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  غرب به بازداشتن ايران ادامه می دهد
 سال پس از انقالب اسالمی تاريخی ، تا هنوز ګرسنه ګان نفت را مسبب ٣٠اين کشور 

  انزوای خود می داند
  

چون ايران سی ُامين سالروز انقالب اسالمی تاريخی خود را جشن می ګيرد ، شايان ذکر است که منشأ سه دهًه 
روابط ناهموار ايران با غرب از جنګ جهانی دوم آغاز ګرديده . خ ميان تهران و غرب نيز همين بوده است خصومِت تل

 مشترکأ بر فارس مستقل که در آن زمان به اين نام مسما بود ١٩۴١امپراطوری بريتانيا و اتحاد شوروی در سال . است 
 آور اشغال ُمجرمانه پوليند توسط جرمنی و شوروی در سال اين تجاوز نفت انګيز ياد. ، يورش برده و آنرا اشغال نمود 

  .  بوده  که از متون کتاب های تاريخ زدوده شده است ١٩٣٩
  

متحدين شاه ايران را خلع  و پسر ضعيف او محمد رضا پهلوی را به عنوان فرمانروای دست نشاندًه بريتانوی بر تخت 
وی صنعت نفت بريتانوی شده ی .   صدراعظم شد ١٩۵١ران در سال اما محمد مصدق يک رهبر انتخاب شدًه اي. نشاند 

ايران را با سرعت هر چه بيشتر ملی ساخته ، و هدايت نمود که منفعت آن به عوض غنی ساختن بريتانيا ، در رهاسازی 
  .شاه نيز فرار نمود . ايران از فقر و تنګدستی مورد استعمال قرار ګيرد 

  
و سال بعد  يک کودتا را براه انداخته و اولين حکومت ديموکراتيک ايران را با سرنګون کردن اياالت متحده و بريتانيا د

ثروت نفتی ايران به بريتانيا ، بعدأ در کنترول اياالت متحده ، . شاه دوباره بر اريکه قدرت نشانده شد . مصدق خاتمه داد 
  . باز ګردانده شد 

» ژاندارم خليج « جب آن شاه را غرض حراست منابع نفتی خود بحيث واشنګتن و لندن يک برنامه ای داشت که بمو
مشعل « و ) شاه شاهان ( » شاهنشاه « شاه بزودی خويشتن را هم آغوش مرض بزرګ نمايی نموده و خودرا . درآورد 

کوچِک حاکم بر خويشاوندان شاه و نخبه ګان ) . ايرانيها از مردم هندوـ اروپايی هستند ( خواند » امپراتوری آرين ها 
درآمد های نفتی کشور . ايران کشور را غارت کرده ، و از زندګی هانند سلطنتِ  قبل از انقالب روسيه بهرمند بودند 

باقی ماندًه ايران در . برای خريد اسلحه امريکايی و بريتانوی و ساختن قصر های ُپر زرق و برق بمصرف می رسيد 
  .ه تخت و دربار جلوه افروز ثروت خود بود فقر و فالکِت محض فرو رفته درحاليک

  
. نخبه ګان ايران هوای اروپايی به تن داشت و اسالم را به عنوان يک دين روبه عقِب دهقانان خرافی ترک نموده بود 

ايرانيانيکه بر تظاهر تيرًه دربار اعتراض می کرد ، که همانا موقعيت ايران بمثابًه  يک دست نشانده غرب و يا غارت 
  . ننده ثروت نفتی ايران بود ، منحيث متعصبين کمونيستی و يا اسالمی اهانت می شدند ک
  

مخالفين واقعی و تصوری شاه ، و . ساواک ، شبکه بسيار مقتدر استخبارات بر ايران يک دورًه وحشت را تحميل نمود 
اد ګريهای آنها حتی با معيارهای وحشيانًه  شرق ميانه حالت همه روحانيون شيعه قربانی ساواک ګشته که شکنجه و بيد

  . مشاورين امريکايی و اسراييلی به ساواک توصيه می کرد . افسانوی را بخود ګرفت 
شاه وارد مذاکرات شد تا از . ايران و اسراييل متحدان نزديک شدند که اين امر موجب خشم عميق مذهبی ايرانيان ګرديد 

  .  نيروګاه هسته ای پيشنهاد کرد ٢۶واشنګتن به ايران فروش . ی با کالهک هسته ای بخرد اسراييل راکت هاي
  

بدترين فساد خانواده او ، و اهانت نخبه ګان به مذهب از جمله .  ادعاهای شاهنشاهی شد ١٩٧٠در آواخر سالهای 
 مذهبی درحال تبعيد ، انقالب  روح اهللا خمينی يک رهبر١٩٧٩در سال . عواملی بود که ايران را به جوشش آورد 

  . مردمی را راهنمايی کرد که بسرعت شاه منفور را سرنګون ساخت 
جمعيت مردم به سفارت اياالت متحده يورش برد ، . خشم مردم بر عليه اياالت متحده ، پشتيبان اصلی شاه متوجه شد 

  . نګ با يکديګر می کردند ګروګان ها را به اسارت ګرفتند و نزديک بود تا اين دو کشور را وارد ج
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سعی ) سيا ( سی آی ای . واشنګتن و لندن بالدرنګ سرنګون کردن حکومت جديد اسالمی ايران را طرح ريزی نمود 
مجاهدين خلق « چهل در صد رهبران حکومت توسط سازمان کمونيستی . ورزيد تا يک کودتای نظامی ی براه اندازند 

ش ها برای خاتمه دادن رژيم اسالمی ناکام ماندند ، اياالت متحده ، بريتانيا و مؤکلين وقتيکه اين همه کوش. کشته شدند » 
در نتيجًه هشت سال . نفتی عرب آنها با صدام حسين ، پهلوان پنبًه ديګر خويش يکجا شدند تا او  بر ايران حمله کند 

 بريتانيا و عرب های دارندًه نفت به عراق اياالت متحده ،. جنګ ميان ايران و عراق يک مليون ايرانی به تلفات رسيد 
  . اسراييل بر ايران به ارزش مليارد ها دالر اسلحه و تجهيزات فروخت . کمک مالی و نظامی نمود 

.  بعد ازينکه نيروهای بحری اياالت متحده بطرفداری عراق وارد نبرد شدند ، ايران نيز مجبورأ  خواستار صلح شد 
دی مالی و احساسی شد که يک نسل آن بطور ُکلی در جنګ کشته و يا بوسيله اسلحه کيمياوی ايکه ايران بدليلی متقبل نابو

  . قدرت های غربی در اختيار عراق ګذاشته بود ، بطور وحشتناکی معيوب شدند 
  

نند که آنها مشاهده می ک. بيشتر ايرانيان بطور درست  يا نادرست رنج های تاريخی خود را به ګردن غرب می اندازند 
قدرت های غربی هنوز هم می خواهند حکومت آنها را مضمحل کنند ، ايران را تجريد ، و نفت آنها را بتصرف درآورند 

  پايان. ولی محمود احمدی نژاد يک قوماندان اسبق جنِګ خونين ايران و عراق امروز رًيس جمهور ايران است . 


