http://cs.radiofarda.com/forums/thread/184.aspx
اﺳﻧﺎد و ﺷواھد زﻧده وﮔوﯾﺎﺋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾران در ﻧﺎ آراﻣﯾﮭﺎی ﮐﺷور ﻋراق
دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد ،ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾم ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ آﺷوﺑﮭﺎی ﻋراق و ﮐﺷﺗﺎر و
ﺧوﻧرﯾزﯾﮭﺎی آن ﮐﺷور اﯾران اﺳت و ﻣﺟری اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻧﯾروی ﻗدس ﺳﭘﺎه
اﺳت،ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻧده دار اﺳت وﻗﺗﯽ دﯾﮕران ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻗدس ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎن و اﻓراد ﺷﺎﻏل در اﯾن ﻧﯾرو اﺳت ،در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﺷد
ﺗﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﭘﺎه ﻗدس ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺋوﻟﯾن،
ﺳﻔرا وﻣﺎﻣورﯾن وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران ﻧﯾروھﺎی رﺳﻣﯽ ﺳﭘﺎه ﻗدس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎﻣور ﺑﮫ ﺧدﻣت در آن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﺣﻘوق و
ﻣزاﯾﺎی ﺧود را از ﻧﯾروی ﻗدس ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺣق ﻣﺎﻣورﯾت آﻧﮭﺎ از طرف
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﭘرداﺧت ﻣﯾﺷود .آﻗﺎی ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر
ﻣﮭدی ﻧژاد در ﻧﯾروی ﻗدس رﺋﯾس ﺳﺗﺎد ﻧﯾرو ﺑود ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺳﻣت ﻣدﺗﯽ ﻣﺳول
ﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷد ،وﻗﺗﯽ ﻣﺎﻣورﯾت وی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎﻣورﯾﺗش ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻗدس رﺳﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎﻣور ﺑﮫ ﺧدﻣت در وزارت
اﻣورﺧﺎرﺟﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﻔﯾر اﯾران ﺟﻣﮭوری ﺧﻠق ﭼﯾن ﻣﯾرود ،وردی ﻧژاد
ﺗﻌدار زﯾﺎدی از از ﻧﯾروھﺎی ﻗدس را در ﺳﻔﺎرت اﯾران در ﺟﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺑر
ﻧﮕﺎر ،راﻧﻧده و ...ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎﻣورﯾن وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻋﺿو
رﺳﻣﯽ ﻧﯾروی ﻗدس ھﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺑر ﻣﯾﮕردﻧد ﺑﮫ وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﻣﯽ روﻧد و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻗدس ﻣﯾروﻧد ،در ﺻورت ﻟزوم در ﻣطﺎﻟب
ﺑﻌدی اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .آﻗﺎی ﺟﻌﻔری ﮐﮫ ﭘﺎﺳدار رﺳﻣﯽ ﻧﯾروی ﻗدس
اﺳت و درﺟﮫ ﺳﺗوان ﯾﮑﻣﯽ داﺷت ،ﺑﻌد از ﺗرور رھﺑران ﺣزب دﻣﮑرات)
ﻗﺎﺳﻣﻠو( ﺑﮫ ﺣﺿور رھﺑر آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﺷرف ﻣﯾﺷود و رھﺑر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎداش
ﺑﮫ او درﺟﮫ ﺳرﺗﯾپ دوﻣﯽ ﻣﯾدھد ،ھﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﯾروی ﻗدس ﺷﺎھد اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑوده

اﻧد ﮐﮫ ﺳﺗوان ﺟﻌﻔری ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ درﺟﮫ ﺳرداری ﺑﮫ ﻣﺣل ﺧدﻣت ﺧود)واﺣد
ﻋﻣﻠﯾﺎت( ﻧﯾروی ﻗدس ﺑر ﻣﯾﮕردد .ﺳروان ﻣﻧﺗظری ﭘﺎﺳدار رﺳﻣﯽ ﻧﯾروی ﻗدس ﮐﮫ
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﺑوﺳﻧﯽ اﻋزام ﺷده ﺑود و در ﺣﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ﺳﭘﺎه ﻗدس دارای ﭘﺎﺳﭘورﺗﮭﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و اﻧواع ﮐﺎرﺗﮭﺎ و
ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ از ﺳﺎﯾر وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺗﺎﮐﺳﯽ ھﺎی
ﺗﮭران و ﺗﺎﮐﺳﯽ ﻓرودﮔﺎه ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﻗدس ھﺳﺗﻧد راﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺎﮐﺳﯾﮭﺎ ﻧﯾز ﭘﺎﺳداران
رﺳﻣﯽ ﻗدس ھﺳﺗﻧد ،ﺷﻣﺎره ﺗﻌدادی از ﺗﺎﮐﺳﯽ ھﺎ ﺑﻌدا ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد ،ﮐﻠﯾﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣراﺳت وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻗدس ھﺳﺗﻧد ،ﻗﺎﺗﻠﯾن ﻓروھرھﺎ و ...
ﻧﯾروھﺎی ﻗدس ﻣﺎﻣور ﺑﮫ ﺧدﻣت در وزارت اطﻼﻋﺎت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺟﺎر و
ﺑﺎزارﯾﺎن اﯾراﻧﯽ در دﺑﯽ ﻧﯾروھﺎی رﺳﻣﯽ ﻗدس ھﺳﺗﻧد و ھزاران ﻧﺎم و ﻣورد دﯾﮕر
ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .ﮐﻣﯽ از اﺻل ﻣوﺿوع دور ﺷدﯾم اﻣﺎ ﻻزم ﺑود ﺗﺎ
اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ را ذﮐر ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع ﯾﻌﻧﯽ دﺧﺎﻟت ﻧﯾروی ﻗدس در
اﻣور ﻋ راق ﺑﭘردازم،طرح اﯾﺟﺎد ھرج وﻣرج و آﺷوب در ﻋراق طرﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،اﯾن طرح
در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ اول ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺻدام در ﮐوﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد
و ﺣﮑوﻣت ﺻدام در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺑود ،در ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ در اطﺎق ﺟﻧﮓ
ﺳﺗﺎد ﻧﯾروی ﻗدس ﺑﺎ ﺣﺿور رﺋﯾس دﻓﺗر ﺑﯾت رھﺑری ،ﺳردار اﺣﻣد وﺣﯾدی
ﻓرﻣﺎﻧده وﻗت ﻧﯾروی ﻗدس ،ﺳردار ذوﻟﻘدر از ﺳﺗﺎد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐل ﺳﭘﺎه ،ﺳردار
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﺎآﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﯾروی ﻗدس ،ﺳردار ﻣﺳﺟدی ﻓرﻣﺎﻧده ﻗرارﮔﺎه رﻣﺿﺎن
ﺑرﮔزار ﺷد و آﻧﮭﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺻدام در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودی اﺳت و آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑزودی وارد ﻋراق ﺧواھد ﺷد و ﺣﮑوﻣت را ﻋوض ﺧواھد ﮐرد ،در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت
ﻧﯾروی ﻗدس ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑطور ﻧﺎ ﻣﺣﺳوس ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق وارد ﺟﻧﮓ
ﺷود ،ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﻧﯾروی ﻗدس) ﻗرارﮔﺎه رﻣﺿﺎن( ﮐﮫ ﻣﻘر اﺻﻠﯽ آن در
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه اﺳت ﺗﻣﺎم ﺗوان و ﻧﯾروی ﺧود را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ آﻣرﯾﮑﺎ را در ﻋراق در

ﮐﯾر ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭼرﯾﮑﯽ و ﭘﺎرﯾزاﻧﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد وﯾﺗﻧﺎم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻓرار از ﻋراق ﺷده
و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ﺑر ﻗراری ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯾﻌﯽ در ﻋراق ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﺳوی ﺑﯾت رھﺑری ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت اﺑﻼغ
ﻣﯾﺷود ﺗﺎ از ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧ ﺎت وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣت اﻣر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت
ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳد ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎد و داراﺋﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی دﺳﺗور ﻣﯾدھد ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺎت و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﭼﺎپ
اﺳﮑﻧﺎس را در ﺳﺗﺎد ﻧﯾروی ﻗدس ﻣﺳﺗﻘر و در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار دھد ،ﮐﮫ ﭼﯾن ﺷد
و ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ﮐﺎﻣﯾون ﻣﻣﻠو از دﯾﻧﺎرھﺎی ﻋراﻗﯽ)  50دﯾﻧﺎری( ﺑﮫ ﺷﮭر ھﺎی
ﻣرزی ﺣﻣل و در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﭘﺎه ﺑدر ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻋراق ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت ،وزارت
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺧﺷﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾروی ﻗدس ﻗرار داد ﺗﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺻدور
ﭘﺎﺳﭘورت و ﻣدارک دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ ھر ﻧﺎم و ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻗدس ﺑﺧواھد ﻗرار
داد ،روزاﻧﮫ ھزاران ﻗﺑﺿﮫ اﺳﻠﺣﮫ از ﻣرز ﺷﻠﻣﭼﮫ وارد ﻋراق ﻣﯾﮑردﻧد و در آﻧﺟﺎ
اﻧﺑﺎر ﻣﯾﺷد ﺑرای آﯾﻧده ،طﺑق ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳﺗﺎد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐل ﺳﭘﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ ،ﻧﯾروی زﻣﯾﻧﯽ،ھواﺋﯽ،درﯾﺎﺋﯽ،ﻧﯾروی ﻣﻘﺎوﻣت ،و ﻧﯾروی ﻗدس ﺻﺎدر ﺷد
آﻣده ﺑود ﮐﮫ در اﺳرع وﻗت ﮐﻠﯾﮫ ﺳﻼﺣﺎی ﺳﺑﮏ و ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺑﮏ ﻋراﻗﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ
ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت ﮐرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ،آﻣﺎر ﮔﯾری و ﺗﺣوﯾل ﺳﺗﺎد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐل
ﮔردد ،ﭼون در ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﺳﭘﺎه و ﻧﯾروی ﻗدس ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺗﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺳﺎﺧت اﯾران ﺑﮫ ﻋراق ﻓرﺳﺗﺎده
ﻧﺷود ﺗﺎ ﻣدر ﮐﯽ دال ﺑر دﺧﺎﻟت اﯾران در آﺷوﺑﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﮓ ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﯾران
اﯾران ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت در ﺟرﯾﺎن اﺳت و اﻧﺑﺎر ھﺎی ﻣﮭﻣﺎت زﯾﺎدی در ﻋراق
ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺷدت درﮔﯾرﯾﮭﺎ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد ،ﮐﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎت
ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ وزارت دﻓﺎع ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس و ﺑﯽ ﺑوﺋﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣواد
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﻗدرت ﺗﺧرﯾب ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﻗوﯾﺗر از ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺳﯽ4
اﺳت ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ از ﻧظر ظﺎھر ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻟوازﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﯾف،

ﮐﻔش،ﮐﻣرﺑﻧد،ﻓرﺷﮭﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐف ﺧود رو و ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر را دارد ،ﮐﺎرﺑرد
اﯾن ﻣواد در ﻋﻣﻠﯾﺗﮭﺎی اﻧﺗﺣﺎری اﺳت ،ﻣﻘدار زﯾﺎدی از اﯾن ﻣواد ﺑﮫ ﻋراق و
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت ،ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﻓوق ﺣﺳﺎس در ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻧﯾر ﺳﻔﯾد ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺻﺎدر ﻣﯾﺷود و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ
دﺳت ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯾرﺳد .اﯾﻧﮭﺎ ﻗطره ای از اﻗﯾﺎﻧوس ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺳﭘﺎه ﻗدس اﺳت،
ﺳﭘﺎه ﻗدس ﮐﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد ﯾﮏ ﺳوم ﺑودﺟﮫ ﺟﻧﮕﯽ اﯾران اﺳت ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ در
ﻋراق،اﻓﻘﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻟﺑﻧﺎن و ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﺟﻧﮕد» .اداﻣﮫ دارد»

