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باالخره وپس از 7 ســال تحقیق وبررســی اسناد وشــواهد بسیار کمیسیون حقیقت 
یــاب دولــت انگلیس به سرپرســتی جان چیل کــوت  درگزارش خود به روشــنی 
حمله واشــتغال عراق رابرمبنــای اطالعات غلط به جهانیــان ارزیابی میکند. که 
تبلیغ وجود ســالح های کشــتار جمعی درعراق و آمادگی ظرفیت سالح هسته ای 
وشیمیایی اکیدا پایه واساس حقیقتی نداشته است. که تونی بلر نخست وزیر وقت 
انگلیس که دوســتی نزدیک با خاندان بوش داشــته حتی هشت ماه قبل از حمله 
بــه عراق به جورج بوش میگوید که حتی منتظــر نظرخواهی از همکاران ودولت 
انگلیس نمیشــود وبــی تردید درحملــه به عراق همــراه کاخ ســفید خواهد بود. 
گــزارش میگوید که مهاجمنی اکیدا راه کارهای دموکراتیک و صلح جویانه دیگر 
را انتخاب نکرده وجنگ واشــغال عراق تنها هــدف وگزینه آنها بوده واطالعات 
غلط نیزبرهمنی زمینه درســت شده است! مطلب کوتاه من دنباله افشاگری های 
بنی المللی درمورد خواست به محاکمه کشیدن عاملنی این بواقع توطئه است که 
بی شک وبرمبنای اسناد ارائه شده خود بخشی از طرح جامع ومخرب موسوم به 
خاورمیانه بزرگ بوده است. طرحی که نقشه سیاسی منطقه را دوباره ترسیم مبکند 
ودوســتان و دشمنان جدیدی را به صحنه روابط خارجی امرپاطوری امرپیالیستی 
وارد میکنــد. این مطلب اشــاره مجدد به طرح جنایت کارانــه نئومحافظه کاران 

دارد که بوش پدر )رئیس CIA( زمانی آن را کار مشتی دیوانه خوانده بود

***

یک هفته پس از انتشار گزارش جان چیل کوت رئیس هیئت ویژه ورسمی انگلیس 
برای بررســی علل ونتایج جنگ عــراق افکار عمومی جهانیــان باردیگر متوجه 
جنایت درعراق میشــود که ضمن آن ودرظرف ســه روز کشوری بنام عراق به خرابه 
ای تبدیل میشــود. 300 هزار ظرف 3 روز کشــته وزیرســاخت هــای صنعتی مدنی 
وامکانات رفاهی وضروری زندگی شــهروندان عراق نابود میشــود. تهاجمی که 
 Jermy برمبنای اسناد ارائه شده توسط روزنامه نگاران متعهد و تحقیقی از جمله
Scohill ثابــت میکنــد که تمامی شــواهدی که دولت بوش وتونــی بلر بروجود 
سالح های کشــتار جمعی وامکانات هسته ای عراق وحکومت صدام حسنی ارائه 
نمودند. کامال جعلی ودســت ســاز بوده اند. این بار ودر گزارش رئیس انگلیســی 
هیئت ویژه بررســی ،آن شــواهد واســناد را مغلوط و نه جعلی ارزیابی میکند که 
دراصل قضیه همان دست ساز وجعل شده معنا میدهد. که گزارش منتشره تمامی 
اســناد قبلی دائر برتوطئه کاخ ســفید ومثلث بوش رامسفلد ودیک چینی را برای 

حمله به عراق برمال میسازد. 

***

تروریســتهایی برای آموزش عملیات حمله به برج هــای دوقولوی نیویورک وارد 
امریکا میشــوند واز سوی دیپلمات کنســولگری عربستان سعودی در لوس انجلس 
تحویل گرفته شــده واسکان داده میشوند! سایر جزییات را وبه وفور درچند کتاب 
مســتند و پژوهشــی از جمله the Truth از ال فرانکلنی آمده اســت.جنگ های 

کثیــف یا Dirty Wars خواندنی اســت وجهانیان دانســتند که تئوری توطئه ای 
در کار نبوده بلکه خود توطئه وبرای پرکردن جیب انحصارات نفتی-تســلیحاتی 
وبه منظور تغیری نقشــه سیاســی منطقه اجرا شده اســت. که ناگهان عراق تخریب 
میشــود وجمهوری اســالمی ایران مورد توجــه اربابان انحصــارات قرار میگرید. 
رامســفلد بــه جمهوری آذربایجان مــریود والهام علی اوف را مــورد حمایت قررا 
میدهد. که نریوها ویژه امریکایی همتای خود را درجمهوری آذربایجان تاســیس 
میکنند چراکه قرار است خط لوله نفتی و گاز BTC Pipeline نفت وگاز منطقه 
را به اروپا برســاند وازســال 2005 جمهوری آذربایجان به ستاد رهربی انحصارات 
درمنطقه و گوش وچشــم کاخ ســفید تبدیل میشــود. تظاهرات مــردم علیه جنگ 
وعلیه سیاست های الهام علی اوف به شدت سرکوب میشود وامریکا درآذربایجان 

همان میکند که زمانی توسط John Negroponte درهندوراس نمود!

***

جنــگ عراق واشــغال وتخریب عراق وافغانســتان فقط بخشــی از طرح اجرایی 
جامــع تری بودند که دهه هــا روی میز خاورمیانــه وزارت خارجه ایاالت متحده 
امریکا خاک میخورد. طرح تجاوز کارانه ومخرب که درآن جان انســانها پشــیزی 
ارزش نــدارد. درتهاجــم واشــغال عراق Paul Bremer ســریع ارتــش عراق را 
منحــل نمــود )به معنی تاســیس گــروه های تروریســتی بعدی( وســال بعد جای 
خودرا به جان نگروپونته داد. همان نگروپونته جالد امریکایی جنوبی که ســفری 
امریــکا درهنــدوراس بود. در دهه هــای 60 و70 میالدی آنهــا جوخه های مرگ 
را علیه مردم مبارز آن دیاران تاســیس نمودند وتروریســتها و قاچاقچیان موســوم 
بــه Contra را به جــان مردم نیکاراگوئه انداختند کــه نگروپونته در دولت های 
نیکســن وریگان به قصاب تاریخ معروف بود. همان نگروپونته که بزرگرتین مرکز 
ســازمان ســیا را در خارج از خاک امریکا درهندوراس بوجود اورد. به شــهادت 
آقای Jack Binn ســفری سابق امریکا در هندوراس همنی نگروپونته است که به 
عنوان سفری دستور میدهد که آمار ترورها آدم دزدی ها وعملیات جوخه های مرگ 
علیه مردم مبارز به واشینگنت نرسد! حال آقای نگروپونته را به بغداد میفرستند واز 
آن طرف بســوی یافنت متحدین بالقوه چون جمهوری اسالمی مریوند ویل برای 
مهار وزیرنظر داشــنت آن هم جمهوری آذربایجان را به عنوان پایگان دیده بانی 

خود برمیگزینند.

***

وقتی گزارش جان چیل کوت از لندن به سراســر جهان رســید جهانیان که جعلی 
بودن شــواهد واسناد ساختگی برای حمله به عراق مطمئن بودند وحال از خود 
میرپسند که آیا این مسئله را میتوان به محاکمه عاملنی جعل اسناد وعملیات اشغال 
وتخریب کشوری دیگر تبدیل نمود.که میدانیم تهاجم و جنگ عراق وافغانستان 
تنهــا ابتدای طرح جامع خاورمیانه بزرگ محافظه کاران نو بود که وقتی آن را به 
جورج بوش )پدر( که در دولت ریگان رئیس سازمان سیا بود عرضه داشتند به آنها 
گفت که شما مشتی دیوانه اید! او خطابش به رامسفلد وچینی و همان نگروپونته 
بــود ویل همــان دیوانه هــا و طرح جنایتکارانــه آنها تاامروز قدم بــه قدم تعقیب 
شــده است. طرحی که بخشــا تولید القاعده ها میکند که روس ها را از افغانستان 
تارومــار کند. میلیاردها دالر پول از طریق ریاض به بن الدن )نماینده عربســتان( 
تحویل داده میشــود تا ارتش مجاهدین را تولید وبه جنــگ وارد کند. ویل تاریخ 
مصرف بن الدن ها تمام میشــود. )بمب گذاری در کنیا( اورا مرده میخواهند ونه 
دســتگری شده آنها افغانستان را پس از خروج روس ها اشغال میکنند وبه بن الدن 
ها والقاعده ها دیگر احتیاجی نیســت. پس آنها هم سهم شری میخواهند که مورد 
 Cofer Black قبول واقع نمیشــود والقاعده وبــن الدن باید بمریند! پس بایــد
مامور زبده ســازمان ســیا همان که توانســت کارلوس )گروگان گری چند وزیر نفت 
اوپــک در 1974( را به دام اندازد وارد معرکه شــود. که کوفربلک راهی یافنت بن 



الدن میشــود وصریح به تیم عملیاتی میگوید اورا فقط کشــته میخواهد و نه زنده 
و دســتگری شــده! نقشه ان بود که اورا درســودان )خارطوم( بیابند و سریع به قتل 
رســانند ویل جسدش را )سال 1990( در محوطه ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
بیاندازند که موفق نشدند وبن الدن از خارطوم گریخته بود. اورا افراد زبده وآقای 
بلک )وســازمان Black Water ( وســیا باالخره یافتند و کشــتند ویل تمام این 
عملیات چون اشــغال عراق تنها بخشــی از طرح جامع تغیری نقشه سیاسی منطقه 
خاور نزدیک اســت که درتمام زوایای آن به شکست و وقوع قتل عام ها وتخریب 
کشــورها انجامیده اســت. آیا فریاد رســی جز وجدان های آگاه زحمتکشان بنی 
المللی وبویژه مردم منطقه مذکور را حق محاکمه ودادرسی این مهندسنی ناشی 
ودرخدمت انحصارات امرپیالیســتی را هست. که هفته گذشته وانتشار گزارش جان 
چیل کت میگوید که جنگ عراق واشغال آن کشور کامال بدون رعایت وتمرین راه 
کارهای دموکراتیک دیگر انجام پذیرفته وحتی نخست وزیر وقت انگلیس )تونی 
بلر( کامال فراسوی اختیارات ومسئولیت های خود از قبل بخشی از این طرح بوده 

است!

***






















