياهل تسنن ا ياز اعراب است و حت انيرانيكه منشاء نفرت ا هيجنگ قادس نهيبا اعراب و ك رانيا تيدرباره ضد

با اعراب و در مقابل  لياسرائ يكاهش دشمن :است كياستراتژ كرديرو كي نيا رسد يمبه نظر  قلمداد كردن. يرانيرايغ
  برافراشتن پرچم جنگ عرب و عجم.

  

در چارچوب توافق با طرح ابومازن و كاهش تنش در منطقه  ليدولت اسرائ يرسد رفتارها يبه نظر مآرش رازاني: 
و نه منجر به  ،يغاتيتبل تين تقوآبا  يدر مردم منطقه و مواز يانقالب اتيكنترل روح ريحركات در مس نيا رود. يم شيپ

 كرد توان سد يرا نم يضربه كار يبه هر حال اگر جلواست. بر ضد آن  يعرب سميوناليناس تيو تقو رانيخطر ا ،عمل
  آن را منحرف نمود. ديبا

  مصاحبه كند؟ گونه نيا باكالميباعث شد كه ز يلينظر شما درست است. چه دلآلن مدس: متأسفانه 
بوده  يحساب داخل هيتصف كي نيا اياول، آ :شود يبررس ديموضوع در چند بعد با نيشدن ا يا رسانهجواد نادري: 
را بدون در نظر گرفتن عواقب آن رقم  اهويه نيا گريكدي فيتضع يحاكم در داخل كشور برا يها است و جناح

و اهداف  يبا منافع سرشار اقتصاد انهيدر خاورم گريآغاز جنگ د يبرا يلياسرائ -يئآمريكاطرح  كياين كه  اياند؟  زده
  [...]  .باشد تواند يدو هم م نيا قيهرچند كه تلف؟ است ياسيبلند مدت س

اعالم هستند، عجيب است. رو عربستان  كه دنباله ،فارس جيحوزه خل يكشورها گريماجرا سكوت عربستان و د نيدر ا
 يعربستان سعود يحول مرزها تر بيشكه االن  ،يهم در آستانه حج و شلوغ بودن اوضاح منطقه عرب ماجرا آن نيا

كرده و  نيهم سنگ يدولتمردان سعود يهضم آن را برا بستان،در خود عر يو حت هيو سور منيو  نيبحراست مانند 
  [...] كشورشان بهم نخورد. يو اوضاع داخلع نشان بدهند كه مناف يالعمل چه عكساند كه  ها هنوز گيج آن

است كه  خوبرا تكان داد.  انيرانيخواب رفته اه وجدان بجدي آمريكائيان رسد اخطار  يم به نظرمهري شاركني: 
دارند و منطقه  تمركز انهيخاورم رعضو ناتو باصلي  ي. كشورهازنديبپره يچند ماه يعرب يهموطنان از سفر به كشورها

  .شده ليباروت تبدبشكه به 
انتقال  يبرا يا نشان از برنامه نياز فلسط يو عذرخواه لياسرائ سكوت، اسرا تبادل، طرح ابومازننوروز حسيني: 

   .دارد دياز منطقه سابق به منطقه جد انهيتشنج خاورم
  با ادامه مباحث كامل شود. دوارميكه ام ستي امقاله جالب سالم استاد.علي خداپناهي: 

تمام جديت با  زاده ينور رضايعلنگرد  يبه كل ماجرا م ديترد دهيبا د »وزيورونا« يحتوقتي جالب بود كه  ميب گذشته براش
 قرار دارد. قاتيدر بطن تحق ايكه گو زد يحرف م ينيقياست و با چنان  رانيماجرا كار ا نيبه همه بقبوالند كه اكرد  ميتالش 

 يكند كه فقدانش ضربه بزرگ فيعربستان تعر يبرا يديو كل يرا چنان محور[عادل الجبير] عرب  پلماتيدكرد  مي يسع
به عنوان تنها  آمريكاپرده را كنار زد و از اعمال زور  انيو البته در پا باشد. رانيا اتيعمل هيها محسوب شده و توج عرب يبرا

  آورد. انيسخن به م رانيراه حل ا
از  يا نهيگز چيتان كه هاز عربس يو دوم آمريكااز قول  ياول :كرد يم سيرنويجمله را زدو هم دائم  24فرانسشبكه 

  .را بپردازد نيا يبها ديبا رانيحذف نشده و ا زيم يرو
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گران به طرح ترور ادعايي ايران  برخي تحليل«هاي زير هم نگاهي كنيد. سي ان ان:  به لينكجيسون لطفي: 
  ]+.» [را پرداخت كند ريتوطئه ترور سف نهيهز ديبا رانيدر ا ي: كسصليالف يترك شاهزاده«] العربيه: +» [اند. مشكوك
و حاال  ينيفلسط رياس 1027 يآزاد .خود بكشد ياعراب را به سو ياذهان عموم كند يهم به شدت تالش م لياسرائ

  اسرائيل در قاهره بود.  كنندگان سفارت از مصر كه خواست اشغال يعذرخواه
 پخش شده.وسيع » يوتيوپ«هم توجه شود كه در  يازغدپور  احسان ايراني: به اين ويدئوي سخنان حسن رحيم

جهاد  كيشد و صادر شد.  يالملل نيب ي. در قلب اروپا... انقالب اسالمميبشو يجهان اتيآماده عمل ديبا«گويد:  مي
 يبرا ميبشو دياآماده ب ؟يچ يعني يزدائ . تنشديترس ديهم نبا كس چيفراهم كرد و از ه ديظهور با يرا برا يالملل نيب
  ]+» [آماده بشوند. ديبا بيو تخر اتيعمل يها . بچهينبرد جهان كي

  

 يبرخ«عنوان  نيان ان با ا ي. گزارش سديرا بخوان يلطف سونيخوب جناب ج نكيلذيل  يها دوستان، كامنتشهبازي: 
 يعال احيسان ان.  يگزارش در س نيا سندهينو احياحسنت به رضا س ]+[ »اند. مشكوك رانيا ييبه توطئه ادعا لگرانيتحل

ست د يها نيساله زن طالق داده فروشنده ماش 56 آمريكايي -ايراني كي رانيا يشاخه نخبه نظام كي ايآ«شروع كرده: 
] استخدام كند يا [آدمكش حرفه» من تيه« يكيكارتل مواد مخدر مكز كي قيتا از طر كند يدوم در تكزاس را انتخاب م

  »شلوغ در واشنگتن؟ ورانرست كيمنفجر كردن بمب در  قياز طر يعربستان سعود ريقتل سف يبرا
  

 ميتحر ران،يا يكامل نفت مي. تحر1شود:  ينيب شيپ تواند يدر سه سطح م آمريكا ياحتمال يبرخوردهااحسان ايراني: 
 يكه فضا يصورته ب رانيا ييهوا مي. تحر2 ،رانيا يواردات و صادرات از بنادر و فرودگاهها ميو تحر يبانك مركز

با  ي. برخورد نظام3 ،) حق پرواز نداشته باشدينظامريغ اي ي(نظام ييمايهواپ چينظارت ناتو باشد و ه ريز كالً رانيا
چند  ينتوان طرسد اگر  به نظر ميباشد.  تواند يمختلف م يها سطح ريسه سطح برخورد شامل ز نيهر كدام از ا .رانيا

درصد محتمل.  60 دياز برخورد شادوم است و سطح  يحتم رانيبرخورد با ااول ورق را برگرداند، سطح  ندهيروز آ
  .سومبرخورد در سطح  ياست برا يا همه مقدمه ها نيا

پنج تن اعالم شده  ليدرخواست تحو آمريكافشار  ريز تيامن يشورااحتماالً موافقم كه  يجناب خداپناهبا 
، كه در باال رانيموافقت نخواهد كرد سطوح برخورد با ا رانيمحاكمه و چون ا يبراكرد فرماندهان سپاه قدس را خواهد 

  رگرداند.ورق را ب بتوانكه  پشت سر هم اجرا خواهد شد. مگر آنذكر شد، 
  

تواند وارد  يم يبه سادگ، اگر توانمند باشد، ما اگر يپلماسي. دستگاه دستيسپتامبر ن ازدهيامروز فضاي  يفضاشهبازي: 
كه  »يصنعت -يمجتمع نظام«ها و  كند و نئوكان يمعرف يساز صحنه نيرا مسئول ا ليشود و اسرائ يا رسانهجدي  يها بحث
  هستند.  ديجنگ جد جاديا يدر پ

 يمقامات وزارت خارجه اعالم آمادگآمريكائيان گفت.  يبرا شود يها م حرف يليخ يونيزيو تلو كيو آكادم يدر بحث علم
انگشت  »يصنعت -يمجتمع نظام« ي. روييآمريكابا هر مقام  گريد نندهيشبكه پرب ايان ان  يمناظره در س يكنند برا

 كيحدود  انهيسال يافروز جنگ قيكه از طر »يدرصد كي« :دارداد تأثير زي آمريكا يدر افكار عموماين روش بگذارند. 
و  ها ياهداف سعود يونيزيدر مناظره تلوتوان  مي .بلعند يرا م آمريكادولت  يونيليتر ميدالر از بودجه سه و ن ونيليتر

از  ست؟يسعود ن با خاندان آل يصنعت يمجتمع نظام زشيها را افشا كرد. مگر بن الدن مولود آم ها با نئوكان آن يهمدست
طلب را افشا كرد.  جنگ يها يها و الب كرد و دست نئوكان شود يكارها م يليمعقول خ يها و با روش يا جنگ رسانه قيطر

 نيكمپ نيآمريكا ا ميباشرف مق يتبارها يرانياز ا يليخ كنم يمن فكر م[...] از داخل است.  ميخور يافسوس كه هر چه م
  ين مقاله آقاي رضا سياح در وبگاه سي ان ان. اش هم نمونه ندارد. ياسيبه خط و ربط س يا را شروع كنند. ربطه نئوكان هيعل
  

 آمريكاكنگره  ندگانياز نما يقرار دارد و پاتوق تعداد آمريكاكنگره  يكيرستوران مذكور در نزد ايگوعلي خداپناهي: 
شدند  يهم كشته م آمريكاكنگره  ندگانيچند نفر از نمايقيناً محل  نيكه در صورت انفجار ا نجاستيوال ائس هست. زين

! شود يپرداخته م يسعود ريو فقط به سف شود ينم انيب يمطلب نيچن آمريكامقامات  يها كدام از حرف چياما در ه
  است؟ زتريعز آمريكا يها »من كنگرس«از جان  شانيجان ا يعني

 يكيطرف مكز ايگوشود.  مينكته اشاره  نيكه منتشر شده به ا يدر متناتفاقاً  ،يجناب خداپناهاحسان ايراني: 
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 نندگاياز نما يصد و پنجاه نفر خواهد شد از جمله تعداد ايرستوران موجب قتل صد  نيكه انفجار در ا ديگو يم
  ندارد. يرادياگفته  يرانيكه طرف ا شود يكنگره. در ادامه ادعا م

 را نشان دهد. ها يرانيا يكه شقاوت و سنگدل شود يتنها از آن جهت مطرح م ديكه فرمود يبحث نياعلي خداپناهي: 
برخورد  هيتا توج شد يطالبان پخش م دنيه از سر برك يريمثل همان تصاو .ستين انيقربان تيبه هو مياشاره مستق

  سخت و خشن باشد.
. خورد يآب م رانيها از داخل ا داستان نيكه همه ا ديشك نكن يا لحظهشما،  شيفرماتأييد ضمن احسان ايراني: 

كه  ستيدستمان ن يزيچ ي. مدركديريرا دست كم نگ "يگروه انحراف" نيكه ا كنم يعرض كردم و باز هم عرض مقبالً 
 يكار توانند يم يراحته ب انيآقا نيعرض كردم كه هر لحظه ا شيصفحه چند هفته پ نياما در هم ميرا بدان هياصل قض

   كنند. سهيها را ك كنند كارستان كه همه ماست
 .كردند يم رانيحمله به ا ياز آمريكا تقاضاكه  كرد يرا پخش م يافراد يصدا شبيد آمريكا يصداعلي خداپناهي: 

   .هستند رانيداخل اها از  كرد كه اين ميادعا  ندهيگو
  

 يبه كارها هيشب نيبه نظر من ا«يكي نوشته: ذيل مطلب رضا سياح توجه كنيد. ان ان  يس يها كامنتشهبازي: به 
ممكنه كار موساد باشه.  «دهد:  ديگري جواب مي» بكند. ليجنگ به نفع اسرائ كيرا وارد  آمريكا خواد يموساد است كه م

جيب ما  اين كار موساد است براي انتقال پول از«يكي ديگر: » بر جا بذاره. يكه رد نيكارا بكنه بدون ا نياز ا تونهيموساد م
  » ها. به جيب يهودي

اند  مطرح كرده ييآمريكا يها كه مقام ياتهامات«، كه گفته است: ايارشد سابق سگر  تحليلرابرت بائر، اين هم نظر 
دست آمده است. او اعتراف كرده كه ه ب آمريكاتگزاس  ميمق ييآمريكا -يرانيفرد ا اريمنصور ارباب س يها از اعتراف يهمگ

نوسس  سي! اطالعات ثبت شده در اداره پلكنند يهم آن را تكرار م ييآمريكا يها كرده و مقام يهمكاربا سپاه قدس 
چند  نيبه اتهام سرقت محكوم و بازداشت شده است. همچن 2001در سال  اريكه منصور ارباب س دهد ينشان م گزاست

در اثر نيز گونه سمت چپش  ي. اثر چاقو روشود يم دهياش د در پرونده نامهيبدون گواه ياز جمله رانندگ گريمورد خالف د
 رانياقامت به ابراي  آمريكادر  يسال زندگ 29و پس از  2010در سال اريمنصور ارباب س نياست. همچن يريدرگ
سپاه قدس آنقدر احمق است  اي. آدهد يدو كشور انجام م نيب يمتعدد يمنظور در مدت مذكور سفرها نيبه همو  گردد يبرم

 اتيعمل ياز اجرا شيپ يشده اندك زمان يزير نقشه برنامه كي يمهره اصل ايكند؟!  يدار همكار محكوم و سابقه كيكه با 
ها او  ييآمريكاتا  شود يم زياش از خارج از كشور پول وار يبه حساب بانك ايتا خود را لو دهد؟!  كند يسفر م رانيمرتب به ا
  ]+[ »كنند؟! ييرا شناسا

  

  ]+» [م؟يعربستان نگران باش ريترور سف يوياز سنار ديچرا با«آينده نيوز: شاني ايراني: 

  سعوديخريدهاي نظامي 

ساخت  يدر صورت تن ندادن تهران به مطالبات ما برا« :گفته بود ،يشاهزاده سعود ،صليف يتركامين روستاپور: 
  .» شد ميكار خواهه دست ب يا سالح هسته
عالوه بر  يسعود ميژر كشورها انجام داده. ريو آلمان و سا آمريكااز  ينيسنگ ينظام يدهاياواخر خر نيدر هم عربستان

مبلغ  كرده است. يداريخر يجنگ يماهايهواپ آمريكااز  زيدالر ن ارديليم 90از آلمان، حدود  يفروند بالگرد جنگ 200 ديخر
-UH يكورسكيكوپتر س يهل 70فروش  يدالر برا ارديليم 60 زانيبه م يو عربستان سعود آمريكا انيم ينظام يقرارداد قبل

كوپتر  يهل 70قرارداد فروش  ارزش است. افتهي شيافزا ندهيسال آ 10النگبو ظرف مدت  يفروند آپاچ 60و  60
 ديقرارداد جد نيا .دالر برآورد شده ارديليم 30 يبه عربستان سعود آمريكاالنگبو  يفروند آپاچ 60و  UH-60 يكورسكيس

كالن به دنبال  يدهايخر نيتمام ا د.بود اعالم ش 15فروند اف  84كه شامل فروش  يدالر ارديليم 30پس از قرارداد 
اعالم كردند  يعربستان سعود يمقامات نظام 2005در دسامبر مثالً  انجام داده است. يسعود ميژرقبالً است كه  ييدهايخر

 ژوئن 12در  اند. كرده امدالر اقد ارديليم 10از  شيبه ارزش ب ايتانياز بر تريوروفاي فونيفروند جت جنگنده تا 72 ديبه خر
 ليتحو يماهايكرد. هواپ افتيدر ايتانياز بر فونيجنگنده تا يمايدو فروند هواپ يعربستان سعود ييهوا يروين 2009
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 يرويعربستان پس از ن ييهوا يرويناست.  فونيفروند جنگنده تا 72بود كه شامل  ميسفارش عظ كياز  يشده بخش داده
به عربستان  2تانك لئوپارد 200 يدولت آلمان هم به تازگاست. را دار F15جنگنده تعداد ترين  بيشو ژاپن  آمريكا ييهوا

  ميليون يورو.  800يك ميليارد و به ارزش فروخت  يسعود
منجر شود.  »يصنعت -نظاميمجتمع «شود به رونق كسب و كار  ينفت عربستان خرج م يها كه از چاه يپول ديبه هر حال با

 اريجنگ تمام ع كيراه انداختن  يزمان بهتر از االن برا چيه مصرف شود. ييجا ديشده باالخره با يداريهمه سالح خر نيا
و  يالحوث انيجنگجو ،نيبحر كتاتورياز مخالفان د رانيا تيو نفوذ و حما نيمسئله بحر نبوده است. نو عربستا رانيا نيب
، هيسور ،رانيا كيژاسترات مانيپ در خاك هم يغاز جنگ مذهبآ ،در لبنان يرياهللا و جناح سعد حر حزب نيتنش ب، مني يديز

 ديدر منطقه ما كل يو سن عهيش نيب اريجنگ تمام ع كي جاديا يوياست كه سنار نيامؤيد  گريد ليدال يليهمه و همه و خ
  خورده است.

  [...]  .ميهم باش[در داخل ايران]  ييمنتظر ماجراجو ويسنار نيدر ادامه ا ديباحديدچي: 
جناب  .ميآب را گل نكن بزرگان گوش داد. يها ليصبور بود و به تحلتر  بيش ديبا حاد طيشرا نيدر ا معتقدممال فير: 

آرزومندم كه وزارت  داشته باشد. داريخر ديبا تر بيش تان يها ليو تحل تر بيشبه شما  اجيزمان احت نيدر ا ،يشهباز
  گوش دهد. تان يها حرفه ب رانيخارجه ا

 "يگروه انحراف"و  يكه عوامل داخل رانيا يبرااست  يپاپوش نيااحتماالً  ،يگرام ريفجناب مال احسان ايراني: 
كنفرانس  آمريكااند وگرنه دولت  قرار داده ييآمريكاطرف  ارياند و مدارك كامل در اخت در آن داشتهمؤثر  ينقش

 يها پلماتيدر بحث و مصاحبه دوال دارم: اگر ئس كي. اما كرد يبرگزار نم ريبا حضور دادستان و چند وز يمطبوعات
را قطع كرده و سوال  يصحبت و يرانيا پلماتيد يوسط صحبت و افشاگر يان ان، خبرنگار خارج يدر س يرانيا

آنجا  يرانيا پلماتيباشد كه د ادتاني هد؟جواب د ديچه با پلماتيد نيا[...] مردم  يبه چه عنوان رانيكند: دولت ا
  .رديرا بگها  آمريكاييگويي  دروغ يحضور دارد كه جلو

؛ متفاوت است رانيا ياتهام وارده با مدل كارها: يك، رانيشك به اتهام وارده بر ا يبرا ليپنج دلمانا تبريزي: سي ان ان: 
؛ وجود دارد رانيا يبرا يتر آسان ارياهداف بس؛ سه، دهد يدست م از يتر بيش يهازيچ رانيا يبا سود احتمال سهيدر مقادو، 

؛ دست باشد نيااز  يكه مجبور به اقدامات ستين يخطرناك تيشده و در موقع تينسبت به گذشته تقو رانيا تيموقعچهار، 
  ]+[ قشه مطرح شده پر از اشكاالت واضح است.نپنج، 

  ]+» [حسن عباسي: تروريسم مقدس است.«شود:  چنين خطرساز از داخل شنيده ميصداهايي 
زمان منتظر ماند. تا آن  ديشود با يبرگزار م[منصور ارباب سير]  يكه جلسه دادگاه بدو ،اكتبر 25تا هوانگ دي: [...] 

  [...]  .به جنجال خود ادامه خواهند داد ونياسيهم س
 تيامن ونيسيعضو كم[محمد كوثري]  .ارزش پاسخ هم ندارد آمريكامضحك  يويسنار -وزين جهان«علي خداپناهي: 

مردم  يدر جهت انحراف افكارعمومتر  بيش رانيا هيعل كايآمر يزن اتهام يويمجلس گفت: سنار يخارج استيو س يمل
 انيفوق مسئوالنه آقا يريگ هم نوع موضع نيا ]+[» اند. است كه در منطقه دست به انقالب زده ييها و ملت كايآمر
  [...] اند!  خود را به خواب زده اياند  دهيخواب اي :ستيقوم از دو حال خارج ن نياحوال ا !يمل تيامن ونيسيكم

   ]+» [م؟يعربستان نگران باش ريترور سف يوياز سنار ديبا چرا«جعفر ناصر: آينده نيوز: 
 يجمهور«گفت:  ،يخارج استيو سملّي  تيامن ونيسيمجلس و عضو كم يگرا اصول ندهينما ،يعابد ميمحمد كر

دارد كه هر  يهوديو  يحياعم از مسلمان، مس ييروهايقدس نگر  اشغال ميو نقطه نقطه رژ ويآو امروز در دل تل ياسالم
  » .كنند ياجرا م اشان فرا برسد رسالت خود ر مأموريتكه  يزمان
 يسراغ شورا ميها تكرار كرد. حاال برو نهيزم نياطالعات را در هم ريوز يمجلس كه در واقع حرف ها ندهياز نما نيا
  :ميشورا بخوان نيعضو ا يپور ازغد ميو از قول رح يانقالب فرهنگ يعال
جهاد  كيشد و صادر شد.  يالملل نيب ي. در قلب اروپا... انقالب اسالمميبشو يجهان اتيآماده عمل دي... با«

 يبرا ميبشو ديآماده با ؟يچ يعني يزدائ . تنشديترس ديهم نباهيچ كس فراهم كرد و از  ديظهور با يرا برا يالملل نيب
  [...] »...شوندآماده ب ديبا بيو تخر اتيعمل يها . بچهينبرد جهان كي

شود از  يم يونيزيبرنامه تلو كيدر  ديكن يفكر مواقعاً  ايآ .دارم يوال از جناب شهبازئس كيمن مهدي ايراني: 
 نديافر كي ،ستين يونيزيساعته در برنامه تلو كي نديافر كيو رفع اتهام  يدفاع كرد؟ اعتمادساز رانيا هياتهامات عل
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كه از  ميبگذار يكارشناس خارج كي ي. خودمان را جارنديگ يم شيوالن آن در پئو مس وركش كيچند ساله است كه 
ساعت  كيبا  ديواقعا انتظار دار ايآ[...]  م؟ينيب يو حكومتش را چگونه م رانيكند. ا يم ليرا تحل رانيامسائل  رونيب

  از تمام اتهامات تبرئه شود؟ رانيا يونيزيبرنامه تلو
 كياگر دادستان  ايآ كرد؟ ريتفس ديرا چگونه باملّي  تيامن ونيسيعضو كم مجلس و ندهينما نيا يادعاجعفر ناصر: 

 يعنوان كند جه پاسخ ياسالم يمقامات ارشد جمهور هيسخنان را به عنوان مدرك عل نيا آمريكا ايدادگاه در اروپا 
 تيمسئول يافراد ب اي نديگو يدروغ م اي ستندين يرانيا ،ادعاها افكار و نيبا ا ،افراد نياشود گفت كه  آيا مي داد؟ ديبا

 را سد تيمسئول يافراد ب يها ييماجراجو نيهر چه زودتر جلو ا د ورمداخله ك نهيزم نيدر ا ديبه اعتقاد من با هستند؟
  كرد. 

توان  ياست كه نم نيا ممنظور ،ستيها ن ها و گفتن درددل گشودن عقده ها نيهدف من از گفتن امهدي ايراني: 
 ميخواه يبرند. اگر م يكشور را باال م كي يريپذ بيرفتارها آس نيرفتار كرد. ا يالملل نيخودسرانه در عرصه ب نطوريا

كم كم به همه [...]  وارد شد. يالملل نيبمسائل تر در  شده حساب تر و معتدل يقدر ديبه ما وارد نشود با ياتهامات نيچن
  تواند خطرناك باشد. يتا چه حد م يالملل نيو ب يدر عرصه داخل انهيما ثابت خواهد شد كه رفتار ناش

  

 يعنيموضوع مشخص  كيكنند. منظورم مناظره در  يرا محاكمه نم گريكديدر مناظره كه  ،يرانيا يجناب مهدهبازي: ش
 كيار ،ييآمريكااست و مسلط بر فرهنگ  .ي. تيام. آ ليالتحص امور خارجه بودم، كه فارغ ريوز ياتهام ترور بود. من اگر جا

. برند يكه از جنگ سود م ييها بر كانون گذاشتم يرا م متأكيدو  كردم ياتهام دعوت م نيا رامونيهولدر را به مناظره در پ
و مسلط بر فرهنگ  دهيورز شمندياند كي ياست كه جا نيمنظورم ا ؟است ادتانيمور كه  كليما Candian Bacon لميف

 ديمثل ادوارد سع يآدم ي. را هو كند. جاي. آيهولدر و اف. ب كيمهمالت ار يونيزياست كه در مناظره تلو يخال ييآمريكا
  است. يخال

  ]+[كنند؟ چه خواهند با منطقه  ي. چه خبر است؟ ميستانياهللا س تيآ گريد ندهينما كيترور 
  

 .»ما است تيمتحده آمريكا امن االتيا تي: امنسيخارجه انگل ريوز«. العربيه: هم به صحنه آمد سيانگلعلي خداپناهي: 
]+[  

سابقه و طبعاً كه  ،مجلس رامّلي  تيامن ونيسيكم ياعضا يها و مصاحبه يتيانفعال خودخواسته دستگاه امن نيا
 وزيجهان ن ندارد؟ يدر پ يخطرناك جينتا يتحرك يب نيا ايآ د؟يكن يم ريچگونه تفس ،دارند يتيامن -يتجربه كار اطالعات

 ها آن، ديكن يم تيگشوده كه چرا از عربستان حما يزبان به انتقاد از صالح ،با آن سابقه و خط و ربط مشخص ،هم
  ]+» [!يصالح يآقا ديريعربستان را در آغوش نگ -وزين جهان: «(نقل به مضمون). هستند يوهاب

عقب  يخود قدم يها اگر از مواضع و گفته اند كه راه پس ندارد. را شروع كرده يخطرناك ياوباما بازدولت  و مشخصاً آمريكا
دست باال را  يالملل نيدر عرصه ب رانيها ا آن ينينش در صورت عقباين كه را بخوانند ضمن  ديفاتحه كاخ سف ديبگذارند با

انحراف افكار  يچه برا .اند كه بروند امدهيبار ن نيها ا آن يعني .كند يم ديرا تشد ينكات است كه نگران نيا خواهد داشت.
ها را به  كه آن خواهان، جمهوريدر برابر  يستادگيو چه از جهت ا يحاتيتسل يها خودشان چه به نفع كارتل يدرون يعموم

  ران؟يبا ا يريدرگ .دانجام ده يحركت اساس كي دياوباما با ،كنند يمتهم م رانيدر قبال ا ياهمال و سست
فقط  و زنند يزورمندان فقط حرف زور م يوحش يايدر دن يول ستين يشك هيقض نيدر مسخره بودن اجواد نادري: 

 يا حول حمله رسانه يعرب BBCزبان مثل  يو عرب يعرب يخبر يها شبكه يها ليثر تحلكاتقريباً به دنبال بهانه هستند. 
 يماجرا را برا نياسناد ا آمريكاكه  كرد ينقل م يعرب BBCامروز  يحت منطقه است. يكردن افكار عموم ادهمآو  رانيبه ا

. است رانياز طرف ا يستياقدام ترور كي نياكند كه خود فرستاده تا مقامات كشورها را متقاعد  يها اكثر سفارتخانه
اكثر زيرا  رود يبه تحرك قابل توجه در آن نم يديام ميكه دار يمنفعل و نابسامان يپلماسيدستگاه د نيبا امتأسفانه 

خارج و به انزوا  ياسيمهم س تياز گردونه فعال ايكرده  نينش خانه يدلسوزان كشور و نظام را به بهانه بازنشستگ
  اند. كشانده
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  تأمل خوان كولقابل نظر هاي ايراني و مكزيكي مواد مخدر:  كارتل

در راديو فردا مطلبي است عنوان » دست داشت؟ يسعود ريمواد مخدر در طرح ترور سف يرانيكارتل ا ايآ«شاني ايراني: 
   :بنقل از خوان كول

در مبارزه با  ها ييآمريكاكه  دانست يم ديبود، با يرانيامأموران رابط  يبه راست اريكه ارباب س يصورت در«
جمع است. تنها راه امن  يعياز ده هزار دالر به طور طب تر بيششان در مورد نقل و انتقال پول  حواس ييشو پول

امر ساده خبر نداشته باشد. از  نيكه از ا ستين لهقدس آن قدر ابسپاه در  يپول نقد بود و كس يمبلغ نيانتقال چن
هم  يا نهيشيپ بگذارد كه سوء يدوش كس يورا رمأموريت قدس تمام  سپاهباور كرد كه  شود يم ايگذشته آ نيا

در گزارش  توان يرا م نيقيبه  كياحتمال نزد... بود؟ ييآمريكا يها مورد ظن مقامطبعاً دارد و برداري  كالهدر 
فدرال،  مأمور كيگزارش و به نقل از  نيبنا به ا. افتي كلينوكر سكوير روزنامه سانفرانسبلومبرگ د يخبرگزار
 يسعود ريگفته است كه آمر طرح ترور سف ]سازمان مبارزه با مواد مخدر آمريكا: دي. اي. ا.[ نيبه خبرچ اريارباب س

  .ندك تأمينرا  ازيها مواد مخدر مورد ن خروار تواند يدر كار قاچاق مواد مخدر دست دارد و م
Drug Enforcement Administration (DEA) 

قدس سپاه اش در  روزانه يدر كنار كار رسم يغالم شكور يعني اريسكار ارباب  صاحباحتماالً  گر،يسخن د به
به  كياست. نزد يغرب يبه كشورها رانيا قيهم دارد و آن نقل و انتقال مواد از افغانستان و از طردوم كار  كي
   .شود يصادر م رانيا قيافغانستان از طر اكيو تر نيئاز هرو يمين

دست به دامن  يسعود رينقشه ترور سف ياجرا يقاچاق برا يرانياست كه عامالن ا يعيطب يليصورت خ نيا در
در سر داشت احمقانه بود كه  يا نقشه نيچن رانيكه اگر حكومت ا يشده باشند. در صورت شان يكيهمكاران مكز

  نشان دهد... يكيمكز يخود را به گانگسترها
از آن بود  تر انهيناش يليهستم كه كار خ يأر ر همائرابرت بمن با  :سدينو يخود م ليتحل انيكول در پا خوآن

  ]+[ .»نسبت داد رانيكه بشود آن را به حكومت ا
  اصالحات مختصري انجام شد. شهبازي]، »راديو فردا«خوان كول، بنقل از [در ترجمه يادداشت 

  

اكنون  يبود ول يبهائ يدارد. مدت يمواضع خوبمحقق خوبي است و در مسائل سياسي روز آمريكا خوان كول شهبازي: 
 هاست. نئوكانهاي  استجدي سيمنتقد  ،آمريكا انيبهائقدرتمند  يالبمواضع برخالف  .قطع كردهها  با آنرا  وندشيپگويا 

   :اصل مطلب در وبگاه شخصي خوان كول اين است

Juan Cole, “Is an Iranian Drug Cartel Behind the Assassination Plot against the Saudi Ambassador?” ]+[  

  ]+[درج كرده.  رانيچند مطلب درباره ادر صفحه اول  يسيپل نيفارمجله  تيسا دينيبب

در بود » سيار«اگر  كه رواج يافته.» ارباب سيار«) باشد نه »سيره«سير: جمع » (ارباب سير«ضمناً، نام اين آقا بايد 
 . Arbabsiarنه  Arbab Sayyarنوشت:  به اين شكل ميگذرنامه و مداركش 

  

شدت ه ها ب يسازفضا] +» [است؟ ستيكشور ترور كي رانيشك دارد ا ياكنون كس ايآ« مقاله: تريتنوروز حسيني: 
  .شروع شده است

  »موضع رسمي رياض پس از تكميل تحقيقات اعالم خواهد شد.«سفير عربستان در تهران: رضا هو: 
 نيا ريبر وجود طرح ترور سف يمبن اكيآمر ينش به ادعاكوا نيدر اول يخارجه عربستان سعود ريوزنوروز حسيني: 

در خصوص نحوه مقابله به مثل  ي. وندك يمقابله به مثل م اضيه ركرد كتأكيد  يرانيشور در واشنگتن به دست دو اك
   ]+[ نداد. يحيتوض

در مصر  يليجاسوس اسرائ ليگراب النياز مبادله ا وميال يالمصرل، روزنامه ين حماس و اسرائيببعد از مبادله اسرا رضا هو: 
  ]+. [خبر داد يمصر رياس 81با 

  . موضع كاناداعلي خداپناهي: اين هم 
 گريتوطئه ترور بار د نيگفت اشنبه  سهروز  ،دولت فدرال كانادا ريدولت استفان هارپر، نخست وز يسخنگو

حمله  نيكانادا ا«مقام دولت كانادا خاطرنشان كرد:  نيا را آشكار ساخت. سميترور هيعل ديجد ريبه تداب ازين
كشور با  نيبه باور دادستان كل اكه را، متحده  االتيعربستان در خاك ا ريترور سف يشده برا يزير برنامه
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مبارزه با  ياست كه برا يتلخ ادآوريامر  نيكند. ا يمحكوم م ،صورت گرفته رانيا يو كارگردان تيحما
محدود كردن شبكه  يما را برا يعزم جمع دياعمال با نياست. ا ازيمستمر ن ياريبه هوش يستيترور يها تيفعال

  ]+[ »كند.تر  ها راسخ آن يها ييها و دارا ستيترور
. اين هم دهد يمله قرار محرا هدف  شيها هيكه همسا يرانيكه به دنبال صلح است و ا يلياسرائعلي خداپناهي: 
  ]+.» [افغانستان پرتاب كرد مروزين تيوال يهفت راكت به سو رانيا«خبر جديد العربيه: 

  واكنش افكار  عمومي آمريكا

 نيفار نياست. در همجدي ها بحث داغ است و جالب است كه در همه جا بحث موساد  همه جا در كامنتشهبازي: 
از  راني. ايرانيموساد است تا توطئه ا يا هو حرف شرفتهيپ اتيعمل هيشب نيا«يكي نوشته:  .دينيكامنت را بب نيا يسيپال

جنگ با  يبرا يبود؟ چه كسان يكار به نفع چه كسان نيا برد؟ يم يدر واشنگتن چه سود محتمل يسعود ريمنفجر كردن سف
  » كنند؟ يم غيتبل رانيا

 كيبه گزارش آتالنت دي. بنگررديگ يبه سرعت باال م رانيا هيعل يآ يو اف ب ييمقامات قضا ينسبت به صحت دعاو ديترد
  ]+[ .نهيزم نيدر هم

 .رانيا هيعل يصحت دعاوجدي نسبت به  يدهاياست: ترد نهيزم نيپست هم در هم نگتونيمقاله جوشوا هرش در هاف
]+[   

 مزيتا وركيويمقاله ن نياام عرض كردم، در حال غلبه است. به  ، كه در مقدمه مقالهدومموج ظاهراً باال گرفته.  يليبحث خ
 ييكه مقامات آمريكا نيساعت پس از ا 24نوشته: فقط   ]+[. نهيزم نيدر هم مزيتا وركيويهم وبالگ ن نياو  ]+[. دينگاه كن

اعالم  رانيدر حوزه مسائل ا يياز كارشناسان نامدار آمريكا يكرده اند... تعداد يرا خنث رانيتوطئه ا كياعالم كردند 
  طرح نبوده است. نيدر پس ااصالً  رانيحكومت ااحتماالً اند كه  كرده

كند، ممكن است  داي. ادامه پي. آيهولدر و اف. ب كيار ينسبت به دعاو ديوضع، اگر موج ترد نياست ماجرا. با ا بيعج
  شود. لياما تبددولت اوب يبرا »ييرسوا« نيبه بزرگتر »ريتوطئه ارباب س« يماجرا

  ]+[ .رانيا هيفورد و كارتر، در رد اتهام عل يها در دولتملّي  تيامن يمشاور سابق شورا ك،يس يگر ادداشتيهم  نيا
به  رانيپول از ا ميگرفته و نوشته: ارسال مستق يهم گاف بزرگ ن،يروزنامه گارد كيپلماتيد سيسرو ريبورگر، دب نيجول

  كشور ثالث ارسال شده باشد.طريق از  ديپول با نياست و بنابرا رممكنيآمريكا غ نيآمريكا طبق قوان
  

كنم ملتزم به موضوع بحث  يدوستان خواهش م ياز مطالب استفاده كردم اما اگر ممكن است از برخ :دداريام محمد
از بزرگواران از منطق حاكم بر فكر استاد دور هستند و  ياريبه نظرم بس ارائه نكنند. رالعقوليمح يشنهادهايپباشند و 

  اند. اوردهيبه دست ن شانيا ينيب از جهان يشناخت
  شود؟ صورت كامل وارد مدار ميه اه بوشهر كي بگداند نيرو كسي ميآرش آرامش: 

  ]+.» [شد يانداز بوشهر راه روگاهينتأخير سال  11از  پس: «آذر ماه اياواخر آبان پناهي: ظاهراً علي خدا
ماه و بعد از ورود سوخت به قلب  وريدر اواخر شهر روگاهين نيا ،اعالم مقامات كشورمان اساس برنوروز حسيني: 

  متصل خواهد شد. يبه شبكه سراسر تيدرصد ظرف 50با  زيشده و تا اواخر آبان ماه ن ياتيرآكتور آن وارد مرحله عمل
  آرش آرامش: آيا حمله به آن توسط عربستان سعودي محتمل است؟ 

د و نرا امضا كن ديبا هند هم قرارداد جد رد،يرا بگقرارداد  يها تمام پول هيكنند تا روس يصبر منوروز حسيني: احتماالً 
  .كرد يتاستاكس نت شروع به فعال يهم ورژن اصل ديشا اي شود ميشروع  يباز سپس آتش

 يبوشهر حت روگاهيبوشهر است. ن روگاهيست نيكه غرب به آن حساس ن رانيا يتنها گوشه از برنامه اتمهوانگ دي: 
اعراب. چون جهت باد در منطقه  يبرا رانياز ا تر بيششود.  يو حمله به آن تنها به فاجعه منجر م ستيهم ن ميتحر

آن در  يطيتبعات مح نيبوشهر هم روگاهياعراب در مورد ن ياصل ياز شمال به جنوب است. در واقع نگرانمعموالً 
  صورت انفجار است.

قابل جبران رياشاره كردند منجر به فاجعه غهوانگ همچنان كه جناب  ييجناب آرامش! حمله هوااحسان ايراني: 
 هياز روس نريشده در چند كانت يغن ومياوران شيدو سال پ اي كيكه  ديتوجه دار .اعراب يبرامخصوصاً خواهد شد 
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  باشد. روگاهيدر ن ديباظاهراً حمل شده و 
  

و  مزيتا وركيويپست و ن نگتونيمقاالت هاف ليدگان در ذخوانن يها است كه در حال مطالعه كامنت يساعت كيشهبازي: 
  .آمريكاها به صداقت دولت  آن ياعتماد يهولدر و ب كيار يخوانندگان به ادعاها ياست واكنش منف زيانگ رتيهستم. ح رهيغ
  

 ]+كرد. [ حمايت مي 2009بايد از مخالفان حكومت ايران در  آمريكاحمله سناتور مك كين به اوباما: نوروز حسيني: 
  ]+.» [بزرگ در راه است راتييتغ: «مزيتا وركيويدر ن دمنيتوماس فر شيروز پ مقاله دو

 نيخودمان است. با ا يها رسانهتر از  بيشله ئمس نيها نسبت به اديترد آمريكادر مطبوعات مهدي ايراني: ظاهراً 
افكار اي است كه  جهينت نديشود. مهم برآ يدر آن م يو نقد و نظر از هر نوع ستآمريكامعه متعجب بود. جا ديحال نبا

 نيمتحده تا چه حد بر سر ا االتيا يداخل يها دستگاه كه نيداشت و ا دله خواهنئمس نياز ا ايو دن آمريكا يعموم
  له متحد عمل خواهند كرد.ئمس

كارزار شده باشند.  نيوارد ا دهياست نسنج ديمهم است. بع اريتوسط دولت آمريكا بس رانينفس متهم كردن ا
 زيم يرو رانيبرخورد با ا يها را برا نهيرا متهم كرد و گفت همه گز رانيا نانيبا اطم شيپ ياوباما هم ساعت دنتيپرز

  دهند. يارائه م يها چه شواهد ييكه آمريكا ودمنتظر ب دياست. باجدي هشدار  كي نيدارد. ا
پست گذاشته  نگتونيو هاف مزيتا وركيوين يها نكيل ريكه در ز ييها توان از كامنت يآمريكا را نم يافكار عموم

صورت فقط  نيبه ا ييها ليها نخواهد بود. تحل آمريكا هم بر اساس آن كامنت يها استيس .شود حدس زد يم
در [...]  .ندارند رانياز ا يشناخت نيتركم يوگرنه مردم عاد رديصورت گ رانيامسائل ناظران آگاه به  يتواند از سو يم

 ليكه دولت آمريكا به دال يشد. باز يباز نيوارد ا رانيبه ا ديبا هشدار شدعمالً اوباما كار خود را كرد و  يواقع آقا
به كجا خواهد  بيو غر بيعج يماجرا نياز ا يحوادث ناش ريس مينيبب ديبا ،نيا تواند آن را رها كند. بنابر يمتعدد نم

  .ديانجام
  ]+دن ويتو: اين را هم ببينيد. [

 .آمريكا يبرا ستا سر برد دو يباز ،يميتحر يامدهايداشته باشد چه پ ينظام يامدهايچه پ ،باشد هرچه :نيبرز ايآر
كرد  دايپ خيب هياگر قض. انكاراول باشد:  تواند ينم نيجز ا ،اتيتجرب بقط ،ييزا تنشمسائل  نيدر چن رانيا يپلماسيد

 يو امثالهم چه موضع اكيكه نا ديد ديوبا هاست يالب نيدلخوش به ا رانيا يپلماسيد [...] يگروكشو  يگر يالب
  دارد. داريدر دو سر خرها  آنحرف  .رنديگ يم

 ديرا تهد رانيامشب ارسماً ها كار نخواهد كرد. حداقل اگر خود اوباما  يالب نيا گريد ،نيجناب برزمهدي ايراني: 
كرده دو  يستيترور اتيمتهم به عملمستقيماً را  يگريكشور د آمريكااما االن كه دولت بود.  يديام يجا دينكرده بود شا

امروز عنوان اي كه  مسئلهدولت اوباما.  يبرا نهيپرهز ييرسوا ايتا آخر  هو ادامه را ديواكنش شد :وجود ندارد تر بيشراه 
مطرح  يزن و چانه يزن بود به شكل گمانه نيتواند فردا سرپوش گذاشته شود و مسكوت بماند. اگر قرار بر ا يشد نم

  .انيو عر يو به شكل عموم ميشد نه به طور مستق يم
امكان ندارد  ايآ شود يم انيموضوع ب نيها در مورد ا يئآمريكاكه توسط خود  يدهائيردبا توجه به تجواد نادري: 

شناختن دولت  تيبه رسم يدولت اوباما، در مقابل احتمال فشار اعراب به اوباما برا يمشكل برا نيا جاديبا ا لياسرائ
  كرده باشد؟ يدستشيپ نيفلسط

  ]+، +محسن حاجيلو: به اين دو ويدئو نگاه كنيد. [
  است كه اظهارات مقامات آمريكايي را به استهزا گرفته.  +ويدئوي اول از چنگ اويغور [

Young Turks Video: Cenk Uygur, Failed Terror Plot Too Strange To Be True? 

التحصيل رشته حقوق از دانشگاه كلمبيا  تبار و فارغ آمريكا، تركپرطرفدار اويغور، مجري تلويزيوني 
  است.» نتركان جوا«گذار شبكه  و بنيان(نيويورك) 

هيالري لورت، كارشناس امور خاورميانه، با سي ان ان درباره ماجراي توطئه ايران ويدئوي دوم، گفتگوي 
  است. 

CNN: Hillary Mann Leverett, new case building against IRAN...'Intentional Fraud' 

ها هستند و جفري گلدبرگ نئوكان در آتالنتيك با  از مخالفان نئوكان + خانم لورت و شوهرش فلينت لورت
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  ]شهبازيهيالري لورت به جدال قلمي پرداخته است. 
 و ييآمريكامقامات مداركي است كه  رانياز مقامات مسئول ا ياظهارات بعض ،يرانيا يجناب مهدجعفر ناصر: 

 يعابد و يازغد ،يعباس انيقاآ داتيبه تهد ن انگشت گذارند.آ يرو توانند يم يجلب افكار عموم يبرا يياروپا
 ياسالم يجمهور هيرا عل يافكار عموم تواند ياظهارات م نيا قياز طر يغرب يمبتد استمداريهر س .ديندازيب ينظر

انقالب  اسالم و و تياز زبان حاكم ياست كه همگ نيدوستان ا نينكته قابل توجه در اظهارات ا كند. جيبس رانيا
فكر مردم انجام داد.  از زبان و يعني گريبه شكل د زيباكالم يقاآكه  يهمان عمل .يشخص دگاهينه از د زنند يحرف م

، انقالبهره چدر جهت زشت جلوه دادن  راستا و كيدوستان در  نيا يها يسخنران و باكالميبه اعتقاد من مصاحبه ز
  است. رانيمردم ا و ياسالم يجمهور، اسالم

م؟ ديدرست شن .اند بوده رانيبا ا ميمستقدر اين مورد در تماس  ها ييآمريكااخبار گفته شد كه  يالبالاحسان ايراني: 
صحبت  مانيپ كشور هم 40گفته شد كه با  .كرده دايپ خيب يليمسئله خ مورد دارند؟ نيدر ا يتر بيشدوستان اطالعات 

 انيعكامالً من  يبرا .تر كند رفته تا مسئله را مشخص هيو ترك هيروس ن،يبه چ يئتي. هرانيا اي) آمريكاما ( ايشده كه 
امروز  يول كردند يم ييگو ينرم بود و كل يليخ روزيد ها يعربستان يها صحبت [...] .خورده يباز تيحاكمكه است 

به  آمريكابا  ؟اند دهيد يمدارك ايساعت افتاده است. آ 24 نيدر ا ياتفاق كي .ديآ يم رونيشان ب آتش است كه از دهان
كرده بود،  تياز مردم حما ها يرانيبه موقع در زمان تظاهرات ا آمريكا: اگر گفته نيمك كسناتور  اند؟ دهيرس يتوافقات
  موقع سرنگون شده بود. همان رانينظام ا

شب از شبكه خبر  هر »رماگدونآنبرد «با عنوان  يا شروع دولت نهم برنامه باكه  ورندآ يم اديدوستان به زهرا زماني: 
 غيتبل و يازغدپور  رحيمتوسط  مايقرق س و يعباسحسن  يها رونق كالس ن رشد وآبه موازات  .شد يپخش م

كامل  تسلط يبرا دهيتالش گروه به قدرت رس ها نيدر كنار همه ا و... »ياسالم يجمهور« يبه جا »يحكومت اسالم«
اسالم كه الزمه  يحكومت جهان يبه صاحب اصل ليتحو يثروت برا عيبزعم خودشان تجمو  ياقتصاد يها گلوگاه بر

تحقق  يهماهنگ به سوكامالً  يرونيب و يانفعاالت درون فعل و[...] ظاهراً  .باطل است حق و ييامر نبرد نها نيتحقق ا
  . ميوش يم كيهم نزد 2012در ضمن به سال [...]  .رود يم شينبرد مذكور پ

نامناسب واقعاً  نترنتميارزشمند و روشنگر است. بنده ا اريشما بس شاتيفرما نيا ،يگرام يخانم زماناحسان ايراني: 
ها  گفته نيهمه ا ديبا د،ياوريخزعبالت گفته شده را در ب نيو ا ديبزن يگشت وبيوتيدر اگر ممكن است  كاش يا .ستا

كه مملكت را به جنگ  ييها خواهد داشت. آن يخاص يدفعه معن نياند دوباره گوش بدهند و ا دهياگر شن ايرا بشنوند 
هم  اندازند يراه م "گانه است بچه يويسنار"، "است يفرافكن"است،  "يووديهال" يو در موقع وقوع باز كشند يم

 لتازه آن جنگ در مقاب .چه يعني دانم يام و م خود باشند. من در جنگ بوده يها ها و كرده گفته يجوابگو دياكنون با
  [...]نبود.  تر بيش يباز بچه كيرو  شيجنگ پ

كه  يزيباشد همان چ رانيا يبرا تر بيش يانزوا جاديدر بحث ترور ا آمريكاممكن است كه هدف از پروژه امير غنوي: 
در خصوص  رانيرتبه ا يتند مقامات عال اميدر نظر داشت كه پ دينكته را هم با نيا هم به آن اشاره كرده است. دنيبا

 يظاهراً هماهنگ هيترك ندهيدر خطاب به نما يغرب يبه كشورها هيورتند س اريبس اميپ نيو همچن هيدخالت در سور
 يباشد. البته مصارف داخل رانيبا ا آمريكا ريبرخورد اخ ليدل تواند يمو اين  داد يرا نشان م رانيو ا هيسور انيكامل م

 يقدر مقدمات برا نيا ديشا. تيفراموش شود مثل تحت الشعاع قرار دادن بحران وال استر ديبرخورد هم نبا نيا
كه  ديرا هم در نظر داشته باش نيا است. يكاف رانيا تر بيش يانزوا يبرا ينباشد ول يكاف رانيبه جنگ با ا دنيرس

هر  يسازمان ملل به انزوا سيمراه با گزارش هفته قبل رئه تواند يكه م شود يارائه م ندهيدر هفته آ ديگزارش احمد شه
 ميبه طور مستقهم  ،رانيا يدهايپاسخ به تهد يبه نوع تواند يبرخورد آمريكا م قتيدر حق كمك كند. رانيا تر بيشچه 

  شود. ي، تلقهيسور قياز طرهم و 

  دگرگوني در جامعه آمريكا، از يازده سپتامبر تا امروز

  2011اكتبر  14/ 1390مهر  22جمعه، صبح  6:43ساعت 
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در  يندارند. ول يكار يكار خود را بكنند به افكار عموم ديها كه با . آننديگو يدرست م يرانيا يجناب مهدشهبازي: 
  است.  رخ دادهجدي تحول  كيدهه  نيا يط ييآمريكاجامعه 

 كردم، يها تماشا م شبكه ريان ان و سا يس مياز همان زمان حمله به برج دوقلو كه از پخش مستق ،شيمن ده سال پ
 يليقل اري. تنها عده بسديديد يها نم كامنت نجورينبود. ا نگونهيسپتامبر ا ازدهيپس از حادثه  يفضا .كنم يمسائل را دنبال م

  .كردند يم ديروشنفكران برجسته منتقد ترد
نهاد متنفذ  كيضد افترا، كه  تيكه جمع دهيرس ييبه جا "سميمبارزه با ترور" يبه باز ييآمريكاجامعه  ينياالن بدب

تر  بيش ليسپتامبر به اسرائ ازدهيهشدار داده كه در جامعه آمريكايي روز به روز منتسب كردن حادثه است،  يستيونيصه
  در همين صفحه نوشتم:  1390 وريشهر 12شود. در  مي
 شيباور ب نيسپتامبر، ا ازدهيدهه پس از حادثه  كيدر  دهد يمنتشر كرده كه نشان م يگزارش ADLضد افترا  تيجمع«

 يهوديسازمان  كي تراضد اف تياست. جمع يبود نه القاعده. مطلب مهم ليكه حادثه فوق كار اسرائ افتهياز گذشته رواج 
 نياسازمان فوق  .به محاكم است تيشكا قياز طر انيهوديمخالفان  ييقضا بياست كه كارش تعق ييآمريكا يافراط

  » خوانده است. "يهوديتوطئه ضد  يها هينظر"را رشد  شيگرا
  ]+، +[ ناميده.» دهه فريب«) را 2011 - 2001به اين دليل، جمعيت ضد افترا دهه پس از يازده سپتامبر (

بودجه  يصعود نجوم يعنيآن  يداخل يامدهايافغانستان و عراق، و پ يها چون جنگ يدهه، با حوادث نيدر طول ا ،يعني
 اند. شده اريهش اريبس آمريكاردم م ده،يدالر در سال رس ونيليتربيش از يك كه به  انه،يگرا يآشكار و پنهان نظام يها

و جامعه را  شوند يشناخته م "مرجع يها گروه"ها كه  همان يعنياست مؤثر و  ياسيو س ميقشر فه "مردم"منظورم از 
  .دهند يتكان م

و  يصنعت - يطلبان و مجتمع نظام عوض شده كه كار جنگ يزيچ .ديديد يبه بعد نم 2001 يها فضا را در سال نياواقعاً 
[ويدئوي  .ديارسال فرمودند توجه كن ،لويكه جناب محسن حاج ب،ويوتي نكيل نيبه هم .كند يسخت م اريها را بس نئوكان

داستان آشغال  كي توانند ينم يشدم. حت دياز حكومتم نوم« است: نيخورده، ا كيال 68كامنت، كه  نياول] + چنگ اويغور
  » آن... يعيطب ريذخا دنيبا هدف دزد يكشور جهان سوم كيحمله به  يدرست سر هم كنند برا

توطئه ترور عادل  انييآمريكاكه  ،دميهمه كامنت د نيكه ا ي. من زمانستيدو تا ن يكيمهم است و  يليها خ كامنت نيا
نه  گفتند يم ينبود. فقط عده خاص ياصال عادقبالً  ها نيكردم. ا رتيح ،ها يلياند و كار اسرائ موساد خوانده اتيرا عمل ريالجب

  .يخوانندگان عاد
 نيتر بزرگبه تعبير اوباما، است.  يبه شدت بحران آمريكا يداخل يفضا يعني. تيبه جنبش ضد وال استر ديتوجه كن زيو ن

سخت  يليطلب را خ جنگ يها كار كانون ها نيا .است انيدر جر 1930دهه  يعني "ركود بزرگ"پس از  يبحران مال
  .كند يم

  از قتل شاپور بختيار تا سناريوي ارباب سيرموساد: شبكه ايراني 

شروع كنند و  رانيا هيعل يجبهه عرب جاديعربستان و ا دنيكشان دانيآشوب را با به م خواهند ياست كه م نيتصورم ا
  روابط خود با اعراب است. ميبه سرعت در حال ترم لياسرائ نيهم يبرا

 زيآن چ ديد ديبوده و با يزيچ«عرض كردم كه قبالً باشد.  يواه يادعا كنم يهم تصور نم ريارباب س يدر مورد ماجرا
او هستند.  بيدر كنگره مواجه است كه به شدت در حال تخرخواه  جمهوري تيدولت اوباما اكنون با اكثر.» ستيچ

 يسند و مدرك چيبدون ه يبزرگ نياگر دروغ به ا .ستياند. اوباما جرج بوش ن يمواضع او ناراض يهم از بعض ها يلياسرائ
 نيبوده. ا "يزيچ" ن،يبنابرا دولت او.و ساقط كردن  ]+[ يقانون اساس 25اصل  يرياست با بكارگ يگفته باشد، مساو

  مسئله اين است.  ست؟يچ "زيچ"
موساد باشد  ياز سو ياتيعمل تواند يبلكه م ستين ريترور الجب يبرا رانيا يووديكودكانه و هال اتيعمل "زيچ" نياقطعاً 

   .فراوان استتاريخي  يها نمونه بوده. نگونهي. بنظر من ارانيو انداختن آن به گردن ا شينما نيا جاديا يبرا
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با افكار جدي  الوگيد كيادعا راه  نيمطرح كردن مستند ا ،به گمان من .تنش باشد نيبه دنبال عوامل ا ديبا رانيا
 يشود برا يمانع بزرگ تواند يكارساز خواهد بود و م اريبس، اين روش نميب يكه من م ييكند. در فضا ميرا باز  آمريكا يعموم

  شوم خود هستند. يها نقشه يكه در حال اجرا ييها كانون
  : زنم يرا مثال م كونوسيم يماجرا

پشت صحنه در است كه در دست شواهد و مستندات فراوان  يبودند ول ريدرگ يرانيعوامل اظاهراً  كونوسيم يدر ماجرا
  حضور داشت. موساد 

 يجمهور هيعل زيآم هوادار مبارزه مسالمت ياسالم يمخالف جمهور نياز فعال يا بود از عده يا جلسه كونوسيجلسه م
با  توانست يكدام حكومت عاقل م .يفرقه رجو ديشد يانزوا يعني نيدهند. ا ليجبهه تشك كي خواستند يكه م ياسالم

و مشكوك وابسته به  يافراط يها انيكردن جر يمنزو يبرا كردنديشان م تيتقو ديمخالف باشد؟ بعكس، با يا جلسه نيچن
ثابت شود. در  رانيبه ا اتيانتساب عمل ييبر جا گذاشتند كه از نظر قضاجدي  يردپاها اتيو در خود عمل .لياسرائ

  بر جا گذاشتند. رانياثبات نقش ا يبرا قيحساب شده و دق يردپاها رهيو غ ها ليمانند پالك اتومب ييها يكار زهير
   كه دو تحول بزرگ رخ داده بود: ديبه قتل رس يزمان راي. بختاريدر قتل شاپور بخت اي

مجبور بودند  نيمع يها سيكه سرو ييفاقد كارا يا شده بود به مهره ليخود را از دست داده و تبد يكارآمد اري، بختاول
بچه  يا عده. شد يم ياشيو ع يكش اكيصرف تر انشيو اطراف اريمبالغ توسط بخت نيا به او بدهند. يمبالغ هنگفت انهيماه

 قيبود از طر يخور كارشان مفتواقعاً شناسم و  يم كينزداز و  ميهاشان را از قد يبودند كه بعض اريخان مهمل اطراف بخت
  .اريبخت

  شده بود. يقطع رانيجمهور وقت فرانسه، به ا سيرئ تران،يو فرانسه رو به بهبود بود و سفر م راني، روابط ادوم
  بود؟ يبه سود چه كس اريكشتن بخت ،ييفضا نيدر چن

دو  ياسيس ليندارم. فقط از منظر تحل يكشف شد كاربعداً كه  ييزهايبه عوامل گرداننده و دست اندركار ماجرا و چ
 ترانيشد و سفر م رهيو فرانسه به شدت ت رانيروابط ا اريبه خاطر قتل شاپور بخترا مثال زدم.  كونوسيو م اريبخت يماجرا

  ه بود، بهم خورد.شد يكه قطع ران،يبه ا
 يطراح گريد يكارها يليو خ كونوسيم يو ماجرا اريشد كه قتل بخت يقطع ،يا رهيزنج يها پرونده قتل انيبعدها، در جر

   موساد بوده است.
كه  يكردند در حال نينش را بركنار و خانه ييبازجو ميهو كردند و ت تيرا با آن وضعاي  ي زنجيرهها پرونده قتل نيهم يبرا

مختلف  يها نهيكارشناسان واحد اطالعات سپاه و سپس وزارت اطالعات در زم نيتر و برجسته نيتر هر چهار نفر متخصص
  كردند و بستند. يبودند. سپس پرونده را ماستمال يو بررس يو ضد جاسوس ييبازجو

هضم، صورت مسئله  رقابليو غ نيبدل شده كه در مواجهه با مسائل سنگ يرانيا نيبه رفتار معمول مسئول ني، امتأسفانه
كردن شبكه گسترده  يكس به دنبال كشف و خنث چيناوابسته است. ه يعنيسالم  نيرا پاك كنند. منظورم مسئول

 ]+، +[ام  گفتهسخن » هاي اطالعاتي و انقالب اسالمي ايران سرويس«در رساله  انش و خاستگاهها  آنكه درباره  ييها ينفوذ
تر  ميآشكارتر و وخ ينفوذ يها شبكه نياتأثيرات و بعدها  ميبانيتغافل دست به گر نيا يامدهاياكنون با پ .نبوده است

  شد.خواهد 
  

روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:  ،آمريكات خارجه روزا ينولند، سخنگو ايكتوريفردا، و ويگزارش راد بهمحمد آگهي: 
اكتفا  نياما تنها به ا دهم يشما قرار نم اريدر اخت نياز ا يتر بيش اتي. من جزئميا داشته رانيبا ا ميما تماس مستق«
  ]+، +[ .»ميا شتهدا ميتماس مستق رانيموضوع با ا نيكه ما درباره ا كنم يم

  پيشنهاد به شورايعالي امنيت ملّي ايران: 
  صنعتي به مردم آمريكا -ديپلماسي انقالبي يعني اعالم توطئه جديد مجتمع نظامي

كنار گذاشت كه آمريكا با بحران  ديها را با حرف نياست. ا يحساس و سرنوشت ساز اريبس تير من موقعظبنشهبازي: 
  . رهيمقابله كند و غ رانيكه با ا ستين يوضع مشابه دارد، عربستان عدد ليبكند، اسرائ تواند ينم يمواجه است و كار
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يا  ليساكن اسرائ انيهودبه حال يهستند، نه دلشان به حال آمريكا سوخته، نه  انهيكه به دنبال جنگ در خاورم يكسان
مثل همان  ،يبحران كنون داشته باشد. ييها نهيهزخسارات و جنگ چقدر طول بكشد و چه  نيا ستيمهم نبرايشان اعراب. 

  دارد. ازيجنگ بزرگ ن كي، به 1930دهه  "ركود بزرگ"
 ،افروزان درباره حكومت بانكداران و جنگ ياست. آگاه رينظ كم خيدر تار نميب يم ييكه من در جامعه آمريكا يآگاه نيا
  بر جامعه آمريكا. يصنعت - يدرباره سلطه بانكداران و مجتمع نظام ياريهش

غارتگرانه  تيدر مقابل حاكم "درصد 99حكومت "گرفته با شعار شكل جدي  اريمطرح و بس ياكنون در آمريكا جنبش
  ."درصد كي"

 نيچ اي انهيخاورم يو كشورها رانيفقط بر اتأثير اينترنت كرده.  استيرا وارد س يينسل جوان آمريكا نترنتياكنون ا
تصورش را  دياست كه شا ييامدهايپ نيا گرفته. زيآمريكا را ن يگارشيو دامان ال» است يهمگان ييبال« نترنتي. استين

 تيبشر خيكه در تار شده جاديا يبزرگ در افكار عموم يتحول يرسان و اطالع يارتباط نينو يها شبكه قي. از طركردند ينم
  سابقه است. يب

سخت به آن معتاد متأسفانه اش را، كه  ساله يس يپلماسيد ديبا زين رانيا ياسالم يتحوالت، جمهور نيبا توجه به ا
  از حوادث را گرفت. ياريبس يجلو توان يم "يانقالب يپلماسيد" نيبا ا دهد. يانقالب رييتغشده، 

وارد صحنه شود.  ده،ياز متفكران ورز يميو البته با دست پر و به كمك ت ،يو خونسرد تيو قاطع تجديبا  ديبا رانيا
 كيآغاز  قيبلكه از طر يتكرار يو شعارها ياشفح قيو طلبكارانه را شروع كند نه از طر يباز و تهاجم يپلماسيد كي يعني
 يبه جا كند يم جاديكه دافعه ا نژاد احمدي يآقا يتكرار يها يروشنگرانه. نه از جنس سخنران وو پرمحتوا  ميمستق الوگيد

  جاذبه.
مسئله  ديبا يتيامن -يو اطالعات ييو قضا ياسياز مقامات س ييآمريكا -يرانيا هيبلندپا ئتيه كياعالم كند كه  ديبا رانيا

 يكرد در هر سطح ميصحت دارد مقصر را مجازات خواه يامر نيكه اگر ثابت شود چن ميريپذ يم شيشاپيرا دنبال كنند و پ
   كه باشد.

ايران حياتي است. بايد بدانيم چه مستنداتي در كار است و چه كسان جمهوري اسالمي توجه كنيم كه اين شناخت براي 
  آورده است. مستندات را فراهم  يا كدامين شبكه اين

است با هدف غارت جامعه آمريكا و  انهيجنگ بزرگ در خاورم كي جاديا ويسنار نياعالم كند كه هدف از ا ديبا رانيا
  است. ليحكومت اسرائ يعني  آن يو عامل اصل يصنعت -يمردم منطقه كه تنها و تنها به سود مجتمع نظام

جامعه  يبرا يصنعت -يدرباره خطر سلطه مجتمع نظام زنهاوريخود را با سخنان معروف ژنرال آ هيانيب تواند يم رانيا
 نياش به تلخ تر يو بازنشستگ عيدر نطق تود زنهاوريآ ييشگويكه پ دهيرس يزمان نكيآمريكا آغاز كند و اعالم كند كه ا

  است. افتهيشكل تحقق 
بمناسبت  زيخود، و ن يجمهور استيدوران ر اميپ نيدر واپس زنهاوريآ تي)، ژنرال دوا1961 هيژانو 17( شيپنجاه سال پ

و  يصنعت - يدرباره گسترش مجتمع نظام ،متحده آمريكا االتيبه دولت ا اش ياسيو س يسال خدمت نظام نيپنجاهم انيپا
  هشدار داد: نيچن ييآمريكا يدمكراس يآن برا يمخاطرات آت

نفر از مردان  ونيليم ميسه و ن ن،يگسترده است. عالوه بر ا اريابعاد آن بس كه ميا دهيآفر يحاتيتسل عيما صنا«... 
 يها يكمپان ياز درآمد خالص تمام شيب انهياند. ما سال ] شاغلي[دولت يدفاع يدر نهادها ميو زنان ما بطور مستق

و صنعت بزرگ ] يگسترده [دولت ينظام ينهادها بي. تركميكن يخود خرج م ياعدف تيامن يمتحده برا االتيا
در هر شهر  يمعنو يو حت ياسيس ،ياست. نفوذ اقتصاد يديآمريكا تجربه جد ي] براي[خصوص يساز اسلحه

مراقب  ديما با يدولت ي... در شوراهاشود يو در هر اداره دولت فدرال احساس م يالتيدر هر مجلس ا  ،آمريكا
كه  يقدرت زيآم . امكان ظهور فاجعهميباش دا،يچه آشكار و چه ناپ ،يصنعت - يكنترل مجتمع نظام رقابلينفوذ غ
خطر را  نيا تياهم دينبا چگاهيقدرت مقاومت خواهد كرد. ما ه نيخود قرار ندارد وجود دارد و ا گاهيدر جا

  ]+[ .»ميريجامعه خود دست كم بگ كيدمكرات نديفرا ايخود  يها يآزاد يبرا
به  يدگيو رس يريگيپ ئتيه كي ليتشك يبرا ،يتكرار ياز شعارها زيبا پره ت،يگسترده و توأم با حسن ن ياعالم آمادگ

  قرار دهد. يرا در موضع تهاجم رانيا تواند يهولدر م كيار يادعاها
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 جيخل هيحاش يكشورها ريو سا تيو امارات و كو يبه سعود يحاتيبزرگ تسل يها اشاره كند به آمار فروش ديبا رانيا
  اند. ها را فروخته سالح نيكه ا ييها يكمپاننام فارس و 

  .ويسنار نيها در ا آن يو همگام ايتانيآمريكا و بر يحاتيتسل عيصاحبان بزرگ صنا مونينام وندياشاره كند به پ ديبا رانيا
 ياز مصر و آزاد يو عذرخواه ينيفلسط انيزندان ي: آزادلياسرائ رياخ سابقه يو ب بياشاره كند به اقدامات عج ديبا رانيا

  .يمصر ياسرا
 لياعراب و اسرائ انيرابطه م خواهد ياست كه م يديجد ياستراتژ انگريب لياقدامات اسرائ نياعالم كند كه ا ديبا رانيا

  .انهيبزرگ در خاورم يجنگ يكند برا جاديا رانيا هيعل يبخشد و جبهه مشترك اميرا الت
فاجعه در  كياز بروز  خواهند يآزاده كه م انيرانيو به همه ا رانيا يمل تيامن يعالياست به شورا يشنهاداتيپ ها نيا

  كنند. گيري پيشمنطقه 
  

نژاد و  يحاكم (احمد انيبه حال جر ديشا ينظام يريدرگ .رود يپول به كدام سمت م انيجر ديد ديبامحمد آگهي: 
اختصاص  يبودجه نظام هيطرف اعراب حاش هي از. فارس باشه جيتحرك كوچك تو خل هياگه  يحت .دوستان) بد نباشه

به  كوچكجنگ بزرگ فعالً  كي يبرا ويسنار .دهيجهت م رييداخل تغ يطرف افكار عموم هيو از  كننيم ديو خر دنيم
  [...]. ادينظر م

رخ داده  انهيچند ساله در خاورم نياست كه ا ياتفاقات نيتر مهم ها نيگفتم اهوانگ دي: چهار پنج روز پيش [...] 
له را به بحث بگذارند. ئمس نياست. لذا از دوستان صاحبنظر خواستم ا رييمنطقه در حال تغ ياسيس ياياست و جغراف

با  زيخانم را ايگو CBSكه به گفته  آمريكابا  رانيا ميبا توجه به تماس مستق همه گرم بحث فساد بودند.متأسفانه 
انداخته بود كه  يسنگ يدزدهستند.  لهيفت دنيكشپائين در حال  ،اند در سازمان ملل مالقات و گفتگو كرده رانيا ندهينما

اول از  هر چه بود كالً هياست كه قض نيافهمم  يقصه نم نيآنچه در ا ينشكست. ول يا شهيدفعه ش نيخوشبختانه ا
است.  آمريكا يتيدستگاه امن يمنظورم برا انهيوجه. از ناش نريت انهيآن هم با ناش برود.شده بود كه لو  يطراح يا گونه

به جوك  هيكل قض گريواداشت. از طرف د يواكنش نياوباما را به چن يشخص آقا يارائه شده كه حت يمدارك يعني
هر كه بوده  هيطراح قضاول، كه  ستين ديبع نيمشكل است. بنا برا اريبس يريگ ميتصم يموارد نياست. در چن هيشب
  بزند. نيزم را يكسچه كه برود و  يپا رياست تا ز يا قصه پوست خربزه؛ دوم، حساب شده عمل كرده است اريبس

  اتهام ترورتا » سونامي مالي«از طرح فروپاشي ايران: 

  2011اكتبر  14/ 1390مهر  22 ،صبح جمعه 10:48ساعت 

كه عوامل  نيمنجر خواهد شد به ااحتماالً مردم،  بيفر يبرا آمريكاها در  سخت شدن كار نئوكان نياهب هبفا: 
كم  رانيا هيپسند عل داستان عامه كيسر هم كردن  يطلبان را برا ها بشتابند و زحمت جنگ به كمك آن رانيدرون ا

 گريحاال د كشور. يتيريو مد ياسيمشكوك در عرصه س يها آدم يبود و به شدت مراقب رفتارها اريهوش ديكنند. پس با
  .مياز آن مصاحبه را درك كن "صحبت قشنگ" يهدف آن آقا تيبا قطع ميتوا يهمه م

  

خود به تحوالت  ياسينگرش س يرا، بر اساس ساختار نظر انهياست جناب هبفا. من جنگ خاورم نيچن قايدقشهبازي: 
با مشاركت قطعاً كردم كه  يحتمل فكر مم يوهايبه سنارمعموالً . دانستم يم يمنطقه كه دوستان آشنا هستند، حتم

  اند. وارد كرده رانيا رلطمات وحشتناك بمتأسفانه شدت مقتدر كه  به ييها شبكه ؛موساد انجام خواهد شد يداخل يها شبكه
بود كه  بيعج ميشود. برا يتلق ديبا ويسنار نياز ا يمقطع بخش نيدر اعظيم  يمال يفسادها ياپيو پ يناگهان يافشا
كه نسبت  يدگاهيبود با آن د يپورمحمدمصطفي  يآقا يرخسرويامجنجال فساد بانكي و ماجراي مه آفريد گردان  معركه

   ... ]+[شده. منعكس » مافياي نفت و گاز ايران چگونه شكل گرفت؟«يادداشت دارم و در  يبه و
كالن  يدرباره مفاسد مال ها يافشاگر ران،يشبكه قدرتمند و فعال در داخل ا كيحضور  يعني م،يمنظر اگر نگاه كن نياز ا

كه  ير خاورسبر  شكند يو كاسه كوزه را م كند يم» قهرمان« يتبرئه و حت يرا بكل يجهرمپورمحمدي، . البته دهد يم يمعن
  ]+[ كجاست. ستيمعلوم ن
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و  يسونام كيآن به  ليمفاسد و تبد يدر حال اجرا بوده است: ابتدا افشا قيبزرگ و دق يويسنار كيكه  فهمم ياكنون م
 تيفضا موضوع اعراب كه اصالً در آن كيو تحر باكالميصادق ز ييمردم به مرحله انفجار، سپس آن مصاحبه كذا دنيكشان

  بود. بينداشت و عج
نوشته شده كه  ،يفارس يايپد يكيدر و باكالميز يوگرافيب د،يكه خودتان ارسال فرمود ينكيشد. در ل داياز كجا پ باكالميز

. من در استخدام شد دانشگاه تهران يفن شكدهماه آزاد شد. بعد هم در دان كيپس از دو سال و  يسه سال محكوم شد ول
و استخدام  تياز اتمام محكوم شيپ يآزادكه در آن فضا  كنم يرا عرض م نيا تيبودم و با قطع ياسيس يزندانها  سالآن 

  . استظن اين سازمان  يا حداقل حسنبا ساواك  يعالمت همكاردر دانشگاه تهران 
 يميشليسانس او را با مدرك  يهمه مطرحش كردند؟ چه كسان نيو ا دنديرا بركش باكالميز يپس از انقالب چه كسان

  دهد؟ ها جوالن  و روزنامه ونيزيكه چپ و راست در تلو[و امكاناتي فراهم آوردند]  ياسيكردند به دكتر علوم س ليتبد
  .رانيا يفروپاش ياست برا يجد يگسترده و تكاپو يويسنار كيهمه عالئم  ها نيا

 ني. در استيموساد ممكن ن يرانيد كرد؟ بدون كمك شبكه اجنگ را چگونه اجرا خواهن يويسنار كردم يفكر م شهيهم
 يو اف ب ييمقامات قضا يبرا يشبكه مدارك كاف نيدارم ا نيقي رايز قيتحق ئتيه كي ليبر تشك كنم يم ديماجرا هم تأك

  و دولت اوباما فراهم آورده كه حرفشان مستند شود. يآ
هر قدر هم مغرض باشند، مجبورند  ،يتيو امن ييقضا يو نهادها جمهور سيدارد. رئ يباالخره، آمريكا هم حساب و كتاب

. حاال، دولت كرد يمستندات را جور م نيا يا شبكه ديتكرار خواهد شد. با تيواترگ يكنند وگرنه ماجرا تيقواعد را رعا
  توطئه است. نيا كيشر اي وردهخ ياز موساد باز اياوباما 

 يبرا گرياحتمال اقدام د ،آمريكا يافكار عموم ديو شد بيو واكنش عج ياريهش ليو حاال كه كار سخت شده، به دل
  .ستين دي. اصالً بعييترور در جا ،يراه جنگ ممكن است. انفجار ليتسه

شبكه عامل همه  نيرا بشناسند. ا يخطر بزرگ داخل نيشوند و ا داريب خواهند يم يمملكت ك نيكه مسئول رانميمن ح
  .نجايمملكت به ا دنيماست و مسئول كشان يها بتيمص

هاست مرا آزار  منعكس شده، سال تميو بعضاً در سا، ام بوده ياسيس يو زندگ قاتيشناخت، كه حاصل تحق نيبه خاطر ا
به من  يداخل و خارج از كشور فحاش تيو آن سا نيشان در ا عوامل زنم يكلمه حرف م كيتا  نترنت،يا ني. در همدهند يم

چه  دانند يم كيبخش ماجراست. دوستان نزد نيتر تياهم يب ها يفحاش نيا كم ندارند. گو وبال تي. ساكنند يم را شروع
به خاطر دو روز  شود يبود. نم تفاوت يدر مقابل سرنوشت مملكت ب توان يها را زد. نم حرف ديبا ي. ولكشم يو م  دهيكش

  مملكت را شاهد بود. ينابود يتفاوت يكمتر با ب اي تر شيب يزندگ
  

چندان از جان گذشته؛ بلكه  اي ميقهرمان باش ستيالزم ناصالً  ،فرمائيد يآن گونه بودن كه شما م يبراهب هبفا: 
 منانيكه اهر يا ندهيدر آاين كه از  ي. گاهميشينديمان كه پس از ما خواهند ماند، ب فرزندان ندهيبه آ ياست اندك يكاف
بگذرم تا او  زهايچ يلي. حاضرم از خشود يآمد، قلبم فشرده م واهدسر فرزند معصوم و كوچكم خاند، چه بر  كرده ميترس

  نكند. ياند، زندگ دهيكه دشمنان تدارك د يدر جهان
، ياسيدر ابعاد سحتماً  ،دهد يداخل كشور انجام م يبازوها قيخود را از طر اتيموساد عمل يوقتنوروز حسيني: 

 :ديگو يم ياس ا تود ويدر مصاحبه با  خواهيراجرز جمهور كيما. دارد كه فعال خواهند شد ييروهاين زيو... ن ياقتصاد
 چيمردم به ه .ها هم جالب است طبق معمول كامنت و.» ترور است هيقض نيدر ا يمهم اريانتقال پول مسئله بس نيهم«

  ] +. [روند يبار نم ريزوجه 
ران يو اتهام به ا] +[رسد  يان خود ميت هم به پايوال استرجنبش  .دهند ير مييز را به سرعت تغيهمه چامير صادقي: 

از مقبول ساختن دروغ بزرگ دوم نون فاز كرسد هم ا يمبه نظر  ند؟ك يما چه م يپلماسيدستگاه د .راه است يدر ابتدا
ن يران را به نقض قوانينند و اك يم يدروغ، اهداف آن را جهان ييد خورده است. بدون اعالم چرايلك يار عمومكدر اف

  ]+[ .نندك يمتهم م يالملل نيب
كه شامگاه پنجشنبه منتشر كرده به نقل از  يدر مطلب گارويروزنامه ف .خواهد دايپ خيبه شدت ب هيقض نياحسن متحير: 

به صراحت به ساخت سالح  ياتم يانرژ يالملل نيآژانس ب ياز سو رانيا يمقام آگاه گفته كه در گزارش بعد كي
آغاز  هيقض نيبه نظرم ا .رانيبر ا ياعمال فشار نظام يحلقه الزم برا ليتكم يعني نيا] +[متهم خواهد شد.  يا هسته
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  . است نويدوم كي
و  ستين يا وزنهاصالً  باكالميز ياست. آقا زيآم اغراق يها قدر به نظرم صحبتكالم بايز يدر مورد آقامهدي ايراني: 

را  زيآم كيتحر يويسنار كيكه بتواند  يا در حد و اندازه باكالميفرد مثل ز كي يعنيندارد.  يهم برد آنچنان شيها حرف
 ييها حرف شانيتر از ا راتب مهمبه م يافراد .ديگو ينظراتش را م كهاستاد دانشگاه است  كي. در حد ستيببرد ن شيپ

  .رديقرار گ ياستفاده هر شخصءتواند مورد سو ياند كه م زده
دارد،  شمار يكه نقاطه مبهم ب يحادثه بزرگ با داستان امروزآن و سپتامبر  ازدهيبعد از  يروزها سهيمقاگرين داو: 

  باشد. مالك  تواند ينم آمريكا ير عموماگرفتن از افك نديبرآ يبرا
 انيو جر  ياختالس مال ياز افشا يپورمحمد يتان روشن نشد هدف آقا يقبل يها در كامنتعليرضا طباطبايي: 

 ياز دور كردن آقا  يهست چه هدف نژاد احمدي يو آقا شانيا نيكه باي  هيبا توجه به زاوو بود ه چواقعاً  يخسروريام
  كرد؟ يماجرا دنبال م نياز ا يجهرم

  

 ايدهند  ينشان م يالله خود را حزب ايدارند كه  تيحساس يدوستان فقط به كسان يبعض ،يرانيا يجناب مهدشهبازي: 
 ونيسيپوز ليبه دلمعموالً دانشگاه هستند  ديكه در كسوت اسات ي. افرادزنند يم ييها حرف يتفكرات افراطو از سر جهالت 

هولدر، دادستان  كيو با مصاحبه ار ميكرد يصفحه دنبال م نيرا در هم باكالميز يآقا يها . حرفانندم يمغفول م يروشنفكر
پروا درباره  يب نيتاكنون چن يچه كس .ستيها كم ن حرف نياتأثير . ميديآن را فهم يمعنا ،يآ ياف ب سيكل، و مولر، رئ

 نيزمان و در ا نيچه؟ چرا در ا يعنيسال  1400پس از  هيبا اعراب سخن گفته؟ مطرح كردن جنگ قادس انيرانيا يدشمن
مصاحبه  نيكند. انتشار ا يچاپ نم ديفصلنامه تجد كيرا از  يمقاله كس چگاهيه يا رسانه حرفه كيبه عنوان  هيالعرب فضا؟

در منطقه خاورميانه معركه  ياصل اري. آتش بديتوجه فرمائ هيالعرب يو به نقش بعد بوده. باكالميزآقاي با  يدر هماهنگ
  است. هيالعرب

اينگونه و  به شدت اشباع شده "سميجنگ با ترور" غاتياز تبل آمريكا يافكار عموم ريداو، در دهه اخ نيجناب گر
و جبهه  ياز سعود سيو انگل آمريكامشترك  تياند و بعد حما دهيكش انيرا به م ياكنون سعودتبليغات ديگر كارآمد نيست. 

 رياخ يها در سال ها يشده توسط سعود يداريخر يها جنگندهها و  به فهرست كالن سالح دي. توجه كنيسعود يحام يعرب
در  ياز متحدان عرب تيماست. و سپس بحث حما تيمنا آمريكا تيگفت: امنصراحتاً  سيو قطر. انگل تيامارات و كو زيو ن

 زيو اعالن جنگ ن آمريكابه خاك  يبزرگ است كه تجاوز نظام يكه ادعا در حد ديتوجه كن زيو ن شود. يمطرح م رانيمقابل ا
  .باز بگذارددر  عمليات نظامي را آمريكا جمهور  سيشود و دست رئ يتواند تلق يم

ور خط است  نيا يكيگ حضور دارند. رنگارن ياسيس يها در همه فرقه انيآقااين است كه عرض بنده  ،ييجناب طباطبا
 يا كه در همه جا شبكه دينيگونه بب ني. ماجرا را اديرس ينم جهيبه نت ديكن لياگر تحل ياسيمواضع س اريآن ور. با مع يگريو د

  ام. كرده نييو تب ليمنتشر شده تحل تميكه در سا يدر مقاالت ليمسئله را به تفص نياند در كارند. ا گكه بطور پنهان هماهن
  

 رانيخصومت اكند. صحبت در مورد  يبه او توجه نم يو كس ستااي  آدم مغفول مانده باكالميز يآقامهدي ايراني: 
 بيعجاصالً بگويد خود را  ليله اشاره كند و تحلئمس نياستاد دانشگاه به ا كياگر  .ستين يديو اعراب مطلب جد

 نيسيكه تئور يكس يها حرف اما، ديآ يمهره كوچك هم به حساب نم كي يحت شانيا رانيا ياسي. در صفحه سستين
اي است،  مسخره زيچ ييزدا تنش ديبگو، و برنامه دارد ونيزيتلوهاست و مرتب در  زمانه آن يعتيهاست و شر يجينوبس

  است. باكالميامثال ز يها تر از حرف مهم يليخ
  

 ريهولدر، دادستان كل و وز كيهر كس درست قبل از مصاحبه ار ديمطمئن باش ،يرانيا يجناب مهدشهبازي: 
كرد حسن  ينم يتفاوت چيكردم. ه يگفت، به او حمله م يم هيها را در العرب حرف نيا ،يآ ياف ب سيو مولر، رئ ،يدادگستر

آميز را در يك  [و نيز توجه كنيد كه آقاي زيباكالم اين سخنان تحريك .باكالميز اي دباش يپور ازغد ميحسن رح اي يعباس
ريكايي نشريه تخصصي دانشگاهي بيان نكرده بلكه دو سه روز پيش از اعالم طرح ترور سفير عربستان از سوي مقامات آم

  آن را تنظيم و در هماهنگي با العربيه، اندكي پيش از مصاحبه اريك هولدر، منتشر كرده.] 
بوق  ها نيتظاهرات شروع شد و ماش تيصبح در منطقه وال استر 6است. از  وركيويصبح به وقت ن 10:20ساعت 

كه مركز اجتماع جنبش  ،يپارك زوكات هيبود. علت خشم مردم است از اعالم تخلسابقه  بيساعت از صبح  نيزدند. در ا يم
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ضد شورش وارد عمل شود.  سيدهند پل ينام گرفته. احتمال م "يآزاد ركپا" نياست و از طرف متحصن تيضد وال استر
  ]+[ هنوز فعال است. "گلوبال رولووشن"چت زنده شبكه 

  

  تانيا رفت. ير دفاع بريوز آرش آرامش:
  1390مهر  22خودنويس، «

  ها يرانيارتباط با ا يو معما سيدفاع انگل ريوز يريگ كناره
به  كينزد يها يرانيدفاع انگستان با ا ريفاكس وز اميل يرسمريغ يدرباره گفتگوها ييانتشار خبرها با

 دانستند، يم ريوز ارياو را دست ياريكه بس ،يتيدوستش ادم ور رامونيپ يو ماجراها ياسالم يحكومت جمهور
  ]+[ »..مهم خود را امروز از دست داد. ياز اعضا يكيانگلستان  نهيكاب

در  ياتم يانرژ يالملل نيژانس بآ .توطئه را شكل دهد گريآژانس ضلع د ديگزارش جدسد ر ميبه نظر امير غنوي: 
 يران جنبه نظاميا يا برنامه هسته دهد يدر دست دارد كه نشان م يمدارك كند يگزارش تازه خود به صراحت اعالم م

داشته باشد و مسائل خالف  يقو رايبس يفضاساز تواند يم ،شود يارائه م ندهيكه هفته آ ،هم ديگزارش احمد شه دارد.
سازمان ملل، گزارش احمد رئيس  هيانيب يهم زمان ايآ :داشتم يوالئسكند. پررنگ شديداً را  ريحقوق بشر در دو سال اخ

  ؟ است يه ترور اتفاقئآژانس و توط هيانيب د،يشه
  

ها و  ينيكاهش تنش با فلسط يرا برا ليتحركات اسرائ دياضافه كن ها ني. به ايجناب غنو ستين ياتفاقشهبازي: قطعاً 
است كه  يعوامل يروشن است ول ويچارچوب سنار .زند يرا رقم م ويسنار كيهمه  ها نيابه گمان من، اعراب.  ريمصر و سا

  تواند آن را ناكام كند. يم
بودن ماجرا را جدي نه تنها  ي. برخنميب يم گريد ييحال و هواكنم  ميدوستان بعضي كه با  يتلفن يها ، در بحثمتأسفانه

  .ستيدر كار ن يمهم ديتهد چيدارند ه نيقي ييكه گو نديگو يبلكه چنان از موضع اقتدار سخن م ستنديمتوجه ن
روبرو  يبا بحران داخل لياسرائ اي آمريكاكه  ستين نيمتفاوت است. از نگاه من، مسئله ا انيمن با آقا ليچارچوب تحل

 الحاست و منافع و مص يافروز و سود و اقتدارشان در جنگ اتياست كه ح ييها كانون يها مسئله تحقق نقشه ر،يخ اياست 
 انينوع نگاه در م نيارزش ندارد. ا يزيپش شان يبرا لياسرائ تيو امن تيموجود زيو ن يجوامع غرب ريو سا آمريكا

  است. يدانشگاه يسنت ليهمان تحل لي. چارچوب تحلفتادهيكارشناسان ما جا ن
 لياسرائ ران،يا«ام و در رساله  هاست عنوان كرده را سال "زرساالر يها كانون"و  "يصنعت - يمجتمع نظام"بحث درباره 

  ام. سخن گفته انهيدر خاورم ديجنگ جد كي يطراح ليدرباره دال ليبه تفص ]+[» گلدبرگ يبمب: بازگشت جفرو 
  

منتشر كرد  ياكتبر) گزارش 13مهرماه ( 21شنبه  روزنامه فيگارو چاپ فرانسه، شامگاه پنج يتارنما: «محمدرضا صداقت
ترين گزارش در رابطه با  كه شديدترين و كامل ،در گزارش تازه خود ياتم يانرژ يالملل كه بر پايه آن آژانس بين

  ]+» [است. يا در حال ساخت بمب هسته نايران است، اعالم كرده كه ايرا ياسالم يجمهور يا پيشرفت برنامه هسته
خود به  آمريكا يدادگستر ريكه اوباما و وز »در كار هست يزيچقطعاً «اين كه شما در خصوص  شيفرماامير غنوي: 

 نيو همكار او و همچن ريارباب س يها يژگيبا توجه به و يول .قابل فهم است ،اند آمده و اتهام ترور را مطرح كرده انديم
 دانيگونه به م نيا ايآ؟ معقول است يمستندات واه نيبزرگ با ا يادعا نيطرح ا ايترور، آ يبرا شانيا بيطرح غر
باز اطالعات و  ياوباما آماده حمله به او هستند و در فضا نيكه مخالف ييفضامعقول است آن هم در  انيآقا نيآمدن ا

و  ديمطالب پس از گزارش تند احمد شه نيارائه ا ديشا. ستيمستندات چندان دشوار ن نيضعف ا صيتشخ ،نقد
  .كرد يمدقت در مستندات  يكمتر كس ديشا ييتر بود. در چنان فضا آژانس معقول يگزارش آت

  گزارش احمدي شهيد از وضع حقوق بشر ايران «
BBC  :در  ران،يا يحقوق بشر سازمان ملل متحد برا ژهيگر و گزارش د،ياز گزارش احمد شه يا نسخهفارسي

  ]+[ ».قرار گرفته است يفارس يس يب يب ارياخت
رسد هدف  يبه نظر م[صداي آمريكا] خبر  ريزاده و سازگارا در برنامه تفس ينور انيآقا اتيبا توجه به نظرظام فريدوني: ن

اطالع  ينژاد از موضوع ب يو شخص احمد راني: دولت انديگو يوح مبه وض راياست ز ياسالم ياساس جمهور كايدولت آمر
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هم  يخاتم يدر زمان آقا اتيعمل نيقدس انجام شده است و نمونه ا اهرهبر و فرمانده سپ ميبه دستور مستق اتيبوده و عمل
   اطالع بود. ياز آن بجمهور]  [رئيسبوده كه 
 يا دهيچيرابطه پ .ستين يمسائل اتفاق نيكنند. ا يو گروه الف نون چقدر هماهنگ عمل م يو غرب كايآمر يها دولت
است.  يموقع خال نيدر ا يرفسنجان يهاشم يجا[...] است.  صيدر آن قابل تشخ يبه روشن ييها نشانه ياست ول

  ندارد. ييجا طيشرا نيدر ا يكند ول ياو بتواند كار ديشا
 اريما، بس استمدارانيس گريمجلس و د ندگانيدولت، نما يخارجه، سخنگو رياعم از وز رانيا نيواكنش مسئول

 يبحث آبرو .تفاوت دارد يموضوع با مسائل داخل نيا .ها مزخرف است حرف نيا نديگو ينامناسب است و همه م
از  يراحت نيبه ا اگر اشتباه كرده باشند ياست. حت انيمها در  آن يجمهور استير ندهيو آ كايحزب دمكرات آمر

مسئله در ادامه  نيا موضوع را فراموش نخواهند كرد. ينداشته باشند ول يگذرند. ممكن است واكنش آن يموضوع نم
 ويمطرح شده است و سنار كايآمر يتيو در ارتباط با مسائل امن منيالدن و رهبر القائده در  قتل بن يدستور اوباما برا

  . ميناقص نخواهد بود. اسب تروا را هم در داخل دار
آنچه برد دارد و ثبت اول، . ستميموافق ن يپلماسيبا نظر شما در مورد دستگاه د ،يدونيفر يآقاهوانگ دي: [...] 

 يليهم خ كايدر آمر ،نديگو يها مزخرف م يليخ رانيدر اگونه كه  همان. ريدولت است الغ يرسم هيانيشود ب يم
انگشت اتهام را به  ديترد چيبدون هاول از لحظه  كايآمر يشان است. ول ياند و باالخره نظر شخص ها گفته مزخرف

 نياز متهم يكي ،ميا كشف كرده يا فتند توطئهگ يم ديها با آنقاعدتاً نشانه گرفت.  يرانيو نه افراد ا رانيطرف دولت ا
  الملل است. نيكه عرف ب گريهر آنچه د ايكن  ييازش بازجو ايبده  ليفرد را تحو نيا رانيآقا ا ،است رانيساكن ا

مشترك  تيئه دييايآقا ب ديبگو تين نظر با حسنآن و طبق  فتديدر دام ب[...]  رانيمن تمام مدت نگران بودم نكند ا
عاقالنه  اريبس رانيا .ها ييكاياتهام آمر يقبول ضمن يعني ني. اميكن يم يبا شما همكار قاتيو ما در تحق ميبده ليتشك
 ريوز[...]  .شود يم ريراحت جوگ يليخو جمهور است  سيرئ شانيرا لغو كرد. باالخره انژاد  احمدي يسفر آقااول 

خواهند  ياند و مجبور به عذرخواه زده جايها اتهام ب ييكايدولت گفت آمر تيئه هيمختصر در حاش يليخارجه هم خ
. والسالم. ميهست يرا مطرح كرد. بعد هم گفت ما خواهان حفظ روابط با سعود رانيخواست ا يضمن يليخ يعني .شد

را نگرفته است. البته پشت صحنه همه در حال رفت و آمدند. همه  خود ميهم هنوز تصم يسعود يكه حت ديتوجه كن
  برآمد چه خواهد بود. ننديمنتظرند بب

و صادركننده  سميبزرگ ترور يعربستان خودش حام النه دارند: گريد يها در جا ستيترور :صداقت محمدرضا
با  رانيمردم ا ياز همدل يها گزارش ها هم حاضر بودند؟ يرانيسپتامبر ا 11در آيا  .است ايبه منطقه و دن ستيترور

ها در  آن انينظام ينقش عربستان و حضور علن نيتواند به ا يم رانيا. مادر و... پوشش داده شود دانيشدگان در م كشته
 نيلبنان و عراق و افغانستان بوده ا رينظ يدر نقاط رانيهم از جانب ا ياگر حضور. در سركوب اشاره كند منيو  نيبحر

 به شياز پ شيب ديبا رانيبه نظر من ا .نبوده است يو راه انداختن كاروان نظام يركشكگونه احمقانه و به صورت لش
 يبال ر،يرا در افغانستان، الجزا يستيترور اتيعمل گريسپتامبر و د11كه تكيه كند  يسلف يها ارتباط القاعده و گروه

 يتاوو ف يابومصعب الزرقاونقش كساني چون و به راه انداختند ) و سپاه صحابه ير جنگهوكلش( پاكستان ،ياندونز
را مجبور به فاصله گرفتن از شاخه  انييكايآمر ،يدر افكار عموم يادآوري نيبا او  .يوهاب يتندرو يرسم انيمفت

  . بكنند ،عربستان ،ويسنار نيدر ا شانيا يا منطقه
تر  مسلماننيز خود  شانيك را از هم بود بلكه خود كايمرها آ آنس أطالبان نه تنها دشمن بالد كفر و در ر :نيبرز ايآر

طالبان در افكار  نيگزيجا رانياعمالً اتهام  نيبا ا .كرد يافغان را كافر قلمداد م نيو مجاهد انيعيو ش رانيو ا ديد يم
و  ها يعباس يادعا[...]  .چون عربستان گريبا مسلمانان د مخصومت دارد و ه كايمرآجهان خواهد شد كه هم با 

در  يريشهرام ام انيدر جر رانيالبته خود ا .دارد روين كايمرآدر قلب  رانيكه ا كند يمدعارا ثابت م نيهم ا ها يازغد
 وردند.آ رانيامن بردند و بعد به ا يدادند و به پناهگاه يرا فرار يو ها يكرد كه خودمطرح ادعا را ي اين منابع رسم

است و  رانيدر ا يقذاف نديفقط مانده بگو ،هستند ايقضا نيكه مكمل ا ،يژانس اتمآو  ديگزارش احمد شه رازيغ
  .كند يم يريگينجا پآ را از يستيترور يها طرح

  خواهد داد. رانيعامدانه كار دست ا ديشا ايجاهالنه  يها يتندرو نياعلي خداپناهي: 
ن طرح را ابلهانه يا ياسالم ين مردم مخالفان جمهوريبدر  يو حت يس يب يبرنامه بحتي در  .جالبهآرش قاسميان: 
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  خوانند.  يا ميكآمر يويو سنار
پادشاه عربستان جهان نيوز: . «تر نظرات خوانندگان ما و جالب يداخل يها يهم از خبر گزار نياعلي خداپناهي: 

  ]+» [سعودي مرد؟
) جديشود (نه خبر  نكيل »نيباالتر«در  يخبر با عنوان سرگرم نياگر اانصافاً ! يجناب خداپناهاحسان ايراني: 

را  يعربستان سعود يو كيو شر ييكايراه انداخته و طرف آمر يجنگ روان خواهند يست. ما ينيمطلب دلنش اريبس
  پناه بر خدا. .خود بنشانند يسر جا

ها  يزخبرسا گونه نيمشرق ندانند تبعات ا اي وزيجهان ن رينظ ييها تيشك دارم گردانندگان ساعلي خداپناهي: 
سربازان اسب  ايآ آن وجود دارد.ذيل  فينظرات سخ ياخبار و حت گونه نياز پخش ا يهدف مشخصمسلماً  ست؟يچ

  شوند؟ يشدن م ادهيپ يايمه اترو
تهران « :موضوع گفت نيبه ا يدر واكنش رسم زين ،يامور خارجه عربستان سعود ريوز صل،يسعود الفآرش آرامش: 

 يرانيا يها كه مقام يهر اقدام :گفت نيهمچن يامور خارجه عربستان سعود ريوز.» حركت باشد نيا يپاسخگو ديبا
اتهامات، محمد  نيبالفاصله بعد از طرح ا كشور روبرو خواهد شد. نيا دهيبا پاسخ سنجانجام  يعربستان سعود هيعل

 نيبا چن رانيسازمان، ارتباط ا نيكل ا ريمون، دب يبه بان ك يا با ارسال نامه ،در سازمان ملل رانيدائم ا ندهينما ،يخزاع
  است. را رد كرده  يا توطئه

و  يدادگستر سيجمهور ، رئ سيرئ كاي. در آمرديريموضوع را دست كم نگ ،يد نگاوه زيدوست عزنظام فريدوني: 
 ستين نيحساب شده است. منظور ا ،نيا بنابر .يعده آدم معمول كيكنند نه  يموضوع را مطرح م يآ ياف ب سيرئ

 ينينش عقب يراحت نياند و به ا حساب شده وارد شده يويه مشخص و سناربا برنام يهستند ول ها راستگو كه آن
  نخواهند كرد.

 شان يبالفاصله بعد از آن سخنگو يسخنان را بر زبان آوردند ول نيا صليسعود الف يآقا ،آرامش يآقاهوانگ دي: 
در حال  :اند لحظه همان است كه گفته نيتا ا يدولت سعود يبود. نظر رسم شانيا ينظر شخص نياعالم كرد كه ا

  موضوع هستند. دنيسنج
پاول در سازمان  نيكنند به نطق كال يمخالفان هم اشاره م ياست. ول حينظر شما صح ،يدونيفر يآقاهوانگ دي: 

فان بر مخالاول اوباماست كه از روز  يآقا راديكننده است همان ا من نگران يالبته آنچه برا .نيملل در مورد صدام حس
  است. ييداشتند و آن نداشتن سابقه كار اجراتأكيد آن 

  ها دوتاست؟ يسعود يبرا يومتكو ح يشود نظر شخص يباورتان مواقعاً شما  يعنيآرش آرامش: 
 يآقا يها همچنان كه بعد از گفتهاست.  يگفتند نظر شخص يبود نم ينظر دولت سعود نياگر ا هوانگ دي:

هم  دياز نظرشان دفاع خواهند كرد و شاحتماً  يدر جلسات دولت سعود شانيآن را پس نگرفت. البته ا يكس يصالح
  شان هستند. پاسخ دنيسنج حالهمان است كه در  يدولت سعود ينظر رسمفعالً  يلغالب شود. و

 نياببرد زندان. را [كارگردان سينما]  يپناهجعفر خواهد  مي ييآشفته دستگاه قضا تيوضع نيااحسان ايراني: در 
  ]+[. توپ صدا خواهد كرد نيمسئله ع

 .كنند ميفراهم  شيكم داشته كه دوستان از داخل برا يمستندات گزارشگر سازمان ملل احتماالًنظام فريدوني: 
كمك خواهد كرد، موارد ديگر هم  و احتماالً يحيمس شيدر دست اقدام است مانند محاكمه كش هم گريد يها نمونه

  البته اگر الزم شد.
 تيمحكوم نيشالق زدن چند دانشجو كه عكس آن همه جا پخش شد و همچن كنم ياضافه ماحسان ايراني: 

حل و  يباشم به جا تيحاكم يروزها به زندان و شالق. من جا نيهم ي) طيايتقو ي(همسر آقا رانيزن ا شهيهنرپ
چند نفر را  ،و امثالهم يالملل نيب يستيونيصه يها رسانه ت،يوال استر ،يجنوب يكايآمر ن،يفلسط ،يفصل مسائل جهان

  .خورد ياز كجا آب ممسائل  نياكه كنند  يبررس كردم يممأمور 
در  ريارباب س يجان يزنند جالب باشد، صفحه آقا يسر م جيپ نيكه به ا يخبرنگاران يبرا ديكه شا يمطلبسامان فرهودي: 

اند كه  زاس ذكر كردهكهمان تدر محل تولدشان را شهر پسر منصور است چون  يقو اريبه احتمال بس شانياست. ا سبوكيف
 يرانيا ليفاموجود دارد كه  ريارباب س نيبه نام محمدحس يفرد شانيدوستان ا ستيدر ل ]+[همان محل اقامت منصور است. 

  ]+[تهران است.  ميمقو  شانيا
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  فارِس: ميت رامني و مشاورش وليد 2012انتخابات رقباي اوباما در 

   2011اكتبر  15/ 1390مهر  23بعدازظهر شنبه،  6:40ساعت 

 نيامضافاً اند  دهيدر برابر اوباما صف كش 2012انتخابات  يكه برا ييوالهايبه ه كنم يتوجه دوستان را جلب مشهبازي: 
  است. نتونيكل يالريها مواجه است كه نامزدشان ه اوباما با جبهه راست دمكرات زيكه در درون حزب دمكرات ن

را وعده داده و  كايآمر يكه قرن برتر يموجود؛ است ]+[ يرامن تيم 2012 يجمهور استيرانتخابات  يمدع نيتر جالب
  هاست. نئوكان تيمورد حما

است  وزيو همكار فعال فاكس ن يرانيبه شدت ضد ا يلبنان ينئوكان افراط كي يرامن تيم يآقا يخارج استيمشاور س
  ]+[ .اوست تيساآدرس  نيس. افارِ ديبنام ول

منصوب كرد و  يخارج استيمشاور خود در امور س فارس را بعنوان ديدر اوائل اكتبر، ول ش،يحدود دو هفته پ يرامن يآقا
كه  ،يرامن تينوشت: م نفووارزيدر وبگاه ا مويكورت ن داشت. يمنف اريبازتاب بس كايضد جنگ آمر نيفعال انيامر در م نيا

نئوكان را بعنوان مشاور  كيبه ارمغان آورد،  »تيبشر هيعل تيسرشار از كشتار انبوه و جنا يقرن« مان يبه ما قول داده برا
عامل حزب فاالنژ لبنان در واشنگتن  1980دهه  مهيدر نفارس  ديول مو،يبنوشته كورت ن خود منصوب كرد. يخارج استيس

 ستيماركس تز،يهاروو ديويفارس با دافزايد:  مي مويكورت ن است. رانيو ا هيسور هيعل غيهم و غم او تبل يتمام نكيبود و ا
 انتيمتحده خ االتيبه ا رفتهيكه خود پذ ]+[ ،»جيفرانت پمجله « يو گرداننده وبگاه به شدت ضد اسالم ايسابق و عامل س

   ]+[ .تزيهاروو ياز آقا يجالب يوگرافيهم ب نيا ]+[ كرده، ارتباط دارد.
 سيو هم اكنون رئ كند يكار م يتيو امن ينظام ياست كه در واشنگتن با نهادها تبار يلبنان ييكايآمر كيفارس  ديول

است و  وزيفعال و همكار شبكه فاكس ن يها نئوكاناز او  .»ها يدفاع از دمكراس اديبن«است در  »ندهيآ سميپروژه ترور«
نشان  اش يكه وبگاه شخص . فارس، چنان»انقالب در حال وقوع«و  ،»ديجنگ عقا« ،»ندهيجهاد آ«چون  ييها كتاب سندهينو
  است. ودهفعال ب رانيا هيعل» توطئه ترور« يغاتيبه شدت در كارزار تبل ريدر چند روز اخ دهد، يم

هستند و در  انهيجنگ خاورم يمهاجم نئوكان مواجه است كه در پبه شدت  ياوباما با الب ياست كه آقا نيمنظورم ا
  كنگره اقتدار فراوان دارند.

بزرگ و  ييسقوط او خواهد بود و رسوا يكند، كه نخواهد كرد، به معنا ينياوباما اگر عقب نش ،ييتوطئه ادعا يدر ماجرا
  .كايآمر خيسابقه در تار كم

مستندات  نياست كه ا يعياند و طب ها فراهم آورده در كار است كه شبكه موساد و عوامل نئوكان يگمان من، مستنداتبه 
كاوش  نياند. ا بوده دهيچيتوطئه پ نياندركار ا دست يچه كسان ديد دي. باستيهولدر و مولر ن كيار يادعاهاتأييد  يبه معن

  است. ياتيما ح يبرا
به خود اجازه  ،يسعود تيسازمان امن سيرئ صل،يالف يترك ياست. وقت يهو ،يكنند كه جواب هادوستان توجه ضمناً 

  .يكارشناس يمنافات ندارد با كارها نهايجوابش را بدهد. ا يكي ديبا ديآن مهمالت را بگو دهديم
  

فشار  يبرا شنهاديپ .اعتقاد دارم ينگر كل كيها گذاشتم چون به  امياز پ يا رهيزنج نجايمن ا :صداقت محمدرضا
و  سيمعصوم و قد يها چهره ارائهو  كايعربستان و آمر: خود دارد يساز يسدر قد يبود كه سع يآوردن به اتحاد

هنوز آن را  كايآمر يمردم عاداتفاقاً  .عربستان است نهيشيپ يرانياتحاد شوم ضد ا نيتر ا فيه ضعقحل. جو از خود صلح
 ياكنون در افغانستان و پاكستان با پروردگان دولت سعود شان هم شود كه فرزندان يادآورياند و الزم است  نبرده ادياز 
 ك؟ينجرليا است. يا منطقه يگاهيبه پا ازيباشد ن يا اگر حمله ديمطمئن باش .شوند يها كشته م جنگند و توسط آن يم

 يهاروياهللا كردستان و در افغانستان ن در كردستان حزبزيرا ها ظهران است  آن نيخطرتر كم ؟عراق كردستان بگرام؟
 هيسا ؟جانيآذربا مدارشان را مخدوش كنند. چهره اسالمكه كنند  يرا نم سكير نيها ا ترك د.نحضور دار رانيمتحد ا

تواند  يم رانيااقدامات تبليغاتي است كه از  يمن بخش انيب .ديشا ؟ايگارس گويدجزيره  است. نيها آنجا سنگ روس
من به كالم مرحوم كاظم  .جانيو ه نگيتياست نه عرصه م يعرصه تحمل و صبور استيعرصه س..] [. انجام دهد.

  [...] . ستيبوكس ن نگياست ر يزن چانه استيس . [...]حرفه است كي يورز استيورزم كه س يعشق م يسام
بار در شورولت بمب به  نيشور راكت به اروپا ببرند ااريخ يچون نتوانستند در قوط .هم حق با دوستان باشد ديشا
  . [...] تن بردندگواشن
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مجنون با سرعت خود را به جاده آبادان اهواز  ريصدام از جزا يها ام كه تانك دهيروز را د بنده آناحسان ايراني: [...] 
... كردند يمبدل در حال فرار بودند را بازداشت م لباسكه با  يهمدان برادران يدر سه راه .اواخر جنگ بود. دنديرسان
كار  يام كه در زمان جنگ وقت دهيد يليخ يليخ يليبنده خ[...] ... نيموقع بودند نه ا آن يها يجيها بس تازه آن [...]

  .رفت يو به هوا م شد يها چگونه دود م هارت و پورت نيا شد يسخت م

  اكتبر 15تظاهرات جهاني جنبش برآشفتگان: 

 Indignados» برآشفتگان«كه در اروپا  يجنبش ي، تظاهرات اعتراض2011اكتبر  15/ 1390مهر  23امروز، شهبازي: 
در  يسوز از تظاهرات رم و آتش ييها صحنه وزيارونشبكه  ]+[شد.  دهينام گرفته، گسترده بود و در شهر رم به خشونت كش

كه  يجنبشعظيم متجلي ساخت؛  يجنبش اعتراضيك خود را در شكل  يبحران جهانهد. سرانجام، د ينشان م ها ابانيخ
 5ها امروز ساعت  يوركيويشد. نآغاز منهتن  يپارك زوكاتدر اجتماع كوچك سپتامبر با  17كمتر از يك ماه پيش در 

  اسكوئر اجتماع خواهند كرد. ميبعدازظهر در تا
  

  ]+! [د ورلد نيچه خبره اگرين داو: 
  

  .ديانجامدوم  يشود كه به جنگ جهان يم "ركود بزرگ"به دوران  هيبه سرعت شب يجهان يفضاشهبازي: 
] +[. ندي) را ببايتالي(ا تايونيوبگاه روزنامه اول صفحه ] +[اكتبر.  14 روزيد تياز اجتماع جنبش ضد وال استر ييها عكس

  ]+، +، +[. النياز تظاهرات م ييها صحنه] +[. است يعكس جالب
است. مسئله  نيسنگ اريتاوانش بس رايجرئت حمله به ما را ندارد ز يو كس مياست كه ما قدرت دار هيپا يب ها ليتحل نيا

بحران را به  نيا انهيجنگ بزرگ در خاورم كي قياز طر ديو با دهيبه اوج رس يبحران اقتصاد جهان .ستيگونه ن نيااصالً 
 كيتوسط  ش،ياتر دوكيآرش ناند،يحادثه احمقانه (ترور فرانتس فرد كيبه بهانه  يجهاناول مهار كنند. مگر جنگ  ينوع

  ) آغاز نشد؟وويصرب در سارا يدانشجو
  

 يآن واگذار نهيهز نيآمد و كمتر رونيكارتر از آن بازنده ب شيها پ زد كه سال ياوباما دست به قمارآرش دادگر: 
 نيدر ا رانيا ياصول يها استيس رييتغ كه نيبا علم به ا ،ها . نئوكانكاستيآمر يجمهور استير ندهيآانتخابات سال 

  . اند. بدرود اوباما باخته كرده شيپ زا يباز كياو را وارد  ،ستين ريپذ امكانوضعيت 
  دارند به اندازه االن نبوده. دادهايكه رو يوسعت اتفاقات و شتاب چوقتيمن كه هنگ كردم. هامين روستاپور: 

 است. زيم يرد نشده در باب ماجرا رو يتئور يهنوز كل م؟يا گرفته جهيزود نت يليخ ديكن ينم فكرگرين داو: استاد، 
از لحاظ توطئه بودن ماجرا چه از  چهد ينيب ياتهام ترور م يبا ماجراسابقه  بيتظاهرات  نيا نيب ينقطه اتصال قو ايآ

  ؟پاسخ ياظ جنگ برالح
شاهزاده بندر بن مخصوصاً ست ا يشاهزادگان فاسد سعود نيدر سر ا ينقشه شومد رس يبه نظر مامين روستاپور: 

سلطنت  يادعا[...]  دريبود. اگر عبداهللا بم كايعربستان در آمر ريسپتامبر سف ازدهيمردك در زمان حادثه  نيا سلطان.
  د. دار

نفر  كيدست [چون آمريكا]  ليو طو ضيعر يكشور زير برنامه ديتوجه داشته باش ،زيدادگر عز يقاآرش آرامش: آ
  د. نخواهد بو نياز ا ريغ ريس باشد مسأدر ر يگريهر كس د[...] بخورد  يكه باز ستين

 نيهمآن بازنده ترين  بزرگفتد بي قفارس اتفا جيدر منطقه خل يهر نوع حركت نظامجناب روستاپور عزيز، 
در را خواب  ،نيبنابرا .خواهد رفت نيشبه از ب كيباال  مسيتور باساخته شده  يكشور .خواهند بود يشاهزادگان سعود

  اند. دهيد گريد يجا
جمهور  سيكه استاد اشاره كردند مثل سفر رئرا مثال زدند  يموارد ناًيع. صدر يبن يمصاحبه امشب آقاگرين داو: 

 برترورنبود شان يبنا ترور نيكنندگان ا يتصد«صدر گفت:  بني مواد منفجره به عربستان و...حمل و  اريفرانسه و ترور بخت
   ]+» [درست كنند. مدرك كايحكومت آمر يخواستند برا يم

 از نظرات ارزشمند ستم وو دوستان محترم. خواستم عرض كنم كه ه يباسالم خدمت استاد گرام :يلورزك بهروز
از برادران  يتر بعض بيروز گذشته و اظهارات عج چند بيو غر بيبا اتفاقات عج .كنم ياستاد و دوستان استفاده م
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كجا  دنيفهم يماست. برا در انتظار زيچه چ كند يحسس م ينام آدم دار افراد صاحب يمسئول در داخل و مصاحبه معن
  از كالس درس استاد؟ بهتر

از معادالت را برهم زند و توطئه ترور  ياريبس تواند يوعده داده شده م يها يافشاگر .هيسور يآغاز افشاگرامير غنوي: 
به نظر  ]+[. يريحر قيو رف هيعترافات بندر بن سلطان از پشت پرده ترور عماد مغنا .ها محو كند را از خاطره يسعود ريسف

اعترافات بندر بن . را برگردانند يبتوانند باز كايتا عربستان و آمر كشد يها طول م شده و مدت عوض يبازكامالً  رسد يم
 رسد يبه نظر م. بند را آب داده است يبدجور يشازده سعود ظاهراًظاهراًظاهراًظاهراًخبر آمده و  تريتر از آن است كه در ت گسترده اريسلطان بس

تأثيرات  ديپخش شود كه با ياعترافات شازده سعود يليتفص لميطرح ترور را ادامه بدهد ممكن است ف ياگر عربستان باز
منتظر انعكاس  ديبا آن را. يلحظه رو كرده است. البته نه تمام نيبرگ برنده را در ا هيداشته باشد. سور يا گسترده اريبس

  هنوز پخش نشده است. ظاهراً كه  يخبر بود. خبر نيگسترده ا اريبس يخارج
اقدام به » مشرق«كه  ييها قسمت نيموجود است. البته نه ا وبيوتيات بندر بن سلطان در از اعتراف ييها ضمناً بخش

  ]+[. از آن يبخش نكيهم ل نيا انتشار آن كرده.

از  ينژاد و مشائ يكه احمد ديكرد. توجه كن ليتحل توان يهم م يگريعربستان را طور د ريداستان ترور سفكنا مينگولو: 
  [...] بسازند.  كايدر آمر يرانيا يالب يگسترش دهند و نوع كايارتباطات خود را با آمر دنديكوش يماول روز 

  : تألمات منجنبش جهاني ضد زرساالري

  2011اكتبر  16/ 1390مهر  24 كشنبه،يصبح  7ساعت 

حدود مطلب  نيرا آغاز كردم كه پنج جلد آن منتشر شده و در هم "زرساالران"نگارش كتاب  شيسال پ ستيبشهبازي: 
 نيبا ا يباشم كه جنبش يشاهد روز كردميتصور نم چگاهيكتاب را منتشر كردم ه نيكه ا يزمان دارم. ايمه افتهيانتشارن

 .ديآ دي) پدي(پلوتوكراس يجهان يزرساالرها) و نظام  سلطه زرساالران (پلوتوكرات هيقدرت و وسعت در سراسر جهان عل
كردند. قول داده بودند كتاب  يتراش نكردند بلكه مانع نيچن كردند يم تياز كارم حما ديكه با ييها و نهادها آن زمان كانون

 رينظ يكه در نوع خود ب يماند. كتاب يباق يترجمه و منتشر كنند كه نكردند. كتاب به زبان فارس يسيو انگل يرا به عرب
  است.

 يپدر هيمعاش به ارثتأمين  يمجلدات نشوم، بلكه برا يها و آزارها سبب شد كه نه تنها قادر به انتشار مابق يتراش مانع
ها درك  سال خواهم شد. نينش و خانه يمنزو بيترت نيبه ا بردند يمنتقل كنم. گمان م رازيرا به ش ما يزندگو آورم  يرو
   رفت. نيچرا بر من چن دانم يذنب قتلت؟ و اكنون م ايكردم چرا؟ ب ينم

ظهور "كتاب  يبرامثالً بود كه  يمن در حد قاتيها و تحق از كتاب يقدرتمند داخل يها ها و شبكه كانون يتنفر برخ زانيم
از چاپ  .دنديام را دزد يقانون فيالتال حق يبه من ندادند، بلكه حت يو صله و خلعت زهينه تنها جا "يو سقوط سلطنت پهلو

 لي. چرا؟ به دلشود يمن پرداخت نمالتأليف  حق ده،يو هشتم رس ستيب ايو هفتم  ستيچهاردهم تا اكنون كه كتاب به چاپ ب
  م. مرتكب شده بود ينابخشودن يكه عرض كردم. گناه يا نهيهمان ك

و با  ميرمستقيتوانستند غ يشده بودم، م. اگر در تهران ماندگار ابميبود تا استقالل خود را باز  ياله تيهمه مش نهايا
 ييبزرگ كردند كه مرا رها كردند. خطا اريبس ييخطا جذاب منحرف كنند. يقيو آن حوزه تحق نيمرا به ا دهيچيپ يها نقشه

و آن نهاد قدرت، فراهم  نيبه ا يمرا، بدون وابستگ قيو تداوم تحق ياستقالل مال نهيبزرگ كردند كه با دست خود زم
  . آوردند

 يسيخورم كه چرا كتابم به انگل يافسوس م نم،يب يوسعت م نيرا با ا يضد پلوتوكراس يجنبش جهان شيدايامروزه كه پ
  منتشر نشد.

جنبش  داد؛ يخبر م يشدن جنبش ضد زرساالر يجهان از جهان يها روزنامهاول عنوان  رايامروز شاد از خواب برخاستم ز
   جنبش است. نيدرصد كه شعار ا 99درصد بر  كي تيحاكم يعني يضد پلوتوكراس

 »شد. يجهان تيخشم: جنبش ضد وال استر اتحاد« :واشنگتن پست ،ديرا بنگر كايروزنامه نخست آمراول عنوان صفحه 
]+[  
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 ها تيها و مقاالت سا احساس امروز صبح من است. با اجازه دوستان به مطالعه اخبار و گزارش نيآنچه نوشتم، اول
  .ديباش روزيكارم. موفق و پ يها برا كردن آن يگانيپردازم و با يم

آدرس  نيرا در ا يپلوتوكراس هيعل، 2011اكتبر  15ديروز،  يواشنگتن پست از تظاهرات جهان يعال يها عكس يگالر
  ]+[ ساز است. خيو تار يخيها تار عكس ني. اديكن يگانيو با دينيبب
  

 تير نهاوعده خداوند است كه د نيندارد. ا رتيما مغا ينيد يها با آموزه ميكن يآنچه امروز مشاهده منظام فريدوني: 
آسان نخواهد  يروزيپ نيبدون شك ا يدرست بوده است. ول شهيشوند و وعده خداوند هم يم روزيپ نياطيبر ش انيآدم

 ردق نياستاد را ااين كه . از ميجانانه با ظلم و ستم داشته باش يا همبارز ديبا ميمطمئن هست جهياز نتاين كه بود. ضمن 
  باشد. شاني. خداوند نگهدار اميگو يخوشحالم و خداوند را سپاس م اريبس نميب يشاد و بانشاط م

  .ارسال شد تيامن يبه شورا رانياز ا كايآمر تيشكابابك بهپورنيا: 
و  +» تبيان«اند به مقاله  كيست؟ [ارجاع دادهسپتامبر  11ها در توطئه  يسعود يبندر بن سلطان مجرامين روستاپور: 

  ] +.» [يريحر قيو رف هيپرده ترور مغناعترافات بندر بن سلطان از پشت ] «+اين آدرس 
  

اگر ترك،  ايآ !يضد زرساالر يباد جنبش جهان خجستهدر وبالگم منتشر كردم:  يديجد ادداشتيدوستان، شهبازي: 
  ]+[ كردند؟ يگونه من يبودم، با من ا ييكايا آمري يي، اروپاي، پاكستانيعرب، هند

كه  يمباحث رامونيدر پ ميده يجا ادامه م نيتألمات من است. بحث را هم .است يشخص يفوق تا حدود ادداشتي
  تاكنون نظر داده شده.

ك سال ي. يرا نوشت» زرساالران« يس با چه رنجيود بنيگو يادداشت فوق را خواند و متأثر شد. مينوشت: همسرم  يپ
گر تا تمركزم يكردند و من در بخش د يم يك بخش خانه زندگيم و دو فرزند كوچك و همسرم در يخانه را دو بخش كرد

 يمال يد از فشارهايگو ي. مينوشت يها م دستت شكست و با دست گچ گرفته ماه نهس كه چگويد بنويگو يان نرود. مياز م
  گر...يد يزهايچ يليس. و خيها و سكوتت بنو س. از رنجيات بنو يس. از غارت كتابخانه شخصيبنو

  

 ييها وگرنه رمان يو رنج و زجر ديبا يلوازم د؛يهر كس را نشا يبزرگبزرگ،  يجناب شهباز :محمدرضا صداقت
شده فالن و فالن را دست به دست  زهيپاستور مجالت زرد، يخوان يكه دختركان و پسركان محروم از پاورق دينگاشت يم

 ستنيو ز la vivre c'est une mal سروده است دلرشارل بو les fleur du malدر  ديرا نشا يو رنج هر كس يبزرگ كنند.
  . ضاًيتان ا و قدردان رنج همراهانگزار سپاس ديكه برد يو از رنج ميتان واقف يبه بزرگ است كه... يهمانا رنج

ارزشمند شده  گونه نيا ديكه به كار خود داشت يو عشق ديا دهيكه كش يكار شما به خاطر زحمت ،تاداسامين روستاپور: 
لذت بردم و  يلياثر ماندگار خ نيمن خودم به شخصه از خواندن ا و مورد توجه اكثر پژوهشگران قرار گرفته است.

 تشكر كنم. باز ديا زحمات كه تحمل كرده نيا خاطره كرده و از شما ب ارتيشما را ز يآرزو را داشتم تا روز نيا شهيهم
شود كرد؟ فلك را  يچه م استاد شد. بمينص يلذت مصاحبت با جنابعال يمجاز يفضا نيهم خدا را شكر كه در ا

عشق ندارد  قيكه رف ديشما به راه خود مردانه ادامه ده يول است. نيكه با آزادگان دائم به ك است، نيا نهيريعادت د
  و فراز. بيغم از نش

  . اقدامكم ثبتيو  نصركميان تنصراهللا دن ويتو: 
هنوز مشكل  مانيباورش برا يو حت ميديد ينم زينرؤيا را كه ما در  يزيچ ،و استاد ارجمند زيدوست عزمال فير: 

 شده است. انينما تياكنون در وال استرآن اثرات  .ديهشدار داد شيپ انيو سال ديديدر خشت خام د يجنابعال ستا
  تان. از زحمات يبا تشكر و قدردان
ها  انيبن يتمام هيعل نيمستضعف اميهمان ق يجنبش جهان نيهللا كه اءاانشاآمد. مان در اشك ،زياستاد عززهرا زماني: 

شما به عهد  .اجركم عنداهللا .تحت هر پرچم باشد سراسر عالم با هر عنوان و جور در ظلم و و ريزور وتزو زر و يادهايوبن
كه در  ييها انسان .نشوند يراض دگانيكه بر ستم بر ستمد ستاندگاهان آكه خداوند از  يهمان عهد ؛ديا خود وفا كرده

 زيگر يكه شما برا يراه .دهند يدر برابر خداوند را نشان م شان يريپذ تيشك وال يكنند ب يتالش م يبخش يگاهآراه 
 وادهشك خان يب .كند يم يرا همراه شما راهتري  بيشهر روز مشتاقان  ديگشود يگاهآ از ظلمت جهل به عرصه نور و

  خواهند بود. كيمحترمتان در اجر شما شر
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 ؟ديدار يرابطه چه احساس نيدر ا .ضرحاوضع مهم است احساس شما در  اريبس ميبرا ،استاد ارجمندمال فير: 
  .ديشاد باش. مشت محكم زد كنيحكم خورد لاگر چه مشت م كه تا آخر نفس دم زد/ يدست يآن قو زاديمر

  

  دوستان ارجمند.  ريو سا ي. ممنون از حضرتعالريخوبم جناب مال فشهبازي: 
  

 خوره ها تيخواندن نداشتم. واقع تياز دو جلدش را ظرف شياما من ب ،زميعز يديچه كش دانم ينممهدي آرام نژاد: 
  . يشهباز يتشكر موجود است. متشكرم آقا يجانم شده بود. فرصت برا

و  روزيكند پ يافتخار م يچون شما جناب شهباز هيو گرانما ختهيفره يمملكت به داشتن اشخاص نياآلن مدس: 
  . ديسالمت باش

 ندارد. ستادنيقافله سر باز ا نياند و ا وستهيبه جنبش پ كايمرآبعد از  ...و ويتوك رم، ،يدنيس تن،آ بروكسل،جعفر ناصر: 
  ]+. [تظاهرات براشفتگان در بروكسل همراه با عكس

گران اجازه  به آشوب يسعود« اعالم كرد ،منطقه مكه ريامبه گزارش العربيه، شاهزاده خالد الفيصل، علي خداپناهي: 
گونه اعمال به جز  نيا«، نيز گفت: عكاظ يروزنامه سعود ريسردب ي،محمد التونس.» حج را به هم بزنند دهد آرامش ينم

كند و  يحرمت مراسم حج را نقض م ياعمال نيچن«و » در بر نداشته يگريد جهيمرج و سلب آرامش حجاج نت هرج و
  ]+[ كند. يم ديرا تهد يسعودملّي  تيامن نيرفتار همچن نيكرد اتأكيد  يالتونس» شرع است. ميخالف تعال بر

   ايندپندنتجنجال روزنامه رسوايي وريتي و جديد: سناريوي 

   2011اكتبر  16/ 1390مهر  24 كشنبه،يبعدازظهر  8ساعت 

كه  رانيشان با موساد در رابطه با ا فاكس و ارتباط اميو ل يتيآدام ور يماجرا نيا ،يدوستان، جناب فرهودشهبازي: 
   ست؟يمنتشر كرده، چامروز  ندپندنتيروزنامه ا

دو روز دفاع شد و  ريوز 2010است در سال  كار محافظهاست. او كه از حزب  سيانگلمستعفي دفاع  ريوز ]+[فاكس  اميل
  داد. استعفا  كش،يدوست نزد ]+[ ،يتيآدام وررسوايي به خاطر ، 2011اكتبر  14پيش، 

ن فاش شد: بهترين دوست فاكس و پيوندهايش با اپوزيسيو«است:  نياكتبر، ا 16يكشنبه امروز،  ندپندنتيا ياصل تريت
ه براي بازتاب و انعكاس آن در روزنامه تلگراف كه پشت ايندپندنت را گرفت ]+[» ارتباطات آدام وريتي با موساد.» «ايران
 ]+[ »كرد. نژاد توطئه مي آدام وريتي بهمراه اسرائيل براي براندازي پرزيدنت احمدي«تيتر تلگراف اين است:  .تر خبر بيش

   .منتشر شد ندپندنتيدر اا خبر ابتد
 ياست؟ برا يدارد؟ باز يكار چه معن نيا توطئه كرده بودند؟ نژاد احمديبرانداختن  يبا موساد برا يتيچه؟ آدام ور يعني

  ست؟يچه؟ ماجرا چ
 ني. به اآيد يمادر مرده بر م 6. يام. آ نياز ا دوئيبگ هكاسه است. هر چ مين ريز يا فهمم كه كاسه يطور م نيمن ا

داستان را  نيا ايآ: «قبل قهيمتعلق به دو دق ندپندنتيكامنت در روزنامه ايك  ؟يبا چه هدفولي . "بيفر اتيعمل" نديگو يم
  » نوشته؟ 6 يام آ

ساقط كردن  يبا موساد هماهنگ بوده برا ،يدفاع مستعف ريفاكس وز اميدوست ل ،يتيور يمسخره است داستان. آقا
داستان ام.  نيكنند ا ليكرده. دوستان خود تحل دارينژاد د ياحمدمخالفان و با  رانيو چند سفر كرده به ا نژاد احمديمحمود 

  ساخته را. 6. يآ
از  ديكرد يم يريچه تفس ديمن بود ياگر شما جاكامنت دارد.  430لحظه  نيتا ا ]+[ ندپندنتياقاله . مديها را بخوان كامنت

   ؟يجاسوس جيداستان مه نيا
دهند.  بيفر ها يباز نيزمان انقالب مشروطه است كه با ا اياالن قرن نوزدهم  اياند  با بچه طرف كنند يفكر م انيآقا

  شده ذكر كنم. شيآزما يخيها نمونه تار ده توانم ي. مبيفر اتيگونه عمل نيشده ا يميقد
  

  شود. يم تيريچگونه مد رانيانعكاس خبر فوق در داخل ا ديد ديباهمسايه مختار: 
باور [منصور ارباب سير] اصالً  يرانيا ستيترور يآقا يها ين داد كه دوستان و همشهرانش يس يب يبجواد نادري: 

 يگروه مستقل برا كي ديباها گفت  آناز  كي يحت. حواس پرت بود يلياو خ گفت يم يكي .كاره باشدنينداشتند ا
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  . معلوم شود قتيشود تا حق لياتهام تشك نيا يبررس
از طرف دولت  يرسم تيلئومسآن كه بدون  يتيگفته ور پندنتيندينام ا يمنبع ب ،يجناب شهبازسامان فرهودي: 

داشته  ونيسيكه با اپوز ييدارهايو د رانيبه ا 2007زده و در سفر سال  يدولت جا م ندهيداشته باشد خود را نما ايتانيبر
منبع  يتر دلسوز جالب كرده. كيتحر ،ستين ايتانيبر يرسم استيسكه  ،رانيا ميرژ رييدرباره تغ ييها ها را با وعده آن

  .است رانيا ونيسياپوز يداخل وزارت دفاع برا
 ليمگر اسرائ .انجام داده است ليبه اسرائ رياخ يها خدمت را در سالترين  بيشاد ژن ياحمد يقاآ يولجواد نادري: 

  .كند ياو و گروه همراهش تالش م تيتقو يفكر كنم برا ،برعكس ؟ساقط كردن او نقشه بكشد ياست برا وانهيد
از انتخابات  شيماه پ كينژاد  يبه احمد كينزد يها ستياز الب يكيبا  يتيور داريعالوه بر آن به دسامان فرهودي: 

  . اشاره شده است 2009
In May 2009, Mr Werritty arranged a meeting in Portcullis House between Mr Fox and an Iranian lobbyist with close links 

to President Ahmadinejad's regime. 

 

. نژاد احمديبرانداختن دولت  يبرا ديگو يم تريتنژاد جناب فرهودي؟  شهبازي: برانداختن رژيم ايران يا دولت احمدي
  نژاد. احمديدولت  اي رانيا ميرژ كند يفرق م يليخ
  

از اشتباه خبرنگار در شناخت  ينژاد به شخصه آن را ناش يساقط كردن دولت احمد يدر مورد ادعاسامان فرهودي: 
آن را به سقوط  ديبا ،گريدارد. به عبارت د اريسابقه بس يغرب يها دانم كه در رسانه يم رانيا ستميدر س ريگ ميافراد تصم

  شود. يم دايهو نژاد احمدي دنتيپرز مياز عبارت رژ پندنتينديا دهداد. اشتباه فوق در استفا رييتغ ياسالم يجمهور
هم اشاره كرده  كايآمر يها به نئوكان شا يكيو نزد يلياسرائ يكمپان كيبا  يتيور يبه روابط مال پندنتينديالبته ا

كه با سوء استفاده از روابطش با  كاستيها در آمر آن يو الب ليوابسته به اسرائ يفرد يتيور ،است. به عبارت ساده
 كاليراد يها و حركت ميژر رييتغ يها را برا كرده و آن يم يمعرف ايتانيبر ندهيمانخود را ها  يرانيبا ا داريفاكس در د

  كرده است. يم كيتحر
  

درواقع، سوژه فراهم  نژاد. يدولت احمددر تأكيد بر عنوان است  ي. تعمديجناب فرهود ستين نيتصور بنده اشهبازي: 
  : ديياست. توجه فرما نژاد احمديمسئله اصالً  دارد. يخاص يدولت. معنا يكردن است برا

Adam Werritty, the man at the centre of the Liam Fox cash-for-access scandal, has been involved in an audacious plot to 

topple Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, it was claimed last night. 

  : گريد يجا
Mr Werritty, said one source, worked closely with US-backed neocons who thought they could “bring down Ahmadinejad.” 

  

رفت از فشار  برون يبرا .ن ا. مينجات ت يباشد برا بكارانهيفر يباز كي يريبه تعب ديخبر شا نيازهرا زماني: 
 -يتيامن يها بخش نيتر از مسئله نفوذ عوامل موساد در حساس يمنحرف كردن اذهان عموم و شيرو به افزا يها بحران

  [...] .كنند ياز درون را دنبال م يفروپاش تيهاكه در ن ياقتصاد و ينظام و ياطالعات
ممكن است  يچه هدف نژاد بروند؟ يبه سراغ احمد ديچرا با .ديده حيتوضتر  بيشاگر ممكن است  :دداريام محمد

  داشته باشند؟
  

  است. 6. يامروز ام. آ ندپندنتيگزارش در ا ني، مشخص است كه منبع مطلع اشهبازي: اول
 ريفاكس وز اميدفتر) ل سيستاد (رئ سيرئ يتيور يآقا كرده يتصور مجلوه داده شده كه اطالع  يب نقدري، موساد ادوم

  است. يمقام رسم كيدفاع و 
هاست، توطئه  با نئوكان ونديدارد و هوادار سرسخت پ كيرابطه نزد كايكاران آمر كه با موساد و نومحافظه ،يتي، ورسوم

  .نژاد احمدي. فقط دولت ستين رانياز حكومت ا ينژاد. توجه شود كه نام يساقط كردن دولت احمد يكرده برا
 وهايگونه سنار نيبه ا رم؟يگ يم يا جهيام، چه نت را مطالعه كرده ها سيگونه ك نيهاست ا كه سال يبنده به عنوان محقق

   Sting operation "بيفر اتيعمل": نديگو يم يدر واژگان اطالعات
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و  استيتانيرا در كشور هدف بركشد. كشور هدف دشمن بر يفرد خواهد يم ايتانيبر ياطالعات سيسروزنم:  مثال مي
چهره  كيبا  يمرگ اوست و بعكس اعالم دشمن يدر كشور هدف به معن ياسيچهره س كياز  تيروشن است كه حما

كشور  يپلماسي، در دمثالً .شود يآغاز م ميرمستقيو غ دهيچيپ يها يكه باز نجاستيا در كشور هدف به سود اوست. ياسيس
باز شدن گره  نيشود. ا ياز كشور هدف باز م نيمع پلماتيد كيكه سپس به دست  شود يم جاديا يكور يها هدف گره

  .انجامد يم پلماتياقدام به ارتقاء د نيروشن است كه ا. كند يكمك م ياطالعات سيپشت پرده سرودر و  ستين يعيطب
است كه سبب شد  ياقدامات ران،يمعاصر ا خيدر تار ايتانيبر ياطالعات سيتوسط سرو "بيفر اتيعمل"نمونه از  كي

 "يسيضد انگلشخصيت "بود، رضا خان سردار سپه را بعنوان  دهيكه تازه به قدرت رس ،يشورو يكيحكومت بلشو
 نيمعروف) در برل سندهي(نو يبرادر ارشد بزرگ علو يعلو يكه توسط مرتض كار،يمجله پ كند. تيبشناسد و از او حما

  نوشت: »رانيدر ا ها سيانگل يجاسوس استيس«با عنوان  يا در مقاله 1310در سال  شد، يمنتشر م
اهواز)  مي(مق سيخود درآوردند، قنسول انگل يكامالً به سمت نوكر ها سيكه رضاخان را انگل نيپس از ا«

كه ما هر  سدينو يو در راپورت مزورانه خود م سدينو يمستعمرات انگلستان، م ريعنوان چمبرلن، وز به يراپورت
با  ميكشف كرد قتاًيو آنچه حق ميموفق نشد مييرضاخان را با خود همراه نما ميو كوشش نمود يقدر سع

 يراپورت خود را طور نيو ا .ديايكه با ما كنار ب ستيحاضر ن چيمناسبات حسنه دارد و ه يحكومت شورو
عمل مزورانه  ني. متأسفانه افتديب يحكومت شورو يها خودشان به دست قنسول يها جاسوس لهيكرد كه بوس

دارند رضاخان  دهيهستند كه عق يكسان هيكه تا امروز هم در روس ديبخش ريها تأث روس ياسيدر محافل س يطور
/ 1931ژوئن  1، 6سال اول، شماره  كار،ي(پ» است... ها سيانگل ياستعمار استيس فو... مخال يطرفدار شورو

  )1310خرداد  10
در  تشيموقع مياو و تحك تيتقو ينژاد و برا يبه سود احمد كنم يم ريمرموز تفس انيجر كيماجرا را وارد شدن  نيمن ا

  نژاد. ياحمد تيبقا و تثب ياند برا سوژه را درست كرده نياند و ا افتهيمتزلزل  اريرا بس نژاد احمدي تيموقع ،يعني. رانيا
منتشر كرده و سپس در  ندپندنتيرا در ا يگزارش جنجال نيكه ا يروشن دارد: كسان يليخ اميپ كيماجرا  نيا

  هستند.نژاد  ياند، نگران سقوط دولت احمد داده عيوس يتلگراف پوشش خبر يليد
 نژاد يادعا كرد احمد يا در مقاله 1388مهر  11/ 2009اكتبر  3كه روزنامه تلگراف همان است كه در شماره  ميتوجه كن

آن ] +[دامن زد.  »انيسبورج«بود درباره نام موهوم  دهيآفر يخزعل يكه مهد يبه جنجال بيترت نياست و به ا تبار يهودي
موهوم و  عهيشا كي جاديا :بود گريد زيچهدف من از نظر  يكردند ول ينژاد تلق يبا احمد يمسئله را دشمن نياهمه زمان 

  بست. شهيهم يها را برا گونه حرف نيكرد و راه ا بشيبتوان تكذبعداً اساس كه  يب
  

زبان  بهاي  مقالهدر  ليمسا نيا رامونينظرات مستند خود را پ ميكن يمهاد شنيپشهبازي،  يآقا :يمادر نيرزمس
 شياز پ شيبوك) در انتشار بسيف رينظ يارتباط ديجدرهاي تا منتشر شود و البته عقال (به كمك ابزا ديگرد آور يسيانگل

حركات ضد  شهري و هد بودخواار ذتأثيرگدر عموم مخاطبان حتماً  "يباشد و معنو يقو ليدال"نظرم اگر  به آن بكوشند.
  .ديستني تنها شما اهد شد.خو يگريجنگ د

  

 كرد يموساد كه فكر م لياسرائ ياطالعات سيسرو«نوشته:  ندپندنتيبه گزارش ا ضيها با تعر در كامنت يكيشهبازي: 
  بوده؟ ياطالعات سيچگونه سرو نيا» فاكس است... يدفتر آقا سيرئ يتيور

به  ختهيآو نيدورب كيبا  ستيبعنوان تور يتيقبول است كه آدام ور رقابليغ«: ندپندنتيمطلب روزنامه ا ليذديگر كامنت 
گاه قبول است كه دست رقابليغ زيو ن مسئله مطلع نشود! نياز ا ايتانيكس در دستگاه بر چيگردن به تهران سفر كند و ه

ام.  يبه تهران از سو شيپس از سفرها يتيو اگر ور !ستيسفر كرده] ك راني[كه به ا يتيور ينداند كه آقا رانيا ياطالعات
پس از داستان  او مطلع نباشد... "تيمأمور"از  ايتانيقبول است كه وزارت خارجه بر رقابليشد، غ ياطالعات هيتخل 6. يآ

 يكه حت گريبد د اريداستان بس كيدر واشنگتن،  يسعود ريكشتن سف يبرا "رانياتوطئه "مضحك واشنگتن درباره  اريبس
 ريپاول، وز نيكتاب ژنرال كال كنم يم هيدارند توص ديترد نهيزم نيكه در ا يبه كسان ...خورد يحالش از آن بهم م زين ايس

او را خراب كردند از  ياسيو س يها اعتبار نظام چطور نئوكان دهد يمتحده، را بخوانند كه نشان م االتيا نيشيخارجه پ
در  يامحاء جمع يها سالح نيكه صدام حس انيجهان كردنقانع  يسازمان ملل برا تيامن يبه شورا يفرستادن و قيطر
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بلر اعتبارشان  يتون يها چگونه دروغ سنديتر از آن هستند كه بنو متواضع ييايتانيبر استمدارانيافسوس كه س دارد. ارياخت
  نقل قول از كامنت فوق) اني(پا» را خراب كرد.

  

 رامونيپ يآباد، روزنامه اردو زبان امت چاپ پاكستان در گزارش فارس در اسالم يبه گزارش خبرنگار خبرگزارمال فير: 
 3پرونده  نيسازمان اطالعات پاكستان نوشته است كه متهم ا رتبه يمقام عال كيبه نقل از  ران،يبه ا كايآمر رياتهام اخ

  ]+[ كرده است. افتيدر يجعل تي) مدارك هوموساد( يستيونيصه مياز سازمان اطالعات رژ[پيش] ماه 
رضا خان بودن  يسيچون هنوز هم در ضد انگل د.يكرد انيب يخرآمطلب  نيحق كالم را در ا ،استادسرافراز كاوياني: 

  . مطلب به مخاطب خود دارند نيار باوراندن دهم  يبيكنند و اصرار عج يم يفرسائ قلم
. شياست و قابل ستا ارزشمند اريبس بيفر اتيابطه با عملر شما در يا حرفه حيو تشر حياستاد توض :كلورزي بهروز

 يها را به درست اتيعمل گونه نيبتوانند ا دانند يرا روشنفكر م كه خود يحداقل افراد همه مردم بفهمند. كاش يا
 خورند يم بيفراز استعمار پير ها)  دولت با همه مسئوالن و مشاورانش (روس كي يوقت نخورند. بيكنند و فر ييشناسا

  [...] . يعاد يها حال آدمه ب يوا
 ياسيس يها يبند ندارد. خارج از همه جناح حيبه تشر ازيست و نايگو اريبس يسادگ نيدرع يكامنت جناب نادر

به نفعش؟  ايبود  ليبه ضرر اسرائ ايآ ريشش سال اخ نژاد در ياحمد هايو عملكرد ها ينظرات و سخنران هيكلواقعاً 
 ه،خورد يا لطمه نيتر كوچك رانيجمهور چه در داخل و چه در خارج از ا سياظهارنظر جناب رئ همه نياز ا لياسرائ

  هم سود برده؟ يليخ ،نه اي
نژاد و همانطور  يبوده نه شخص احمد ميرژ رييرسد منظور مقاله در واقع تغ يبه نظر م ،يجناب شهبازمهدي ايراني: 
دولت منبع آگاه در  كيتلگراف از قول  يلياز مقاله د يبوده. در قسمت يخبرنگار جيگفتند اشتباه را يكه جناب فرهود

بوده.  يتيله احمقانه و فقط در ذهن ورئمس نيا شانيبوده و به زعم ا ميرژ رييدر واقع تغ يتيور يگفته شده كه عمل آقا
نژاد  ياحمد رييتغ يبراصرفاً باشند كه  يفعال خارج كشور كسان ونيسياپوز انيكنم در م يتصور نم گرياز طرف د

  .ارندد ميرژ ريينگاه به تغمعموالً ها  يبوده و خارج يداخلتر  بيشها  تيفعال نيكرده باشند. ا تيفعال
نژاد و  يمرتبط با احمد يرانيا ستيالب كي نيمالقات ب كي يتيور كه نيهم ا در مقاله هست و آن گرينكته د كي

  . 88قبل از انتخابات  يروزها يعني 2009ه م خيداده به تار بيفاكس ترت
 يعنيبوده.  خيقبل و بعد از آن تار يگريد يهاديبوده و گفته شده بازد 2007در سال  رانياز ا يتيور يآقا ديبازد

احتماالً ممكن بوده) و ريغتقريباً ارتباطات در داخل  نينبوده (اگرچه ا ونيسيبا اپوز اديها در داخل به احتمال زديبازد
  كرده. يم تيهم فعال رانيا يا در مورد بحث هسته شانيبوده چون ا يا له هستهئمس حورحول م

اثبات موضع خود به  ياست، برا ويسنار كي نيقدند اتكه مع ييها ليتحل يدر چند روز گذشته تماممحمدرضا پويا: 
اي  حرفهريدم آماتور و غآ كي ريارباب س كه نياند از جمله ا استناد كرده يگذار و بمب رترو شبرديپ وهيش "يفن"نكات 
گروه تبهكار  كيطرح به عهده  ياجرا كه نيا اي. كند يها استفاده نم دمآ پيت نيز اخود ا يها سپاه در طرحو است 

ها  ليتحل نيدر اچه  آنندارد.  ييخوانا ياسالم ميتاكنون شناخته شده رژ يها با روش نيگذاشته شده و ا يكيمكز
  [...]  نه؟ ايدارد  ازين يامنظ ييماجراجو ايبه جنگ  اتيادامه ح يبرا ياسالمژيم ر اياست كه آ نيبود ا بيغا

مدعا دو  نيدارد. شاهد ا ازيحل بحران به جنگ ن يبرا يدر زمان بحران اقتصاد ژهيبو ينظام عيو صنا يمال يگارشيال
 "يابتين" يها و جنگ يا منطقه يها جنگ ،بلوك شرق ياما پس از فروپاشاست.  ستميدر قرن ب يجنگ بزرگ جهان

ها را  جنگ نيجور همه ا ياسالم سميبا بودن ترور انهيخاورمفعالً را گرفته است.  يگسترده و جهان يها جنگ يجا
 يحمله نظام نهياست كه گز نيحدس زد ا توان يم كايمرآسران دولت  رياز اظهارات چند روز اخچه  آن. اما كشد يم

هم اكنون، كا قرار دارد. يمرآجمهور  سييكار ر زيم يبر رو شهيهم نهيگز نيواهد بود. البته اخن كايدولت امر نهيگز نياول
اسد تبعات  ميژر ي. سرنگونباشد يكننده م نييتع انهيدر خاورم هيتحوالت سورو است  هيسور انهيكانون بحران خاورم

خود را از  يدولت حام كي ياسالم يعلت كه جمهور نيخواهد داشت. نه به ا ياسالم يجمهور يبرا ينيسنگ اريبس
 انهيمنطقه خاورم نيتر را در مهم ياسالم سميترور دهيپد اتياسد ادامه ح يسرنگون كهعلت  نيبلكه بد دهد يدست م

عربستان  ريترور سف يخود ادعا نيدحبا كمك مت كايمرآدولت رسد  به نظر ميخواهد ساخت. مواجه وال ئبا عالمت س
  بدل كند.  هيدر سور ياسيشكست اسالم س يبرا يپرش يرا به سكو
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  جنبش ضد وال استريت ها عليه نئوكان

  2011اكتبر  17/ 1390مهر  25صبح دوشنبه،  7:52ساعت 

به دست دارد، با انتشار  ستولي) كرلي(ب اميليآن را و استيكه ر] +[، "لياز اسرائ تيحما ياضطرار تهيكم"شهبازي:  
[بعنوان نمودي از رنجش مردم آمريكا از بحران مالي  تيجنبش ضد وال استر يحيتلوتأييد سخنان اوباما در  ييدئويو

 دض"را  تيحزب دمكرات، را محكوم كرده و جنبش ضد وال استر ونيس فراكسيرئ ،يپلوس ينانس تيو حماكنوني] 
  ]+[. است نيا وبيوتيدر  لياسرائ تهيمنتشر شده توسط كم يدئويخوانده است. آدرس و "يهودي

ها و  نئوكان انياست و از سخنگومتعلق به روپرت مرداك (مردوخ)  ]+[استاندارد  يكليمجله و ريسردب ]+[ ستوليكر اميليو
 نگيپسر اروبه يك خانواده يهودي تعلق دارد و  ستوليكر اميليو .يرانيضد او طلبانه  جنگبه شدت مواضع  يدارا
تروتسكيست و  1930در دهه  ستوليكر نگياروشود.  شناخته مي »يكار نومحافظهپدر «عنوان است كه ب ]+[ ستوليكر

 ستوليكر اميليو نهاد. انيرا بن ]+[مجله انكاونتر  ايبه كمك س 1953جوانان خلق بود و در سال  يستياليعضو مجمع سوس
از  يكيعنوان  جكسون (از حزب دمكرات) آغاز كرد كه به يسناتور هنر اريعنوان دست خود را به ياسيس تيفعال

 يها استيمبلغ سرسخت س ستوليكر اميليو .شود يمتحده شناخته م االتيا خيدر تار سميمخالفان كمون نيتر يافراط
خطاب به جرج  يا نامه سرگشاده يبرا امضاء يسپتامبر به گردآور 11 يپس از ماجرابود. او افروزانه جرج بوش  جنگ

  .ندآن خواستار جنگ با عراق شده بود يبوش پرداخت كه ط
 يها شيو متهم كردن آن به گرا تيجنبش ضد وال استرعليه  "كميته اضطراري حمايت از اسرائيل" يدئويو

ز روزنامه هاآرت رانياز دب ن،يش ديويدبراي مثال،  است. ختهيبرانگحتي در ميان يهوديان  يديواكنش شد زانهيست يهودي
ها را متهم كرده كه  است، نئوكان يهودي زيكه او ن ز،يو پيليف ]+[ .را محكوم كرده است ستولياقدام كر ل،ياسرائ

 شيوئ. روزنبرگ در جيام. جو  ]+[ يما نيكارول تالمقا ]+[. اننديبنما »يهوديضد «را  تيجنبش ضد وال استر خواهند يم
 ياضطرار تهيدرباره كم يهم مطلب نيا ]+[. ستوليكر اميليو هيعل »كاس يليد«وبگاه و مقاله  ]+[. نهيزم نيجورنال در ا

   ]+[ آن. يمال يلوئب حام ليو دان لياز اسرائ تيحما
  ]+[ ».ديريبگجدي را بالهت «حمله كرده با عنوان  تيبه شدت به جنبش ضد وال استر يگريدر مقاله د ستوليكر اميليو
 يتند ادداشتياستاندارد  يكليشماره و نيها، در آخر نئوكان انيسخنگو نيتر از سرشناس يكيبعنوان  ستول،يكر اميليو

  ]+[ فراخوانده. رانياروزانه عليه اف موضع جنگنوشته و دولت اوباما را به  رانيا هيعل زين

  طرح تجزيه ايران و بالكانيزه كردن خاورميانه

 يپروژه بقدر نيا ست؟ياحزاب كرد چ ياز سو رانيدرخواست حمله به اباره نظر شما در :صداقت محمدرضا
از  يقسمت زين نيا ايآ .ندبه حزب دمكرات معترض شد يميخلق به عنوان متحد قد انيفدائ يمشمئزكننده بود كه حت

بزرگ و  انهيدر چارچوب خاورم ويسنار نيا ست؟يها ن ييكايآمر تيبا حما رانيا يدر داخل مرزها رانيپازل حمله به ا
  شود؟ ينم دهيبزرگ د يتكه تكه كردن كشورها

  

جدي  يكار سازمان نهيشيقرن پ ميباشد. موساد حداقل ن رينظ كم ديو عراق شا رانيدر كردستان ا لينفوذ اسرائشهبازي: 
  است.  ويسنار نياز ا يبخشقطعاً  ران،يا يمناطق مرز ريدر كردستان دارد. آشوب در كردستان، و البته در سا

  

 يكردها قيارتباط از طر نيا ميبگو ديباتأييد، ضمن ، كردها انيدر ماسرائيل در خصوص نفوذ محمدرضا صداقت: 
 رانيكردستان عراق به ا ياز مرزها يقانونريعبور غ قياند و از طر مهاجرت كردهاسرائيل كه به  يو عراق يرانيا يهودي

  افتد. ياتفاق م
جدي  را ديجد انهيموضوع خاورم نانهيبدب اريبس] الملل دانشگاه تهران نياستاد روابط بي [دكتر ابومحمد عسگرخان

در موضوع  ،ضمن در ست؟ينظر شما چدانستند.  مي يقطع ار ديجد يكردند و به وجود آمدن كشورها يم ليتحل
 يبه بوجود آمدن سودان جنوب ستهيكس به طور با چيدانم چرا ه ينم يبيدر تونس و مصر و ل ريبه وجود آمده اخمسائل 

 زهيلكانبا يبرا انهينوبت خاورم ايآ ها. شورش قبطي يبود و در گام بعد اسرائيليصد در صد  يا كند كه پروژه ياشاره نم
   شدن است؟
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 سميو نه فدرال ياز خودمختار گرينه د يشرم و الپوشان چيبدون ه] +[ يهجر يشاخه مصطف ،احزاب كرد انيدر م
و  رانياشغال كردستان توسط ا زيو ن يبيو ل رانيا نيب ينگر كسانيو  يپرده از سودان جنوب يها ب آن؛ ديگو يسخن م

  ؟ شود يو پان كردها چه مها  ترك پان نيكشمكش ب وضوعامر م نيدر صورت تحقق ا د.نران يسخن م يعثمان
و  اميهر پتقريباً راستا  نيا در. استايران  يارض تيحفظ تمام گريد انيرانياز ا ياريدغدغه شخص من و بس[...]  
 يها در برابر درخواست[...]  ها ستيپهلو انيشخص جر نيباالتر يها از نرمشي حت .هستم ريگيخوانم و پ يرا م ينظر

در  ياطالعات يها سيدر سرو رانيا يهازيصاحبان مشان با  تا مذاكرات، منطقه كردستان ژهيبه وي، احزاب قوم
شود و  يافزوده م شان يها غلظت درخواست رتر نشده كه روز به روز ب ها نه تنها نرم آن فتمانگي اطالع دارم. ناوياسكاند

ها و  فضا و تماس كالً[...]  .ها داده شده به آن ينيرنگ يها وعده كايكنگره در آمر يدر راهروها شان يها ياز الب ايگو
و ساكنان  انيفرار پاي شدن باز :به انقالب شده است يمنته اميو ا 57به تابستان  كينزد يرفت و آمد در منطقه كرد

   س با بدنه.أر يريگ در اروپا و كردستان عراق و ارتباط
دولت كرد  - ملت  جاديبر ا يمبنها  آن يپرسش از آرمان مورد ادعا[از طريق]  انيخلع سالح آقا ،به گمان من

در  ستيخواهان ز) كلهرها و... ها، يسنجاب الم،يا ه،كرمانشا( رانيا يجنوب يبه اتفاق كردها بيقراين كه  انيباشد؛ ب يم
[براي خنثي كردن توطئه  گريد[اقدام]  از كردهاست. يكه محدود به بخشملّي نه  يآرمان نيهستند پس ا يرانيبوم ا

زمره در عراق و آن بخش از لرها كه در عراق در  يجنوب يبا كردها[است]  رانيا يكيددر نز يسعقومي در كردستان] 
  [...]  .شوند يم يبند كردها طبقه

كازرون و از  بهبهان، رامهرمز، يادعا باشد. يمتأمل در خور  زيرنگارنگ ن يها دولت كردستان با چاپ نقشه يادعا
 يايفارس و در جيبه خل يابيو راه ينيبست سرزم شكست بن يعنيحزب دمكرات كردستان لبنان تأسيس  يسو
  .اهيس يايو در ترانهيمد

 نيگو ب و گفت ويدر راد يگردزيوار از م سلسله يمطرح كردم كه ناظر به سخنان بجوا يب يخصوص پرسش نيباز در ا
 دانشگاه امام صادق بود. انيدانشجو ياو برا يسخنران زيو ن شيپ انيدر سال انفريبا محمد عطر يابومحمد عسگرخان

 نياز ا يشبخ ي،عسگرخان يآقا، شانيچون ا است؟ يعمل ست؟چقدريچ يتئور نياز ا ياستاد شهبار ليتحل
از ي حت و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ريكنند كه د يم يتلق يو شدن افتهي را تحقق ديجد ياسيس يايجغراف

   در ذهن داشتم. نهيزم نيكشور در ا ينظام يها دانشگاه به عنوان مدرس ياستاد عزت عزت يها شهياند
 جاديا تاًيباشد و نها يهوديدولت  ورشيكه گال دهستن يپوت يل يدر صدد احداث ل انيگمان آن است كه آقا ،در آخر

گاه با ابتهاج و افتخار از  يدولت و احزاب كرد ،گريد يها ملّتبرخالف . انهيدر خاورم يونيساكنفدر يمدل
تحقق  يكنند و آن را برگ برنده خود برا يم اديكشور كردستان  ليتشك دهياز ااسرائيل دولت  تيو حما يگذار هيسرما
  كنند. يها عنوان م خود در بحث يرزوآو  رؤيا
  

 ياسيس يايكه جغراف دانم يماول  يجنگ جهان انيپس از پا هياول يها به سال هيمنطقه را شب يوضع كنونشهبازي: 
مخاطرات آن،  ليبزرگ، به دل رانيا ،ديدر طرح جدبه گمان من،  شد. ميترس يدولت عثمان رانهيبر و انهيخاورم نيامروز

كنند و حوزه نفت  ميرا به چند دولت كوچك و قابل كنترل تقس رانيدوست دارند ا يقدرت جهان يها ندارد و كانون يگاهيجا
توجه به شود و با  يم زيو عراق ن هيتركطرح شامل  نيكردستان را. ا زيو ن ،را جدا كنند ه،يخوزستان و عسلو يعنيو گاز، 

   شود. زيشامل مصر ناحتماالً  انيقبط ريشورش اختحركات مرموز و 
ام. معهذا، مجدداً براي توضيح  ها پيش در اين زمينه نظراتم را گفته و هشدار داده و از سال اين تحليل بنده قديمي است

  كنم:  هاي پيشين را تكرار مي ديدگاهم در اين زمينه چند نقل قول از بحث
شروع شد، چنين  1390خرداد  13، كه از »راني: ضربه مشترك جهان متمدن به اليدرخواست اسرائ«در بحث آزاد 

  گفتم: 
اسرائيل بخشي از اين پروژه  قه است و جنگ ايران و بنيان نظري تحليل من اين است كه هدف به آشوب كشانيدن منط«

توجه كنيد كه در اين آدرس است. اين  نقشه ايران جديد معروف به طرح برنارد لوئيس. به است تا ايران را تجزيه كنند
طقه جنوبي مندقيقاً منطبق است با همان طرحي كه قبالً مطرح كرده بودم يعني   نقشه را امروز آقاي علياني نشانم دادند.

. حتماً دوستان منبع انرژي نفت و گاز است از بقيه نقاط ايران منتزع كردن و به يك دولت كوچك تبديل كردن ايران را كه 
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تاريخ عثماني  ها. تأليفاتش درباره  پردازان اصلي نئوكان متفكر يهودي متنفذي است و از نظريه :شناسند برنارد لوئيس را مي
  ]+[ .»مه شدهو تركيه به فارسي ترج

  آغاز شد:  1390خرداد  16كه از » رويم؟ ه كجا ميب«از بحث آزاد 
هاي قدرت جهاني است؛  االن طرح ايجاد خاورميانه جديد در دستور كار عملي كانوناالن اوضاع بكلي متفاوت است. «

هاي بزرگ مثل آمريكا و انگليس و فرانسه و غيره را  ترين البي سياسي سمت و سوي قدرت عنوان قوي ها كه به يعني همان
كنند و در روسيه نيز نفوذ جدي دارند. روسيه امروز روسيه قبل نيست و نفوذ زرساالران يهودي وال استريت در  تعيين مي

ها سقوط نظم سياسي در ايران قطعاً  هاي اين كانون امه. در فضاي فعلي و با توجه به تحركات و برنآن در حد اعال است
منجر به هرج و مرج و جنگ داخلي و فروپاشي ايران خواهد شد و برنامه تجزيه ايران تحقق خواهد يافت. اين حوادث را 

مهم  مأموريت ايجاد ايران كوچك است كه البتهدانم نه برانداختن جمهوري اسالمي.  نيز در راستاي تجزيه ايران مي
مستقل كردن حوزه منابع نفت و گاز ايران است و سپردن آن به يك دولت كوچك در حاشيه شمالي خليج فارس كه در 

. داليلم مفصل است. شل كنترل كامل باشد. و يقين دارم كه قدرت كنترل كننده اين دولت جديد رويال داچ شل خواهد بود
  ]+[ »كند. هاست در ايران كار مي سال

جناب سامان  ]+[شروع شد،  2011سپتامبر  10/ 1390 شهريور 19كه از ...» سپتامبر ازدهيلگرد سا«در بحث آزاد 
  فرهودي چنين فرمودند: 

 يجنجال ييگو شيودار بحث بر سر پريدر گ شيبودند كه چند ماه پ ياز كسان يكي يشهباز يآقاسامان فرهودي: «
در آن زمان  ديكردند. شا يصحبت م رانيا هيتجز يبرا ديجد يوهاياز سنار يموسوم به انحراف انيگلدبرگ و جر يجفر

رخ داد كه با كنار هم قرار  يدر چند هفته گذشته تحوالت يلدر دست نبود و ويسنار نياحتمال رخداد ا يبرا يشواهد كاف
  . ديرس يتر قيدق يها يريگ جهيتوان به نت يپازل م كيها به مانند قطعات  دادن آن

و البته با جلو انداختن  تيامن يو مجوز شورا R2Pكه با توسل به  يبيناتو در ل اتيعمل زيآم تيموفق انيپا ،نخست
  بود.  ينيدر پشت صحنه مشغول نقش آفر كايشروع شد و آمر فرانسهو  ايتانيچون بر ييكشورها
  بر عهده دارد. هيو مسلح كردن مخالفان اسد در سور يدر سازمانده هيكه ترك ينقش مهم دوم، 

حكومت [...] كه  التيتما نيشده است. ا ديتشد جانيدر آذربا رياخ يها كه در هفته يا انهيگرا تيقوم التيتماسوم، 
 ديدر معرض د شياز پ شيبرتر ب گيبه ل يتراكتورساز ميو با صعود ت شياز آن ندارد از چند سال پ يقيدق يابيارز رانيا

خود به در دستور  يشهباز يهنوز هم توجه تهران را به خود جلب نكرده است. از آنجا كه آقا يقرار گرفت ول انيرانيا ريسا
 يابر يتواند موضوع مهم يم ويسنار نيدر دستور كار بودن ا يبرا ديمعتقدند، شواهد جد رانيا هيتجز يويكار بودن سنار

  »ادامه بحث باشد.

  و جنجال ترور در آمريكا موساد در انگليس -وريتيماجراي ادامه 

 يها و موساد برا نئوكانآدام وريتي و را، كه توطئه  روزيد ندپندنتيروزنامه ا ياصال و ابدا ادعا ،يرانيا يجناب مهد
بيري كه به كار رفته دقيقاً تع. در جمله ديدانم. دقت كن ينم يو اشتباه لپ يبوده، تصادف» نژاد احمديجمهور  سيرئ«برانداختن 
  . »رانيجمهور ا سيرئ نژاد احمديسرنگون كردن  يتوطئه برا«اين است: 

... plot to topple Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. 

 ييها آن هم در روزنامه يكنون يدر فضا» نژاد احمدي دنتيپرز«با  »ياسالم يجمهور« اي »رانيا ميرژ«فرق  دنينفهم
  و حساب شده است. قيو تلگراف دق ندپندنتيا چون

 .نژاد ياحمد يسرنگون يها برا و موساد و نئوكان يتيور يدرباره توطئه آقا ندپندنتيا روزيد يبازتاب باصطالح افشاگر
]+[  

، طرّاح و انگي يجرج كندو زندگينامه سيماي خانوادگي «در رساله  يهوديو زرساالران  6. يام. آ قيروابط عمدرباره 
  ]+[ام.  بطور مشروح سخن گفته »1332مرداد  28فرمانده كودتاي 

موساد دست  هيعل يممكن است گاه به اقدامات ،ايتانيو بر كايآمر يداخل تيامن يها سازمان، 5. يام. آ اي. ي. آباف. 
 ايتانيو بر كايآمر يداخل تيامن يها در سازمان محال است.تقريباً  6. يام. آ يو از سو ديبع ايس يكار از سو نيا يبزنند ول
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 يبرا يپرل را به جاسوس چاردي. ريآ .ياف. ب 1970مثال، در اواخر سال  يبرا وجود دارد.مّلي منافع جدي گاه  يها رگه
پنتاگون  يسناتور جكسون بود. بعدها در دولت بوش، پرل از مقامات عال اريمتهم كرد. پرل در آن زمان دست ليدولت اسرائ

  شد.
 س،يپنتاگون، داگالس ف يدفاع يگذار استيدفتر س سيپرل، رئ چارديمعاون وزارت دفاع، ر تز،يدر دولت بوش، پل ولفوو

كنترا  -رانيا يدر ماجرابعضي از اين افراد ها بودند.  آبرامز از سران نئوكان وتيوزارت دفاع، و ال يگذار استيمعاون س
 يانعقاد قراردادها قياز طرشان  و برخي. ندشد انهيدولت بوش در منطقه خاورم يگذار استيس يو سپس متول ندنقش داشت
  انبوه اندوختند. يثروت شخص هيركو ت ليمتحده با اسرائ االتيا يكالن نظام

 يا كرد. ماجرا بدون جنجال رسانه ريرا دستگ لياز اتباع اسرائ يتعداد يآ ياف ب 2001سپتامبر  ازدهيپس از حادثه  اي
تقريباً  ياحتمال نيچن كسي. سيدر مورد ام. آ يول آزادشان كردند. لياسرائ يمسكوت ماند و سپس با فشار الب يمدت

  در كار باشد. يا دهيچيكه نقشه پ نياست مگر ا رممكنيغ
  

  ؟يچ يعني كيتيسم يآنتشقايق موسوي: 
نژاد در  ياحمد يسرنگون يتوطئه برا[ادعاي] نسبت به  يواكنش چيههنوز جالب است كه در داخل نوروز حسيني: 
  شود.  ديده نميها  مطبوعات و رسانه

  

واژه، كه از دهه  نيا يشود. ول يو اعراب هر دو م انيهوديكه شامل  يضد سام يعنيدر لغت  "تيسم يآنت"شهبازي: 
 است. "يهوديضد " يرود و بطور خاص به معن يبه كار نم "يضد سام" يشد، به معن يسيوارد زبان انگل 1880

  كرده است:  فيگونه تعر نيرا ا "زميتيسم يآنت"آكسفورد  يجلد ستيب يكشنريد
Theory, action, or practice directed against the Jews.  

 صفحه نيا روزيبا بحث د ندپندنت،يا "يافشاگر" يغاتيمنعكس كردن تبل يداشتند برا ياگر طرح ،ينيجناب نوروز حس
  دهند سكوت كنند. يم حيترج احتماالً 

  

  [...] شتافتند!نژاد  ياحمد ياري بهي سيروزنامه انگل دو .نژاد ياز احمد سيو انگل كايمرآ تيحمابابك بهپورنيا: 
  ]+[ !يتا پول واحد جهان تياز جنبش وال استر ،يتوطئه گران جهانآرش كمانگير: 

  2011اكتبر  17/ 1390مهر  25بعدازظهر دوشنبه،  4:56ساعت 

از  ينام گريفراموش شده و د يچاپ لندن، بكل ندپندنت،يروزنامه ا روزيد ياكتبر، گزارش جنجال 17امروز، شهبازي: 
كه علت  دهد يامروز نشان م نيگزارش گارد .ستيمسائل ن نيو ا نژاد يدولت احمد يبرانداز يو توطئه برا رانيموساد و ا

در حال  نهيزم نيلندن در ا سيپل ياقتصادجرايم بوده و واحد  يتيور يمال يها ياديو ش  يبردار فاكس كاله اميل ياستعفا
  منتشر شد؟ يو تلگراف با چه هدف ندپندنتيا روزيگزارش د ست،يمعلوم ن ]+[است.  قيتحق

  

كنند و تا  يم يسوخته هم باز يها هستند. با كمال وقاحت با مهره يها عجب موجودات يسيانگل نيااحسان كيسان: 
  گرفتن هستند. ازيدنبال امته آخر ب

  

كار است در دولت حزب كارگر  فاكس از حزب محافظه اميمانند ل زيساله، ن 56حموند  پيليف د،يدفاع جد ريوزشهبازي: 
در  يتأليفات يها و جنگ است و دارا . او متخصص رسانهحمل و نقل بود ريدولت وز نيحموند در هم گوردون براون. يآقا

دهه » مداخالت بشردوستانه«از كتاب حموند از  آدرس، بنقلاين در  ]+[ ".تهيرسانه، جنگ و پست مدرن"مانند  نهيزم نيا
  ]+[ است.» رسانه و بحران كوزوو«حموند  گريكتاب د سخن گفته شده.» جنگ با ترور«و دوران  1990

  

مون، دبيركل سازمان  يك انب. «امنيت فرستاد يرا به شورا» توطئه ايران«دبيركل سازمان ملل پرونده علي خداپناهي: 
ترور سفير عربستان در آمريكا را به  يايران برا ياسالم يجمهور "توطئه"ملل متحد، روز دوشنبه اعالم كرد كه پرونده 

  ]+[» امنيت فرستاده است. يشورا
  

  شوند: يجداگانه بررس ديدو مسئله با يتيفاكس و آدام ور اميل يجنجال يدر ماجراشهبازي: 



44 

 

كه  ياست تا حد نيريو د كينزد اريبس يدوست يتيفاكس است. ارتباط فاكس با ور ياستعفا يخود ماجرا اولمسئله 
نمود كه  ديكرد و تأك بياست هر چند فاكس تكذ "يجنس"نفر از نوع دو  نيها افتاد كه رابطه ا بر سر زبان يجد عاتيشا

  .ستين »يگ«
 يمال يبردار مختلف به كاله يدفاع، سوءاستفاده كرده و در كشورها ريخود با فاكس، وز كياز رابطه نزد يتيظاهراً، ور

كه فاقد هر گونه  ياست در حال يمقام رسم يو بردند يگمان م زين داران هيمختلف و سرما يها پرداخته است. مقامات دولت
  بوده. ايتانيبر عدر وزارت دفا يسمت رسم

سفرها سبب شده كه ام.  نيبوده. ا يمال يبردار و كاله يبا هدف اخاذ زيبه تهران ن يتيمكرر ور يسفرها اد،يبه احتمال ز
 يآقا نيا بيمقامات تهران به ج قيقرار دهد. حال، چه مقدار پول از طر ييرا مورد بازجو يبه او مشكوك شود و و 6. يآ

  رفته خدا داند. يتيور
ت و گفتن اطالعا يو كار يروابط شخص يمرزها ختنيآم ،يتيفاكس استعفا داد و گناه خود را اعتماد به ور ل،يدل نيبه ا
  عنوان كرد. يتيشده به ور يبند طبقه

مشكوك دال بر  يو تلگراف، چاپ لندن، است با ادعاها ندپندنتيا يها اكتبر، روزنامه 16 روز،يد يمسئله دوم، افشاگر
 نيا ديد ديبوده. با نژاد يساقط كردن دولت احمد يها برا با موساد و نئوكان يتيور يفاكس تبان يكه علت استعفا نيا

  صورت گرفته است. يا زهيچرا و با چه انگ يباصطالح افشاگر
  

  [ارجاع به گزارش خبرگزاري مهر:] آرش آرامش: 
اساس اخبار بدست آمده  بر. عربستان ريدوم توطئه ترور سف فيدر خصوص متهم رد ديكشف اطالعات جد«

آورده كه از او به عنوان  ه دستب يدر مورد فرد يدي) اطالعات جدنترپليالملل (ا نيب سياز منابع موثق، پل
 يها فرد با نام نيگزارش خبرنگار مهر، ا به شده است. اديعربستان  ريترور سف ييدر طرح ادعا دوم فيمتهم رد

 ي) است كه طني(منافق MEK-MKOخلق  نيسازمان مجاهد ياصل ياز اعضا يشكور ني/ غالم و غالمحسيعل
مختلف تردد نموده  يكشورها نيب يجعل تياسناد هو ريو سا يرانيا يبا استفاده از گذرنامه ها يمتماد يسالها
  ] +..» [است.

 يها در شبكه يحت .كرده دايپ خيب يليخ هيقضظاهراً اما  شنوم يخبر را من االن م نيا ،جناب آرامشاحسان ايراني: 
را دروغ  و آن دادند يواكنش نشان م كايآمر يادعا يبا شدت نسبت به درست روزيكه تا پر ياشخاص يرانيا ياجتماع

اگر آوردن در و در حال اما  هيو روس نيفقط چظاهراً . كنند يرا تكرار نم يقبل ياند و ادعا مرور ساكت شدهه ب گفتند يم
) مي(تحر يمسئله نفت و بانك مركزظاهراً است.  ييكاياز طرف آمر ازيگرفتن امت يهم برا آن هستند كه تيامن يشورا
  [...] . شود ينم يبه حمله نظام يمياشاره مستقفعالً شده و البته  يقطع

 ونيسيكم سيرئ«درباره آينده روابط ايران و آمريكا.  كايآمر ياطالعات سنا ونيسيكم سيرئ ينيب شيپشاني ايراني: 
در واشنگتن  يعربستان سعود ريترور سف يبه توطئه برا رانيدر اظهارنظر در مورد متهم شدن ا كايآمر ياطالعات سنا

قابل رياتهام غ نيداشته است، ا يكه او به آن دسترس ربطيمقامات ذ قيتحق ءگفت بر اساس آن دسته از عناصر و اجزا
 ياقدام نينه گفت چن ايسپاه قدس وارد عمل شود  هيعل ديكشور با نيا ايپرسش كه آ نيدر پاسخ به ا وا ...انكار است

 رانيبا ا يخواهان جنگ يمقطع زمان نيدر ا كايآمر اياست كه آ نيمنجر خواهد شد و پرسش مهم ا رانيبه جنگ با ا
مخالفت  هيدر توج يكائيسناتور دمكرات آمراست.  يپرسش منف نيگفت پاسخ شخص او به ا نينستايف انيد است؟

است و  ريهم اكنون در دو جنگ در عراق و افغانستان در گ كايشد كه آمر ادآوري رانيا هيعل يخود با به راه افتادن جنگ
سناتورهاي پرنفوذ «خانم ديان فينستاين از  ».شود يتر م يرانتر و بح ميدارد كه روز به روز وخ يروابط زيبا پاكستان ن

  ]+[است. » آمريكايي

  صبح 6:51، ساعت 2011اكتبر  18/ 1390مهر  26 ،شنبه سه

  :ايتانيدفاع بر يمستعف ريفاكس وز اميو ل يتيآدام ور ييرسوا يدرباره ماجرا ديجدمطلب چند شهبازي: 
همان  اي ايتانيبر ياطالعات سي(سرو 6. يام. آ ران،يو ا ليبه اسرائ يتيور يپس از سفرها ،نيگاردبه گزارش 

فعال  كي به دست آورده است. يچه اطالعات يتيمشتاق بوده بداند ور رايكرده ز ياطالعات هي) او را تخلسيسرو جنسينتليا
تر  بيش يتيور دارهايد نيمالقات كرده و در ا يتيپنج بار با ورجمعاً گفته كه  نيبه گارد رانيمخالف حكومت ا يرانيا
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داده است كه روابط  يرانيواسطه ا كيدفاع، را با  ريفاكس، وز اميمالقات ل بيترت يتيور 2009در مه  شنونده بوده.
  ]+[ نژاد دارد. يبا دولت احمد يكينزد

تيتر مقاله اين است:  سخن گفته. لياسرائ هيبا مقامات بلندپا يتيور يها از مالقات ندپندنتيبنقل از امجدداً تلگراف 
   ]+[» نژاد توطئه كرد. آدام وريتي بهمراه اسرائيل براي ساقط كردن پرزيدنت احمدي«

 »شد. دهيكش ايتانيبر ياسيس ييرسوا نيدتريبه جد ليموساد اسرائ يپا"نوشته با عنوان  يا مقاله وانياو سول هيآر
رخ  ايتانيدر بر يليو رشد احساسات ضد اسرائ يهوديضد  يها شيگرا ديتشد يحادثه در فضا ني: اسدينو يم وانياوسول

به  كل،يكرون شيوئسابق ج ريجف باراك، سردب يول اثر گذارد. ايتانيبر يهوديبر احساسات ضد جامعه  تواند يو م دهد يم
 يفاكس به دوستش اجازه داده خود را بعنوان مشاور و اميبگفته باراك، ل .دينيب ينم نگونهيكه مسئله را ا ديگو يم وانياوسول

 ليشان هوادار اسرائ يكه بعض كردند يمتأمين  يرا گروه يتيور ياست كه مخارج و پول سفرها نينشان دهد. مسئله ا
كشف شود كه  يزياگر چ ي. ولرنديقرار بگ نيب هذر ريز ايتانيبر يهوديجامعه  اي ليشود كه اسرائ يسبب نمامر  نيبودند. ا

  ]+[ است. يگريبوده مسئله د ايتانيوزارت دفاع بر بينشان دهد موساد در حال تخر
 ]+[لورت  يالريو ه نتيو فل ا،يبازنشسته سمأمور  ]+[رابرت بائر،  هيعل كايآمر ميمق يرانيمحفل ا كياز  يهم مقاله ا نيا

در  ميو انكاركننده نقش رژ ايسابق سمأمور رابرت بائر  با: «ستين رانيعربستان كار ا رياند توطئه ترور سف كه چرا گفته
» ايرانيان پيشرو -كميته آمريكايي«نويسنده مقاله حسن داعي است و محفل فوق  ]+[ .»ميآشنا شو يستيتوطئه ترور

  نام دارد.  (پائيك) 
PAIC - Progressive American-Iranian Committee 

   ران؟يبه ا يدنبال چه هستند؟ حمله نظام ست؟يچ "شرويپ انيرانيا -ييكايآمر تهيكم" نيا
 كي يبازخوان رود: يبه شمار م نژاد احمديدولت  يررسميكه ارگان غ "دولت ما" تيمهم سانسبتاً و  ديمطالب جد

سقوط دولت : «تريتوجه شود به ت ]+[ »كنند! يم نييمهلت تع رانيسقوط دولت ا يبرا ي/ وقتيسيانگل - ييكايآمر يويسنار
  .»رانيا

  نوشته:  "دولت ما" 
 يبا لحن يسرشناس داخل يها از چهره يكيبا  داريدر د سياز عناصر دولت انگل يكياواخر سال گذشته «... 

لحن و سخن  نيا "!ديفرصت ندارتر  بيشنژاد هشت ماه  يسقوط دولت احمد يبرا" ديگو يم يبه و زيدآميتهد
  ..شود. يبا واكنش آن چهره سرشناس مواجه م زيدآميتهد
كه روابط  ،"و"به نام  سياز عوامل وابسته به دولت انگل يكياخيراً ها ، رسانه يبراساس اخبار منتشره در برخ«
مخالف دولت در  ياسيس يها چهره يبا برخ يمتعددجلسات دارد،  ايتانيدفاع سابق بر ريبا وز زين يكينزد اريبس

  ».ستيدر دست ن يزارشمذاكرات گ يكه از محتوا داخل كشور داشته
 يعني. ندپندنتيا كشنبهياز مطلب  يبردار شروع كرده به بهره "دولت ما" تياست. تازه سا يتيمنظور همان آدام ور

   درست درآمد. ينيب شيپ
  دهد:  در مراسم حج خبر مي »خرابكاري«و » آشوب«هايي براي  از برنامه "دولت ما" تيمطلب سابند آخر 
و  كايآمر يجاسوس يها سيدر كنار سرو ،سميونيو عوامل صه نيمنافق ياست برخ يحاك يافتيدر اخبار«
خرابكارانه محتمل است كه با  اتيحج امسال دارند و عمل دنيبه آشوب كش يبرا ييها ، برنامهسيانگل
قابل ، و عربستان رانيا ژهيجهان اسالم، بو يكشورها يتيو امن ياطالعات يروهاين يو همكار حجاج ياريهوش
  »است. گيري پيش

از حمله  تيدر حما يرانيا يها كه خواستار فعال شدن رسانه ييكانادا - ييكايآمر انيرانياز ا گريد يالب كيهم از  نيا
ف. م. فردي بنام  .»كيپائ« ديجد يالب تيسا يها هياست در همان ما "سيخودنو" تيهستند. از سا رانيبه ا ينظام

  سخن نوشته: 
 زبان يفارس ينترنتيا يها خبر در رسانه نيا رامونيچند پ يعربستان، مطالب رياز انتشار خبر طرح ترور سف بعد«

 رفت، يچه تصور م بر خالف آن يبود. به عبارت زيخبر ناچ تيمطالب نسبت به اهم نيمنتشر شد اما تعداد ا
اهل رسانه  رسد يمهم نپرداختند. به نظر م  مسئله نيبه ا يخارج يها رسانه  به اندازه زبان يفارس يخبر يها تيسا

دانستن موضوع  يقطع يرا برا نهيزم نياخبار منتشر شده در ا اياند  نگرفته يترور را چندان جد نيموضوع ا
 يها يزير بر اساس برنامه اي يطرح را ساختگ نيكه ا يكسان جاست نيب توجه ااند. نكته جال ندانسته يكاف
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  ]+[ ».كنند ياظهارِنظر نم نهيزم نيدر ا حيبه طور صر دانند، يكا و متحدانش در منطقه ميمرآدرازمدت 
  

گرفت كه با  جهينت توان يم ايآ ران،يا ميدنبال سقوط دولت بوده نه رژ يتيور شود ياگر گفته ماحسان ايراني: 
دولت هست و  ونيسياپوز ون،يسيسقوط دولت، آن اپوز يگزار شده به دفعات برارجلسه ب شود يكه عنوان م يونيسياپوز

كه  يانيگرا اصول يرا بتوان گرفت، عجب در حال پاپوش دوختن هستند برا جهينت ني. اگر ارانيا ياسينه نظام س
  [...] هستند.  نژاد احمديمخالف 

  

مرتب سفر  رانيبه ا نيهم يبوده و برا يبر اهل گوشو هم  ...هم يتيآدام ورظاهراً  ،يرانيجناب احسان اشهبازي: 
چرا  شده؟ يبه او پرداخت م سهيكرده؟ از كدام ك يم داريبا كه د رانيگذشته. در ا يبه او خوش م رانيون در اكرده چ يم

نژاد  يساقط كردن دولت احمد يدر حال توطئه برا يتيوسط معركه و ادعا كردند ور دنديو تلگراف پر ندپندنتيناگهان ا
در مطلب  يحت ناراحت شده؟ يتيكار ور نياست و از ا رانيطرفدار ا يليخ 6. يام. آ يعني ؟ها بوده با كمك موساد و نئوكان

   ».نژاد احمديتوطئه ساقط كردن دولت «است:  نيهم تريتلگراف هم ت يبعد
 ييمشا هيعل يتيبا ور يبه همدست شوند يمتهم م نژاد احمديفردا همه مخالفان دولت  كنند يمسئله را مطرح مكه  نطوريا

 يتياست چرا پرونده ور نيخب، اگر مسئله ا. و موساد بوده يتيكار ور ييو بقا ييمشا هيفتنه ها عل نيهمه ااصالً . ييو بقا
 "يها همجنس"و  "دوستان"كردن  دايپ ذكر كردم.قبالً را  نيگارد نكيلندن است؟ ل سيپل ياقتصادواحد جرايم دست 

  حشر و نشر داشته. ي. معلوم است با چه كسانستين يدر تهران كار سخت يتيور يآقا
قاله خوان از م يگزارش ]+[است كه خوان كول به آن توجه كرده.  يا مسئله ر،يدر رابطه با منصور ارباب س گرينكته مهم د

در  توان يرا م نيقيبه  كينزد احتمال« خوان كول نوشته: ]+[ .ميداد نكيلقبالً فردا منتشر شده كه  ويراد تيكول در سا
مأمور فدرال،  كيگزارش و به نقل از  ني. بنا به اافتي كليكرون سكويبلومبرگ در روزنامه سانفرانس يگزارش خبرگزار

در كار  يسعود ري. ا.] گفته است كه آمر طرح ترور سفي. اي: دكاي[سازمان مبارزه با مواد مخدر آمر نيخبرچبه  ريارباب س
 يايبه ماف يغالم شكور نيا ،يعني ».كند نيرا تأم ازيها مواد مخدر مورد ن خروار تواند يمواد مخدر دست دارد و م اققاچ

  وصل بوده. رانيمواد مخدر ا
 

 دهيچيپ يليخ هيقض ورده،آ ي) به تهران مدنيتمام مشخصات خود را (... و گوش بر يتياگر وراحسان ايراني: 
 تيسا ياز سو ميباش "درز خبر"منتظر  ديبا ي.اسيس انيجر كيبدنام كردن  يبوده برا يشخص خوبانصافاً ! شود يم
  براي چاي خوردن! اند  رفته يدر تهران م يتي... به اطاق وري... و آقايآقابياورد كه كه مرتب اسم  "دولت ما"

  

 يبا فرد ريو مرتبط بودن منصور ارباب س يتيبودن ور ...يعني ريو ارباب س يتيآدام ور يدو مشخصه ماجرا نياشهبازي: 
ام.  نوشته ياش مطالب جنجال كه قبالً درباره اندازد يشبكه آشنا م كي اديداشته، مرا به  ونديپ رانيكه با كارتل مواد مخدر ا

   .ميسر و كار دار بيو غر بيهمان شبكه عج اباز ب كنم يفكر م
بست  تكزاس به بناست. در  يالله حزب يليخ شان يدارد كه ظاهر بعض شيقوم و خو رانيدر ا ريمنصور ارباب س

 يانتقال زندگ يمنتقل كند. برا رانيرا به ا اش يزندگ خواهد يماي است و  آدم سرخورده. از زن دومش هم جدا شده. دهيرس
دام بزرگ  كيدر  رانيا يسفرها نيادر  كنم يفكر م .شود يم رسفر چند بار تكرا نيو ا كند يسفر م رانيبه ا ران،يبه ا

  .كردند يرا دنبال م رانيبه ا كايحمله آمر يويسنار يو اجرا يكه طراح يا در دام شبكه يعني ؛گرفتار شده
  

بنوشته سايت .» ما در قاهره دست داشته است ريدر ترور سف تهران« :رانيابه اتهام تازه عربستان بابك بهپورنيا: 
مخالف حكومت عربستان است و از لندن اداره  يها براليكه وابسته به لبنقل از پايگاه خبري ايالف، » ديپلماسي ايراني«
 رد،يسم مهلك صورت بگ كيكه بنا بوده توسط  يستيترور يا از حادثه ،عربستان در قاهره رياحمد قطان، سف شود، يم

ترور دست داشته  نيدر انجام ا رانيخارجه عربستان، ا روزارت امو يها پلماتيد يجان سالم به در برده است. به ادعا
  ]+[ است.

تر شود و جالب است همه موارد به  تنگ رانيشده كه حلقه بر ا دهيچ يا رسد برنامه بگونه يبه نظر منظام فريدوني: 
موضوع  تيدر نها .در رابطه با حقوق بشر ديعربستان، گزارش احمد شه ريشود. موضوع ترور سف يختم م تيامن يشورا

نشانه جلب نظر  ها نيا ايآ باز خواهد كرد. تيامن يدر شورا يديجد هپروند زيشده ن يغن وميو اوران يبمب اتم
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ها با فاصله به  پرونده نيبود، ا رانيبر ا يهدف فشار دائم اگر صرفاً ست؟يجنگ ن كي يبزرگ جهان برا يها قدرت
 يبراكه است  دهيرس جهينت نيغرب به ا ايآ داشته باشند. يديجد زيهمواره دستاو شد تا يارسال م تيامن يشورا
ها و بخصوص عربستان راه  عرب نهيبا هز يموجود جنگ يو ركود اقتصاد ياجتماع -ياسيرفت از اوضاع بد س برون

  است؟ رانيآن ملت ا يكه قربان ندازديب
  . 2011اكتبر  18/ 1390مهر  26نبه، بعدازظهر سه ش 4ساعت پايان نظرات: 


