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روزپیش گزارشگربی.بی.سی. لندن (مؤسسه سخن پراکنی انگلستان) دربرنامه فارسی مصاحبه اي ترتیب داده وبه مصاحبه شونده  چند
ایران ، عراق، اردن ، و سوریه ، که کشورهاي میگویدکه هیچ کشوري نیست که مرزهایش باخون وخون ریزي تعیین نشده باشد، ازقبیل امریکا، 

 که سازمان ملل متحد جعلی هستند که بعدازجنگ اول جهانی ومتالشی شدن امپراتوري عثمانی بوجودآمده اند، وبالفاصله اضافه می کند
   تشکیل دولت اسرائیل رابه رسمیت شناخته.

 ددارد:درهمین قسمت کوتاه گفتگوچندنکته فریبکارانه وغیرواقع وجو
 :هاین مزدور نادان و مأمور انگلستان تا این حد مردم جهان و بویژه مردم ایران را ساده لوح وبی اطالع میداند که باوقاحت تمام میگوید ک

به وجود آمد؟!. اسناد  چه زمانیاسمی از انگلستان نمی  برد که انگلستان چگونه و   مریکا و ایران بعد از جنگ اول جهانی بوجود آمده اند!،آ-1 
پیش گواه براین است که زمانی که جزیره نشینان انگلستان درغارها زندگی میکردند وبا  تاریخی و آثار بجاي مانده از هزاران سال قبل

ه نمونه آن ماهیگیري وگوشت حیوانات ارتزاق نموده وبه راهزنی دریائی مشغول بودند، ایران داراي تمدنی بزرگ و حکومت سکوالر بوده ک
منشورکورش بزرگ است که انگلستان آن رابه غصب بدست آورده وبه وجود آن در موزه کشورش افتخار میکند.  ایران قرنها پیش از موجودیت 

 انگلستان با یونان و روم میزیسته و تمدن کنونی را پایه گذاري میکرده.  
ند اسم برده شود در صدر اسامی انگلستان قرار دارد که نه تنها در جوار کشورش چنانچه قرار باشد از کشورهائی که داراي مرزهاي جعلی هست

کشورهاي ایرلند و اسکاتلند را با خون و خون ریزي ضمیمه کشورش کرد، بلکه در نقاط مختلف جهان، مانند هند، نیمی از آفریقا و آمریکا، 
 ري و استثماري دست به کشتار و قتل عام هاي ده ها میلیونی زد. استرالیا، نیوزیلند، آسیا و حتی اروپا،  در جهت مقاصد استعما

مصاحبه کننده باحیله گري موضوع تشکیل دولت اسرائیل را که ارتباطی به موضوع مصاحبه نداشته به میان می کشد تا زمینه اي براي ایجاد 
 نفاق و دشمنی بین دو ملّت یهودي و ایرانی را بوجود بیآورد.

دولت انگلیس با مردم و تمدن ایرانی باعث جدا شدن افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، مناطق دشمنی تاریخی -2
خورشیدي به 1320قفقاز، بحرین، بخشی از بلوچستان و کردستان شد و اکنون نیز خواب تجزیه بیشتر ایران را میبیند. درقرن اخیرهم درسال 

شی شدن حکومت ایران و کشتار مردم و ویرانی ایران و برکنار کردن رضاشاه بزرگ گردید، همین ایران حمله کرد و باعث متال
بی.بی.سی.دروغگوي فتنه گربراي شوراندن مردم بابی شرمی اظهارمیداشت که رضاشاه تمام جواهرات سلطنتی و اسناد مالکیت منابع نفتی را 

 با خود برد!!   
خورشیدي به ویژه 1342رضا شاه هم چند بار بی.بی.سی. با تحریک آخوندها، ازجمله درشورش سال  براي باج گیري ویا اخطار به محمد

خورشیدي، که دولت انگلیس با همکاري سایر بیگانگان و به کارگیري کارتر، طرح براندازي حکومت محمد  1357درفاجعه ایران ویران کن سال 
 ن نقش راهنمائی و رهبري شورش را به عهده داشت.رضاشاه پهلوي را به اجرا گذاشتند، بی.بی.سی. لند

امروز دولت انگلیس واسرائیل نگران سازش احتمالی ایران وامریکا می باشند به همین جهت چندي است که، فزون بر طرح برنارد لوئیز، براي 
دن بوجود آمدن کشورهاي با مرزبندي جعلی تجزیۀ ایران ، زمزمه بوجودآمدن چهارده کشور درمنطقه خاورمیانه راشروع کرده و بی.بی.سی. لن

ی ازجمله ایران را سر داده تا درصورت اجرا به دنیا بگویند که اینها در حدود یک قرن قبل بوجود آمده بودند!، پس تغییرات اخیرموضوع مهم
 نمی باشد!!!

با مردم و تمدن ایرانی ، چه درگذشته وچه درحال  هم میهنان باتوجه به دشمنی بی.بی.سی. لندن، به عنوان دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس،
نی حاضر، به هرصورتی که میتوانید اعتراض خود را به دولّت انگلیس ابراز و اعالم نمائید و براي نشان دادن نفرت خودازاعمال این سخن پراک

 پاینده ایران    ازدیدن وشنیدن برنامه هاي مزورانه و فریبکارانه بی.بی.سی.لندن خودداري فرمائید.  
 

د بترتیب الفبا جبهه همآهنگ مبارزان ایران  )(سازمانهاي همون
سوئد،  -اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی براي صلح، آزادي و عدالت، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن زنان پارسی

جمعیت آزادیخواهان ایران در فرانسه، جبهه ملّی خارج از کشور،انجمن ، پشتیبانان جنبش دموکراسی در ایران، پیمان براي دموکراسی، 
ایران، حزب دموکرات مردم ایران، رادیو آزادگان، سازمان ایران پاد (آریزونا)، مردم خردپیشگان ریشه اي، جنبش حمایت از مبارزات جمعیت 

سازمان ایران پاد (هوستن)، سازمان ایران پاد (لوس آنجلس)، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطۀ ، )داالسسازمان ایران پاد (آ
همبستگی ایرانیان، سازمان  ، سازمانهمبستگی ایالت و عشایر ایرانمشروطه خواهان بلوچ ) سازمان مان سرباز، سازمان پادشاهی، ساز

همبستگی زنان ایران، شوراي اتحاد و همبستگی نیویورك، کانون اروپایی براي آموزش جهان بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرة همبستگی 
 نایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایرا

 

 

 بین ایرانیان برون مرز پخش فرمائید لطفاً این بیانیه را تکثیر ودر سراسر ایران و
www.iraniandemocracyfront.comآ آدرس تارنماي الکترنیکی:   


