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اسناد و شواھد زنده وگویائی وجود دارد کھ ایران در نا آرامیھای کشور عراق 

عامل اصلی آشوبھای عراق و کشتار و دخالت مستقیم دارد، یا بھتر بگویم

خونریزیھای آن کشور ایران است و مجری این عملیاتھا نیروی قدس سپاه 

وی قدس تنھا است،بسیار خنده دار است وقتی دیگران باور می کنند کھ نیر

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، 

ومامورین وزارت امور خارجھ ایران نیروھای رسمی سپاه قدس ھستند کھ سفرا 

نھ کار میکنند، آنھا حتی حقوق و بھ صورت مامور بھ خدمت در آن وزارتخا

مزایای خود را از نیروی قدس میگیرند، تنھا حق ماموریت آنھا از طرف 

آقای فریدون وردی نژاد کھ با نام مستعار وزارتخانھ ھای دیگر پرداخت میشود.

مھدی نژاد در نیروی قدس رئیس ستاد نیرو بود با حفظ سمت مدتی مسول 

، وقتی ماموریت وی بھ پایان رسید و نامھ پایان خبرگزاری جمھوری اسالمی شد

نیروی قدس رسید بالفاصلھ مامور بھ خدمت در وزارت ماموریتش بھ

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 

بکار گرفتھ است، بسیاری از مامورین وزارت خارجھ عضو نگار، راننده و... 

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 

آقای جعفری کھ پاسدار رسمی نیروی قدس بعدی اسامی آنھا منتشر خواھد شد.

و درجھ ستوان یکمی داشت، بعد از ترور رھبران حزب دمکرات( است 

بھ حضور رھبر آقای خامنھ ای مشرف میشود و رھبر بھ عنوان پاداش قاسملو)

نیروی قدس شاھد این ماجرا بوده بھ او درجھ سرتیپ دومی میدھد، ھمھ مسئولین



ستوان جعفری ناگھان با درجھ سرداری بھ محل خدمت خود(واحداند کھ

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 

د زیادی از تاکسی ھای مدارک شناسائی از سایر وزارتخانھ ھا ھستند، حتی تعدا

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 ... 

در وزارت اطالعات ھستند، بسیاری از تجار و نیروھای قدس مامور بھ خدمت

و ھزاران نام و مورد دیگر بازاریان ایرانی در دبی نیروھای رسمی قدس ھستند

کھ بھ زودی منتشر خواھد شد. کمی از اصل موضوع دور شدیم اما الزم بود تا 

این مقدمھ را ذکر کنم تا بتوانم بھ اصل موضوع یعنی دخالت نیروی قدس در 

راق بپردازم،طرح ایجاد ھرج ومرج و آشوب در عراق طرحی است کھ امور ع

سالھاست توسط مسئولین عالی رتبھ جمھوری اسالمی ریختھ شده بود، این طرح 

در زمان جنگ اول خلیج فارس و زمانیکھ آمریکا بھ صدام در کویت حملھ کرد 

جنگ و حکومت صدام در آستانھ فروپاشی بود، در جلسات متعددی کھ در اطاق

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 

ی است و آمریکا برگزار شد و آنھا پیش بینی کرده بودند کھ صدام در حال نابود

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 

بگیرد تا آمریکا را در عراق در کرمانشاه است تمام توان و نیروی خود را بکار 



کیر جنگھای چریکی و پاریزانی کند تا مانند ویتنام مجبور بھ فرار از عراق شده 

و مرحلھ بعدی بر قراری یک جمھوری اسالمی شیعی در عراق بعد از شکست 

آمریکا بود، در این زمینھ از سوی بیت رھبری بھ رئیس جمھور وقت ابالغ 

ات وزارتخانھ ھای تحت امر استفاده شود تا این ماموریت میشود تا از تمام امکان

بھ نحو احسن بھ انجام برسد، در این زمینھ وزارت امور اقتصاد و دارائی بھ 

بانک مرکزی دستور میدھد تا امانات و ماشین آالت مورد نیاز برای چاپ 

د اسکناس را در ستاد نیروی قدس مستقر و در اختیار آنھا قرار دھد، کھ چین ش

دیناری) بھ شھر ھای 50و ماھیانھ چندین کامیون مملو از دینارھای عراقی( 

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 

قدس بخواھد قرار پاسپورت و مدارک دیپلماتیک بھ ھر نام و شخصی کھ نیروی

داد، روزانھ ھزاران قبضھ اسلحھ از مرز شلمچھ وارد عراق میکردند و در آنجا 

ستاد فرماندھی کل سپاه کھ بھ نیروھای آینده، طبق بخشنامھانبار میشد برای

پنج گانھ، نیروی زمینی،ھوائی،دریائی،نیروی مقاومت، و نیروی قدس صادر شد 

یھ سالحای سبک و نیمھ سبک عراقی کھ در جنگ آمده بود کھ در اسرع وقت کل

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 سالحھای ساخت ایران بھ عراق فرستاده 

کی دال بر دخالت ایران در آشوبھا باشد، سیاست جنگ نامرئی ایران نشود تا مدر

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 

با نام مواد راشیمیائی وزارت دفاع مواد منفجره بسیار حساس و بی بوئی 

4پالستیکی کھ از نظر قدرت تخریب چندین برابر قویتر از مواد منفجره سی

از نظر ظاھر قابلیت تبدیل بھ لوازمی مانند کیف، است تولید کھ



و چیزھای دیگر را دارد، کاربرد کفش،کمربند،فرشھای پالستیکی کف خود رو 

این مواد بھ عراق و در عملیتھای انتحاری است، مقدار زیادی ازاین مواد

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، 

وم بودجھ جنگی ایران است مدتھاست کھ در سپاه قدس کھ مصرف کنند یک س

«ادامھ دارد«عراق،افقانستان، لبنان و فلسطین با آمریکا بطور مستقیم می جنگد. 


