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  جنبش ايران بزرگ   .ناسب ديديمآگاھی از آن را م.  نوشته زير از راه ايميل برای ما رسيده است

  

ايران، فروش گاز روسيه به اروپا ، شھرکسازی اسرائيلی ھا ، سپر دفاع موشکی آمريکا و بر  نگاھی
 حجتيه و مصباح يزدی و احمدی نژاد

   

مردم ايران با ساده انديشی تصور ميکردند که براي بار اول رياست جمھوری احمدی نژاد يک اشتباه ساده بود که بر اثر 
بحث ھای انقالبھای مخملی و رنگی که در . قھر مردم از انتخابات بوقوع پيوست و بسادگی نيز برطرف خواھد شد

ی نژاد از آن وحشت داشت را يک حرف بی اساس مانند کشورھای تحت سلطه روسيه بوقوع می پيوست و دولت احمد
ديگر سخنان دولت تصور ميکردم و ھيچگاه را باور نمداشتند که ايران را واقعا و خيلی جدی يکی از مستعمره ھای 

  ... شوروی پندارند

ک توجيه تماس و تقويت رابطه نزديک با کشورھای چين و کره شمالی و کشورھای کمونيست آمريکای جنوبی فقط ي
تا زمان کودتای انتخابات و ...     ...".بيچاره را کسی تحويل نگرفته و بدنبال دوست جديد است: "داشت و اين بود که 

 ...چھار سال فکر و تحقيق و حال داده ھای جديد از اين جريان مخفي ... پيامدھای آن 

چرا ايران دچار بيماری بحران زدگی در يکصد سال بخشی از اين داده ھا را بھم وصل کنيد و خود نتيجه گيری کنيد که 
  :گذشته است

تئوری بحران و تئوری توطئه توسط البی ھای نژاد پرست که ما امروز آنان را صھيونيست ميدانيم خلق شده و مورد 
نموده استفاده قرار گرفته است و در يکصد سال گذشته جھان را مملو از ناامنی و گره ھای کور در سطح بين المللی 

  .است و ايران را بعنوان سرزمين اصلی يھوديان بابلی از زمان کوروش کبير قربانی خود نموده است

ساله پس از انقالب ايران و عدم توازن قوای سياسی و بی ثباتی امنيتی و اقتصادی ايران و بيماری عقب  30بحران 
  .ماندگی کشور نيز دستخوش ھمين استراتژيست

  :داده ھای اصلی

  ونيسم و يھوديتصھي

يھوديان عادی يا اورشليمی که در زمان حضرت موسی مجاز به ورود به سرزمين . يھوديان دو گروه ھستند    -1
مقدس شدند و يھوديان بابلی يا ھمان نژاد صھيونيست ھا که از سرزمين مقدس رانده و ديگر يھوديان موسوی 

از يھوديان نژادپرست می باشند و ھزاران سال است که بدنبال  اين تيره. و مسلمانان نيز از آنھا بيزاري جستند
نما برعکس  در ميان اين بنيادگرايان يھودی. تشکيل حکومتی يھودی در سرزمين مقدس و کوه صھيون ھستند
اينان ھمان نژادی ھستند که کوروش کبير . اديان ديگر، يھوديت فقط بصورت يک نژاد و از مادر منتقل ميشود

ز چنگ بانيپال آشور پادشاه ظالم بابلی نجات داد و به ايران آورد و در منطقه ھمدان، يزد و اصفھان آنھا را ا
بسياری از پژوھشگران معتقدند . تمرکز آنان در شيراز و کرمان بعلت نزديکی به اين مسير است. مستقر کرد

کردند تا آنجا را تخريب و کتابخانه که اينان ھمانھايی ھستند که اسکندر مقدونی را به محل تخت جمشيد ھدايت 
اش را که گنجينه علم آنزمان بود به آتش بکشد تا يھوديان بابلی که در سطوح عالی در زمينه معماری، طب، 

نجوم و رياضی تبحر داشتند بتوانند در راس امور علمی و فرھنگی کشور قرار گرفته زمام امور را بتدريج 
  . ين دوم خود و کوروش کبير را پيغمبر ناجی خود ميدانندآنھا ايران را سرزم. بدست گيرند



Page 2 of 6 
 

از جمله رئيس جمھور پيشين، . بيشترين سياستمداران و سياستگزاران اسرائيل از اين نواحی ازايران ميباشند    -2
... نخست وزير فعلی و تعدادی از وزرای دولت اسرائيل و بسياری از طراحان سياسی در وزارت امور خارجه 

نفر می باشد و مالک  90چنين بزرگترين سرمايه داران حامی موتلفه اسالمی که تعداد سران آنھا بالغ بر ھم
وقتيکه ايرانيان ميتوانند در اسرائيل رئيس . دارائی ھای ايرانی ميباشند از اين گروه می باشند% 70بيش از 

  جمھور و رئيس دولت شوند چرا برعکس آن ممکن نباشد؟؟؟

گر شنيديد که سعيد اسالمی يا امامی، روح هللا حسينيان، مصباح يزدی، حسين شريعتمداری، اسدهللا ا   -3
، باند اتاق )سبورجيان(بادامچيان، آيت هللا ناصر مکارم شيرازی، برادران عسگراوالدی، محمود احمدی نژاد يا 

بوده است بدانيد آنھا از اين نژاد و  مادرشان يھودی.... بازرگانی و آل اسحاق و فروشندگان اصلی نفت ايران 
  .شبکه ھستند ھرچند مسلمان نما يا تازه مسلمان شده باشند

بزرگترين ھدفی که آنھا دنبال ميکنند تئوری بحران در ايران و عدم رشد و ثبات امنيتی و اقتصادی در ايران     -4
  .است و دشمنی ھميشگی و رقابت بی حد وحصری با نژاد آريائی دارند

و ھمچنين باعث قطع روابط ايران و آمريکا با تحريک دانشجويان برای  57ھمين گروه بانی انقالب سال     -5
ھدف اين بود که جيمی کارتر دمکرات که با ماجرای . اشغال سفارت آمريکا و طوالنی شدن گروگانگيری شدند

در نتيجه طوالنی شدن . ت از ميان برودکمپ ديويد فشار مضاعفی بر اسرائيل برای خاتمه بحران معمول داش
از آن پس . گروگانگيری بسياری از اموال ايران در آمريکا ضبط شد و ريگان يھودی االصل جايگزين کارتر شد

  .نيز تاکنون بيشترين موانع را در ايجاد رابطه ايران با آمريکا ايجاد نموده اند

  حجتيه پنھان در پشت مؤتلفه اسالمی

ه باب و بی توجھی شيعه به مسئله بھائيت، فرقه حجتيه و مھدويون توسط صھيونيستھا اختراع پس ازشکست پروژ
. حجتيه در کنار فرقه وھابيت در اھل سنت وظيفه دارند تصويری خشونت بار از اسالم را به نمايش بگذارند. شد

ه رھبری برادران حبيبی و اسدهللا فدائيان اسالم و انجمن ھيئت ھای مؤتلفه بازار و يا ھمان حزب مؤتلفه اسالمی ب
. در ايران ھستند) يھودی االصل(بادامچيان حاميان سياسی حجتيه و ابزار شبکه قدرتمند سرمايه داران بازار سنتی 

  : حجتيه دارای ارکان اصلی زير در ايران است

  . ی در ايران حمايت ميشوندرکن مالی که از بازار و سرمايه داران اصلی يھودی االصل و بازاريان سنت      -

حزب کمونيست چين . رکن سياسی که حزب مؤتلفه اسالمی يا ھمان ھيئتھای مؤتلفه اسالمی بازار است      -
مشاورين آن حزب مرتبا به ايران . تنھا حزب خارجی است که روابط مستقيم با حزب مؤتلفه اسالمی دارد

  . راتيک را به مؤتلفه اسالمی منتقل ميکنندسفر ميکنند و تجربيات سرکوب حرکتھای دموک

  . رکن امنيتی که متشکل از سران وزارت اطالعات و سپاه قدس و بخشی از مديران سپاه ميباشد      -

آيت هللا مھدوی کنی، محمد تقی مصباح يزدی، محمد يزدی، : رکن حوزوی برای پشتيبانی ايدئولوژيک      -
. مکارم شيرازی سردمداران و حاميان ايدئولوژيک اين تشكيالت در ايران ميباشندخزعلی، واعظ طبسی و 

آنان بدنبال ايجاد يک  .قرار دارند... ھای پائين تر، احمد جنتی، سيد احمد خاتمی، علم الھدی، و در رده
عيت سيستم کامال بسته طالبانی ھستند که با تقويت تروريسم و ايجاد بحران غرب را تحت فشار و موق

  .اسرائيل را بعنوان يک سيبل ھميشه در خطر تحکيم کنند

از بزرگترين ) ظاھرا بھائی(سران فرقه حجتيه در ايران در زمان پھلوی، مانند خانواده القانيان           -
  . ترين کنيسه ھای ايرانی در اورشليم و تل آويو ھستند يھودی ايران، بانيان قديمی   سرمايه داران

وی که رئيس دفتر آيت هللا . اصغر حجازی فرزند حجازی بزرگ در ھمدان از سران حجتيه ميباشد         -
خامنه ای است و پدرخوانده احمدی نژاد و قدرت اول بيت رھبری درايران است، ھمگی امور کشور را در 

زرسی بيت رھبری که ناطق نوری رئيس با. کنار محمدی گلپايگانی بکمک مجتبی خامنه ای ھدايت ميکند
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احمدی نژاد در مناظره ھای تلويزيونی به او حمله کرد يک مانع قوی بر سر راه حجازی و حسين 
  .شريعتمداری ميباشد

پروژه موسوم به قتلھای زنجيره ای و حذف نخبگان سعيد امامی از دانشگاه ھمدان و سپس شيراز           -
. بود که در آتيه موجبات پيشرفت ايران را فراھم مينمودند ھدف اين پروژه حذف تمامی کسانی. شروع شد

پروژه فضاسازی . در اين راستا به اتوبوسھای حامل نويسندگان و حتی کودکان تيزھوش نيز رحم نشد
برای فرار مغزھا از ايران نيز از اين گروه و ايدئولوژی عقب نگھداشتن ايران بر اساس حسادت و رقابت 

  .گيردبا آريائيان نشات مي

   

  گاز روسيه و ارتباط آن با کودتای حجتيه در ايران و حمايت روسيه از احمدی نژاد: مسئله اول

اين پروژه برای . پروژه ايجاد خط لوله گاز از طريق ايران به اروپا سالھاست بداليل نامعلوم داخلی شکست ميخورد
  .ه و ارزانترين راه تامين گاز اروپاستايران بزرگترين رقيب روسي. موقعيت ايران بسيار استراتژيک است

روسيه از نظر اقتصادی در حال ورشکستگی . روسيه بشدت تالش ميکند تا نقش ابر قدرتي ازدست رفته خود را احيا کند
. ميليون نفر بزودی زير خط فقر قرار گيرند 25است و بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول انتظار ميرود بيش از 

از طرف ديگر روسيه از . مد روسيه از فروش نفت و گاز است و اين کشور گاز اروپا را تامين ميکندبيشترين درآ
. پيوستن اوکراين به اتحاديه اروپا و ماجرای گرجستان و کوسووو درتقابل با اروپا و کشورھای عضو ناتو رنج ميبرد

لھستان و چک موجب شده است که روسيه  وجود ناتو در آنطرف مرزھای روسيه و نصب سپر دفاع موشکی آمريکا در
ھرچند اين کشور تالش ميکند که . جايگاه خود را بعنوان قدرت نظامی و تھديد موشکی برای غرب از دست داده است

موشکھای سريعتر از سيستمھای دفاعی آمريکا و روشھای شليک نوين تری از سکوی کشتی و زير دريائی آزمايش کند 
    .نکرده استولی ھنوز توفيق پيدا 

اروپا برای رھائی از گروکشی روسھا . روسيه بکمک گاز خود از اروپا باج ميگيرد و اروپا را تحت فشار ميگذارد
پس از نااميدی از به نتيجه رسيدن خط لوله ايران، اروپائيان قصد داشتند برای تامين گاز کمکی . سالھاست تالش ميکند

در نيمه دوم ژوئن دو بمب گذاری در سايتھای نفتی . ميليون دالری اجرا کنند 500از طريق نيجريه يک طرح خط لوله 
بالفاصله در ھفته آخر ژوئن جاری مدودف قراردادی مربوط به . توسط تروريستھای محلی اين پروژه را متوقف ساخت

روسيه يک قرارداد در عين حال شرکت گازپروم . انحصار گاز نيجريه بين شرکت گاز پروم روسيه و نيجريه امضا کرد
  .انحصاری گاز با کشور ناميبيا نيز بمبلغ يک ميليارد دالر امضا کرد

و اروپا کماکان مجبور خواھد بود در مذاکرات . بدين ترتيب روسيه تمامی راھھای تامين گاز کمکی به اروپا را بست
قطعنامه بر عليه ايران جلوگيری  بھمين دليل روسيه براحتی از صدور يک. سياسی تجاری جانب روسيه را حفظ نمايد

  .ميکند

روسيه بکمک باند غاصب دفتر رھبری و احمدی نژاد و سران سپاه قدس که از خريد اسلحه و انرژی ھسته : 1نتيجه 
ای بدون حساب و کتاب از روسيه منتفع ھستند روابط ايران با اروپا و آمريکا را تخريب ميکند و از ايجاد امنيت سرمايه 

بخش نفت و گاز و ديگر بخشھای وابسته و ساخت خط لوله گاز از طريق ايران جلوگيری ميکند تا بتواند با  گزاری در
تمامی رفتارھا و گفتارھای احمدی نژاد منجر به فرار سرمايه . انحصار گاز خود و حذف رقابت ايران به اروپا فشار آورد

پاسخ اين معمای سپردن پروژھای نفت و گاز به . ن شدگزاران خارجی از بخش گاز در پارس جنوبی و حوزه آزادگا
قرارگاه خاتم االنبيا سپاه و خواباندن اين پروژه ھای حياتی و عقب افتادن ايران از قطر در اين ميدانھا نيز در اين راستا 

  . دپس در بخش انرژی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی عمال در خدمت منافع روسيه عمل ميکن. توجيه می يابد

لذا بنفع روسيه است که تالش کند احمدی نژاد رئيس جمھور و باند حجتيه مقتدر بماند زيرا اولين دولت سالم در ايران 
مسئله خط لوله ايران را مطرح و پيگيری خواھد کرد و از اين گذر روسيه از نظر اقتصادی بشدت تضعيف شده و اروپا 

  .نيز حامی و شريک ايران قرار خواھد گرفت
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  سپر دفاع موشکی کدام کشورھا را خلع سالح ميکند؟ رابطه آن با ايران چيست؟: سئله دومم

سپر دفاع موشکی آمريکا و قدرت دفاعی آن در مقابل ھر نوع تھديد موشکی، دو قدرت نظامی چين و روسيه را در 
  .مقابل آمريکا بسيار ضعيف کرد

را در مقابل آمريکا در جھان حفظ کنند از اين رو کره شمالی ) ناشی از کمونيسم(چين و روسيه در تالشند قطبيت شرق 
از لحاظ اقتصادی . و ايران را بعنوان يک تھديد نظامی در مقابل آمريکا و متحدان اروپائی و شرقی اش مطرح ميکنند

نيز کاھش نيز بحران جاری بشدت آمريکا و کشورھای عضو ناتو را تضعيف کرده است و امکان عمليات نظامی آنھا را 
بھمين دليل نيز اين . کمونيستھا مصمم ھستند که از بازگشت آمريکا به جايگاه اقتصادی قبلی خود جلوگيری کنند   .داده

دو کشور در روزھای اخير تصميم گرفتند مبادالت تجاری خود را از طريق ارزھای رايج خود انجام داده و دالر آمريکا را 
پس کشورھای کمونيست در حال تشکيل . ين يک لطمه بزرگ به اقتصاد آمريکاستا. درمبادالت ارزي خود حذف کنند

  .يک جبھه قوی در مقابل آمريکا ھستند

با دور کردن ايران از آمريکا و اروپا اين مھم امکانپذيرتر ميشود و درثانی اگر روزی روسيه نيز قصد حمله به ايران را 
بھمين . ن بکمک اسرائيل اقدام کند ايران ديگر پشتيبانی دفاعی نخواھد داشتداشته باشد و يا به جدائی آذربايجان از ايرا

علت است که آمريکا در موضع ايجاد و ادامه روابط ديپلماتيک با ايران پافشاری ميکند زيرا غلتيدن ايران بسمت 
  .کمونيستھا تعادل قدرت در جھان انرژی را بضرر آمريکا و ھمپيمانانش تغيير ميدھد

  مونيسم با صھيونيسمارتباط ک

نمودند  لنين، استالين، تروتسکی، بانيان انقالب سرخ و کمونيسم در روسيه تزاری که مسيحی متعصب مي      -6
کمونيسم برای مبارزه با مسيحيت در روسيه توسط آنچه ما امروز صھيونيسم . ھمه يھوديان بابلی بودند

  .ميشناسيم خلق شد

بودند و ) وابسته به اسرائيل(بزرگترين شبکه ھای مافيايی دنيا روسی ھستند و سران آنھا صھيونيست       -7
لذا عمده . و والديمير پوتين مرد اول روسيه يھودی بابلی و از ھمين شبکه است... ھستند يلتسين، استالين، 

  . سياستھای روسيه با ھماھنگی البی صھيونيستی طراحی ميشود

وی يک ھفته . روسی و تندروترين صھيونيست در اسرائيل بشمار ميرود) ليبرمن(وزير امورخارجه اسرائيل       -8
اين عمل شائبه . ... قبل از انتخابات ايران در روسيه اعالم کرد که اسرائيل ھرگز به ايران حمله نخواھد کرد

  ...کمک به انتخاب احمدی نژاد در ايران را تقويت ميکند

تاکنون کليه رؤسای جمھور . سالھاست بدنبال قطع دستھای شبکه ھای مالی صھيونيستھا از دنيا ھستند آمريکائيان
و  1967آمريکا که بر خالف منافع نامشروع صھيونيستھا مقاومت کرده اند و يا از بازگشت اسرائيل به مرزھای 

ولی بحران اقتصادی جاری نقش . شده اند قطعنامه ھای سازمان ملل حمايت کرده اند دچار قتل، و رسوائی ھای مختلف
قدرت مالی و سرمايه صھيونيستھا که بيش از ھفتاد درصد دارائی ھای آمريکا را در اختيار دارند به کمتر از يک سوم 

اين يک فرصت استثنائی برای آمريکاست که بحران خاورميانه را تعديل کرده و اسرائيل را ملزم به کنار . تنزل داده است
زيرا مشکل فعلی و آتی آمريکا اتحاد . اند با فلسطينيھا نمايد و برای اينکار اعراب را نيز قانع بھمکاری نموده آمدن

و از ھمه مھمتر رشد تروريسم مذھبی بعنوان يک   کمونيست شرق و قدرتھای اقتصادی چين و ھند در کنار روسيه
و در نتيجه ھزينه توليد گزاف و غير قابل رقابت با کاالھای  ابزار قوی برای ناامنی و افزايش ھزينه ھای سرمايه گزاری

  .شرقيست

  رابطه تروريسم مذھبی با بمب اتم و احمدی نژاد و مصباح يزدی و مؤتلفه چيست؟

داليل واضحی  1967اسرائيل برای توجيه ادامه شھرکسازی و عدم استرداد سرزمينھای اشغالی و بازگشت به مرزھای 
يدانند که در صورتيکه يک دولت فلسطينی ايجاد شود با رشد دموگرافيک باالی اعراب تعداد اعراب صھيونيستھا م. دارد

فلسطينی بسيار بيشتر از يھوديان خواھد شد و در يک حکومت بظاھر دمکراتيک اعراب نقش يھوديان را کمرنگ 
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قليت خواھند شد و چيزی بنام حکومت دھه از بين خواھد رفت و آنھا دوباره ا 3ميکنند و عمال دولت يھود ظرف دو الی
  .يھودی در سرزمين مقدس وجود نخواھد داشت

اسرائيل زير بار نمی رود، بھمين . اوباما بشدت بدنبال حل مسئله اعراب و اسرائيل و توقف شھرکسازيست حسينباراک 
تاکيد اوباما در . وپا خواھد نموددليل نھايت ھمکاری خود را با جبھه مقابل يعنی روسيه و چين در تقابل با آمريکا و ار

توقف شھرکسازی و سفر نخست وزير اسرائيل به کشورھای بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و آلمان بعد از انتخابات ايران، که 
يا سبورجيان به (احمدی نژاد . اصلی ترين مخالفان اروپائی انتخاب احمدی نژاد ميباشند دليلی ديگر بر اين مدعاست

به صھيونيستھا بيشترين کمک را ميکند تا به بھانه تھديد ايران به قطعنامه ھای سازمان ملل ) خزعلی روايت دکتر
  .تمکين نکند و از پس دادن سرزمينھای اشغالی و توقف شھرکسازی و ايجاد دولت فلسطينی سرباززند

اما تا . ند و آماده صلح ميباشنداعراب که ديگر دشمن نيست. بھمين دليل اسرائيل بدنبال ادامه بحران و ناامنی است
زمانيکه اسرائيل يک دشمن خارجی دارد که امنيت آن را تھديد ميکند ميتواند بھانه کرده و سرزمينھای اشغالی را پس 

حال از خود بپرسيد که چرا ھر از چندگاھی درست در ھمان زمان که اسرائيل بخاطر حمله به جنوب لبنان و يا . ندھد
تحت فشار افکار عمومی دنياست سپاه پاسداران انقالب اسالمی و احمدی نژاد، ... اعمال غيرانسانی  نوار غزه و ديگر

راست يا دروغ موشکی ھوا ميکند که ميتواند اسرائيل را ھدف قرار داده و يا تعداد سانتريفوژھا را چند برابر اعالم 
  ميکند و يا ميگويد اسرائيل بايد از بين برود؟ 

يک چالش عمده غرب است، چه کشوری بھتر از ايران برای رھبری ) اسالمی(که مشکل تروريسم مذھبی  اگر قبول کنيم
بيشترين تجربه . بابت ھزينه ھا به ھيچکس حساب پس نميدھد. و بستر قرار دادن تروريسم وجود دارد؟ ايران نفت دارد

. توان موشکی کافی برای تھديد و دفاع دارد. کندالقاعده را در صورت لزوم ھدايت مي. المللی دارد را در تروريسم بين
بزودی به قدرت اتمی غير قابل تعرض تبديل ميشود و ھدايت کشور بدون کودتا در دست عوامل اسرائيل از طريق مؤتلفه 

بھمين ترتيب تروريستھا ميتوانند ھرچه خواھند بدون تھديد بکنند و دامنه ترور را از طريق . و حجتيه قرار دارد
. رھای آفريقائی مثال سومالی، تقويت نموده زيرا ديگر پاکستان و افغانستان بستر مناسبی برای اين کار نخواھند بودکشو

  وقتی ايرانيان اسرائيل را رھبری ميکنند چرا اسرائيلی ھا نتوانند ايران را ھدايت کنند؟

لوؤيک اسرائيل باشد ولی انتخابات ايران نشان ھرچند بنظر ميرسيد که رھبر انقالب ايران تنھا مخالف ايدئو: 2نتيجه   
داد که حزب کمونيست چين، روسيه و متحدان آمريکای جنوبی اش در کنار حزب مؤتلفه ايران بکمک سپاه پاسداران 

انقالب و خصوصا سپاه قدس، دست در دست ھم بکمک اسرائيل ميشتابند و بر عليه غرب برای منافع مشترک با 
يد به قيمت از بين بردن تماميت ارضی و اقتصادی و سياسی ايران در مقابل رئيس جمھور شيعه اسرائيل جبھه ای جد

در اين راستا رھبری دائما چراغ سبز برای رابطه نشان ميدھد و دنيا فکر ميکند که اوست . زاده آمريکا تشکيل داده اند
ولت دھم نشان داد او قدرتی برای تصميم گيری که در روابط خارجی در ايران تصميم گيرنده است حال آنکه انتخابات د

در ايران نداشته و حجتيه و مؤتلفه که سپاه را در اختيار دارند تصميم ميگيرند و از طريق اصغر حجازی و محمدی 
     . گلپايگانی و مجتبی خامنه ای به او ابالغ ميکنند

  :شواھد را در ميان اخبار بيابيد بطور مثال

  . انتخابات در اسرائيل تندروھا مراسم دعا برای انتخاب شدن احمدی نژاد برگزار کردند شب قبل از          -

پس از اعالم نتيجه انتخابات ايران واشنگتن پست و نيوزويک نوشتند که برنده اين انتخابات حزب تندروی           -
ت وابسته به روسيه از نتيجه در عين حال ھمه کشورھای کمونيس. و بازنده تيم اوباما. ليکود اسرائيل است

  .انتخابات حمايت کردند

سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائيل نيز گفت ما نمی خواھيم اظھار نظری بکنيم که حتی القا کند که ما           -
  !!!!!؟؟....در نتيجه اين انتخابات در ايران دخالت داشتيم

را نزد افکار عمومی جھان سفيد کرده و برای اولين بار موجب احمدی نژاد با سخنان خود وجھه اسرائيل           -
نفی ھولوکاست، از بين رفتن اسرائيل، اعالم . شد که شورای امنيت دو قطعنامه بنفع اسرائيل صادر کند
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دروغين و گاھی درست شليک چپ و راست موشکھای ميانبرد و ماھواره ھای قالبی با بردی قابل رسيدن به 
  . نوع خدمات استاسرائيل از اين 

در تمامی مدتی که سخنان احمدی نژاد و تھديدھای اسرائيل و بحران و جنگ احتمالی بر قيمت نفت تا مرز           -
دالر ھر بشکه می افزود بيشترين استفاده را روسيه بعنوان فروشنده نفت و گاز ميبرد و متحدانش نيز از  150

  ...يک پاپاسی برای سفره ھای خالی مردم ايران اما دريغ از. طريق ايران منتفع ميشدند

  ...مھدی کروبی شاھدی از اين ماجرا را در مناظرات تلويزيونی قرائت نمود          -

  .اسرائيل بزرگترين فروشنده تسليحات به ايران در زمان جنگ تحميلی و در زمان تحريم بود          -

  .ئيل تاسيسات اتمی عراق را بمباران کرددر آغاز جنگ ايران و عراق اسرا          -

اسرائيل بيشترين تالش را کرد که در دو سناريو عراق را که دشمن واقعی او و ايران بود به جنگ کشيده           -
  .و ويران نمايد

و حزب  )بابل(علت دشمنی صدام با ايرانيان نيز ھمين بخش يھودی االصل ايرانيان بود که سرانجام عراق           -
  ...ساله خود را از بابليان ظالم گرفتند 2500و انتقام . بعث را نابود کردند

براستی اگر ديگر ايران تھديدی برای اسرائيل نباشد، درجائيکه حزب هللا لبنان به يک حزب سياسی تبديل           -
اسرائيل با آن موافقت  شده است و ھمه کشور ھای عرب خواستار صلح و تشکيل يک دولت فلسطينی ھستند که

  ضمنی نموده است، چه مشکلی در خاورميانه باقی ميماند؟

آيا بايد نامگذاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران را به سپاه پاسداران انقالب سرخ و کبير روسيه و           -
  نام سرلشگر فيروزآبادی را به سردار ارتش سرخ تغيير داد؟

ضل اشغالگران صھيونيست و ھمکاران روسی آنان که توانستند با يک برنامه ريزی دقيق دست برای رھائی از اين مع
نفر از بزرگان سرمايه يھودی مانند آقا  90بريتانيا را از حوزه علميه کوتاه کنند، بھترين راه اينست که نام و آدرس 

نفر از آنھا و بستگانشان از  40رچند تعداد ھ. ايران در اينترنت پخش شود) يھودی االصل(محمدی و عالقه بند ھمدانی 
شھر ھمدان سال گذشته با يک پرواز به اسرائيل مھاجرت نموده اند و رسانه ھای داخلی خيلی به روی خود نياوردند 

ولی ھنوز کافيست که نيروھای سالمی که در بدنه وزارت اطالعات وجود دارند و بازيچه . ولی در جھان غوغائی بپا کرد
ای مرموز و پيچيده اين جريانات ھستند و خيال ميکنند که از کيان اسالم و نظام اسالمی دفاع ميکنند، اين سياستھ

اطالعات را در اختيار عامه قرار دھند تا شيشه عمر اين امپراطوری پنھان در دم بشکند و جان مردم ايران از اين 
يسه کردن ايرانيان و اموالشان را به بھانه انقالب و عفريت مال اندوز و قدرت طلب خالص شود و ديگر کسی روی سرک

...به اميد آنروز. اسالم و دين و آئين و مذھب نداشته باشد   

 

 


