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شده؟منتشرکجايابحقيقتکميتهاينگزارشو

نمیدانمبيشتریچيزخواندمپدياويکیصفحههمانازمن

اميریآرمان

کشيهایآدمازحتیسکوالريسماسلحهازحتیسکوالريسمدارپرچمازدفاعيعنیروشنفکریيعنی

کهآمريکايهااشتباهاتتمامازحتیبریمسافرهواپيمایيکزدنازحتیهيروشيماازحتیسکوالريسم

اونهاستوتجاوزاتهاکشیآدمتمامبهانه

جوادسيد
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اميریآرمان

مسيردرهواپيماوشهنميتوجيهجنايتاصلديگه٬حالتچهبودهسريعگيريتصميمچهميكنمفكرمن

قابلاينويوگرفتهاشتباهتصميميكيكهباشهفهمقابلشايداينبوده٬راهيمقصدسمتبهاشهميشگي

كاريهآيندرموضوعاينبودهنحواينبههاآدمكشتناشاشتباهتصميماونتبعاتوقتيكهنيستفهم

مهمنبوده٬كاراونبرايمدالايننيستمهماصالبشهبازنشستهمدالبانهايتدرونذارهتاثيرآدماون

ممكنههمهاآدمبزرگترينشدهاعطاهولناكاشتباهاينباشخصيبهكاريدورهپاياندرمدالاونكهاينه

اشتهاكسكيوزوتوجيهاينكهولوگمميهمبازبازتاباينباوسطحايندراشتباهياينكهاماكنن٬اشتباه

كشوركهاينهاشحداقلونشهبازنشستهافتخارباآدماونكهاينهاشحداقلومهمهاشنتيجهباشه

صيحمعنيونيسترنگينهاخوناينكهاينهاشمعنيآمريكاييرفتاركنهعذرخواهيشوندهمرتكب

تصميماتافسرانخيليجنگها٬درميرندميهاخيليافتادهبراشوناتفاقكهيهمردميبهاحتراميبياش

اتفاقكانتكستازخارجاتفاقييكوقتياماشه٬ميديگههايخيليشدهكشتهموجبكهگيرنمياشتباه

وعذرخواهيانتظارموردمتمدنانهرفتارحداقاكسكيوزباحتيشخصاشتباهوشدييرسانهوافتاد

سشوندهمرتكبتنبيه

نگهرووسطحدبايدمواقعیهمچينيهدرمخصوصادرستقضاوتبرایولینشهبرداشتسوءوقتيه

داشت

حالتترينبددرهواپيماکههستاينمعنیبهبرخواستازپسدقيقه٧خادثهوقوعحادثهمورددراول

مسلماوهستحساسیبسيارمحلهرمزتنگهداشتهقرارناوخطرناکوراداریمحدودهدردقيقه۵

زمانثانيه٣٠حداقلکدامهرخطاپيغام١١واقفهقضيهايناهميتبهخوبیبهامريکايینظامی

توجههاامريکايیخيابونتویزدنحرفبهنبايدديديدخيلیفيلماگهکهکنيندقتداشتهالزمبيانبرای

۶۵۵پروازبنابراينهستمشخصبسيارراديويیتماسبرقراریمورددرايکائووناتوپروتکلکرد

خودشکانالرویوبشهتلفظبايدزيرشکلبهکدباايرايران

اخطارپيغامکنيدفکروهستاولشهمطبيعتاکه

يکیناوکانالکههستهمينشدهاشارهبهشپروندههمينتویکههمداليلیازيکیميطلبهزمانیچه

نبوده

خودیوسايلبههستشدننزديکدرحالکهاجسامیمورددرناتوپروتکلکهکنيدحسابحينهميندر

ازيکیوينسنسکهکنيندقتوميکنهبرخوردحساستربسيارآزادآبهایدربرهواپيماناويهميگهچی

کشندهپاسختأملبینميدنداخطاربهجوابیکهخارجیاجسامبهنسبتکههواپيمابرهناوهایاسکورت

ميدهای

ازدوستتشخيصتکنولوژیهمينطوروسرعتبهميکننداشارهدوستانبعضیهستهمایديگهنکته

دشمن
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حسببرنگرفتهيادکهرادارافسرولیبودپيشرفتهنسبتاناويهدرستهوينسنسکنندآناليزبتوننکهنيستند

تشخيصتکنولوژینداشتهروقابليتشراداراونبدهروماهيتشتشخيصخطر٬شدننزديکسرعت

١٠ازکمترتویزمينیودريايیوسايلمورددرولیدارهزيادیکاربردهواپيماهاتویدشمنازدوست

بتونهکههستشکلیبهصرفاايرانهایتامکتدرتکنولوژیاينميشهاستفادهدارهپديدهايناخيرسال

آخرينتحويلازسال١٠ازکمترتنهاوينسنسحادثهداريمدقتوبدهتشخيصروروسیهواپيماهای

بودتوسعهحالدرتکنولوژیاينکهحالیدرشدتحويلايرانبهتامکت

علیوکردعذرخواهیايراندولتنهوهاخانوادهازمتحدهاياالتدولتبعدیوقايعمورددردوم

پرداختغرامتهاخانوادهبهالظاهر
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نباشيمآشازداغتر
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١٠بهنزديکارتفاعیمذکورجسممينداختهخطربهداشتهروتيمشاعضایکهبودهمواجهایناشناخته
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نبودههمچينخدماتشخاطربهمدالدادنپس

قرارهدفشپشتدرايرانهایشدنمخفیخاطربههواپيمااينگفتنمیکهپيشسالچندتا

بودهدفاعميگنحاالگرفته٬

چيزهربخوادکهنبودهناومالآزادآبهایولینخوندم٬المللبينحقوقمنداره٬ترتيبیدفاعکهبماند

باشندارنحقهمهاونجابزنه٬رونزديکش

نظامیبفهمههواپيماسرعتازتونهمیهمسالهبچهيکامروزهمينسرعت٬تشخيصمورددراما

بده؟تشخيصنتونستهباشه٬ديدهآموزشموضوعاينبرایبايدکهکسیچطورمسافربری٬ياهست

دادگاهکشت٬خونشونتویروافغانیهنگامشبآمريکايیسربازيکقبلسالچندنريم٬دورراه

ارتشازدائمانفصاليعنیمرتضوی٬قاضیحکمازکمترحکمیداد؟حکمیچهآمريکايی

ممکنوبودرفتهسئوالزيرماامنيتاينکهميزد٬راهاحرفاينمرمره٬کشتیبهحملهدرهماسرائيل

بگيرندقرارهدفموردمانظامینيروهایبود

نيست؟دارخنده

مشکلنظامبااينکهخاطربهفقطکردهایديگهکسکهخطايیبابتگرامیهموطنانازتوجيههمهاين

داره؟مشکلخطاکاربانظاموداريم

عزيزمابرایبايدبازهمنبودند٬همايرانیاگرحتیکههست٬ماهموطنانازنفرجانازصحبت

بودنمی

اشتباهمورددرشمامننظربهنمیگويندايشانبرانگيزهتفکروجالباينجادرهمکوشکیآقایادبيات

دروغگويیتوميگويدکرديد

دریال

کنيمقبولهمماکنهسدورايرانپيشرفتمسيرايرانمحتملخطردفعبرایآمريکااينکهيعنیمنطقمثال

بهربطیوکنيمباورهمماوکنهاينگونهاشتباهعملياتیناويکجنگگرماگرمهدراينکيعنیمنطقو

ثبتخطاواشتباهاينازهمایديگهنمونهحداقلبايدباشهاشتباهيکاگرايناينکهحالباشهنداشتهجنگ

باشدشده

ميدهيدشعارشماکهانگونهشعارشبعنهميشناسماشکارنامهبهروروشنفکریمنبعد

جوادسيد

هواپيمایاينکهبهاشارهایهيچآندروبودکردهتهيهفارسیبیبیسیکهجانبدارانهایبرنامهیدرحتی

احتماالآمريکايیناوکاپيتانکهشدهاشارههمنشد٬بودپروازحالدرخودعادیوتجاریمسيردرايرانی

نکردهرعايتراآمريکادريايینيرویپروتکلهایوکردهرفتارستيزهجويانه

يکچارچوبدرايشانبلهمیرودفراترمراتببهآمريکايیناوکاپيتانازموضوعمننظربهاما

نظامیحضورديدالزمکهجهانجایهرمیدهداجازهخودشبهکهامپرياليستیپايينبهباالپارادايم

دفاعبهمحقراخودچارچوبآندرومیکردعملمیبيندجهانسراسرراآمريکامرزهایوباشدداشته

میديد

نظاميهبودنکردهيقينخدمهکنمفکر٬دادنشونشليکبعدناوعرشهرویازسیبیبیکهفيلمیايناز

ديقهدوبعدکردن٬شادیباالپريدنهمهخوردهدفبهموشکگفتيارواولداشتصحنهدوهواپيما

همتورفتهمههاقيافهوگرفتروعرشهروعجيبیسکوتبُهتيهبودهعادیهواپيمافهميدن

دارهخودیبیشخصيتکالمزيبادکتر

آمريکاستهژمونیدرغرق

جوادسيد

مسيرهایازهواپيماصدهاودههاروزههرجالبيه٬نکتهگفت٬همکهاینکته

بگيرند؟قرارهدفموردبايدشونهمهکنند٬میعبورمنطقهايندرهوايیمشخص

مسافربريهواپيماييهازدشمنفريببرايسهاچبهحملهعملياتتوكنماشارهموضوعيهبهفقطمن

تصورهمهوشدانجامتركيهآسمونتوسوختگيريكهشكلبدينشداستفادههاجنگندهسوختگيريبراي

مسافربريههواپيماييهتانكرهواپيمايميكردند

بودهالملليبينقوانينمغايرتانكرجايبهمسافربرياپيمديهازاستفادهگويا

دركشوردوكنينتصورداشتشكهمبازوليمسافربربههواپيمادادتشخيصناوبلهاينكهيعنياين

همهبرايمنطقهاونمسافرتيهواييخطوطكليهبجنگندهمباهممسافربريهواپيماهايباجنگحال

جاندلی
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ميكنهنقضشايرانكهبودهمنطقيقانونقانونشپسميشهناامندنياكشورهاي

كردشليكنهايتدرداشتشكچونو

هستشنوريزادمحمدازباالادعايالبته

بودهچيناوهاياخطاربهماهواپيمايجواببدونمكنجكاومثانيا

ميکنهتوجيهروقانبشونکاريکیبعدشدندکشتهماهموطنعدهيکمتاسفم٬

دادحماقتمدالبهشبايدنميفهمهرومسافریونطامیهواپيمایفرقکهآمريکايیفرماندهاون

کردنداشارهکههمانیيعنیمنطق

جوادسيد

بگويمتکميلینکتهچندمن

رویازهواپيماتشخيصامکانبهاشارهایکسهيچديدهام٬طرفينجانبازمنکههايیبحثتمامدر١

اوجحالدرهواپيماکهکردهاشارهنکتهاينبهديگرآمريکايیکاپيتانيکالبتهاستنکردهآنسرعت

قصداگرارتفاعآندرنظامیهواپيمایچونباشدآنبودنغيرنظامینشانگرمیتوانستهکهبودهگيری

چونندارداعرابازمحلیاصالکردنمطرحراسرعتبحثامامیزدهشيرجهبايدداشتهحمله

اينکهخالصهکندپروازآهستهترمیتواندبدهدانجامرافريبعملياتباشدالزماگرهمنظامیهواپيمای

نمیکنندقضاوتآنماهيتمورددرهواپيمايکسرعترویازگاههيچ

فرودگاهکهدليلاينبهدقيقاندارداعرابازمحلیهمپروازعادیمسيررویبرمداومتاکيد٢

امکانپروازمسيررویازصرفاوداشتهتجارینظامیدوگانهکارکرددورهآندربندرعباس

درکهمیکندتاييدهمبیطرفتحقيقگروهاينکهضمناستنداشتهوجوددواينميانتمايزگزاری

جانبازاحتماالحملهموردمنطقههماندرليبريايیوپاکستانیکشتیدوجوالیسومودومروزهای

ايرانکهمیدانيمرااينحالهربهاستنبودهبعيدسومحملهاحتمالوگرفتهاندقرارايرانهوايینيروی

اتفاقاراهايندروبودکردهاستفادهنظامیاهدافقصدبهمسافربریکشتیهایازبارهاجنگطولدر

همکهبود٣اچبهحملهعملياتنخستنمونهنمیکردرعايتهمراهمسايهکشورهایقانونیمرز

استفادهبمبافکنهاجنگندهسوختگيریقصدبهمسافربریهواپيمایازهموکرديمنقضراترکيهمرز

کرديمتکرارراکارهمينهمبازکهبوداوسيراکياسوزانشمشيرعملياتدومنمونهکرديم

قرارجنگیحالتدرکشوروقتیمسالهاينامابودشدهنقضوينسلسناوتوسطايراندريايیحريم٣

بامستقيمصورتبهآمريکاوايراندورهآندربردکاربهمیتوانکهاستاستداللیبیمعنیتريندارد

همايراننفتیسکوهایبهسبالنوسهندهمچونايرانیناوچههایبرعالوهآمريکاوبودنددرگيرهم

ندارداعرابازمحلیاساساجنگدورهدرمسالهاينبرتاکيدپسبودکردهحمله

بیطرفتحقيقگروهتوسطوهستندشدهضبطنوارهایکهآمريکايیناوسهميانگوهایوگفتشرح۴

وداشتهوجودآشکارینظراختالفآمريکايیخدمهبينمیدهنشانکامالگرفتهاندقراربازبينیموردهم

نبودهاندحقيقتتشخيصبهقادرواقعاآنها

کهفهميدندهمخودشانآنکهازپسآمريکايیهاکهاستاينپرداختآنبهبايدواقعاکهاصلیمساله۵

امکانحدتاراکاپيتانانسانیاشتباهتاکردندتالشکنندحفظراخودوجههآنکهبرایکردهاند٬اشتباه

منصفانهغيربیطرفناظرجانبازوطبيعیآمريکايیهاجانبازبرخورداينبدهندجلوهکمرنگ

تعيينپيشازاقداميکمسافربریهواپيمایبهحملهکهتوطئهتوهماينبارفتاریچنينميانامااستبوده

توجيهبراینهشفافسازیها٬دستاينتالشاستفاصلهدنيايکبودهباالمقاماتازدستوريکوشده

تنگتربرایبلکهاست٬گناهبیکامالشهروندصدهاشدنقربانیفراموشیياوآمريکايیافسريکاشتباه

تئوریهایتقويتراستایدرایحادثههرازدارندقصدکهاستفرصتطلبانیبرایعرصهکردن

حکومترسمیتبليغاتگذشتهسال٢٠تمامدرکهمیدانيمکننداستفادهخودپندارتوطئهومتوهمانهتماما

وکردهحملهغيرمسلحايرانيانبهسفيدکاخارشدمقاماتدستورباآمريکايیهاگويیکهبودگونهایبه

کينهپردازانهفقطودروغينتماماتصويریانداختهاندراهبهتشويقوجشنخودپيروزیاينبرایسپس

شوددادهتوضيحموردشدرسالهمهاينازبعداستبهترکه

اميریآرمان

نکردنهمرسمیعذرخواهیوزدنروايرانمسافریهواپيمایاونهانداره٬توطئهبهربطی

کهفهميدمیبايدناواونندارد٬ربطیاصالنهيااستکردهاستفادهروشاينازچندبارايراناينکه

استمسافریهواپيما

نکنتوجيهاينقدرارمان
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داليليبهاگربگمبايدخاصموردايندراماهمنظريم٬مواردازبسياريدرگرچهجاناميریآرمان

ايرانيمقاماتواكنشهمداليلهمونبهيه٬طبيعيماجرابهگذاشتنسرپوشدرآمريكاييمقاماتواكنش

بهمنصفانهغيرواكنشدوهرطرفبيناظريكنظرازاگرويه٬طبيعيماجرادادنجلوهعمديدرهم

برهنشانهسمتيكبهتنهارواشصحبتاشفلشنبايدوتونهنميطرفبيناظراونوقتآد٬مينظر

اميریآرمان

مسالهکهکنيددرکراايناميدوارماستخطرناکجنگیجنايتيکدادنجلوهموجهايناساساتفاقا

استاوالتری

چهوکشوراينمردمجانبازچهالمللیبينقوانينجانبازچهجنگیجنايتهایدرامريکابازدستقطعا

افغانستانعراقدراخيرسالچندانسانیفجايعازبسياریعاملکالمزيبانظيرروشنفکرانیجانباز

استبودهوپاکستان

جوادسيد

سرمنتیاينکهنهکردماستفادهسوءکردممملکتونظاماينبرایکهکارهايیازنهامروزتاشکرروخدا

رددروميکننيادامثالهمونظامبادارمشکلوکسیهربهمنازدوستاناينکهولیداشتمکسی

آقایدارهنگاهشوننوعازنشونميارنمبرهنوواضحدليلجایبهرومليتیوقوميتیتعصباستداللم

بخونيدرومنپروفايلبريدنميدونيناگهاقايونهستگواهبزرگترين٣اچعملياتگفتنخوباميری

اسمبهخرینرهيهراداریمقطعسطحنزدمروحرفهااينشکمبادروازمنکهبدونيد

يکدرراداریمقطعباميکنهخدمتايرانهوايینيرویدرروشنآبیوطوسیرنگبهکه

هستيکی١٩۶۵باطراحیداپلرپالسرادار

چیبهنزنهحرفنميدونهوقتیلطفاميدهتشخيصرادارروازساله۴بچهميفرمايندکهدوستیاون

يهنديدمامروزتاروراداریمتخصصهيچبزنيدحرفنيستالزمنميدونيدخدااابخورمقسم

ميزنهايشونکهبزنهحرفیهمچين

کنيدولشاصال

کسیوقتی١١٣بزنينزنگياعلیداريداينجاکههمرومناسمبيگانهعاملوفروشوطنمن

ندارهفايدهمنطقودليلکنهفکرنخواد

پايندهوباشيدموفق

ضمنا

کودک٣وکردبرخورداروندساحلبهمستقيماامريکايیکروزموشک٢عراقبهامريکاحملهاوايلدر

نشدپرداختاونهاخانوادهبههمغرامتبلکهنشدانجامعذرخواهیتنهانهکشترو

طبيعيهاحتماالکالمزيبادکترنظرازاينا

گيرزمينروآمريکايیپهبادچنديابگيريمهوايیعکسآمريکايیناوازبريممامثالکهاينهطبيعیغير

کنهزايیتنشنبايدايرانبشهرسيدگیبايداينکنيم

جوادسيد

اتهامازآمريکابرمرگنگويمتايعنیجان؟رفيقنکنمتوجيهروچی

نمیشوم؟خارجتوجيه

درانديشيدنبهمتعهدسوزنیسرراخودتشمااست؟استداللازشيوهایچهدقيقامیفهميدنبايداونا

ندارد؟مفهومیهيچشمابرایدقيقه٧مدتظرفاخطار١١میدانی؟مقابلاستداللهایمورد

باهمجهانیجنگجرياندرآمريکايیهاندارد؟مسالهاينبهربطیروشاينازايراناستفادهتکرارچرا

دولتهمجنگسالهشتطولدرمیکرداستفادهکاميکازهعملياتهایازکهشدندمواجهژاپنیکشور

اهدافباغيرنظامیمنابعوتجهيزاتازايراناستفادههایرویشدتبهخودشجهانیتبليغاتدرعراق

فکرچيزهااينهمهبهنداشتهاحتماللحظهآندرآمريکايیکاپيتانمیکنيدفکرچرابوددادهمانورنظامی

کند؟

عجيبیاتفاقمگرامانکردهکهکردهغلطخوبنکرده؟عذرخواهیآمريکادولتکناربهاينهاهمه

فرهنگیسوءتغاهممیگويدايراندولتمیآورد٬باربهگندکاریبرزيلدرمیرودايرانسفيراست؟

نمیگيردگردنايراناصالکهنمیزنمحرفآئيرسبوئينسدربمبگزاریجنايتمورددربوده

داردانتظارکسیمثالبودهاندمستقيمجنگوضعيتدرکشوردوکهمیگيريدناديدهچراشماهمبعدش

همانکند؟عذرخواهیکشوراينديپلماتهایگيریگروگانوآمريکاسفارتاشغالخاطربهايراندولت

کهراتجاریکامالکشتیيکمتقابلصورتبههمايرانمیزدشخمراايراندريايیناوگانآمريکازمان

بودحرکتدرجهانتلويزيونیشبکههایتمامیمستقيمنظارتوآمريکاحمايتتحتوآمريکاپرچمبا

کرد؟عذرخواهیکسیمیکنيدفکرهوارویفرستادوکردمنهدم

اميریآرمان
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؟توجيهغيرقابلجنايتیکردندآنهاهرکاریوبودهزمانمقتضیکرديمماهرکاری

موقعاونبودهطرفبیايرانقطعاخوبفرمونراعراقباامريکاجنگالبته

جوادسيد

جانرفيق

يکسانیشرايطازمجادلهاينطرفينکهمیشودتکميلزمانیشماحرفامامیدهمحقشمابهحدودیتا

کاپيتانانسانیخطایاحتمالمورددروآمريکادربرويدشمانيستافتخاریيعنیباشندبودهبرخوردار

اگرکردهتبليغاتخودشکشورتویزمينهايندرکافیاندازهبهاحتماالآمريکادولتبزنيدحرف

دوستاناستداللهایهمينبيايدبايدکندعملخودشتعهدووظيفهبهآمريکاکشوردربخواهدروشنفکری

شودکشيدهوسطبهکمیتعادلوزنهتابرساندآمريکامردمگوشبهوببردرا

صبحکهبکنمهرآنچهکردنمرورصرفراخودموقتازبخشیوبيايمبگويم؟چهاينجامنداريدانتظار

منمیکنند؟فروبچههابهزوربهمدرسههادرياوکنيدپيدامیتوانيدرسمیرسانههایتمامدرشبتا

خالیاشجایکهمیزنمراحرفیمنباشدنگرشدراستقاللحفظبرایمناسبیشيوهايننمیکنمگمان

وزنهنهايتدرکاپيتاناينکهمثالنمیکنمردهممنوزدهاندهمديگرانکهراحرفهاباقیشوداحساس

نکندراکاراينمیتوانستکهحالیدردادهپرخاشجويیسمتبهراتصميمگيری

يکواقعامسالهکهحقيقتاينبازگويیبرایتالشکهشدهنهادينهگونهایبهمسالهمیبنيد٬کههمانطور

نهوکردهبرخوردخصومتآميزهمکمیکهکاپيتانيکخشنروحيهزاييدهولوبودهانسانیاشتباه

میشودايجادمقاومتیچهامپرياليستیدسيسهوطراحیشدهنقشهيکمحصول

اميریآرمان

جانرفيقجوادسيد

هممنوبودتاملقابلقطعاشمانظرمیکرديد٬صحبتآخریکامنتاينشيوهبهبحثاولازاگر

بودهگونهایبهشمابحثشروعشيوهمتاسفانهامابدهمجوابیياوبپذيرمياوکنمفکرآنرویمیتوانستم

اميدوارمکنمبررسیپيشزمينهبدونوبخوانممنصفانهنمیتوانمهمراشماآخریکامنتاينحتیمنکه

شويدواردشيوههمينبهابتداازآيندهبحثهایدر

اميریآرمان

بشنومنظرتوندارمدوستبخونيدهمروقبلياحاال

جوادسيد

کنيمتوجيهروکاپيتاناونکارميخايمماميکنندفکردوستانکههستاينمسئله

اونجاستکهاونیجایبذاريدروخودتونکمیولینميدونهصحيحروکاراينکسهيچعزيزانخير

نيستقرارتصوراينباميدادهدستازروزندگيشداشتهخوبزندگیيهازدقيقه١٠ازکمترظرف

جنگتواصلاينبهشمادارهوجودآنیجنونمدنیقانوندرغيورهللاحزبکنهفکرمنطقیاون

بهفقطوفقطهمشماوميکنهکارساعتمثهميشهکهميبينيدماشينیرودشمنالبدنيستيد؟معتقد

باشيدموفقآقايانعلیياميديدروترتيبشالهیفضل

باشيدموفقشمابگمچینميدونممنراستشاميریآرمان

اميریآرماناوكي

انصافباآننسبتوروشنفكرتعهداتمثلهاييريشهبهشايدكندپيداادامهاگرمانظراختالفومابحث

حالهربهمنيحوصلهبهنهواستنزديكشماپستاينفعليموضوعبهنهكهشود٬كشيدهاستقاللو

براصرارازبحثخاصموضوعايندرومنفكردرامادانيد٬ميصالحكهكنيدميبيانراآنچهشما

برمرگداراندكانمنافعدادننشانبرايتالشكهاستمهمهمانقدرآمريكادولتخواهيمعذرتعدم

دربارهبتواندبايداشجامعهرشدوفكرايجادجهتدرروشنفكركههستجاهاييمننظربهوآمريكا

كندنظراظهاراشمليتگرفتننظردروتوجهباكشورشاشمليمسايل

كنند٬ميعملشانمليتخالفروشنفكراناينكهنهكهكنمعرضنشودسوتفاهمآخرخطايناينكهبراي

باشندداشتهاصراربايدآنبرگاهيكهاينستمننظربلكه

معنامخاطبباپیونددرتنهامليتبحثاينامامیشوممتوجهراشمامنظورمن

چهکهبکنمتاکيدخودمايرانیمليتوهويتبرايرانیمخاطببهخطابوفارسیزبانبهمنمیکندپيدا

بشود؟چهکهبکنمانتقادآمريکادولتازمنبشود؟

اميریآرمان
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ومیدانمارزشيکراانتقاداينکهنتيجهاستاصالحاميدبهمیکنمانتقادموضوعیياشخصازاگرمن

عملکردبهبودمسوولکهمنباشمعملکردشبهبودخواستارکهمیدهمانجامکسیبهخطابمعموالراآن

نيستمآمريکادولت

سردارعملکردازکردهام؟انتقادمرتضویقاضیعملکردازحالبهتامنببينيدمنمطالبدربگرديدشما

درمیدهمنشانشمابهيادداشتدهامانهکردهام؟انتقادموتلفهحزبعملکردازکردهام؟انتقاداحمدیمقدم

احزابوسبزجنبشفعاالنوسبزجنبشياوموسویحتیياخاتمیيااصالحطلبانعملکردازانتقاد

جرياناينجزوراخودموهستمجرياناينعملارتقایوبهبودخواستارمنچونچرا؟اصالحطلب

بهداردوجودرقيبچشمدرهمتيریاينکهبکشمبيرونجرياناينچشمازرامومیخواهمومیدانم

استمربوطخودش

اميریآرمان

ازامامیکندعصبیراآدمآمريکايیهاتصميمبودنطبيعیمورددرکردنصحبتدرشماکولشيوهی

بگذريمآن

آنازهيچکدامايرانیخلبانشدهگسيلنظامیمخابراتیکانالدرايرانیهواپيمایبهآمريکايیناواخطار

ياافسرانحالت٬بهتريندرباشد؟داشتهمیتواندمعنايیچهشمابرایايناستنکردهدريافترااخطارها

رامسافریهواپيمایيکهشداریهيچبدونآنهاشدهاندفاحشیاشتباهدچاروينسنسناوفرماندهان

امنيتشورایبهکاربود٬کردهرااينکارضعيفتریکشوراگرمیدهماطمينانشمابهکردهاندسرنگون

بکشدبودممکنالزامآورقطعنامهیصدورو

درستنبودندجنگموضعدررسماوبودندندادهجنگاعالنيکديگرعليههرگزآمريکاوايرانکهاوال

سویازهشداریهيچبودنشدهاعالمجنگیایموضعهيچامابودگرفتهدرجدیایدرگيریهایکهاست

فرازازنبايدياندارندپروازحقايرانیمسافریهواپيماهایمثالاينکهبرمبنیآمريکايینيروهای

بودنشدهدادهکنندعبورخليجفارس

بهبعداکهعراقحامياننتيجهیدروبودعراقمتجاوزعراق٬وايرانجنگدرکهنکنيدفراموشثانيا

ندارمداستانحقوقیجزيياتبهکاریمنمیشوندمحسوبمتجاوزنيزشدندجنگواردکشوراينسود

صددرصدصورتبهتقريباودادهاندشکلجهانیجنگفاتحانراامروزبيناالمللیحقوقکاروسازکه

ازاستفادهتابگير٬توکيوودرسدنبمبارانازکنندکارچهنيستهممهمهستندايمنآنگزندازخود

ولبنانوويتنامدرفسفریوخوشهایوسرخعاملوناپالمسالحهایانواعازاستفادهتاهستهایسالح

وعراق

چونزديمرامسافریهواپيمایمانمیگويندهمخودشاناينهالطفانرويدتندترآمريکايیهاخودازثالثا

کهاستاينموضعشانبودکردهاستفادهسالحعنوانبهمسافریهواپيمایازقبالوبودآمدهايران

خودضمندربودکمتصميمگيریزمانوبودخاصشرايطوداديمتشخيصاشتباهنفهميديم٬

موضعايرانآبهایبهورودوقايقهاکردندنبالخاطربهآمريکايیکاپيتانمیگويندتحليلگرانشان

تصميمهایچنينبخواهدکهدادهقراروضعيتیدرراخودشهمخاطرهمينبهوداشتهستيزهجويانه

کاپيتانيعنیچه؟يعنیکنيدپيداراعمقاشوشودبازاگرحرفاينمیدانيدبگيردپارانويايیای

استشدهجنگیجنايتمرتکبنتيجهدروکردهتخطیخودشاننظامیپروتوکلهایازآمريکايی

کردنساقطدرآمريکايیناواقدامدهيد؟نشانکولراچيزیچهمیکنيدسعیشمانمیشوممتوجهمن

آمريکاستبرایملیوتاريخیرسوايیيکوبزرگاشتباهيکحالتبهتريندرايرانمسافریهواپيمای

بارکاستنبرایتالشجزاينازکمترموضعیهرکندعذرخواهیايرانملتازرسمابايدآنخاطربهو

بودخواهدشدندفاجعهاينمرتکبکهکسانیمسئوليت

آنازچهکندعصبانیراديگرانیاستممکنهمشماصفتازسرشارشيوه

کاشایبندهمورددرکولغريبوعجيبتوصيفاينازچهوسیبیبیمورددرقضاوت

هستممواجهانتقادیچهبابفهممدستکمکهمینوشتيدرافارسیاش

هشدار١١اينازکهشدهدادههشدار١١استواقعخالفسخناينونبودهاخطاربدونشليکنخير١

فرکانسرویبرکهمیماندباقیديگرهشدار٣همچنانشدهارسالنظامیفرکانسرویبرهشدار٧فقط

١٢١ ازپرهيزبرایوشدهارسالاستاجباریهمايرانايردستورالعملطبقکهفرکانسیمگاهرتز۵

٣عددهمينشليکازقبلهشدارحداکثرپليسینظامیسيستمهایتمامدرمیکندکفايتکامالفاجعه

بهنيازاينکهضمننديدهامهشدار٣اينماندنبیپاسخمورددرتوضيحیمنبعیهيچدرهنوزمناست

بابمتاسفانهاماشدصادرهمقطعنامهایورفتامنيتشورایبهپروندههميننبودضعيفتریکشور

بهوکنيدروايتکاملراموضوعاگرمیدهماطمينانشمابههمبندهبگويممیتوانمفقطنبودشماميل

يکسويهروايتبرایتالشتااستبهترنتيجهبدهيددرستاخبارمخاطب

اميریآرمان
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ياداديمجنگاعالنآمريکابهمانگفتمجاهيچمنبحثبهنامربوطاستتوضيحیکامالشمااوال٢

منحرفوجهتدارکامالهمشمانظراظهاردومبخشبوديممستقيمدرگيریحالدرگفتمدادهآمريکا

بهندارد٬رافارسخليجازپروازحقايرانیمسافربریهواپيمایکهنگفتهکسیمیگوييدوقتیاستکننده

يکسویبهآگاهانهآمريکاکهکنيدايجادراشائبهاينمخاطبذهندرداريدقصدضمنیصورت

کهبودهاينکنندهشليکتصورکهاستاينسربربحثکلکهحالیدرکردهشليکمسافربریهواپيمای

میزندرا١۴افيکدارد

دارد؟بحثاينبهربطیچهنوشتيدکهاينهااستمحشرصحرایبهزدنکالشماثانيابند٣

بحثاينمیکنيداجرايشخوبیبهشماکهاستکيهانیادبياتمیگويندهمخودشانموضعاين۴

اصلیبحثبهطبيعتاوشدمطرحکامنتهادرکهبودديگریبحثمسافربریهواپيماهایازايراناستفاده

مسالهدردخيلوممکناحتماالتواستچيزيکآمريکادولترسمیموضعاينکهضمننبودمربوط

نقيضهایوضدازانبوهیباراميليونی٣٠٠کشوريککهاستپندارتوطئهذهنيتفقطديگرچيزيک

اينکهارتشیحتیومیزنندحرفمتضادبساایکهآزادمطبوعاتومتکثرکامالدولتيکوداخلی

میکندخالصهخودشانتوصيفيکبارامیکندانتقاديکیآنازداردکاپيتانش

رامنمنظوربتوانيدشايدوقتآنترجمهراکولاينوکنيدصحبتفارسیزبانبهتوانستيداگرشما۵

واستعمومیافکارازتوطئهتئوریسيطرهزدودنراستایدرقطعامنتالشامابشويدمتوجههم

اينازتاکندترسيمراماوآنهامياندايمیوماهویتخاصميکداردقصدکههرکسیبامقابله

کندايجادجهانیجامعهباايرانيانميانروزافزونشکافیآنهاومادوگانه

اميریآرمان

ومینويسمديگراناحترامبهفقطرااينبردم؟کاربهکيهانیادبياتمنمیکنيدصحبتزشتبسيار

کردنخواهمصحبتشماباهرگزديگرنکنيدخواهیعذرتاولیخودتان

بهنيازکهپديدهایباشدنمواجهدرمیکندجلوهبیطرفوخونسردخيلیکهکسیيعنیکوللحن

دارداخالقیموضعگيری

استدرستکردمعرضکهمطلبیاماننوشتمدقيقمننظامیاخطارمورددر

اينجاو

کهاعالنهايیونبودهدهدتشخيصرامسافریهواپيماهایعادیمکالماتاينکهبهمجهزاصالناويعنی

خلباننداشتهمعنايیعمالايرانیخلبانبرایکهبودهگونهایبهشدهارسالتجاریفرکانسسهآنروی
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تشخيصقابلروشبهکهبودهفرستندهازمشکلکندبیاعتنايیوبگيردراتهديدهانبودهکهمجنونايرانی

استنکردهصحبتاوبامسافریخلبانيکفهمو

طريقازنهوداوطلبانهصورتبهنهآمريکادولتآورالزامقطعنامهیگفتمامنيتشورایمورددر

استنکردهنيزرسمیعذرخواهیونگرفتهعهدهبهرافاجعهاينمسئوليتقطعنامه

بهحملهدانستنطبيعیبرایتوجيهیراايرانوآمريکامياندرگيریاماشده٬دادهجنگاعالننگفتيدشما

استنبودهجنگیشرايطچوننيستدرستتوجيهاينکهاستاينمنعرضدانستيدمسافربریهواپيمای

ناوفرازبرايرانمیبودجنگیرسماشرايطاگرنمیدانستندجنگحالتدرراخودشانکشوردوو

نمیکردکاریچنينهمعراقبرفرازکمااينکهنمیکردمسافربریروتينپروازآمريکايی

میکرد؟چهفارسخليجدراولدرجهیدرآمريکايیناومیشودمربوطبحثزمينهیبهگفتمکهثانيا

منطقهدرآمريکاحضوربرويمعقبترپلهيکاگرحتیيعنیاينبودشدهواردعراقازحمايتدرعمال

آنتحتکهحرکتهايینتيجهدروبودمتجاوزانهحضوريکيعنیبودايرانبهمتجاوزازحمايتدر

آمريکامثالوبودرفتهپيشدرستهمچيزهمهاگرحتیيعنیهستندمتجاوزانهنيزشوندانجامحضور

يکموضعدرچوننبوددفاعقابلآمريکااقدامبازبود٬کردهساقطرانظامیهواپيمایيکبودزده

استدادهرخفاجعهایچنينکهاينبهبرسدچهبودشدهظاهرمتجاوز

تاشدهذکرچيزیچنينرسمیگزارشهایدريعنیداردمعنامحاورهایادبياتدرمیگويندخودشان

آمدهآمريکايیکاپيتانجويیستيزهیشائبهیوامنخواندهراگزارشهاخودمیدانمکهجايی

کنيدعذرخواهیوبگيريدپسرااستمنبهاتهامسراسرکهپاراگرافايندرنوشتهتاندارمانتظار

برایکهاستفارسیبهوارداتیکلمهیيکهمکولومیکنمصحبتمحاورهایفارسیمن۵مورددر

بهدقيقنمیتوانمراکولداردمعناخيلیهايمانبرایتلويزيونکههمانطورداردمعنامنهمنسلهای

ادبياتبردنکاربهازمنامااست٬حاشيهایبحثاينمیکردمرااينکاروگرنهکنم٬ترجمهفارسی

فارسیزبانبهتوانستيداگرشماکهاستآميزتوهيننيزشمالحنايناماندارمابايیچندانمحاورهای

میکنمصحبتفارسیزبانبهمنکنيدصحبت

کهکسانیواستدادهرخفاجعهيکاستمشخصخيلیبحثنيستآنهاومابحث۵مورددرهمباز

انتظارومیکنيميادآوریرانکتهاينفاجعهاينسالروزدرنپذيرفتهاندراآنمسئوليتبودهاندآنمسبب

نکندآنبودنطبيعیبرایتالشسعیکسیداريم

کرديدناراحترامناصالنداشتمانتظارشمااز

اميریآرمان

تقويترارقيباينكهبهاصراريوكنيدميانتقادمشابهمواردواصالحاتياسبزجنبشعملكردازاينكه

اگركهنباشيمنظرهمهمباكنمنميفكرالبتهاستدرستيكارهممننظرازاستدرستيكارنداريدكنيد

ندهيمانجامرااينكارشدنيزماخودشرايطبهبودموجباوازانتقادوداشتدستدرراقدرترقيباين

قبليداخليجنگازمتفاوتروشنفكريمسووليتمننظربهكهاستجاهاييآنازآمريكامورددراما

كهمعنياينبهنهكندتاكيداشمليتبربايدروشنفكركنمميفكرمنكهاستجاهاييآنازاينجاواست

ضدبرجهانامپرياليستيتوطئهكهنويسدمياشمخاطببرايوقتياماشود٬خارجانصافجادهاز
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هنوزوداردپيشدرمآبانهقلدررفتارنيزآمريكابياورداشمخاطبيادبهحدايندرندارد٬واقعيتايران

فرهنگيوفكريرشدبرايتاكيدايناستبدهكاروندادهانجامهمخواهيمعذرتيكسالهمهاينازبعد

شدهنوشتهكوتاهحالشرحازوآواتارعكسازچوننوشتمرااينهاآمريكابراينهاست٬داخليمخاطب

آمريكاحكومتالملليبينرفتارومنشبهنسبتنظرمانكنمنميفكرديوانگانمجمعكناريستوندر

باشدداشتهزياديتفاوتايرانبهنسبتحداقل

يکوسطکهمسخرهبازیهمهآنبانيستشمابرازندهمظلوميتوادبموضعاين

کردهايدتذهيبکودکانهمضحکولوستعابيراينبهراکامنتتانانتهایوابتداوکردهايدواردجدیبحث

باراگووگفتشمايامیکنمصحبتزشتمنداشتيد؟گووگفتمنطقیفضایزدنهمبرجزهدفیچه

واستکيهانیادبياتدقيقاکردنداعترافهمخودشانادبياتگرفتهايد؟اشتباهخيابانیانداختنهایتيکه

اوستبهتوهينومخاطبکردنفرضاحمقدهندهنشانکهگوينده٬سادهلوحینشاندهندهنهآنتکرار

طرحکاملرامسالهامانگفتيد٬دروغگفتمکههمانطورنوشتيداينجاکهانگليسیمتنهمهاينمورددر

مخصوصفرکانسرویبرراپيامهفتهمينکهاتفاقانداردمخاطبفريبازکمخودشکهنکرديد

فرکانسمورددربودهجنگندهيکبامواجههکامالهاآنتصورکهمیدهدنشانمیکنندارسالجنگندهها

١٢١ منطقهدربايدمسافربریهواپيماهایتمامايرانايردستورطبقگفتمکههمانطورهممگاهرتز۵

اينهشدارهایخلبانچرانيستمشخصهنوزکهباشندزنگبهگوشفرکانساينرویفارسخليج

ندادهپاسخیياونگرفتهرافرکانس

باشدکردهاشتباهخلباناستممکناستکردنقالنيستاستداللنبودهمجنونايرانیخلباناينکه

استگووگفتدرشمامعمولشيوهگوياکهکرديدمطرحادعايیهمبازآمريکاوايراندرگيریمورددر

منکهشماادعایاينداريدراخودمخاطبفريبقصدسوءنيتباکهمیکندمتقاعدرامنآنتکرارو

تمامادانستممسافربریهواپيمایبهحملهدانستنطبيعیبرایتوجيهیراايرانوآمريکامياندرگيری

وهستيددروغگوآشکارايابدهيدجواببعدوبخوانيدرامتناولنمیتوانيدياشمااستکذبودروغ

وايرانمستقيمدرگيریمنبنشانيدکرسیبهراخودتاننادرستحرفشدهکهقيمتیهربهداريدقصد

مسافربریهواپيمایيکبهحملهنهودانستمآمريکانکردنعذرخواهیبرایدليلیصرفاراآمريکا

ايرانآبهایدرآمريکايیناواستبحثاينبهنامربوطکامالومحشرصحرایبهزدنهمچنانشماثانيا

وکردهحملهايرانبهکردهبيجاآمريکااينکهاستکردهحملهايرانبهزمانآندرآمريکاچونبوده

شيميايیسالحازعراقاستفادهمورددروقتیاستحاضربحثبهنامربوطکامالبحثیبودهمتجاوز

حاشيهبهبرایکهاستانحرافیبحثيککردهحملهايرانبهچراعراقاصالاينکهمیزنيمحرفداريم

درکهنوتايناصلیموضوعازرابحثفقطهمشماحرفاينمیشودمطرحاصلیموضوعراندن

درايرانمظلوميتپيرامونروضهخوانیباتامیکنددورنداريدمستدلیومنطقیحرفهيچموردش

کنيدقلمدادبديهیرامجزاکامالبحثيکآمريکاياعراقحملههنگام

اينکهيانمیداننداستآنانیبحثشيوهياميليونی٣٠٠کشوريکتوصيفدرمیگويندخودشان

ودروغپردازانهتماماشيوهازدستبايدکههستيدشمااينمیکنندفرضنادانراخودشانمخاطب

منتسبمنبهکهدروغهايیتکتکازایبهسپسوبرداريدخودپندارتوطئهوپراکننفرتتماماموضع

کنيدنمیايجادمننگاهدرحقانيتیمظلومنمايیموضعدرپيشدستیباکنيدعذرخواهیکرديد

ميلتانخالفحرفیکهاستايناگرشماناراحتیدليلاماداشتهايدمنازانتظاریچهشمانمیدانممن

ديدگاهتاندروبرويداستبهتراستنابجايیناراحتینداريدراآنمنطقیانکاروردتوانايیکهشنيدهايد

باشدخوبمیتواندنتيجهاشامااستناراحتکنندهگاهودردناکهموارهتغييرالبتهکنيدنظرتجديد

اميریآرمان

جانرفيقببينيد

بهمربوطانتقادکههرکجاطبيعتاکنم٬شروعکههمسبزجنبشهمانازمیشوممتوجهراشماحرفمن

کهمجلسعملکردکليتيااستاصالحقابلکهقضايیدستگاهعملکردکليتمثالباشد٬قدرتساختار

بايدحالهربهکهرياستجمهوریحتیياکندعملمردمینظراتباببايدواستمردمینمايندگانمحل

میکنمفکرکنممیوکردهمطرحراخودمانتقادمنيارانهها٬حذفنظيرطرحهايیوباشدمردممنتخب

نباشدبحثیوباشيمموافقاينجا

مراجعهباالنوتبهشمامیکنمخواهشمناينکهاولجهان٬باخودمانکشوررابطهمسالهمورددراما

جزنيستچيزیهيچنوتاينکهکنيدمرورديگرباروبخوانيددقيقارانوتاينواژگانلطفاکنيد

داردوجودماکشورهایمناظرهدرنادرستیشيوهمتاسفانهمناظرهيکجرياندرنکتهدوشفافسازی

ياداردحقمناظرهايندرکالزيباکالمکهنيستاينمنبحثنداردوجودمناظرههاايندرداوریکه

دوبهاختالفوقتیبودممناظرهاينبرگزاریمسوولمناگرمیگويممنامامیکنداشتباهکالکوشکی

کنمارايهرادرستآماروشومواردبايداستقطعیرویدادیکهرسيدموردی

اميریآرمان
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مناظرههمبابرنامههاسراينکهجایبهطرفينکهمیبينيدرااينهمجمهوریرياستمناظرهدرمثالشما

اينجهانجایهمهدراستمضحکواضعاايندارنداختالفتورمواقعینرخنظيرمسايلیسرکنند

حاالبخواهدطرفينازوکنداعالمهستکههمانطورراتورمنرخبايدمجریاستقطعیارقامواعداد

اينترنتبهکسیآنجاگوياکهشدنوشتهجهتاينازهممننوتکننددنبالاعدادهميناساسبررابحث

کهاستدرستبگويدمیتوانستکوشکیمیزنندچانهسرشدارندراقطعیخيردوونداشتهدسترسی

مواخذهحملهايندليلبهرااوهمينکهامانشده٬تقديرايرانینامبهاوحملهازراجرزتقديرمراسمدر

کامالمسالهيکاساسازاينکهامابودتوجيهپذيرکوشکیحرفوقتآنبودهبدیکارخودشنکردهاند

فريبیمردمشدهتقديراوازايرانیهواپيمایبهحملهدليلبهبگوينددروغبهوکنندوارونهرامشخص

است

دفتراينجابندهکهمیآيدبرنمايهتصويرهمينازشماقولبهمن٬دوستببينيدنهايی٬بحثمورددراما

حاکميتدرغيرمشروعدخالتو٣٢کودتایکنيمفراموشراهرچهمانکردهامبازآمريکامنافعحافظ

پازيرراماملیمنافعخودشمنافعقصدبهآمريکاکهنکردهادعاهمکسینمیکنيمفراموشراکشورملی

نتيجهاستديگربحثيکناپلئونیجاندايیوضعيتبهزدندامناست٬بحثيکاينامانگذاشته

جليلیسعيدمیشودهمعيارشتمامنمايندهومقاومتسياستمیشودرفتنقاضیبهطرفهيکشيوهاين

کنيممقاومتبايدماوکنداستثماررامامیخواهدغرببگويداستبلدفقطچون

غربکهاستدرستگويدمیواليتیحتیياروحانیسياستمثالمیشناسمهمديگریسياستمناما

مناقعازبهتریصورتبهخودتانرفتاراصالحبامیتوانيدهمشماامامیکند٬پیگيریراخودشمنافع

رفتاراصالحاينامکانکنيم٬روايتراتاريخهمهيکجانبهصورتبهومداموقتیکنيددفاعخودتان

کندفراموشمخاطباستممکنوقتآنکرد٬کودتاآمريکاکهبگوييمهمهاشوقتیداشتنخواهدوجود

اينسفارتغيرمتمدنانهحرکتيکدرکهباشدکشوریفقطاستممکنايرانهمآمريکايیيکنگاهازکه

درآمريکايیهاکهگفتمخاطببهنبايدآياگرفتهگروگانبهراديپلماتهايشوکردهاشغالراکشور

آنوخواستهپوزشايرانيانازمرداد٢٨کودتایدليلبهضمنیصورتبهوشدندپيشقدمکلينتونزمان

اشتباهيکراسفارتاشغالنشدندحاضروقتهيچايرانيانمقابلنقطهدراماخواندنداشتباهعملیرا

بخوانند؟

کارموردیچنيندرنکردنعذرخواهینمیگويممننکردهعذرخواهیآمريکاچراکهمیکنندانتقاداينجا

ديوانهکههمطرفديگرانبهجوالدوزيکبعدبزنخودتبهسوزنيکاولمیگويمامااستدرستی

خودشبدکارهایازکدامهيچازونمیگيردگردنراچيزیهيچکهاستمواجهکشوریبانيست

سفسطهوتوجيههزارباهمبازبودهاشتباهمیفهمدمادرزادکورديگرکههمجايینمیکندعذرخواهی

صورتبهآمريکاداريمانتظارچطورحاالکندخالیشانهاشتباهکاملپذيرشبارزيرازتامیشودوارد

فقطهمهاينجاکهحالیدرکند٬عذرخواهیايرانازمداموبدهدخرجبهانصافونجابتيکجانبه

نمیگيرند؟گردنراچيزیهيچومیگويندآمريکابرمرگ

مرتبهدههاکرد٬ايرانباکهراکاریآنانگلستانکهبپرسدخودشازبايدايرانیشهرونداينکهنهايتدر

ازيکیهندیهاامروزکهاستچطوراماکردهندوستانباگستردهترووحشيانهتربسياربساایو

است؟انزوادرحدبدينتاايراناماهستندجهانیجامعهدرشدهپذيرفتهوتاثيرگزاروبزرگکشورهای

درامپرياليسمواستعماروحشتازهمچنانونکردهحفظدلدرراکينههايشاناينقدرهندیهاچرا

جانبازپيشسال۶٠حدودکشورهمينآيااست؟چطورجهانباآلمانرابطهنرفتهاند؟فروخودشان

پسکند؟نقضوچپاولراآلمانمنافعومنابعکهنداردعالقهآمريکاآيانشد؟ويرانواشغالجهانیجامعه

آمريکایرفتاردرآياچيزهمهاست؟تاثيرگزاروبزرگجهانیجامعهدرحدبدينتاآلمانکهاستچطور

مظلومنمايیفسادانگيزموقعيتوتوهمدچارهمطرفاينيامیشود؟خالصهپيرانگلستانواستعمارگر

است؟رفتهفرو
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