
 

 آرزوي من است 2016صلح جهاني در سال ميالدي 

ني هايم امن در ايران بدنيا آمدم و بزرگ شدم چون بخاطر تحصيالتم و تحقيقاتي كه براي سخنر
وشتن چندين كتاب كه چهار يز نداشتم و ن 2001آمريكا از سال  شتی های توريستی كروزکدر 

مشكالت و آداب  و رسوم خاورميانه و آمريكا آشنائي تاي آنها در آمريكا برنده جايزه شده اند با 
. نوشتن اين مقاله را براي آگاهي ساير مردم دنيا بخصوص اروپا و سب كرده امبسيار زيادي ك

ت حقيقت را پنهان مي اوقابطور معمول سياستمداران و خبرنگاران در اكثر  .آمريكا الزم دانستم
 ارائهمردم كشورشان ه با روپوشي و كتمان ب آن را ندكنند و يا بصورتي كه خودشان الزم ميدان

ايران را  1953كودتاي  )سال 60 (به مدت  2014تا سال  ميكنند. براي نمونه  سيا و آمريكا
كردند . چون من شخصا شاهد اين خرابكاري آمريكا و  اقرار نمي به طراحی آن مخفي كرده و

نابودي  ینزديك، تا ر دستيابي به نفت ايراناطرا بخ زادگاهمبودم كه چگونه  انگليس در ايران
در رابطه با منافع و   The Power and the Peril Of Oil به نام در آخرين كتابم ،دندبر

. در حال به تفصيل شرح داده امو آمريكا و اروپا  نفت براي مردم خاورميانه  مصيبت هاي
احساس مي كنم به خاطر سياست هاي غلط و  استومم ر به احتمال قوي آمريكا كه كشور دحاض

كه اميدوارم با  اسرائيل و عربستان سعودي با شكست بزرگي روبرو خواهد شد طراحیبا 
 نوشته هايم از اين شكست اگر ممكن بود جلوگيري كنم.

مرحوم نخست وزير محبوب سابق ايران دكتر مصدق شعار خوبي داشت كه ميگفت " من اگر 
كار هستم " منهم الزم ميدانم  با مقاله ها و كتابهايم حقيقت را بمردم آمريكا و  ساكت بنشينم گناه

اروپا عرضه كنم كه شايد بتوانيم همگي در صلح و هم زيستي زندگي كنيم بخصوص مردم بي 
 گناه خاورميانه .

و هر د، مت هاي دروغ و بيمورد بخاطر دستيابي به نفت عراق و ليبيسياستمداران آمريكا با ته
بنام دموكراسي رئيس جمهور  وب و مردمشان را بيچاره و دربدر كرده تخريرا فوق كشور 
از  آنهابا وضع بسيار شرم آوري كشتند.  را عمر قزافي )مدو كشور ( صدام حسين و  آنسابق 
ي را براي رئيس جمهور سوريه آقاي بشار اسد  شروع كرده مشابهبرنامه ميالدي  2011سال 

 با كمال شرمن تا بحال موفق نشده اند. دولت آمريكا انه با همكاري روسيه و ايرااند كه خوشبخت
براي رسيدن به  ،دتحت عنوان " جنگ با تروريست ها " تبليغ مي كنكه و بر خالف آنچه 

حامی ، قطر، تركيه و ساير كشورهاي ، عربستان سعوديهدفشان در سوريه با القاعده
 كمك مالي می نمايد.و به تروريست ها کرده همكاري  تروريست ها

 نكته هاي مورد توجه اينست كه :

ت دموكراسي بود و رئيس جمهورش با راي مردم انتخاب شده کكشور سوريه يك ممل -1
 است،



كه مردمش آزادي كاملي از نظر مذهب  استسوريه تنها كشور اسالمي و عربي   -2
و  ، يزديهاي، االديها، كردهاممكلت يهودي ها، مسلمانان شيعه و سن ند. در آنشتدا

 ميليون 8/1مشكلي با يكديگر نداشتند . حدود عيسوها به راحتي زندگي مي كردند و هيچ 
يا با بيچاره گي از كشورشان فرار  داعشآنها مسيحي بودند كه اكنون تحت تاثير  نفر

مذهب  آنها، در ظاهرسربريدن  در اثر تهديد داعش بهند و يا ه اكرده و يا كشته شد
 واقعا شرم آوراست.را قبول کرده اند که  تروريستي وهابي

استخدام در  از جمله دارا بودند را آقايان دارندزايائي كه در سوريه خانم ها كامال تمام م -3
 موسسات دولتي، بازرگاني، پزشكي و تحصيل.

روسري بپوشند و يا حتي  نقاب و برقهخانم هاي سوريه مجبور نبودند كه مانند عربستان  -4
 داشته باشند.

 قانوني مثل كشورهاي مترقي داشت.قانون سوريه اسالمي نبوده و   -5
 و به آنها اجازه فعاليت نمي داد. هكامال مخالف بود دولت سوريه با تروريسم  -6
سوريه اولين و تنها كشوري بود كه مهاجران عراقي را بدون اينكه به مذهب شان نگاه   -7

 فت. كند با جان و دل همكي را پذير
 : را نشان می دهد  آمريكا خرابكاريبسيار خوب و روشن زير  های عكس -8

   
 2011سوريه قبل از _   سوريه امروزی  --

 
 عراق قبل از دموكراسي_ -عراق بعد از دموكراسي

و كمك  ، جنگ با تروريست هااگر هدف سياستمداران آمريكا دموكراتيك كردن واقعي                   
را از كشور عربستان سعودي شروع مي كرد زيرا هيچ ه ملت بيچاره بود بايستي اين كار ب



به پاي عربستان سعودي برسد. نمي تواند از نظر آزار مردم و كشتن بيگناهان كت ديگري لمم
در  داعشنفر را سر بريد كه اين تعداد از افرادي كه  151عربستان سعودي  2015در سال 

بمراتب بيشتر است . در مورد جنگ با تروريست ها الزم به تذكر است  بود شتههمان سال ك
يازدهم نيويورك در حمله کننده به برج های دوقلوی نفر تروريست هاي  19نفر از  15كه 

مه بن الدن رئيس قبلي تروريست . همچنين آقاي اوسااهالي عربستان سعودي بودند سپتامبر از
عربستان از اتباع   2015ر پاريس و كاليفرنيا در سال شه هایترورعاملين لقاعده و اهاي 

مستند، دقيق و مدرك  شواهدو در آن كشور تعليم ديده بودند. با تمام اين  هسعودي بود
آن كشور را دوست  بلکه نكردند یعليه عربستان سعوداقدامي هيچ  تنهاسياستمداران آمريكا نه 

ه هيچ كدام از اين خرابكاريها را بر عليه و طرفدار آمريكا محسوب مي كنند و ايران را ك
 معرفي مي كنند. اروپا نكرده است به عنوان دشمن آمريكا و

تعدادي از  نويسنده ام و اميدوارم ر است كه من سياسيتمدار نيستم ودر خاتمه الزم به تذك
در ت آمريكا دخالاز هايم با حقيقت آشنا كنم تا بصورت دسته جمعي بتوانيم مردم دنيا را با نوشته 

 به صلح و هم زيستي نزديك تر شويم. وكشورهاي ديگر جلوگيري كنيم 
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