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 يراين ما يزال فعااًل بأدوات إدارة " أوباما ".!!اللويب اإل       

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

 ( NIAC  -يرانيني لس المومل ل اجمل يراين يف أمريكا ما يسمى بـ)أسس النظام اإل
رضا  ( يديره ) املؤمن ، ومن أهدافه أن يتوىل تمدمي برنامج طائفل جتسسل أمسه )

يراين ، فضاًل مبخابرات احلرس اإل ، أمريكل اجلنسية من أصل إيراين مرتبط ( أصالن
عن كونه مستشار للمجلس ويعمل حتت غطاء باحث يف علوم الديانات يف 

يراين وعالقاته محيمية مع مدعوم من النظام اإل -جامعات ومراكز أحباث أمريكية 
 ، الذي يدافع عن إيران ويهاجم العرب . ( تريتا بارسل يراين )اإل رئيس اللويب

وهل تعلن يف خطاهبا السياسل  يراين( النظام اإل أوباما )حتضنت إدارة ا  -
دارة األمريكية رهاب .. ومع ذلك فاإليراين إرهايب ويرعى اإلعالمل أن النظام اإلواإل
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سرتاتيجيتها يكمن يف اإعتماًدا منها بأن مستمبل تنفيذ قد احننت بإذالل هلذا النظام 
ة إىل أفغانستان ش السوفياتي( الذي جربته حال دخول اجليو  سالموياإل التيار )

، وهو  ا التيار يف إطار املماومة بنجاحنسحاب بتوظيف أمريكا هلذوإرغامها على اال
األمر الذي جعلها تعتمد بإمكانية جناح هذا التيار يف أي مكان آخر كاملنطمة العربية 
 اً بتوظيف نظام " مخيين " هلذه املهمة الذي خسر أمام العراق كوكيل معتمد أمريكي

فأسمطت  مباشرة .. األمر الذي مل يتبق أمام أمريكا إال دخول معرتك احلرب بنفسها
العمالء اللصوص  الطائفيني النظام الوطين يف العراق ونصبت حفنة من 2003عام 

 يرانية .دارة اإلحتت اإل
أرسلت  ، قتصاديًاايار هنريكا أن نظام املاليل على وشك االوبعد أن أدركت أم -

( مليار 1400يراين طوق النجاة املايل مبلغ قدره )" إىل النظام اإل باماأو  إدارة "
صة إىل واربعمائة مليون دوالر كاش يف صندوق خاص وعلى منت طائرة أمريكية خا

يراين ومباحثاهتا . يف إطار لعبة امللف النووي اإل." أوباما طهران وبمرار من "
 !!. ثونية الفاضحةااملار 
ن من إدامة رهايب يف طهراالدعم هو متكني النظام اإلواهلدف احلميمل هلذا   -

.. فيما يعلن  رهابية يف العراق وسوريا ولبنان واليمن وغريهافعالياته التوسعية اإل
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 ، رهاب، بأن إيران ترعى اإل يراينمريكيون الذين رحركهم اللويب اإلالسياسيون األ
( وزير اخلارجية  كرييجون   ويف ممدمة اللويب الذي ينفذ إرهاب الدولة الفارسية )

.. وهو هبذا  الذي ما يزال يعمل لصاحل إيران بصورة غري رمسية،  األمريكل
 عيبالاألدارة اجلديدة بكل الوسائل و أو يعرقل إصدار قرارات اإل األسلوب جيهض

ألمريكل وعلى حساب أمن املنطمة اجملتمع ا مصلحة ، على حساب املغرضة
 .!! ستمرارهااو 
إن حممد يرانية للطاقة الذرية )) ( رئيس املنظمة اإل علل أكرب صاحلل يمول )  -

( وزير اخلارجية  لرسونريكس تي مل يلتق ) -يراينرجية اإلاخلا وزير - جواد ظريف
( وزير  ون كرييج تصاله املباشر مع )اني قد تواصل ، يف ح األمريكل حىت اآلن

ا كبريًا يف توصيل بالده إىل رً يلعب دو وما يزال  ، الذي لعب ( أوباما خارجية )
 .!! (( تفاق النووياال
تصال مستمر ا( على  علل أكرب صاحلل )( و حممد جواد ظريف كما أن )   -

وبطرق  حتاد األوريب( منسمة السياسة اخلارجية يف اال فيديركا موغرييين ومباشر مع )
..  ته اخلبيثةختفيها اهلدايا الثمينة اليت يسبغها النظام طاملا هنالك جتاوب مع رغبا

، وإن بدت  ، تمع يف خارج سياقاهتا الرمسية هذه العالقات املريبة وغري النظيفة
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 حممد جواد ظريف ، الذي يرتبط عائلًيا مع عائلة ) ، وخاصة مع جون كريي هكذا
ومترير صوت الكذب  أفون من أجل نوايا إيران املريبة، جسر العبور فوق ظهره امل (

.. طاملا أكدت ذلك ممثلة أمريكا يف  ر يف أمريكاوالدجل إىل مواقع صنع المرا
) لدي ثمة كبرية يف الوكالة ( حني قالت  نيكل هيلل جملس األمن الدويل السفرية )

له تاريخ  - إيران –، ولكنها تتعامل مع بلد ( IAEA ) الدولية للطاقة الذرية 
 ونشجع الوكالة الدولية للطاقة،  واضح من الكذب والسعل لربامج نووية سرية

 . ( تفاق النوويلتزام باالكل السلطات والسبل للتأكد من اال  ستخداماالذرية على 
التهديد والرتاجع حنو  –النظام الفارسل يف طهران يسري على وفق خطة املراوغة   -

رحصد منها اجملتمع الدويل  قرتاحات الاخيار هالمل غامض لكسب الوقت .. و 
تصاالته مع عناصر جاليته وتوزيع اارسل ويف ظلها يستمر حائك السجاد الف ، شيًئا

دارات األمريكية صاالته مع العناصر المدمية يف اإلتاويستمر يف األدوار عليهم .. 
إجهاض أي حترك موضوعل ألهناء  من أجل تمدمي مشاريع من شأهنا السابمة

إىل ، وإبماء حالة التوتر والدفع باملنطمة  يراين يف العراق وسوريا واليمنرهاب اإلاإل
ال يستطيع أن و التصادم .. ألن نظام وآلية الفميه ال يستطيع أن يعيش بسالم .. 

ال و ال يستطيع أن يميم عالقات طبيعية مع جريانه .. و يعيش بدون متدد وتوسع .. 
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 ة ..يستطيع إال أن يهدد جريانه ورحاول فرض إرادته الطائفية املميتة على املنطم
أن و  .. لى كل شلء دون أن يمدم شيًئا يذكريف الوقت ذاته احلصول ع ويريد
 .!! ويعمل معه العامل هيصدق

 أوالً  ( قفص رهايب يف )ما مل يتم وضع هذا النظام اإل ، ال سالم يف املنطمة والعامل
يرانية من وحترير الشعوب اإل ، ثانًيانسانية ومن مث حماسبته على جرائمه ضد اإل

 .!! ثالثًا سيطرته ودمويته
28  /08  /2017  
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