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  پيشگفتار
  

تا نباشد چيزکی مردم " : در فرهنگ و تمدن بزرگ ایران که ميخواهند بيرنگ و نابودش کنند مثال داریم
  :به نقل قول های زیر توجه بفرمایيد  ."نگویند چيزها

 
طرح هاي صهيونيسم بين المللي و  آنچه عامل تهديد شونده در اين منطقه از جهان بود،"

صهيونيسم براي اجراي برنامة جهاني خود مي بايست . اهداف جهاني آن مي بود
براي چنين ات باشد، سرپرست و اداره آنندة اين منطقه از جهان الاقل از نيل تا فر

طرحي نه قدرت اردن قابليت معارضه داشت و نه قدرت مصر و يا سوريه و يا دولت هاي ديگر 
قدرت معارض با طرح صهيونيسم بين المللي، قدرت عظيم و  به اصطالح عربي،

 بنابراين از ديدگاه صهيونيسم بين الملل و مدافعان و .فرهنگ آفرين ملت بزرگ ايران بود
مي بايست قدرت ملت  آن آه  مآًال  به  ايجاد  طرح دهكدة جهاني وي انجامد، همكاران

پس طرح فروپاشي اقتدار ملت ايران، قبل از فروپاشي اتحاد جماهير  ايران را از هم پاشيد،
 .شوروي، در دست اجرا قرار گرفت

 
 شوروي از هرگاه قدرت ملت ايران با همان ابعاد و آيفيات وجود مي داشت و اتحاد جماهير

آنگاه تمامي سرزمين هاي قفقاز و آسياي مرآزي به محور هم پاشيده مي شد، 
 آنگاه اتحاد بزرگ اقوام ايراني و تيره اصلي و سرزمين مادري يعني ايران مي پيوستند،

هاي فرهنگي و مذهبي وابسته به آن، بار ديگر محور ايجاد قدرت ضداستعمار جهان مي شد، 
آنفرانس هايي از اين قبيل، قدرت ملت ايران بر روي صندلي هشتم تكيه آنگاه به ناچار در 

مي زد و به دفاع از جهان استعمار زده و صيانت از حق و عدالت برابر جهان ستمكار و ضد 
فرهنگ انساني مي ايستاد و آن نتيجه اي بود آه هرگز قدرت هاي استعمارگر و ضد انساني 

  ".نين رخدادي نبودندو نيز فرهنگ اسالوها طالب وقوع چ
1نقل قول از محسن پزشکپور

 
  ؟!!احمدی نژاد یهودی االصل است: محسن رضائی"

در آن مقاله سانسور شده که همزمان با حمله اسرایيل به لبنان منتشر شده بود رضایی ... 
با اسرایيل هماهنگ مدعی بود که نظام اسالمی با دین و قوم یهود مخالفتی ندارد بلکه 

 از ابتدای پيروزی انقالب اسالمی تا به امروز بارها و بارها او نوشته بود که. نيست
افراد و شخصيت هایی که از ریشه یهودی بوده اند پست های باالی حکومتی را 

اشغال کرده اند و امروز نيز ریيس جمهور اسالمی آقای دکتر احمدی نژاد که از 
امع مسلمان دو آتشه اما همواره به ظاهر و در مج( است دهمادری یهودی زاده ش

از اصل یهودیانی است که برای حفظ جان و موقعيت سياسی اجتماعی خود ) بوده
 محسن رضایی در این مقاله به مهدویت و ظهور  .در ظاهر خود را مسلمان ميخوانند

ه ویژه ای دارد و اشاره جایگا) بسان آیين ميترا و زرتشت(ناجی که در آیين سنتی یهودیان 
  ".کرده بود و مهدی گرایی احمدی نژاد را بيرابطه با ریشه وی ندانسته بود

8932نقل از مقاله سياوش اوستا در نيمروز شماره 

  
 بيش از خدمت یک جاسوس بود خدمات احمدی نژاد به اسرائيل"

 احمدی نژادی از گزارشات خود ازسخنان و رفتار در یک  Ynet یک شبکه خبری اسرایيل بنام
در مجامع بين المللی چنين نتيجه گيری کرده است که نتایج وجود سياسی او به منزله وجود 

 ".یک جاسوس مخفی اسرائيل است و نه رئيس جمهور ایران
3ترجمه افسانه نگاهی Ynetنقل از مقاله 
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  گفتار
  

 سال از انقالب ایران ميگذرد و دولتهای بيگانه مخصوصا امریکا مطابق با رسم معمول که 30نزدیک به 
بعضی از اسناد طبقه بندی شده خود را پس از مدتی در اختيار عموم ميگذارند برای ابراز قدرت خود و 

تشان در ما مردم عادی اجتماع ایران را آگاهی ميدهند که تا کجا دس) بعيد ميدانم(شاید ندامت خود 
 با  4 .برکناری شاه و بر سرکار گذاشتن خمينی و برقراری حکومت آخوندی در ایران در کار بوده است

آنچه  آگاه شده ایم که  و تلویزیونهای ماهواره ایبهره از مدارک موجود و مواهب ارتباطات اینترنتی
 و  بيگانه برقرار است یک سيستم دست نشانده بنام حکومت جمهوری اسالمی در ایرانامروز

 با اطمينان، با شفافيت، و با استدالل بر شواهدی که در دسترس همگان قرار دارند  .مافيایی ميباشد

نام جمهوری اسالمی یک پوشش برای مخفی نگاه داشتن ماهيت اصلی  که به آگاهی ميرسانم
 زیر لوای انقالب در سال با دسيسه بيگانه و ه ک ایرانماهيت اصلی حکومت.  ميباشدحکومت ایران 

   5 . هستجمهوری اسرایيلی ایرانبرقرار شد و تا امروز ادامه دارد  1357
  

بر این باور پليد عمل ميکند که یهود قوم برگزیده ای هست که   6هم ميهن، یهود سياسی
 یهود سياسی باور دارد که هر آنچه که او ،  در این راه.ه اوستسروری جهان متعلق ب

7 ! باید از ميان برداشته شودميداندمانع دسترسی به سروری جهان 

  
.  فرهنگ و تمدن بزرگ ایران هنگاميکه بربریت در جهان حکفرما بود منشور حقوق بشر را بنيان گذاشت

اگر قوم یهود خود را برگزیده .  راد و آزادی آنها در خواسته هایشان احترام ميگذاریمما ایرانيها بر حق اف
و شایسته سروری جهان ميداند، هر چه قدر هم که این باور ابلهانه و کودکانه باشد ما را در آن 

ما به باور یهود احترام قایليم و حق شخصی او ميدانيم که هر خيالی که دلش .  دخيلی نيست
گشنگی یهود   اما !اگر که ميخواهد دنيا را قورت بدهد نوش جانش اگر ميتواند!  هد بکندميخوا

در این راه، یهود .  سياسی برای سروری جهان اشتهای سيری ناپذیر او را به ایران مایل کرده است
برای که یهود سياسی اینست .  سياسی تمدن و فرهنگ بزرگ ایران را بزرگتر از باور یاوه خود ميداند

یهود سياسی ميخواهد که فرهنگ و تمدن بزرگ ایران را .  پاره پاره کردن ایران دندان تيز کرده است
  !خوار و خفيف و خاک ایران را تکه تکه کند تا که توانایی بلعيدن آنها را داشته باشد

  
 انقالب بر بنامیکبار دیگر بخوانيد تا به عمق فاجعه ای که هم ميهنان، نقل قول از محسن پزشکپور را 

، در راستای  در امریکامایکل لدین عضو شناخته شده یهود سياسی امروز.   ایران رفت آگاه شوید
 برای بيرنگ کردن و نابودی فرهنگ و تمدن 8 دولت سایه جهانی.  تجزیه ایران آشکارا تالش ميکند

ارگ بم را که یکی از بزرگترین .  قاحت رسانده است خود را به درجه وخونباربزرگ ایران تالشهای 
یادواره های تاریخی ایران بود با زور انفجار و زلزله ساختگی بم همراه با چندین ده هزار نفر از هم 

برنامه خوار و خفيف کردن فرهنگ و تمدن ایرانی را با کليه فروش .  ا خاک یکسان کردندميهنان ما ب
  .انان، و تن فروش کردن زنان و دختران ایران سالهاست که به پيش ميبرندکردن مردم، معتاد کردن جو

  
برای فراموشی خاطره مردم و .  کوروش، پاسارگاد، و تخت جمشيد نماد ایران پيش از اسالم هستند

پاک کردن تاریخ ایران و جهان از ده هزار سال سابقه سکونت، هفت هزار سال سابقه فرهنگ و 
. ل سابقه حکومت در فالت ایران، ارتباط ایران امروز با گذشته باید نابود شودتمدن، و سه هزار سا

 در آینده  تا ایران سد سيوند را ساخته اند درز اسالمبرای زیر آب کردن گنجينه های تاریخی پيش ا
ی یهود سياسی ابزار هاليوود را برا!  را از حمله عرب و از اسالم بداند ایران  تمدن شروعنزدیک دنيا

در تالش برای خاک کردن ایران .  پایمال کردن شرف و انسانيت فرهنگ و تمدن ایران به کار ميگيرد
  !شده استمد روز محافل سياسی و اجتماعی دنيا 

  
 و پيمانکار دارد پروژه انقالب و جا ،مهندس ناظرپروژه بزرگ ساختاری که کارفرما، هم ميهن، مانند هر 

دولت سایه جهانی زیر نفوذ شدید یهود .  ان هم از این قاعده جدا نيستاندازی حکومت آخوندی در ایر
امریکا برای پيمانکاری انتخاب شد و .  هستو حکومت آخوندی  انقالب ایران  پروژهسياسی کارفرمای

  .دس ناظر مامور به انجام وظيفه شد و کماکان انجام وظيفه ميکنداسرایيل در جایگاه مهن
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 و  به دولتهای جهان خود قدرتنشانیهود سياسی برای اهی ميدهم که  آگبا اطمينان کاملمن 
 منورای هفت شاخه یهود را بعنوان سمبل حکومت دست نشانده هواداران سروری یهود بر جهان،

   9 . جای داد که قدرتمندترین کشور منطقه بودآخوندی تعيين کرد و در پرچم ایران
  

گاهی ميدهم که یهود سياسی مستقيم توسط ماموران خود و یا غير من به صراحت آ
  10 .مستقيم توسط اسرایيل عنان کنترل حکومت ایران را در دست دارد

  
یهود سياسی از اسلحه ای بنام اسرایيل استفاده ميکند و قلب ایران را برای بخاک نشاندن ایران 

هيچکسها، آدمهای عادی اجتماع که دستمان به جایی بند نيست ولی دلمان ما .  نشانه گرفته است
به جای جای ایران وابسته است چاره ای ندیده ایم جز اینکه از ابزار دشمن بهره بگيریم و در راه نجات 

ایران از بالیی که یهود سياسی برای نابودی ایران تعيين کرده است قلب یهود سياسی را نشانه 
  .    کرنش قرار بدهيم دعوت بهستقيما اسرایيل و قوم یهود را مورد سرزنش وبگيریم و م

  
 در سفره  شدهاسرایيلکشور  که آزادیش توسط فرمانروای ایران کوروش تا کنون  هنگامقوم یهود از

ما از قوم یهود ميپرسيم .  ایران نمک خورده است ولی بار ها و بيشرمانه نمکدان شکسته است
کرده که یهود و اسرایيل نقشه به ویرانی ایران و ویالنی ایرانی چه  به یهود ایرانملت مگر 
  دارد؟

  
 حمله به  منظور امریکا بهتحریکقوم یهود و اسرایيل به ما پاسخ بدهد برنامه اش برای 

دی ایرانی یهویا شفاف بگویند که آما از ایرانيان یهودی ميخواهيم که   ایران چه ميباشد؟
  !؟ در خدمت اهداف پليد یهود سياسی برای سروری جهاندی اسرایيلی وهستند و یا یهو

  
ما هيچکسها، آدمهای عادی جامعه ایران هشدار ميدهيم که تغيير ایران از وضعيت کنونی به یک ایران 

ما از .  آزاد و دمکراتيک توسط نيروهای آزادی خواه که از درون مردم برخاسته اند صورت خواهد گرفت
 وقت  یکسال که زیر فشار البی اسرایيل برای حمله به ایران درد ميکشدادولت امریک
اما اگر پيش از   .ميخواهيم تا تالشهای خود را به سرانجام آزادی ایران برسانيم 11 مشروط

و آنکه فرصت نجات ایران از حکومت ضد بشری جمهوری اسالمی به نيروهای مردمی داده بشود 
امریکا با فشار البی اسرایيل، کارگذار یهود سياسی، ایران را بمباران و ویران کند، ما به یهودیهای 
ایران و جهان آگاهی ميدهيم که خون ایرانيهای کشته شده و گناه ویرانی ایران تا به ابد به گردن 

  .  یهودیان خواهد بود
  

 از هرگونه ،، از آنها تقاضا داریممبدینوسيله به یهود سياسی و دولت سایه جهانی ميگویي
 برای بدنام کردن ،11 واقعه سپتامبر  یاخليج تانکن،  شبيه های سياسیخيمه شب بازی

  .ندنایران و ایرانی در افکار عمومی جهان و تحریک امریکا برای حمله به ایران خودداری ک
 

عشع بازی با ایران، بازی در صورت حمله به ایران، بمباران ایران، زلزله بازی با ایران، تش
ایدز و سارس و آنفلوآنزای مرغی و هرگونه اپيدميک شيميایی و ساختگی دیگر با ایران، 

مسئول کشتار ایرانی و  و پيمانکارهای اهداف پليد آنرا یهود سياسی و دولت سایه جهانی
   12 .ویرانی ایران ميدانيم

  
يکنيم که دنيا فراموش نکند یهود سياسی با ایران چه کرد همانطور نهایت تالش خود را م

  !هيتلر با یهود چه کردکه  کند موشکه یهود به دنيا اجازه نميدهد فرا
  
 

 که   حقوق بگيرم و به فکر امروز و فردای زن و بچه و عاقبت وطنی، از هفتاد ميليون ایرانيهای داخل و خارج  یکی،من هيچکس هستم
.   خود پيازم و عاشق ایران ولی.   نه سر پيازم و نه ته آن،   نه روزنامه نگارم و نه استاد علوم سياسی.ادش بغضم ميگيردهنوز به ی

و تا هستم .  برميخيزم تا بگویم که من هم هستم.   که برایم راه و چاه ميافرینند خسته شده ام از اینهمه پروفسور و مدعای سياسی
)بازگشت(    . ایرانیایران هست و آزاد انسان

 
 ).توجه بفرمایيد که تالش من نگاه غير روشنفکری به مسایل وطن عزیزمان و بيان آنها به زبان غير روشنفکری است(
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  :زیر نگاشت

  
نقل قول قسمتی از نوشته آقای محسن .  ز من است برای تاکيد اهميت جملهرنگ قرمز ا  — 1

فروپاشي  "صندلي هشتم"، )پندار(پيامي از محسن پزشكپور :  است زیر عنوانپزشکپور
 که ،1379ه تهران ـ امرداد ما !اقتدار ملت ايران قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي؟

طبق آگاهيهای اینترنتی محسن پزشکپور یکی از بينانگزاران .  از راه پست الکترونيک بدستم رسيد
  توجه بفرمایيد که استفاده از متن آقای پزشکپور دليل بر تایيد یا .باشدحزب پان ایرانيست مي

محتوای گفتار ایشان و اهميت آن مورد نظر .  تکذیب ایشان یا مرام سياسی ایشان نيست
     .برای آگاهی بيشتر ميتوانيد پيوند زیر بررسی کنيد.  ميباشد

com.blogfa.ariya-farmane://ttph
)بازگشت(

  
  
  :شروع مقاله آقای سياوش اوستا با این پاراگراف بوده است  — 2

محسن رضائی از سرداران سپاه و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که دکتر و ژنرال نيز خوانده 
اخبارش یکی از مراجع اصلی خبری ميشود سالهاست که با راه اندازی سایت خبری بازتاب 

وی بارها خبرهای تازه و دست اولی را چه نوشتاری و چه .  پارسی زبان در سراسر جهان است
 راه انداخته و اصوتی و تصویری از طریق سایت خود منتشر کرده است که جنجال های بزرگی ر

در روزهای اخير به ویژه پس از حمله اسرایيل .  در چند مورد تا مرز سانسور و فيلتر نيز رفته است
این مقاله در شرایطی .  به جنوب لبنان، ژنرال رضایی مقاله ای نوشت با عنوان نسل دوم انقالب

که هنوز تایپ آن تمام نشده بود مورد قيچی و سانسور دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفت به 
ی نبود و پس از این که متن قابل انتشار به گونه ای که سایت بازتاب چند ساعتی قابل دسترس

  .توافق دولت و رضایی رسيد سایت باز شده و مقاله با حذف قسمت اصلی منتشر شد
  

  :اصل مقاله را ميتوانيد در پيوند زیر مشاهده بفرمایيد
htm.146490/893/html/com.nimrooz.www://http

)بازگشت(  

  
  
  : زیر را فشار دهيدپيوند  در تارنمای پيک نتبرای دیدن متن کامل مقاله بزبان فارسی  — 3

htm.05diahma/page/24/esfand01/1385/com.peiknet.www://http
  

  : زیر را  فشار دهيدپيوندبرای دیدن متن مقاله بزبان انگليسی 
html.,003371227-,L,73400/articles/com.ynetnews.www://http

   )بازگشت(
  
  
در رسانه مرتضی موسوی ینکارها اظهارات مقام سابق ضد جاسوسی ساواک ا از نمونه یک  — 4

ایشان بوضوح آگاهی ميدهند که چگونه .  های ماهواره ای ایرانی در لس آنجلس ميباشد
نيروهای فلسطينی، انگليسی، و امریکایی پيش از انقالب به ایران وارد شده بودند و آزادانه 

 هم آگاهيهای ارتش بق ایران از جمله چند افسر بلند پایهسایر مقامات سا.  عمليات ميکردند
   .مشابه داده اند

  
سکوت .  کنفرانس گوادالوپ و توافق سران جهان آنروز در برکناری شاه شهره خاص و عام است

وقيحانه مجامع بين المللی در مقابل نقض وحشيانه حقوق بشر در ایران خود بزرگترین دخالت 
اری شاه و سرکار گذاری آخوند خمينی و حمایت از حکومت خونخوار و دولتهای جهان در برکن

  .      ميباشدچپاولگر آخوندی
)بازگشت(

http://farmane-ariya.blogfa.com/
http://www.nimrooz.com/html/893/146490.htm
http://www.peiknet.com/1385/01esfand/24/page/ahmadi05.htm
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3371227,00.html
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.  متن پيشگفتار خود دليل کافی برای نفوذ شدید نيروهای اسرایيلی در حکومت ایران ميباشد  — 5
وع و مخصوصا در دوران احمدی نژاد که برداشت اجتماعی ما از عملکرد حکومت ایران از شر

مامور به خالص کردن ایران شده آشکار به ما آگاهی ميدهد که جمهوری اسرایيلی در ایران 
  .برقرار است

)بازگشت(

  
  
یهود سياسی یعنی استفاده از باور مذهبی یهود بمنظور استفاده .    یهود یک باور مذهبی است— 6

  .  و پيشبرد اهداف سياسیسياسی 
  

یهودهای سياسی عمدتا از یهود های اشکنازی .  نياز هست که بدانيم یهود چند فرقه هستند
یادمان .  ، کيسينجر برخاسته اند مانند برژینسکی و عمدتا اروپاهستند که از اروپای شرقی

ای عرب و ایرانی و یهوده!  باشد که داستان دراکوالی خونخوار هم ریشه در اروپای شرقی دارد
مانند آنچه رسم است یهودها هم بر سر قدرت بين .  خاورميانه ای از دسته ميزراهی هستند

مثال آگاه هستيم که ریيس جمهور ایرانی االصل اسرایيل را به اتهام مسایل .  خود دعوا دارند
ت ميزراهی ها آیا این تالشی از طرف اشکنازیها بود تا از ميزان قدر.  سکسی بی آبرو کردند

 در  Mizrahiو یا  Ashkenazi   برای آگاهی بيشتر زیر نام .بکاهند؟  پژوهشگران بيابند و بگویند
  :پيوند زیر را هم مشاهده بفرمایيد.  گوگل جستجو کنيد

 Mizrahi_Jews/wiki/org.wikipedia.en://http
    

الزم به تذکر است که استفاده از ابزار سکس و مواد مخدر پيش پا افتاده ترین شگرد سازمان 
سازمان امنيت ایران، واواک در پناه .  امنيت اسرایيل، موساد برای ترور شخصيت افراد هست

  !راهنمایيها و پشتيبانيهای موساد این شگرد را روزانه بکار ميبرد
)بازگشت(    

 
با جستجو .  سياسی برای مالکيت و سروری جهان بر اساس پروتکل یهود استوار است  یهود  باور—7

  :برای شروع پيوند های زیر را مشاهده بفرمایيد.  در اینترنت ميتوانيد از پروتکل یهود آگاه شوید
htm.6ij_ch/au.org.biblebelievers.www://http
htm.1przion/au.org.biblebelievers.www://http

)بازگشت(

  
 
ز افراد هست که به منظور اهداف شخصی برای تعریف از یک شبکه پنهانی ا   دولت سایه جهانی—8

با دولت "در نوشتار .  آیا دولت سایه جهانی وجود دارد؟  بدون تردید.  اداره دنيا تصميم ميگيرند
پوزش ميخواهم که تاکنون فرصت به اتمام این .  به آن خواهم پرداخت" سایه جهانی چه باید کرد

حکومت انگلستان است اما در حقيقت اشخاص شاخص ظاهری دولت سایه .  نوشته نداشته ام
و محفل های عيان و مخفی هستند که زیر پوشش دولت انگليس بواسطه سابقه شناخته شده 

استعماری انگلستان با خدمت گرفتن دولتهایی مانند امریکا، اسرایيل، و سایرین مقاصد اکثر 
  .انقالب ایرانشوم خود را دنبال ميکنند و در جهان به کرسی مينشانند، مثال 

  
امروز یهود .  یهود سياسی از سيصد سال پيش آرام آرام در دولت سایه عضویت گزیده است

اور یاوه مالکيت و  نفوذ خود به منظور بسياسی موفق شده است که دولت سایه را کامال زیر
 نمونه بارز آن نفوذ بدون چون و چرای یهود سياسی در حکومت و.  سروری جهان داشته باشد

دولت امریکا هست تا آنجا که براحتی ميشود گفت ریيس جمهور امریکا و دولت او بدون اجازه 
  !یهود سياسی نميتواند آب بخورد

)بازگشت( 

  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mizrahi_Jews
http://www.biblebelievers.org.au/ij_ch6.htm
http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
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 آرم وسط . آری هم ميهن، این منورای هفت شاخه یهود است که بر وسط پرچم ایران جای دارد  —9
ایران منورای هفت شاخه یهود است که با اندکی تغيير و با رنگ سرخ پرچم جمهوری اسالمی 

و تعلق حکومت ایران  نماد قدرت و توانایی یهود سياسی بعنوانخون به نشان مالکيت خون ایرانی 
برای گمراه کردن ما هم با جار و جنجال تبليغ .  به یهود سياسی در پرچم ایران کوبيده شده است

در حاليکه تفاوت آرم جمهوری .  ری اسالمی عالمت سيکهای هندی استوکرده اند که آرم جمه
در آخر !  اسالمی با عالمت سيکها بسيار است و شباهت آن با منورای هفت شاخه یهود بسيار

این نوشته به دو عالمت جمهوری اسالمی و منورای هفت شاخه یهود توجه کنيد تا یکی بودن هر 
  .دو را خود مشاهده کنيد

  
 شخصيت سياسی که اسرایيلی بودن حکومت ایران را آشکار و از راه تلویزیون ماهواره ای و تنها

ایشان در مصاحبه معروف خود .  جهانی رنگارنگ به آگاهی رسانده آقای دکتر جليل بهار ميباشند
با عامل جمهوری اسالمی پرچم جمهوری اسالمی را به روی زمين پرت ميکنند و ميگویند که آن 

  .نيست که در پرچم است بلکه عالمت اسرایيل استاهللا 
  

ما از سایر شخصيت های سياسی و اجتماعی خود، که دلشان برای آزادی ایران و سربلندی 
صبر نکنيم تا یهود .  ایرانی ميطپد ميخواهيم که این حقيقت محض را به مردم آگاهی بدهند

  .مسياسی ایران را پاره پاره کند بعد عزای ملی اعالم کني
  

 چفيه چهارخانه که آخوندها و سایر نوکرهای استعمار به در همين رابطه مناسب است که بگویم
چون همه !  باورتان ميشود؟  نه که نميشود!  گردن مياندازند فلسطينی نيست، اسرایيلی هست

 توجه کنيد که همه این لنگ را به.  استگ فلسطينی جا بزور تبليغ بخورد ما ميدهند که این لن
 به منافع استعمار  ی اسرایيل انگليسیدر کمپکه  خامنه ای و احمدی نژاد.  دازندگردن نمی ان
 در حاليکه رفسنجانی یا خاتمی از این لنگ استفاده  این لنگ را به گردن مياندازندخدمت ميکنند

ی  با یهودهااهدافشانیگر فراماسونی عضو هستند که  در یک لژ دزیرا آنهاچرا؟  .  نميکنند
به وقتی خاتمی به همين دليل   !  آنها امریکایی هستند! موازی نيست انگليسیسياسی
برای همين هم در مجله !   حکم دادگاه را بدستش ميدهند؟ی ایرانی یهودهاميرود واشنگتن
 حکم بازداشت رفسنجانی را در جریان ه همين دليلب!   ثروت رفسنجانی گزارش ميدهندفوربس از

 در خاتمیرفسنجانی و   کهچرا؟  چون لژ فراماسونی!  می اندازند سر زبانها برتين بمبگذاری آرژان
  خونخوار یهود سياسیبرادرهای ميگوید بدون جنگ ایران را کنترل کنيم ولی دنآن عضویت دار
  ! آنها ميگویند خير، خون ایرانی باید ریخته شود و آبادیهای ایران باید ویران شودفراماسونی

     )بازگشت(
  
 

جک استرا وزیر امور خارجه انگليس و عضو شاخص یهود سياسی بارها به ایران سفر کرده و   — 10
پاتریک کالوسون عضو شاخص یهود .  آخوندها را به انجام وظيفه شان هشدار داده است

.  د نگاهبانی ميکندسياسی در امریکا محسن سازگارا بنيانگذار سپاه پاسداران را در دامان خو
ریچارد پرل و مایکل لدین دو عضو شاخص یهود سياسی در امریکا از داخل مستراح اوین گستاخ 

خوشگل را تحویل ميگيرند تا در امریکا کنفدراسيون دانشجویی را در جایگاه اپوزیسيون سر و هم 
.  ان و ایرانی بياندازدیهود سياسی در امریکا ميخواهد که ارتش امریکا را بجان و مال ایر!  کند

برای اینکار اسرایيل احمدی نژاد را به ریاست جمهوری ایران ميرساند و با استفاده از ابزار جنگ 
 هست لقب  از آنچه که امروز ایران که خالص کردنروانی برای نشان دادن وظيفه احمدی نژاد

مامور اسرایيل .   از ایرانيها سلب کندتير خالص زن را در ميان ایرانيها جا مياندازد تا قدرت مبارزه را
احمدی نژاد با وقاحت تمام انجام وظيفه ميکند و از ابتدای کارش خواستار نابودی اسرایيل 

ميشود و هالوکاست یعنی کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را از راه بلندگوهای خبری یهودی 
آنهنگام هم که ایرانيها با .  د و بترساندجهانی به گوش دنيا ميرساند تا دنيا را از ایران برنجان

استفاده از جناح امریکایی حکومت آخوندی یعنی رفسنجانی و عاملش خاتمی برای بهبود 
بخشيدن جلوه ایران پاتک ميزنند ایرانيهای یهودی در امریکا برگ دادگاه بدست خاتمی ميدهند تا 

ا قدرت بماند و ایران را به آستانه ویرانی که جناح خونخوار و دراکوالیی و اسرایيلی احمدی نژاد ب
  .هدایت کند

)بازگشت(
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مردم  ندانم کاریهای به اصطالح اپوزیسيون در برخورد با بالیی که بر ایران ميرود پس از ربع قرن  —11
.   سازمان دهندآگاه شده اند که خود باید برخيزند و از ميان خود مدیریت عمليات نجات ایران را

  تا نيروهای مردمی نتيجه سازما یکسال وقت پيش بينی ميکنيم.  برای اینکار به زمان نياز دارند
 امریکا که بازوی نظامی دولت سایه جهانی است  نيروهای مردمی با اینست کهبر شرط . بشوند
ت که در این   شرط بر اینس.به توافق برسند از هدف نجات ایران بدون جنگ پشتيبانی برای

    .یکسال یهود سياسی از راه حکومت اسرایيلی و آخوندی ایران جهان را به نابودی تهدید نکند
  

سال و در صورت عدم موفقيت نيروهای مردمی برای نجات ایران ما از حق خود برای یکدر پایان 
 ایران آن کار بکند که در اینصورت امریکا ميتواند با.  یک ایران آزاد و دمکراتيک و یکپارچه ميگذریم

  اینگونه دیگر !یعنی ایران را با بمباران به دوران عصر حجر پرت کند!  ميخواست با پاکستان بکند
تاریخ برای آیندگان ثبت خواهد کرد که نيروهای مردمی هم .  جای افسوس باقی نخواهد ماند

    !دبرای نجات ایران تالش کردند ولی نتيجه بخش نبود و ایران ویران ش
)بازگشت(

 
مهم هستند؟  برای ما که کنش ميکنم و واکنش ميگيریم خيلی مهم که ميگویيم آیا اینها   —21

دست ما که فعال کوتاه است، هر : حاال شفاف پيام ميدهيم.  پيام ميدهيم و پيام ميگيریم.  است
ید، بعدش چی؟  شمشير ایران را شکستيد باشد، بالیی که ميخواهيد بر سر ایران و ایرانی بياور

مگر خورشيد را ميشود شير ایران را در قفس کردید باشد، با خورشيد ایران چه ميکنيد؟  
 استعداد یهودی که آنقدر به آن مينازید اسلحه کشتار خورشيد را هم اختراع ،  بر فرضکشت؟

  !ميتوانيدپس بکشيد اگر !   ميکشيدکرد، خورشيد را بکشيد دنيا را
  
شخصيت های سياسی و اجتماعی ایران با هر  از تمامی  هيچکسها، آدمهای عادی اجتماع،ما

مرام و باور سياسی که هستند، هر کجای دنيا که هستند، موافق یا مخالف حکومت آخوندی 
هم که باشند، حتی اگر که در داخل حکومت ایران هستند، ميخواهيم که نهایت تالش خود را 

بيایيم ترس از گفتگو در باره یهود .  يشگيری از حمله نظامی به ایران را انجام بدهندبرای پ
.  بيایيم نفوذ یهود سياسی را در اندرون حکومت ایران آگاهی بدهيم.  سياسی را از خود برهانيم

شهامت داشته باشيم و فرهنگ و تمدن بزرگ ایران را .  بقای ایران پيش روی ماست
  .د سياسی برای ایران ميخواهد برهانيماز بالیی که یهو

  
  مهاجرین خارج نشين،، داخلما با هم، از درون سيستم حکومت ایران و از بيرون سيستم، مردم

 ایران بال زده و استبداد زده را به مقصد ایران ،، همه با همای سياسی، اکثریت خاموشهگروه
  .و برای مردم را برقرار خواهيم کرد و حکومت مردم از مردم آزاد و دمکراتيک خواهيم رساند

  .امروز نجات ایران از حمله نظامی بيگانه اولویت همه ما باشد
)بازگشت(
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