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 ایران مورد در هاشمی (احمد) های دروغپردازی :سپاه به وابسته سایتهای ادعای

خزعبالت جدید رسانه های رژیم جنایت پیشه جمهوری اسالمی در مورد مصاحبه ام با یک رسانه اسرائیلی تحت عنوان 
 که تالش نموده اند با استفاده از روش رسوا و نخ نما شده توسط ”ایران مورد  در هاشمی (احمد) های دروغپردازی“ 

دستاربندان، پاسداران و اوباش جمهوری اسالمی و با گذاشتن عالمت سوال و عالمت تعجب در جلوی عبارت 
در کیستی و پیشینه اینجانب ایجاد تردید نموده و نتیجتا ادعاهای مستدل و مستند مرا   ” کارمند سابق وزارت خارجه"”"”"“”

را به زیر سوال ببرند در حالیکه با نگاهی به آرشیو سایت نهاد ریاست جمهوری، تصاویر بنده در حال ترجمه برای 
 :اوباش و جانیان رژیم دستاربندان قابل دسترسی می باشد
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 “دروغپردازی های هاشمی در  مورد ایران”

 هادی نیوز، و بصیرت بوتیا نیوز، : منبع 

مصاحبه ای را  ( بهمن15 )2013 فوریه 3« تایمز آو ایزرایل»روزنامه صهیونیستی - گروه ترجمه    
منتشر کرد و  (!که خود را کارمند سابق وزارت خارجه ایران معرفی کرده؟)با فردی به نام احمد هاشمی 

ایران تالش کرده است حضور »احمد هاشمی می گوید : ضمن انتشار دروغ پردازی های وی، نوشت
نظامی خود در شاخ آفریقا را افزایش دهد و به عنوان بخشی از راهبرد خود برای چالش سازی علیه 

ایران همچنان به توسعه … را ایجاد کند و توسعه دهد« صنعت تسلیحات اسالمی»برتری طلبی غرب 
توانمندی های هسته ای خود ادامه می دهد و از تاکتیک های فریب دهنده به منظور منحرف کردن جهان از 

اما نکته جالب اینکه احمد هاشمی در مصاحبه خود « .ماهیت واقعی برنامه هسته ای خود استفاده می کند
در ادامه .   می گوید حدود دو سال پیش در نشستی محرمانه ایده مشابهی را از آقای وحیدی شنیده است

 در نشستی بسیار 2008 می 20همچنین این عضو سابق وزارت خارجه ایران می گوید : مقاله آمده است
و  (فرمانده سپاه قدس)، قاسم سلیمانی (وزیر خارجه پیشین ایران)محرمانه با حضور منوچهر متکی 

در این نشست، ایران پیشنهاد کمک به اریتره در توسعه . رئیس جمهور اریتره حضور داشته است
همچنین این . را مطرح می کند (همسایه اریتره)توانمندی های نظامی و تقویت این کشور در برابر اتیوپی 

مقامات در مورد ضرورت مهار حضور آمریکا در شاخ آفریقا و مقابله با تسلط آمریکا بر تنگه 
مقامات ایرانی پیشنهاد دادند که نیروی لجستیک نیروی قدس و تیم حمایت . باب المندب بحث کردند
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در . اقتصادی اعزام شوند که وظیفه آن ها ساخت کارخانه مهمات سازی و آموزش ارتش اریتره است
، به شناسایی تسلیحات و مهمات ایرانی در (مستقر در لندن)گزارش مرکز تحقیقات تسلیحات و جنگ 

از جمله سودان و کنیا در شرق آفریقا و ساحل عاج و ) کشور آفریقایی 9کارخانه های اسلحه سازی در 
همچنین در این گزارش به یک .  اشاره شده است2009 تا سال 2006از سال  (نیجریه در غرب آفریقا

در پایان .    اشاره شده بود2010مورد از انتقال غیرقانونی مستقیم تسلیحات از ایران به نیجریه در سال 
سبز بوده  (فتنه) طرفدار جنبش2009این کارمند سابق وزارت خارجه می گوید در سال : مقاله آمده است

 تصمیم به نامزدی در انتخابات مجلس می گیرد؛ اما به بهانه عدم پایبندی به نظام اسالمی 2012و اوایل 
پس از آن، از وزارت خارجه نیز اخراج می شود و به دلیل نوشتن . و والیت فقیه رد صالحیت می شود

 ایران را به 2012مقاله در روزنامه های شرق و اعتماد تهدید به مرگ نیز می شود که در نهایت، ژوئن 
 .مقصد ترکیه ترک می کند

 

اظهارات دروغ  دخالت ایران در قاره آفریقا از زبان یک فراری فتنه گر در حالی از سوی این :  تحلیل   
روزنامه صهیونیستی مطرح می شود که این روزها غرب و صهیونیست ها به شدت مشغول دخالت در 

قاره آفریقا هستند و بنا بر اسنادی که برخی از رسانه های غربی منتشر کرده اند، غربی ها و 
دخالت صهیونیست ها و غربی ها در . صهیونیست ها به دنبال غارت منابع و ثروت های قاره سیاه هستند

تجزیه سودان و حمله فرانسه به همراه کشورهای غربی به کشور مالی، تنها بخشی از دخالت های آن ها در 
قاره آفریقا است؛ از این رو ادعای دخالت ایران در آفریقا، بازی شیطنت آمیز جدید غربی ها و 

 .صهیونیست ها است
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