
.                                                                ( Robert  Devid   Steele )  یوید ستیلید   رابرت: نویسنده  مقاله

.                                               «7802-80-80»انفارمیشن کلیرنگ هوز: مرجع وتاریخ نشر

.                                                                    «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام :  برگردان

-----------------------------------------------------------------                                                          

                                                           « هک »امریکا راروسها انتخابات  ایاالت متحده      

      بق   سوس سا ن چند واقیعت ازجا بیا نه نموده اند ،     

                                                                 «سی آی ای»ن  سازما                     
    The Russians  did not „Hack“  the US  election –a few  facts  from  a 

former „CIA“ spy.                                                                     
متحده امریکا    ایاالت  دولت توسط  که   تخطی و  دروغگوی  از   عمیقا   من  

« FBI»فدرال   تحقیقات  دفتر   « CIA»  اطالعاتی  سازمان  بویژه  توسط  و

یریت  اطالعات  با تصویب صریح وروشن از مد« DHS»ووزارت امنیت ملی 

« هک»را   ت امریکا با انتخا  اینکه  روس ها  امریکا مبنی بر«  DNI»ملی 

                                                                                                                                            .شم  نموده اند ناراض وناخرسند میبا
دروغ  آن من همین اکنون:  وزارت دفاع و دفتر مرکزی اطالعات ناروی

    برای تریلیون دالر «5»ما درحدود : فته بودگکه چنین  چینی را بخاطردارم  گمحض دی

 یمیده ابمصرف رسان  یجریا تا نا   افغانستان  ازجنگ  مختلف  ومشاغلمصارف جنگ 

  نیروهای اروپا ، اما  اصل  موضوع  ازاینقرا بود  کهل  به شماوبویژه مبالغ هنگفتی را 

سی آی )  ن سازما و   (ناتو)  شما لی اتالنتیک  یمانپ  با  ری درهمکا   می سویدن نظا

بزعم  سویدن   روس در آ بهایزیردریا یی یک که  چنین جعل سازی نموده بودند (ای

                                                                                      .  (  چنین نبود  که  هرگز)بود  دیده شده آنها 

                                                                                                   

میتوانم  بگویم   که همچو ادعا ها ی   «سی آی ای»   من  بعنوان یک جاسوس سابقه دار



رهبران کنونی دولت  همه دروغ محض   بوده  ودرواقیعت  یک  عملیات  پرچم سا زی  

ت  جعلیا همه   این دروغین  است «  یچکس نه  مرده ا سته»  سا زما ن داده شده ای  

« John Brennan»تنظیم مینماید  من جان  برینن   «سی آی ِای»سا زمان  ودروغها را

ازبین رفتن   را به ارتباط این دروغگویی ها که باعث« سی آی ای »یر  دایرکتر ویا مد

،وازسوی دیگر تازه ترین  گذارش امنیت دولتی وملی   اعتماد عامه میگردد مسول میدانم

«DHS » و«FBI» دیگر بمنظور جستجوی  کوچک گذارشاتی که توسط شرکت های  و

مطلق   ازدروغ  تی  بجز گذارشا  میگردد  راههای بخاطر  منا فع دولت  ترتیب وتنظیم

 .  یگری نیست چیزی د

به قصر سفید  به نسبت کمبود  ( ۴۹۹۱)رسال من اولین نویسنده  مکتوبی بودم  که د        

بروی ( هکرها)به ارتباط ار دادم  ودرهمان سال بود که من یبری هشد ویا عدم امنیت سا

(  0991)ل   وهمچنان من قبل از ساآغازگر گفت وشنود وسخنران بودم  سیاره زمین باز

(  ۹۹۹)امریکا  که در آن اژانس  امنیت  ملی  که درکنفرانس بین المللینه کسی بودم  یگا

توسط موترهای   نماینده شامل کنفرانس که( ۰۹)نماینده  اشتراک نموده بودند واز آنجمه 

تشریف اورده   به این کنفرانس بغرض  شنیدن وگوش فرادادن  سرویس  از  فورت میید

  Emmanuel)پا نل  آن به  ایمینول گلدشتاین راجع به هکرها صحبت نمودم که بودند

Doldstein( )7088 )منجر شد .                                                                              

:                                 دراینجا حقایق چندی وجود دارد که من این حقایق رااز اظهارات وبیانیه های اعم از     

بینی  ،  ویلهیم ( Craig Murray)مورای  ،  گریگ( Julian Assang)جولیان اسا نژ 

(Wiliam  Binney )جیمز  بمفورد  ،(James Bamford )ی مک گوبرن ،  ر(Ray 

McGovern ) فلیب گیرالدی  ،(Philip Giraldi ) ،  جان  مک آفی(John  McAfee )

                                                                                         .ودیگرها که نخواستند از آنها  نام برده شود  کاماًل درک نمودم 

سیی اعم  کردند دوحزب سیا« هک» تنها مردمیکه انتخابات  ایاالت متحده امریکا را   *

 Bernie)حزب دموکرات علیه  برنی سندر  –موکراتها وجمهوریخواهان بوده است  از د

Sanders )ات فعاالنه توطیه نمودندوبااستفاده ازدستکاری درماشینهای رای  دهی بصور

انتخابات دولت ) یا « primaries» الکترونیکی درحدود سیزده نواحی  اولیه انتخابات  

درسطح که  در آن  اعضای حزب  برای انتخاب یک فرد وابسته  به حزب  سیاسی خود 

سه میلیون رای مرد ها را بطور   درحدودواین  حزب ،  را به سرقت بردند( رای میدهند

 ماری داخل نمودند ودرعین زمان رای شرادر یچنان رای بیگانه وغیرقانونتکراری وهم

ن را باطل   پوستا  با استفاده از ا بزارهای مختلف یک میلیون رای سیا هجمهوریخواهان 

                                                                           .  وازبین بردند که درشمارش آرا محسوب نشود

روس ها وهمچنین اسرایلی ها ،  فرانسوی ها ،  الما نی ها ، چینا یی ها  ویا هر کس   *



کترونیکی  لکاماًل حس کنجکا وی را در بسر رسا ند ن  جا سوسی ادیگری دراین سیا ره 

رند و تالش بخرچ  میدهند  که دراینمورد  اطالعات برعلیه  اهداف سیاسی  امریکا را دا

چندی را بد ست آورند ولی آنها هر گز درپی آن نمیبا شند که  اطالعات بد ست آمده شان 

یعنی  بطورعموم آنها  اینرا  وظیفه  خود مید ا نند که هک های شان را ) را افشا نما یند 

                                          (.یند  ویا آنرا  افشا نه مینما  هندن ندنده اند  آن  هک ها را  نشاکه در هرجا بسر رسا 

به ویکی  ( DNC) موکرات د از کمیته ملی حزب  ن اطالعات  محرم ش شد افشا ویا فا *

امریکا    منیت ملی ت ا ما وخشم  ازجمع مقا  یتی رضا شی از نا نا( Wiki Leaks)لیکس 

 ه بوددراینمورد مرتکب اشتباه بزرگی شدنم هیالری  علیه هیالری کلنتون  بود چونکه خا

به عربستان ( IP) پروتوکول انترنیت  به ادرس را  دهطبقبندی ش  اطالعات که اووآن این

مجا زی که   سترسی موکرات با د ملی حزب د کمیته   وخود  فرستاده بودوقطر سعودی

  و داشت  نسخه ها ویا کاپی های  این اطالعات واسناد محرم را به اشتراک همه گذاشته 

(   Wiliam Binnei) در اظهارات  وبیا نیه های  ویلهیم بینیاست که ی این همان  حقیقت

                                                             .انعکاس داده شد (John Assang  )نژ سا وجان ا( Criag  Murray)موری وکریگ 

(  یک جمله خردمندانه  را بکار برم  من اینجا خواستم که)قرارگرفتن ویا مواجهه شدن  *

سابق ریس کمپاین تبلیغاتی هیالری کلنتون در انتخابات = John Podesta) جان پودستا

یک عمل سیاسی  بسیار غیر  شدن   کبمبنی به مرت( «  7800»ریاست جمهوری سال 

که   میگردد  زمینه چنان مساعد  با بکار برد امکانات بسیار قوی   (بچه بازی) اخالقی 

شرتی  برخورد معا  اورا با  اش( password)بخاطر  هکرنمودن  رمز انترنیت  یعنی 

زند  که  بعدًا قادر به  میسانی   یت میا یک سا  رمز گوگول  اش ازطریقبه تغیر  وادار

میپردازند  این هکر درزندان درایاالت متحده ( podesta)ستا  همه ایمل های پودسرقت 

همه   یستا پودیعنی     او  که  است   به واقیعت  قرین  امریکا صورت میگیرد که تقریباً 

                                                                  . تی امریکا داده است نه به روسیهاطالعات را به یک  سرویس اطالعا

بعد از   پولیس نیویارک  بویژه  که توسط د یپا رتمنتژ ش سازی ویا لیکا دراخرین فا *

صورت   (Anthany Weiner) انتونی واینر از( Laptop)پ  دره نمودن  الپ تا مصا

مختلف از   به ادرسهای  ایمل ها  ( 05888)حدود در گرفت چنین اشکار شد  که تقریباً 

که این ایمل ارسالی به    فرستاده شده است   ین بید هما  العانم  آنجمله به ایمل ادرس خا

یکی از ایمل های اصلی  مربوط به موضوع مورد نظر دریافت میشود    ین بید خانم العا

دری را  ما ایمل اصلی و  امریکا این  داخلییا اداره پولیس   (FBI)اف  بی آی  که بعدًا 

وسط  دیپارتمنت  پولیس زد  اما  نه قبل از نسخه برداری  آن ت ازدیگر ایمل ها جدا میسا

شواهد انکارناپذیروصریح مبنی برخیا نت اذعان نمودکه دراین ایمل اصلی  بایدنیویارک 

تغیر رژیم  درازای تعهدبرمال میشود که آن هردو باوهما العا بید ین های هیالری کلنتون 

                                                                                                        ایمل  این   که  دناورمی  ست  دریمن وسوریه پول هنگفتی از عربستان سعودی وقطر بد



                                                                                            

                                                                            هیالری کلنتون  وهما عا بد ین                       (Podesta)پود یستا 

که درپهلوی آن  سلسله از تمام اطالعات ود شمیهمین مضمون ومحتوی به بیرون  افشا با

د وایمل ها  این اسنا  دربعضی ازکه    میکندمحرم طبقبندی شده دیگر نیز به بیرون درز

تنها بچه بازی  د که در رده های باالی حزب دموکرات ها نهست می آی شواهدی بد نچنی

                                                                                                                                                                                     بلکه همجنسگرایی  بین جنس مونث نیز وجود دارد                

                                  

                                                                                                                           
   ( Anthony Weiner)انتونی واینر                                    

این تنها سرویس های  اطالعاتی خود ایاالت متحده امریکا  است  که  همواره   ناظر  *

سیاستمداران  ومقامات بلند رتبه امریکا میبا شد یعنی   به  جاسو سی  فعالیتهای  سیاسی

(  NSA)وکسب اطالعات درمورد آن مقامات اشتغال دارند بویژه  سازما ن امنیت  ملی 

ی انتخابی ونمایندگان مردم را درتحت  که همه سنا تورها (CIA)واداره اطالعات مرکزی 



را  « اوباما»چنانچه آژانس امنیت ملی امریکا  بارک سوسی  شان قرار داده اند   نظر جا

پیگرد قرارداده بود  وازجا نبی هم  این ادارات  تور جوان بود تحت  یک سنا او آنوقتیکه

ولی    قرارداه اند  جا سو سی  تمام رسا نه ها ومید یا را نیز تحت پوشش جا سوسی شا ن

علیه  تهمت زدن   که   شان شود  اینستآنچه که باید  دراینجا  از آن بصراحت   خاطر ن

یک   روس ها مبنی بر تداخل آن کشور درموارد کسب اطالعات از ایاالت متحده امریکا

ون یک  بد و  دروغ محض  چیزی دیگری نمیباشد  یعنی یک خبر بدون  تفسیر وتفصیل

امریکا  به معنی دروغگوی  است  که خا ینن چند ی در ایاالت  متحده  منبع موثق  خود 

وحامیان جنگ وخشونت  بخاطر تهدید صلح ورفاه مردم امریکا به همچو  دروغبا فی ها  

                                                                                                                  .مشغول اند 

ازی های المان در اروپا  و رهبران نیو این اکنون کاماًل محتمل است  که پیشوایان نیو ن*

 امریکایی درتبانی ودرهمکاری باهم  درصد د  آغا زجنگ(نیوکان های )محافظه کاران 

                            

در فرانسه                                                                                  ( Rothschid)روتشیلد قصر مربوط  به خانواده            

وحسابدهی  ارشد   گی با روسیه اند ، ترور سفیر روسیه در ترکیه ،  ترور مامور  رسید

ه بلند رتبه ناتو ب  بیلیون دالر  بودجه  که توسط  مقامات( 758)به ارتباط افشای  (  ناتو)

داده شده است  ویا    رشوه ستمداران  سیا دروغین  به   خاطر  کارسازی  عملیات پرچم

به همکا ری وتبانی نهاد جاسوسی ) اجرای  عملیا تهای مختلف پرچم دروغین درفرانسه 



دیگر همه  درجاهای   دروغین  م چپر  والمان  وهمچو عملیا تهای(  «Mossad»موساد

یکه  جنگ  برای  ، تا جاع  جنگ  سوم جها نی  میبا شد وراطر شبخ  همه تالش های و

نی  اند  خانواده پرنفوذ یهودی الما)  الما نی  روتشیلد شهرلندن  ووالستریت و واتیکان و

                                                                                     .  کسب وکار  مبدل شده است به یک میل ( شند  یم المان میبا داران بسیار قدککه از بان

به نظر من  خبر خوب وخوش  به ارتباط عدم  وقوع جنگ سوم جهانی  که وجود دارد    

این   که   است  دونالد ترومپبه نفس   واعتماد والدیمیر پوتیناری  ترکیبی  از خویشتند

یعنی  ) صفتی مانع خشونت و جنگ وجدل  یسته  انسانان  خوب میباشد  هردو صفت  شا

در انتظار   باهوش وهمه مردم ( بعنوان  یک چانس  خوبتر وبهتر میتوان درنظر گرفت 

اولین بار    برای  تاریخ از جهان به کاخ سفید  اند  مبنی بر اینکه در دونالد ترومپورود 

تی با کفایت  اطالعا سان کارشناازاینکه  –مردم به  آرمان طوالنی خود نزدیک میشوند 

 به تامین  به عمق موضوع دیرینه یعنی ود گردهم  می آینباز نشسته وشهروندان  باهوش 

صلح وآرامش بینهم به جروبحث میپردازند  ونشا ن میدهند که  هردو جا معه اطالعا تی  

 مخفی امریکا وهموطنان در سفر شان  به این باور  دست می یابند که رسانه های ایاالت

د یگر در مورد  هرچیزی  وارداتی  ( « مترقی» اعم از جریان اصلی و )متحده امریکا  

                                                                                                   .اعتماد وبا ور نمیکنند 

شند  توجه آنها را به  سه  میباموضوع  مربوطه   به کسانیکه خواهان معلومات بیشتر     

                                                                               : لینک های ذ یل معطوف میدارم 

Robert Steele: The DHS-FBI Report Against the Russians is Absolute 

Crap — Our Own Traitors, Not the Russians, Are the Real Enemy – 

UPDATE 3 

Berto Jongman: James Scott, Institute for Critical Infrastructure 

Technology on John Brennan and CIA Being Full of Crap… 

Russians (Search Results) @ Phi Beta Iota 

آنهایکه مایل به درک چگونگی  موفقیت تصادفی  دونالد ترومپ در انتخابات ریاست      

                          جمهوری ایاالت متحده امریکا  با وجود  تمام مشکالت  در درون  سیستم   با بکارگیری  

                         : روشهای دوازده گانه ای از  تقلب  اند  آنها را به بررسی  دولینک ذیل  دعوت مینمایم 

Robert Steele: Donald Trump, The Accidental President — Under Siege! A Soft 

Coup Rages within a Closed Rigged System… 

http://phibetaiota.net/2016/12/robert-steele-the-dhs-fbi-report-against-the-russians-is-absolute-crap/
http://phibetaiota.net/2016/12/robert-steele-the-dhs-fbi-report-against-the-russians-is-absolute-crap/
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Robert Steele: RIGGED – Twelve Ways the Two-Party Tyranny Rigs the US 

Electoral System to Block Out Independents, Small Parties, and 70% of the 

Eligible Voters 

حقیقت   -به نظر من  حقیقت هرقیمتی که داشته باشد  دیگر قیمت ها را کاهش میدهد    

حده امریکا ودیگر رسانه یابی از دریچه  سرویسهای  مخفی اطالعاتی  جهانی ایاالت مت

                                                    . های این کشور غیرممکن میباشد  برای دریافت حقیقت باید به یکدیگر نگاه  کنیم 

 Robert)رابرت دوید استیل :   چند سطری درمورد نویسنده این گذارش ویامقاله         

David Steel)  سابق امریکا ویکی از اولین کسی است  که تمام فعالیت یکی از جاسوس

ملکی  وایجاد    های خودرا درجنگ علیه تروریزم  بکار برده است  واو همچنان دربخش

شخص اول میباشد ، اکنون « 0908»طی سال ( MCIA)دستگاه تفنگداران سازمان سیاه 

غیر انتفاعی  است او  مدیرعامل شرکت اطالعاتی شبکه زمین که یک شرکت  آموزشی 

                                       .میباشد که او به تحلیل وتجزیه جامع مصارف اقتصادی این شرکت کارو فعالیت مینماید 

اظهارات شامل این گذارش  مربوط  به نقاط نظر  خود نویسنده میباشد  : یاداشت           

              .او کدام مسولیت مشخص ندارد  وانفارمیشن کلیرنگ هوز به ارتباط اظهارات

                                         1122-2-21یم سالمها   با تقد                  --------------------   
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