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  يک ھوادار: فرستده

٢٧.١٠.٠٩   

ال خو زارش م ه گ د اينک تاده باقي ران فرس ا از داخل اي واداران م زارش را يکی از دوستان وھ ن گ د داي ش نمی باش

ايجی آنرا لطف کرده شما ھم . فرستاده استوکسی ديگری آنرا برايش  از نظر بگذرانيد شايد بتوان از آن طريق به نت

  .دست يافت

  اداره پورتال     

     پرده انفجار بلوچستانپشت
م ی سازی غنی مخفتي سای شده فرمانده نظامی روز، فرار سازماندھیتي بحث داغ امنني داخل حکومت، مھمتردر  ق

شا.  اسناد و مدارک به غرب پناھنده شده استهيھمراه کله  است که بیريمبا نام مستعار شھرام ا  از ی فقط بخشیاف

ائي آمرأتي در ژنو توسط ھیاطالعات و ا حکومت ب،یک د ت اکترطوه  سبب ش شیکي ت ه عقب ن  ی فاحشیني وادار ب

   .گردد

بال نیکائيآمر تفاده از اطالعات شھرام امزيً ھا ق ا اس د رویري ب ده بودن ه تغهيس موفق ش  موضع در ريي را وادار ب

ردشتري بی ھامي از لزوم تحرحيطور صره  ب"مدودف" نموده و راني ائیموضوع ھسته  اع ک  ني اريثا تنيھمچن.  دف

شدراني حکومت اهي علخود یتي اقدامات امنزي نيی اروپای سبب شد تا کشورھادياطالعات جد وده و برخدي را ت  ی نم

  . ندي را وضع نمادي جدی ھاميتحر

 دانسته یدام افتادن وه  و بیري فرار سردار خود، عوامل وزارت اطالعات را سبب لو رفتن شھرام امهي در توجسپاه

دي بگراني را به گردن دريو تالش دارند تا تقص ه دسترس. ندازن د است ک ل، وزارت اطالعات معتق  شھرام یدر مقاب

دادتي، حکایرار و نحوه فني و ھمچنیدي از اطالعات کلیاري به بسیريام دھان رده ی از دست داشتن تع  از فرمان

 سپاه حضور ی رده ھاني داشته که ھنوز ھم در باالتریً قطعا ھمدستانیري ماجرا داشته و شھرام امني سپاه در ایباال

  .دارند

 و اقتصاد استي در پادگانھا محصور و محدود، و از ورود به ساني که در ھمه کشورھا، نظامئی شهي رلي از دالیکي

ورد .  استبي متخاصم و رقی کشورھای جاسوسی شوند، محفوظ نگاه داشتن آنھا از خطرات سازمانھایمنع م در م

دهي با توجن و اقتصاد، سردارااستيسپاه بالعکس، با حضور گسترده آنھا در س اتيري م روژه ھ  ،ی کالن اقتصادی پ

وده و ھمچنيی اروپایرھاًما در تردد در شھي با نام مستعار، دايیبا پاسپورتھا نظم، ھه  بني ب ايطور م  ،یاسي سیأتھ

 ی سردار کوثریحت. ندي نمای می خارج از کشور ھمراھی را در سفرھای و علمی ھنری فرھنگ،ی ورزش،یاقتصاد
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شگ ابق ل ده س الرفرمان دھان ع پاه و از سرداران تصمی محمدرسول هللا، از فرمان پاه، سر از نمي س  ورکيوي ساز س

 گري دی کشورھای اطالعاتیسھايًظاھرا قرار است سرو.  زندی بزرگ پرسه مطاني شھر شیابانھاي و در خدرآورده

  . شوندمي خورده و تسلبي فر،ی پاسپورت با نام جعلکيآنقدر احمق و نادان باشند که فقط در برابر 

ردد شور، فرصتت ارج از ک رداران در خ دی س تخباراتی[ یسھاي سرواري در اختعي ب ارجقدر]اس د خ ا یتمن ته ت  گذاش

ران، در جرۀ از سفارتخانزاي ویھمزمان با تقاضا ااني شان در تھ واع تورھ ه و ان رار گرفت ا ق جذب و  "ی سفر آنھ

ده  و آماده نموده و در فرصت مناسب بی را طراحشانيا" بيفر ودگ. کار برن الدي شدیآل دھای م  ی سرداران و درآم

دام ه  بنهي زمنيجا شوند، مناسبتره ب  جايی اروپای شماره دار بانکھای بانکی در حسابھاینحوه  بدي که باینامشروع

  .انداختن آنھا است

ار اون نري اخانفج دن مع شته ش ستان و ک تایني زمیروي بلوچ پاه، در راس ط تحقی س ردن خ ع ک اتي قط  وزارت ق

ه سردار شوشترقاتي سرنخ تحقراي است، زیري شھرام امیاطالعات در ماجرا شی ب ده نني جان  یني زمیروي فرمان

اني اطمزي دھندگان انفجار نبيترت.  بوددهيسپاه رس ا انتن ه ب د ک ته ان وان محل اه  بلوچستان بخاب داش ه، نيعن  حادث

راه  را بیگيواکنش تند و ابلھانه جندهللا و عبدالمالک ر ه ب د داشت ک ام خود و تقویھمراه خواھ زرگ کردن ن  تي ب

رای انفجار را بر عھده گرفته و پوششتيولؤفاصله مسافرادش و ھوادارانش، بال هيروح درکاران واقعی ب  ی دست ان

  .ديانفجار فراھم نما

ویرازي شادي استدالل، سرلشگر صني با ھمی امامدي سعمي تزي نًبال ق ا ی را در جل د، ب رور کردن ران ت زلش در تھ  من

دناني اطمنيا سني که سازمان مجاھ ق م رور را بني اتيولؤ خل اليدله  ت د ی و شھرت طلبيی خودنم ده خواھ ر عھ  ب

  .رفتي ترور را پذتيولأ داد و مسهيطالع خلق بالدرنگ اني شد و سازمان مجاھدنطوري ھمزي نًقايگرفت که دق

وده ی نگران سالمتشي از پشي بتواند رھبر را بلهي وسني سپاه بود تا به ازي فوت رھبر نعهي شامبتکر ان خود نم  و ج

ه احت صمیشتريب اطيو او را ب پاه دق. دي وادار نماماتشي در ت ايس ر بًق ه رھب ود ک ع ب هيمدت ه  مطل هي مخفکھفت  در ان

ا ت" رامسر" ود ت د ب ارجميخواھ د،ي را چکاپ نمای و،ی پزشکان خ دني ان ار نني موضوع چن الھازي ب بال در س  یً ق

ته و روی سالمتتي شدن وضعمي به وخیگذشته اتفاق افتاده بود و ربط ر نداش ه بی اهي رھب طور معمول ه  است ک

ا مشغول چکاپ ھستند وی ھفته اکي ني است که در خالل اني ای پزشکمي افتد و خواست تیاتفاق م امال ی که آنھ ً ک

ات و درچگونهي خود جدا شده و ھیتھايولؤاز مس تي مالق اراف ا ی اخب تراحت کامل باشد ت ته و در آرامش و اس  نداش

  . دھندصي تشخیدرسته  را بی وی حفظ سالمتی گرفته و راھکارھایقي دقجهيخود نت ناتي و معاشاتيبتوانند از آزما

 از گري دی و حوادثماي شاھد انفجارات، ترور، سقوط ھواپديً احتماال باابد،ي ادامه یري در مورد شھرام امقاتي تحقاگر

ه ازيرھبر ن شود، امکان دارد که کي از حد به ھدف نزدشي بقاتي تحقني دست بود و چنانچه انيا  شود ی دچار حادث

   باشدته داشتي نبوده و واقععهي در حد شاگري دنباريکه ا

  :يادداشت

ی  ين حرکت ال چن م در قب زائيم، صرف نظر از آنکه رژي ھمزمان با آن که اين گزارش تحليلی را نشر نموديم بايد بيف

داران چه اھداف ودستآورد ھائی را در نظر داشت وتا کدام حد بدانھا نايل شد، رد " مالک ريگی" طرف عکس يک ف

از کجا معلوم که ھردو طرف راست گفته، رژيم با استفاده . را به مثابه عامل انفجار نيز در سايت شان نشر نموده اند

اری دست ،ازآمادگی بلوچھا زده  به خاطر اھداف معينی به چنين ک رده باشد ن ين ب ی را از ب ای دخل م رقب ا ھ د؟ ت باش

  .کاريکه آخند در آن تبحر دارد. ن المللی با مظلوم نمائی دست آوردی کمائی نمايدوھم در ساحۀ بي

  اداره پورتال                                                                                                                


