کالبد شکافی یک دلقک سیاسی ( - )6جنگجوی قره باغ و سناریو نویس "پرل هاربر" آینده

"پتریک کالسن" از اعضای عالیرتبه "انسیتو مطالعات سیاسی خاور نزدیک در واشنگتن " می باشد .او از فعالین و هماهنگ کنندگان
تبلیغات برای ایجاد جو مناسب در رابطه با جنگ بر علیه ایران است .وی از هواداران پروپا قرص دولت دست راستی "نتین یاهو" و
از البیستهای برجسته اسرائیل در آمریکا می باشد.
ترجمه مقاالت "پتریک کالسن" در برخی از سایتهای وابسته به "سازمان مجاهدین خلق" و یا ساتهای نئوکانهای وطنی و ایرانیان
دست راستی درج شده است .برای نمونه:
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4644:2010-03-2412-03-39&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=15
"پتریک کالسن" ظاهرا با جنگ طلبان دولت اسرائیل ارتباط تنگاتنگی دارد و از عملیات پنهانی آنها آگاه می باشد .برای مثال پس از
قتل یک فیزیکدان ایرانی و چندین قتل مشکوک دیگر در ایران ،در ژانویه  2102از "پتریک کالسن" سئوال شد که کی اسرائیل به
ایران حمله خواهد کرد؟ وی در پاسخ گفت که "دو سال پیش" ( .نیویورک تایمز  01 -ژانویه )2102
در گفتگوی "پتریک کالسن" با "ایران در جهان" در پاسخ به پرسش "اگر ایران اقدام تحریک آمیزی صورت ندهد آیا باز هم چنین
امکانی وجود دارد؟ که مثال اسرائیل و یا آمریکا که بخواهند که به دنبال اقدام نظامی به قول شما "پیشگیرانه" باشند؟" می گوید که
"ممکن است .متعجب و شوکه نخواهم شد که اگر چنین اتفاقی بیفتد".
http://www.irandarjahan.net/archive-of-pdf/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-176/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
"پتریک کالسن" چندین کتاب و مقاله در مورد ایران نوشته است و به زبان فارسی تسلط نسبتا خوبی دارد .نزدیکی او به طراحان
جنگ در آمریکا و اسرائیل از یک سو و تماس هایش با "شیفتگان جنگ" وطنی از سوی دیگر او را در موقعیت نسبتا برتری جای
داده است و حرفهایش را باید جدی گرفت.
"پتریک کالسن" در روز جمعه  20سپتامبر  2102سخنگوی برنامه ای بود با نام "همامنگی آمریکا و اسرائیل برای پیشگیری از
اتمی شدن ایران" .در آنجا به نحوی اعالم نمود که "پرل هاربر" دیگری احتیاج است که آمریکا وارد جنگ با ایران بشود.
http://www.informationclearinghouse.info/article32551.htm

شاید جریان حمله هوایی و دریایی نیروهای اسرائیلی را به ناو جنگی آمریکا در آبهای مدیترانه در تابستان  0691را شنیده باشید.
اسرائیل بر این باور بود که با غرق این ناو میتواند گناه را به گردن مصر انداخته تا سر آغازی برای حمله مشترک آمریکا و اسرائیل
باشد .این حمله به اهدافش نرسید و حاصل آن کشته و زخمی شدن دهها ملوان آمریکایی بود.
http://www.gtr5.com/
آیا احتمال این نیست که تاریخ تکرار شود؟ مگر شروع جنگ ویتنام به گونه ای مشابه نبود؟ اگر دروغ حمله قایقهای توپدار ویتنامی
در خلیج تونکن پیامدی خانمان سوز برای مردم ویتنام داشت " ،پرل هاربر" جناب "پتریک کالسن" هم میتواند بدبختی و ویرانگری
عفریت جنگ را برای مردم ایران هدیه آورد.
در مقاله قبلی گفته شد که "صفر قره باغی" در سمت مشاور سیاسی برای "کنت تیمرمن" و "بنیاد دموکراسی در ایران" کار می کند.
"کنت تیمرمن" همان است که در سال  0691در مجله "کوئین" اورشلیم گفت که "برای ان که اسرائیل ماندگار باشد باید کشورهای
بزرگ خاور میانه در هم شکسته و تجزیه شوند" .از دیگر همیاران و همفکران دلقک سیاسی داالس "صفر قره باغی" (با نام خود
ساخته آرش ایراندوست) همین جناب "پتریک کالسن" است که ذکر خیرش رفت .قره باغی در سایت خودش "جنبش طرفداران
دموکراسی ایران" به دفعات از "پتریک کالسن" نام آورده و سخنرانیهایش را درج کرده است.
اگر در گوگل نام این دو یار غار را جستجو کنید  ،صدها لینک را پیدا خواهید کرد.

نقطه مشترک "صفر قره باغی" " ،پتریک کالسن" و "کنت تیمرمن" جنگ با ایران و در هم شکستن ایران و تجزیه آن می باشد .بر
ماست که این آمرین و این عاملین را در پیشگاه مردم ایران افشا کنیم.
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