
 

 

 

   سال25يک جنون بزرگ برای : اصول گرايی اسالمی
  

  مقدمه

از زمان ظهور آنچه که اصول گرايی اسالمی ناميده می شود و طرح و اچرای آن از سوی ترکيبی از تالش های  -1
 CIA بريتانيا و برخی از عوامل سرخ درون MI5به ويژه اداره , سازمان های جاسوسی برخی از کشورها انجام يافته

که به دليل روابط شان با همکاران انگليسی شان به برآمدن اصولگرايی اسالمی کمک کرده و راههای آن را ,  کاآمري
بايستی آنها را , سارق و قلدر مآب که هرچه باشند, و اينها در حقيقت کسی نيستند جز مشتی جنايتکار, هموار کردند

نها عالقه دارند بر خودشان اطالق نمايند يعنی به صورتی که البته در مقايسه با آنچه که ا, حزب شيطان حقيقی ناميد
که در واقع بر اساس عملکردهاشان شايسته است که آنها به طور يقين , هرکس می داند به نام حزب اهللا يا حزب خدا

  . در اردوگاه شيطان باشند

به گونه ای به صورت خود را  شيطان رنهواداو سپس اگر و فقط اگر اين , عتقاد داردپس هرکسی که به خدا و به شيطان ا
آيا بايد آنها خود را حزب شطان بنامند يا , دزدان و دروغگويان  در آورده باشند, مجموعه ای سازمان يافته از جنايتکاران

  ؟)حزب خدا(حزب اهللا 

بريتانيا و ست که چرا  سال گذشته آشنا نيستند اين35 تا 30پرسش طبيعی برای کسانی که با اوضاع سياسی و افتصادی   -2
خواستند که از طريق سازمان های جاسوسی خود طرحی را به منظور خلق کردن , دو کشور پيشگام غربی, اياالت متحده آمريکا

در اندازند که در رويايرويی با وقايع و با توجه به  وضعيت , ناميده می شود" اصول گرايی اسالمی"و حمايت از حرکتی که 
, ثابت کرده و نشان داده اند که هويت واقعی آنها را می توان زير عناون آسيب زننده ی راه زندگی, ان حاضرويژه ی وقايع جه

تنها توضيح منطقی اين .  تهديد کننده و تخريب کننده ی زندگی ما تشريح کرد و می تواند به واقع موجب تخريب تمدن ها شود
که هيچ مرز و حد فاصل و حقوقی را برای ساير کشورها , نگلستانحرص و طمع و ماهيت سارق مسلکانه حکومت ااست که 

 و هر شخصيت ديگری که می تواند دروغ و نيرنگ بازی هستند, فريب, ترور, و کسانی که عالقمند به دزدی, تشخيص نمی دهد
همدستی مزدوران همراه با کمک و , طمع شرکت های بين المللی نفتیو , از يک سو, با هواداران شيطان همبستگی نمايد

 از سوی ديگر ترتيبی دادند تا اين نمايشنامه و نمايش و CIAو نفرات و دوستان آنها در  ,  MI5 و MI6عمليات جاسوسی 
  . رهبری کنند, بازی های آن را خلق و به گونه ای که تا امروز شاهدش بوده ايم

  پيش زمينه



, ل فروپاشی و تا حدودی هم اقتصاد آمريکا به صورت نسبی ضعيف بود ميالدی اقتصاد بريتانيا در حا1960  در اواخر دهه -3
تا جايی که حکومت بريتانيا مجبور شده بود که برای درخواست وام ها و منابع مالی کالن از دواير بانکی جهانی درخواست دهد 

لستان در راس قدرت بود و ناآرامی حکومت کارگری در انگ, در همين دوران. که نيز با کمترين موفقيت و يا بدون آن توام بود
  .هايی در اتحاديه های گونگون کارگری جريان داشت و حکومت انگلستان نيز پيوسته در معرض تنش های بزرگ قرار داشت

 

تصميم گرفتند که ,  که از نجبای انگليسی بودندWhite Hall در همين دوران خاص بود که گروهی از کارکنان کشوری --4

که اين بدون , استفاده نمايند, ست گرفته تا از هرابزاری  که برای اصالح اقتصاد و ناآرامی های سياسی الزم ميدانندسرنخ را به د

يا ترور يا ناپديد شدن افراد کليدی اتحاديه های کارگری و در / حقه های کثيف , محدوديت شامل دستکاری در انتخابات انگلستان

  .نتخابات بودنتيجه پيروزی حزب محافظه کار در ا

تسليحات  آنچه که صنعت دفاعی انگلستان خوانده می شود يکی از بزرگترين صادرکنندگان استتوجه ان  شاي-5             
 در ميان بسياری از قراردادهای موجود 70و در اوايل دهه , تقريبا به هر مقصدی است که عالقمند به ارايه سفارش خريد باشد

 اين قرارداد همانند .حدود و مونتاژ نهايی تانک های چيفتين در شهری در غرب ايران وجود داشتقراردادی برای توليد م
در همان زمان يک موافقت . امضاء شده بود, بسياری از ديگر قراردادها به وسيله شاه ايران که دوست حقيقی اياالت متحده بود

ام يک ميليارد دالری برای تعمير سيستم فاضالب قديمی و نامه مالی وجود داشت که براساس آن شهر لندن گيرنده ی يک و
زمانی در حد .  ميليون دالر پرداخت شده بود300و نخستين قسط آن به مبلغ , سيستم توزيع آب آن از ايران به شمار می آمد

نی بر اين  شکايتی عليه شرکت انگليسی دست در کار پروژه تانک های چيفتين وجود داشت مب1977-1976فاصل سال های 
که آنها کار خود را بر اساس قرارداد فيمابين به صورت رضايت مندانه انجام نمی دهند و سرانجام اين مطلب مورد توجه سران 

که می خواست بداند چرا شرکت انگليسی عمليات خود را بر اساس دستورات قرارداد , و يکسره تا شخص شاه قرار گرفت
شرکت انگليسی به صورتی قانع کننده به اين موضوع , به عنوان يک رويه عمومی. ام نمی دهدفيمابين و برنامه تنشيمی آن انج

 ميليون دالری از وام يک ميليارد دالری شهر لندن را 300توجهی نکرد و در نتيجه باعث شد که شاه پرداخت دومين قسط 
.متوقف سازد   

  

 

  شيطان دست به کار می شود

  

 با درخواست مالقات با شاه ايران به تهران پرواز کرد تا دريابد که نخست وزير وقت انگلستان, ن جيمز  کاالها,   در نتيجه-6
 2به مدت تقريبا ,  پيش از آنکه با شاه مالقات نمايد, هنگامی که او به تهران رسيد.  ميليون دالر پرداخت نشده است300چرا 

اما جيمز کاالهان اين مالقات را با توجه به اين نکته , ث قرار دادندساعت در انتظار نگه داشته شد و طرفين مسايل را موردبح
از ) کار می کنندWhite Hallو به ويژه کارکنان کشوری حکومت انگلستان که در , يعنی حکومت انگلستان( ترک کرد که آنها 

, سياهکاری ها, نيرنگ ها, هادروغ , پس از ان تمام حقه های کثيف, البته. هر طريق ممکن مجبور به سرنگونی شاه هستند
می توانست به کار گرفته شود تا آنها , ترورها و هر گونه وسيله ای که چزء ابزارهای استاندارد سرويس های جاسوسی است

  .به هدف تعيين شده برسند



                     

, جيمی دندان,  بی مغزنیانسا, آمريکابدترين رييس جمهور تاريخ , در آن سوی اقيانوس اطلس,   تقريبا در همان دوران- 7
خيلی نزديک و دوستان که از اين انتخاب  به هيجان آمده و جزء , برخی از دوستان جورجيايی او  .انتخاب شده بوديمی کارتر ج

خواستند تا جيمی کارتر را قانع کردند که حاال زمان آنهاست تا ثروتمند شوند و از او , هواداران جيمی کارتر به شمار می آمدند
با شاه تماس گرفته و ترتيبی دهد که شاه يک قرارداد  عظيم را که مربوط به پروژه ساخت يک بندرگاه بزرگ در جنوب ايران 

.   داده شده بودBrown and Rootاين قراداد به يک شرکت سازنده ی پيشگام و مشهور در آمريکا به نام  . بود لغو نمايد
يک قرارداد جديد با شرکتی که متعلق به دوستان جيمی ,  درصد به ارزش قرارداد 10ا افزودن سپس از شاه خواسته شد تا ب

} همان شرکت قبلی { Brown and Rootکارتر بود امضاء نمايد تا در اين صورت دوستان جيمی کارتر بتوانند قراردادی با 
البته به طور وضوح با بازگرداندن مبلغی به جيمی کارتر و و ,  درصد را به جيب بزنند10و آن , با همان مبلغ قبلی منعقد نمايند

 .يا برادر او بيلی کارتر

                    

            

نتيجه اينکه جيمی کارتر با , سر باز زد Brown and Root به هر طريق شاه اين ترتيبات را نپذيرفت و از لغو قرارداد   -8

سزاوار ,  با خود فکر کرد که از آنجا که وی رياست جمهور يک ابر قدرت است, وداحساس دست ردی که به سينه اش خورده ب

, از همان زمان جيمی  کارتر داليل کافی و شخصی خود را برای آغاز مبارزات حقوق بشری بر عليه شاه. نوعی مشارکت هم هست

نجا مبارزات حقوق بشری جيمی کارتر که از هما" طمع مطلق. "اين نمايشگر يک ضعف کامال شناخته شده بشری است. داشت

  .رهبری شد, عليه شاه ايران با تمام حمايت های الزم کاخ سفيد

 خود و از طريق شبکه MI6 و MI5حکومت انگلستان با استفاده از سرويس های جاسوسی ,   در آن سوی اقيانوس اطلس-9

اران جورجيايی اش مطلع شده و دريافتند که آنها ياری از ناکامی تالش های جيمی کارتر در اخاذی برای ي, ای از جاسوسانش 

طرحی را ) White Hall وکارکنان کشوری MI5, MI6کارکنان ( و حکومت انگلستان , جدی در رياست جمهوری آمريکا دارند

وبه اين ترتيب به , در انداختند که برا ساس آن می توانستند از منابع موجود در آمريکا و هم چنين دارايی های خويش استفاده کنند

آنها مجبورند , نوکران دستار بند و دزد و جنايتکار خود در ايران گفتند از آنجا که آنها بسيار از قدرت حکومتی کنار نهاده شده اند

 White وکارکنان کشوری MI5, MI6کارکنان ( به چاره جويی های حکومت انگلستان اعتماد نمايند واگر حکومت انگلستان 

Hall (پس از آن هرگونه پيشرفت و درآمد حاصل از فروش منابع نفتی ايران بايستی به حکومت ,  خلع کردن شاه پيروز شوددر

سپس روحيانيون يا مالها که همه چيز برای بهره وری در اختيار داشتند و چيزی نداشتند که از دست . انگلستان پرداخت شود

ديويد "تحدان اين توطئه ی انگليسی  نزديکترين دوست آمريکايی شاه ايران از ديگر م. با اين نظريه موافقت کردند, بدهند

 وی Exxonکه شورش ايران را به بهای يک ميليارد دالر کمک مالی حمايت کرد و سپس شرکت ,  بودExxonشرکت " راکفلر

که به ,  قابل توجه خريداری نمايد بشکه نفت خام ايران را با تخفيف های300.000توانست در دوران پس ار انقالب ايران روزانه 

  .هر حال بعدا بر خالف قوانين صادره در آمريکا بود



  

مگر آنکه چون شرکت های آمريکايی ديگر  قادر نبودند به صورت ,  باقی رويدادها به صورت مکفی مستند سازی شده– 10
روی کار آوردن و به قدرت رساندن مشتی جنايتکار و که در به ,   انگلستان MI5لذا , روباز با ايرانيان سر و کار داشته باشند

به , نقشی اساسی داشت )  MI6  و MI5مخلوق ( دزد عمامه به سر زير عنوان تبليغاتی و دهان پر کن انقالبيون اسالمی 
بعدا ناچار , و اگر آنها فکر کنند که کاری بر خالف اين انجام دهند, ماليان حکم کرد که تب ضد آمريکايی را زنده نگه دارند

ايجاد . شوندرو به رو , هستند با خشم و غضب آمريکايی ها و هم چنين مردم ايران اگر و در زمانی که به قدرت بازگردند
يا ساير کشورها مثل پاکستان و ترکيه بخشی از همان طرح بود تا منجر به /مدارس اسالمی يا مدارس در کشورهای همسايه و

اين کشورها نفوذ نمايد و موجب کاهش يا حذف دسترسی حکومت آمريکا و شرکت های  سياسی تغييرات شده و يا در امور 
آمريکايی در اين قسمت از جهان شود و بالنتيجه محيطی فراهم آيد که صاحب يک پاسپورت آمريکايی نتواند از امنيت مسافرت 

  . برخوردار باشد

              

هنوز هم می , ه از شرکت های آمريکايی که توانسته اند ترتيبات الزم را به کار گيرندشايان توجه است که آن گرو,   معذلک-11
و از آنجا , اين طرح انگليسی موثر بوده است. توانند با استفاده از پاسپورت کانادايی در پروژه های گوناگون در ايران کار کنند

در نتيجه ديگر ,  که تخمين ميزان آن سر به ميلياردها دالر می زند,که آنها با سرقت درآمدهای نفتی ايران بسيار ثروتمند شده اند
هم چنين اين تزريق . نيازی به استقراض پول ندارند و قادر بوده اند که تمامی زير ساخت عمومی انگلستان را نوسازی کنند

زمان  , 1979 را از سال %500ناگهانی ثروت موجب فشار به افزايش بهای امالک تا سطوحی باال شده و افزايشی بيش از 
انها هيچ چيزی , به طور وضوح. در پی داشته است,  در سراسر انگلستان شامل انگلستان شمالی, تا به حال, سقوط شاه ايران

, يعنی سرقت پول و ثروت ساير مردم, چز آن که در کارهايی که انجام می دهند, را اختراع نکرده اند که اين چنين ثروتمند شوند
 .خوب عمل کرده اندبسيار 

 ثروت ساير کشورهاو پول ساير مردمان را  آنها هزينه می کنند تاWhite Hall از ديدگاه کارکنان کشوری انگلستان در -12 
انگليسی ها دارای تاريخچه ای طوالنی مدت و قابل تشخيص در اين هستند که يا با دزدان دريايی در درياها شريک شده . بربايند

  .سرقت نمايندو آنها را مثل کاپيتان دريک به لقب شواليه مفتخر نمايند  و يا ثروت ساير کشورها را با دستاويز بازار مشترک 

                    

به اين ثروت ) WHکارکنان کشوری (دستيابی حکومت انگلستان ,  هيچ کس نبايد ازين موضوع غافل شود که با هر دليلی-13 
 , هر و با تمام برداشت ها از قوانين بين المللی همه روزه از طريق راههای غير قانونی دزديده می شوداکه ب, نفتی ايرانی ها

حکومت انگلستان تمام قدرت خود را به کار خواهد بست تا از هر و فقط يک مفهوم عام دارد که هر کسی بايد تشخيص دهد که 
 در وقاع؛ براساس رويدادهای اخير مشهود است که آنها . جلوگيری کند, تمام چيزهايی که ممکن است اين ترتيبات را برهم زند

کار می ) تمام ارتش آمريکا(جايی که آنها دارند با دارايی های آمريکا ,  نيز توسعه دهندمی خواهند اين ترتيبات را به عراق
و در آمدهای نفتی , اما نتيجه نهايی در چند سال آينده چيزی شبيه حکومت دستار بندهای دزد و جنايتکار ايران خواهد بود, کنند

 WHا در لندن يا هر جای ديگری که کارکنان کشوری ايران و هم چنين عراق به حساب های تحت کنترل حکومت بريتاني



و , واريز خواهد شد, انعامی که به دست آورده و يا استحقاقش را داشته ند ارجاع دهندانگلستان ممکن است آن را به عنوان 
, ات آمريکايیممکن است که آنها حتی سهمی را نيز به متحدان يا همکاران خودشان که در موقعيت های گوناگون قدرت در ادار

يا قلم های آماده فروش و , نويسندگان ستون های سياسی, رسانه های گروهی آمريکا, شامل و نه فقط محدود به کنگره آمريکا
  .پرداخت نمايند, جز آن کار می کنند

                  

ندن قرار دارد و فرايند حاصل از  در ل1979 شايان توجه است که دفاتر فروش شرکت ملی نفت ايران از زمان وقايع سال -14 
توسط حکومت انگلستان مشخص شده و از آن فروش نفت ايرانيان از همانجا به حساب های گوناگونی وباريز می شود که 

.همانند يک منبع پول باد آورده استفاده می شود   

 ترتيبات مالی ميان سارقان لندنی و و بنابراين تنها راه جلوگيری از توسعه تروريسم عبارتست از توقف اين دزدی ها -15
نوکران  آنها در تهران و سپردن اين اموال به يک حساب قابل اعتماد که بتواند به وسيله حکومت ذيحق ايران پس از ان که يک 

  .مورد استفاده قرار گيرد, انتخابات آزاد صورت پذيرفت

اياالت متحده آمريکا در رابطه با روابط مزورانه ی حکومت ,  سپتامبر11 به نظر می رسد که زمانی پس از واقعه   حاال-16
بريتانيا با عمامه پوش های دزد جنايتکار در تهران روياروی شده و می خواهد در مورد ترتيبات مالی ميان آنان و اين که 

حال آن که , می گيرند% 50گرچه همواره آنها به دروغ گفته اند که فقط . بيشتر بداند, حکومت بريتانيا جه مقدار پول می سازد
 هايی است که توسط شرکت ملی نفت ايران  با سود  LCدرآمد نفتی ايران و هم چنين تامين مالی خريدها و % 100رقم واقعی 

  .از طريق بانک های مشهور در لندن صادر می شود% 20

                  

رويس های جاسوسی اش برای تنظيم يک چنين ترتيباتی طی   مردم بايد ببينند که راهی که حکومت انگلستان از طريق س-17
به قدری ارزشمند است که آنها حاضرند در ثانيه ای و با خوشحالی حتی حکومت و يا نخست وزير خودشان را نيز قربانی , کرده

, را حفظ نمايند" بادآوردهاين پول های " کنند تا اينکه اين ترتيبات دزدی پول ساير مردم يا همان گونه که آنها احساس می کنند 
با آگاهی از اين که حکومت انگلستان بزرگترين محفل را در اياالت . و اجازه دهند که اين وضع تا هرچه طوالنی تر ادامه يابد

 شکست 2004پرزيدنت بوش را  در انتخابات سال , آنها قادر هستند در انتخابات آمريکا نفوذ کرده و اگر نياز باشد, متحده دارد
از طريق تعداد و سپس ,  استفاده از ابزار سازمان ملل متحد برای ترتيب دادن انتخاباتی آزاد در عراق با در حال حاضر. دهند

که بسيار هم همسوی اکثريت مذهبيون است و دارای , يک حکومت, شيعيان عراق و هم چنين نفوذ قاطعانه اکثريت شيعه
,  به سبب رويدادهای گذشته و بر خالف منظوراوليه.انياست به قدرت خواهد رسيدروابطی نزديک و خردمندانه با حکومت بريت

آمريکا به عنوان يکی از منفور ترين ملت ها تبليغ خواهد شد که اين نتيجه ی عمليات پشت صحنه کسانی است که خود را 
 . نداما در حال حاضر آن را از پشت خنجر زده ا, پايدارترين متحد آمريکا نشان داده اند

  



بسياری از برنامه های تلويزيونی بريتانيا به گونه ای به سقوط  , 1979 اين يک حقيقت مشهود است که پس از سال -18    
شاه اشاره می کردند که گويی اياالت منحده آمريکا از ايران بيرون انداخته شده و بريتانيايی ها هم انتقام شکست خود را در سال 

.گرفته اند, مصدق نفت ايران را ملی کرد و بريتانيايی ها را از ايران بيرون انداختيعنی زمانی که  , 1953   

               

اجازه دهيد که برای لحظه ای فرض کنيم که تمام فرازهای باال حقيقت دارند و خودمان را در جای تمهيدان ,  در واقع– 19 
ما چه کاری انجام خواهيم داد؟ چه عمليات تحريک آميزی .  دهيم و حکومت انگلستان قرارWHيعنی ابزار  , MI5پيوسته ی 

بايستی انجام دهيم که از نظر مالی برای حکومت بريتانيا سودمند باشد و چه در کوتاه مدت و چه در زمانی طوالنی تر موجب 
هرچه ممکن است خود را   ما. گردد؟, امنيت يک تشکيالت اقتصادی جنايتکار که تحت حمايت حکومت بريتانيا پديد آمده است

ميان کسانی مثل عمامه به سرهای جنايتکار و دزد مقيم تهران که به تامين منافع ما خدمت می کنند و کسانی که هيچ چيزی را 
 به اين ترتيب کامال واضح است که کارکنان کشوری در .حايل خواهيم کرد , بيش از خالصی از دست اين حيوانات دوست ندارند

WH نان و کارکMI5 انواع سالح ها را از طريق اشخاص ثالث برای نوکران خود فراهم آورده  و اين رفقای شفيق خود را 
  . برای دست درازی کردن و توسعه ی دايره نفوذ خويش و بالمآل کره ی نفوذی بريتانيا تشويق خواهند کرد

            

سانی که به اعتقاد برخی از مردم بريتانيا هنوز هم در مستعمره ای ک:  انتخاب اخالقی اينک در دست های مردم آمريکاست -20 
  .زندگی می کنند که سند استقالل آن هرگز توسط پادشاهی بريتانيا امضاء نشده است

             

چرا پسران و  به اعتقاد ما پدران و مادران سربازان آمريکايی بايستی  از تمامی اين تصوير آگاهی داشته باشند و بدانند که -21
دختران آنها در خاورميانه عليه تروريسم می جنگند و چه کسانی اربابان واقعی هستند و از اين ترورها که تمامی ما شاهدش 

  .هستيم بهره مند می شوند

به  MI6 و MI5 و عوامل WH  ممکن است نياز باشد که اياالت متحده قدرت خود را عليه کارکنان کشوری در -22            

حکومت انگلستان تنها مرجعی است که می تواند به . کار بندد تا از هرگونه تعديل ديگر در جنگ عليه تروريسم جلوگيری نمايد

بگويد که آنها ناچارند تا صندلی های قدرت را در تهران ترک گفته و حمايت از , عمامه به سرهای دزد و جنايتکار, مزدوران خود

عراق ميدان جنگی خواهد شد که تعدادی بسيار از مردمی که , در غير اين صورت. قف سازندگروههای تروريستی  را متو

شستشوی مغزی داده شده اند در آن هالک خواهند شد و جهان با ناپايداری هايی بيشتر مواجه خواهد گرديد و مجددا تنها گروهی 

گلستان خواهد بود که به سبب ماهيت ژنيتيکی خود که از نظر مالی از اين وضعيت بهره مند خواهد شد حکومت تن پرور ان

  .همواره در پی يافتن ملجائی  برای سرقت به جای کار کردن به منظور کاميابی های نسبی اقتصادی است

 

   

نسبتا آسان است که  موارد باال را از طريق يک فرايند پژوهشی تاييد کرده تا آگاه شوند که اربابان ,  برای همگان -2     3
 که بدون هرگونه وسواسی از MI6 و MI5 نشسته اند و هم چنين عوامل WHحقيقی ترور  کسانی هستند که در پشت ميزهای 

  .انجام هرکاری و از جمله دروغ گويی و خدعه  دريغ نمی کنند



 

           

ح می داد که چگونه نيروهای گزارشی در يک روزنامه شر,  پس از سقوط طالبان و در مراحل آغازين جنگ در افغانستان– 24 
در حالی که نيروهای ارتش , بريتانيايی توان يافتن فردی از طالبان يا القاعده را ندارند و فقط می توانند در قهوه خانه ها بنشينند

. يرندزيرا ممکن است در معرض آتش گلوله قرار گ, آمريکا ناچارند به هنگام حرکت در خيابان ها از پشت مراقب يکديگر باشند
سپس بعد از اعزام نيروهای بريتانيايی به کشورشان تنها درک موجود اين خواهد بود که بريتانيايی ها دوستان واقعی و 

 .آمريکايی ها دشمنان حقيقی هستند

د که کنگره آمريکا کاری به نسبت آسان است که بخواهد يک ماموريت حقيقت يابی را آغاز نمايد تا بتواند در اين مور   برای25

حکومت بريتانيا اين منابع مالی را از کجا دريافت می کند تحقيق نمايد و موقعيت آنها را به عنوان  اربابان واقعی تروريسم در 

 .جهان دريابد

 

آوردن دموکراسی به هردو ,  به جهت مقادير قابل توجه ميدان های نفت و گاز در هر دو کشور عراق و ايران-26           
 و ايران حايز اهميت است و بايستی به آنها اجازه داده شود که هردو کشور به صورت آزادانه شکوفا شده و از کشور عراق

و اجازه داده نشود که سود شرکت های بين المللی نفت و انرژی با مقاطع صنعتی شدن اين , مزايای صنعتی شدن بهره مند گردند
 .کشورها جايگزين شود

           

توطئه ترور احمد . بريتانيا با مستمسک حمايت از آزاديخواهی افراطيون سياسی را در انگلستان جای داده استحکومت   - 27
شاه مسعود در انگلستان طراحی شد و سيستم حکومتی بريتانيا با تاييد مشروعيت گزارشگران روزنامه و اعضای گروه 

يد که حاشا کردن سالحی ديگر است و همانند آن است که يک لطفا آگاه باش. فيلمبرداری هردو ترور را امکان پذير ساخت
 . دروغگو و يا سارق را دستگير کنيد و از او انتظار پاسخگويی و بيان صداقت داشته باشيد

          

ی دانيم که چه کسی در جناح بسيار خوب ما م,  اجازه دهيد فرض کنيم که نبردی ميان نيکی و تباهی در جريان است– 28 
مشکلی که در . اما انتظار نداشته باشيد که کسی برخاسته و خود را چنين معرفی کند. شايد ارباب بزرگ شيطان, استهی تبا

اگر کسی به نوار ويديويی اخير سفير بريتانيا . رابطه با اساس حکومتی بريتانيا وجود دارد بسيار عميق و شايد هم ژنتيکی است
می تواند مزه ی ثروتی را که همه روزه به حساب های گوناگون , ی بلير نگاه کرده باشددر سازمان ملل و در همان رابطه تون

 .ببيند, بانکی آنها واريز می شود

      



رويداد  بزرگترين حماسه تاريخ , يکی از نتايج اين سرقت کارکنان کشوری انگلستان,   به منظور مطلع ساختن ناآگاهان- 29 
که جايگاه واقعی انگلستان و مالها را به خادمان جدا اعالی آنان , ميليون ايرانی بوده است 4.5يعنی ترک ميهن نزديک به 

 .نزديک می سازد, شيطان

  راه حل پيشنهادی 

 تا آخرين حلقه زنجير يعنی تونی بلير و رفقای WHبه توسل به هر جادويی الزم است که اين قرارهای ميان کارکنان کشوری 
  .دهای دزد جنايتکار مقيم تهران پايان يابدمشفق آنها يعنی دستاربن

اما برای دزدها و جنايتکارها هرچه , در يک جامعه ی سرمايه داری هرکسی برای شکوفايی به امنيت نياز داردواضح است که 
نها آنها در نا امنی و بی عدالتی بيشتر کامياب ميشوند و ممکن است خداوند به روح آ, بيشتر هرج و مرج باشد بهتر است

  .رحمت نفرستد زيرا آنها شيطان های حقيقی هستند

مقصود اين مقاله در اين مقطع زمانی آن است که نورافکنی را بر تاريکخانه شيطان بتاباند تا نيروهای نورانی در نبرد عليه 
هيد خورشيد  اجازه د.پيروز شوند,  به بعد ويرانی را به جهان ما عرضه داشته اند1979نيروهای تاريکی که از سال 

 .بدرخشد

  با رحمت الهی 

 مستعان

  

                     

 


