
إيران تسمح لنفسها بالتدخل بشؤون غيرها بينما ترفض لغيرها أن 
 !يتدخل بشؤونها

صادرة                             دة القبس ال ي جري ت، فتصريحه األخير المنشور ف غريب أمر الملحق اإلعالمي بسفارة إيران بدولة الكوي
اريخ     اء بت وم األربع و  29ي دد  2005يوني ون بـ  11515الع ـ   (المعن ة ل ارة اإليراني الم  «السف ة األق ال » بعض حمل

ر ز                         ) تعرفون قيمة القلم وتسعون لـخلق التوت اآلة تعزي ى ش د عل ه ووعي ة خفي ة إعالمي د بصيغ ه تهدي ذي جاء في وال
 !لن تستطيعوا أن تكتبوا عنا بعد اآلن فنحن نسعى من أجل تحطيم أقالمكم ( العالقات وتقويتها وآأن يود أن يقول 

ة                                 ى آاف ه من الممكن أن يسيطر عل د أن ة ويعتق ه الدموي هذا اإلعالمي اإليراني السفيه يعتقد نفسه يعيش بجمهوريت
ة،                                   ران الداخلي ا إي عن قضاي ة  األقالم من خالل مخاطبة الصحف والصحفيين ومطالبتهم بالوقوف عن النشر والكتاب

ج،                       ! بحجة أن ليس من حقهم التدخل في شؤون غيرهم          ي خصوصيات دول الخلي دخلون ف ه يت م في الوقت ذات ، وه
ة آيف يعززون                            احثون بطرق خبيث ًال يتب فاراتهم لي ي س ات ف ة مع بعض الشخصي عاتهم المشبوه من خالل اجتما

 ).لنباح الكالب( مكانتهم ووجودهم ويفرضون آرائهم ومعتقداتهم على هذه الدول المسالمة التي ال تبالي
ظرون ساعة                               وليس بغريب هذا األمر عليهم ألنهم باألساس يحاولون أن يزجوا أنفسهم في آل ما ال يعنيهم ألنهم ينت
ج                                  ة الخاصة بالخلي ة والتسمي ل الجزر اإلماراتي وا من قب ا قضم الصفر من أجل قضم قطعة من الكعكة الخليجية آم
ي سياسات                                      لدخول بشكل غير مباشر ف م من ا ن أنفسه ى تمكي ائل إل اولون بكل الطرق والوس م اآلن يح العربي فه
م                              ورتهم من خالله بعض الدول الخليجية وذلك من خالل دعم مرشحين محسوبين على الحكومة اإليرانية لتصدير ث
اء غريب ال                                 م وف و هؤالء الذين يصلون على أآتاف السلطة اإليرانية تجدهم موالين إليران حتى النخاع ، فتجد به

 .تجده إال بالكالب
ي                                    وتعتبر هذه مشكلة خطيرة يتوجب على الدول الخليجية االنتباه لها وإيجاد حل لها ألنها تضر مستقبلهم السياسي ف

ي                     ير السياسي اإليران راهن ألن التفك ل   (المستقبل ، قد ال يالحظوا هذا الخطر في الوقت ال ع   ) نفسه طوي وال يستطي
ي               في الوقت الراهن الكشف بكل صراحة عن أالعيبه ومخططاته ولكنه سيكشر عن أنيابه بعد أن تتيح له الفرصة ف

ه              ج العربي   (ذلك ، آي يتمكن من االنقضاض على فريست ذا               ) الخلي ة ، وه دول النفطي ذه ال ى ه م السيطرة عل ويحك
ي              رائيل الت ة إس ه لدول ه ذات ة اإلسالمية هي الوج ة اإليراني ل ألن الجمهوري ذا الشك ن أن يفسر إال به ر ال يمك األم
ط                       ابع النف زرعت في الشرق األوسط فلكل من هاتين الدولتين سياسة موحدة وهدف واحد، أال وهو السيطرة على من
ة                   ر الديان ة ونش ى تقوي ى إل رائيل تسع انهم فإس ر أدي ادة نش ن وإع الم والمسلمي ى اإلس رب والقضاء عل وأرض الع
م                               ار والصن ادة الن ل عب ها مث اليهودية بينما إيران فهي تسعى جاهدة إلى إعادة دياناتهم التي مازالوا يمارسون طقوس

 .والبقر وغيرها من العبادات الساذجة التي ال يمكن أن يصدقها عقل
 عبداهللا الخليفة
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