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  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

ی   ھا ه  ظام  نایات   س    و  ای از  ناوری         ش     ه   ر   و
ی   رو ی ل   ی ر  ا ع یات ا ماره  -     ١٥٤٠  

ی راف   ی  و   د    و ا ع   ح  و      ر ی   و        
  اإلهلية املعارف دار
ن وم:    ه و  دو ده  ع   و ی  ی    ا پ     یات ا ع یاد       
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   یادآوری
فنـاوري  بـا نقـاب   (م سـلطه جھـاني   ارشات و مقاالت متعـددي را كـه مـا در زمینـه نظـا         گزكاربران مرسوالت حیات اعلى؛ تاكنون      

مطالعه نموده و در اين زمینه آشنا و ھوشیار ھستند، يازده روز قبل وقتي ر كرده ايم منتش )....بیشرفته و اصول علمي مدرن و 
 ھي بخـشي در ايـن زمینـه نیـاز بـه     اگـ از طبیعي نبودن اين امر مطلع شـديم، و بـراى آ  خبر زلزله مھیب ھائیتي اتفاق افتاد فورا     

پروژه یشرفته پفناوري  ابتدا .جمع آوري نموده تا طي مرسوله اى منتشر نمائیمي را  و شواھدكه كزارشات مفید تا  فرصتي بود   
ذرا گـ را بطـور  در جھـان   آن  و عملیـاتي س موارد كاربرد آزمايشيپمي كنیم، سمعرفي دو مقاله در اين زمینه    با نقل   را   "ھارپ  "

  .ه زلزله ھائیتي را بیان مي نمائیم موارد مربوط باهگآنذكر كرده 
  

ی   پ ر ھا ه  و  ای از ا ار ی  س      ی     ناوری  ش  ع  و ه          ر
High-Frequency Active Auroral Research Program= HAARP  

 سالح مخوف و چند منظوره اربابان قدرت» ھارپ«پروژه 
قدرت ھاي متعدد و خـارق العـاده اي كـه پديـد مـي       ، به واسطه»جنگ ستارگان«، جايگزين زمیني طرح "ھارپ "پروژه : اشاره
خـود را در   «جنـگ سـتارگان  «، ارتش آمريكـا قـادر خواھـد بـود طـرح      »ھارپ«با . محسوب مي گردد آمريكا» سالح نھايي«آورد، 

 .جام مي پذيردكه اين بار طرح برروي كره زمین ان شكلي اقتصادي تر، اما بسیار خطرناكتر، از سر بگیرد، با اين تفاوت

دوراني به وقوع پیوسته و خساراتي گاه جبران ناپذير به بار آورده  بدون شك، فجايع طبیعي در ھر: طبیعي نمامھیب حوادث 
ھاي به ظاھر طبیعي است كه اغلب  آنچه امروز كمتر از گذشته طبیعي مي نمايد شدت عجیب و بي سابقه اين پديده اما،. اند

اين بي نظمي ھاي آب و ھـوايي عمومـًا بـه حـساب تـأثیرات گازھـاي       . برند اھماھنگي كامل بسر ميبا بستر فصلي خود در ن
گلخانه اي اين گازھا وجـود دارد؟ موضـوعي    اما آيا حقیقتًا ارتباطي میان تغییرات آب و ھوا و اثرات. گذارده مي شوند گلخانه اي

 ده و به بھانه اي براي توجیه علـت ھـر فاجعـه طبیعـي تبـديل     صلح سبز را رنگین كر كه مدت ھاست سفره رسانه ھا و فعاالن
معطوف مي دارد، اين واقعیت اسـت كـه امـروز خطـري      اما، آنچه از ھمگان پنھان مانده و توجھات را كمتر به خود. گرديده است

در راسـتاي   سـت و جھان را تھديـد مـي كنـد كـه بـا تغییـرات عجیـب وضـعیت آب و ھـوا در ارتبـاط ا           تازه، از نوعي ديگر، سراسر
و آمريكـا يكـي از ھمـین اربابـان     . دانند، عمل مي كنـد  مي» ارباب جھان«و » قدرت«بلندپروازي ھاي كشورھايي كه خود را يك 

تسلیحاتي بسیار  خود در تالش براي دستیابي به سیستم» جنگ ستارگان«ادامه بلندپروازي ھاي  است كه در» خودخوانده«
پايگاه ھاي مخفي بكاود، تمـامي اشـكال ارتباطـات ھرتـزي را       اعماق زمین را در جست وجويقادر استگسترده اي است كه 

را ھمانند مايكروفري كـه بـه كمـك     رفتارھاي انساني تأثیر گذارد، جريانات آب و ھوايي را تغییر دھد، ھواپیماھا متوقف سازد، بر
و اگـر  ... آمريكـا   اما، نه فقط. به قدرت يك بمب اتمي پديد آوردكند، و يا انفجارھايي بريانامواج كوتاه عمل مي كند، در آسمان 

مرگبار ندارد، اما موضوع آنقدر جدي است كـه سـازمان ملـل در     ھیچ نشاني حكايت از استفاده از اين تكنولوژي» به ظاھر«چه 
را نیـز آغـاز   » زيست محیطي جنگ«پیرامون تأثیرات گازھاي گلخانه اي بر آب و ھوا، پرداختن به مسئله  حاشیه بحث ھاي خود

مسئله دست بردن در وضعیت آب و ھوا با اھداف نظامي ھرگز بخشي  ھرچند كه، به رغم اطالعات علمي موجود. كرده است
وضـعیت آب و ھـواي جھـان محـور ھـیچ       سازمان ملل درمورد تغییرات آب و ھوا نبوده، پیامـدھاي تكنولـوژي نظـامي بـر     از برنامه

موضـوع   و بحث ھاي جاري پیرامون تغییرات آب و ھوا كه صرفا بـر . نگران نكرده است داده و ھیچكس را نیزگفتماني را تشكیل ن
 .واشنگتن را به زير سؤال نمي برد گازھاي گلخانه اي متمركزند، نیز به ھیچوجه اھداف استراتژيك و دفاعي

اطالعات چنداني درمـورد آنھـا در    ل مي دھندكهتغییر محیط زيست به اھداف نظامي بخشي از تحقیقاتي را تشكی تكنیك ھاي
لـوك  «بـا ايـن حـال،    . شده با ھدف بھبود شرايط زيست محیطـي پنھـان انـد    دست نیست، چراكه در پس ديگر پروژه ھاي ارائه

بیانیه ھايي رسمي در آمريكا  ، گزارش ھا و١٩٥٠از سال ھاي دھه «پژوھشگر محیط زيست، خاطرنشان مي سازد،  «مانپائي
 و از آن زمـان، تحقیقـات در جھـت كنتـرل    . تغییر شرايط آب و ھوا تأكیـد دارنـد   شار يافته است كه بر فوايد نظامي تكنیك ھايانت

ممنوعیت استفاده از تكنیك ھاي تغییر محیط   پیرامون١٩٧٧عناصر طبیعي ھرگز متوقف نگرديده، حداكثر آن كه كنوانسیون سال 
 «.صومت آمیز ديگر، از سرعت اين تحقیقات كاسته استخ زيست با اھداف نظامي و يا ھر ھدف

، بـه  »جنـگ سـتارگان  «، جايگزين زمینـي طـرح    (High-Frequency Active Auroral Research Program HAARP)«ھارپ«پروژه 
تـش  ، ار»ھـارپ «بـا  . گـردد  آمريكا محسوب مـي » سالح نھايي«متعدد و خارق العاده اي كه پديد مي آورد،  واسطه قدرت ھاي

شكلي اقتصادي تر، اما بسیار خطرناكتر، از سر بگیرد، با اين تفـاوت كـه    خود را در» جنگ ستارگان«آمريكا قادر خواھد بود طرح 
  .بار طرح برروي كره زمین انجام مي پذيرد اين
چراكه، تنھا راه ارتباط . يدزيردريايي ھا آغاز گرد  و ارائه طرحي به منظور تسھیل ارتباط با٦٠واقع، ھمه چیز از سال ھاي دھه  در

امواجي بـا طـول مـوج بـسیار      دلیل قرار گرفتن در اعماق آب ھا فاصله بسیاري با سطح دارند، استفاده از با زيردريايي ھا كه به
 بنابراين، آنچه اين طـرح بايـد میـسر مـي    . آنتن ھاي بسیار بزرگ را مي طلبد اما، استفاده از اين گونه امواج نصب. كوتاه است

   .ساخت، ايجاد آنتني عظیم آنھم در اليه ھاي فوقاني آتمسفر بود
بدينوسیله بسیاري از اھداف قدرتھاى جھاني به اسم دانش نجوم و علوم فضا و تحمل ھزينه ھاي سرسـام آور         : حیات اعلى 

   .معلوم مي شود...تحقیقاتي عملیاتي آن مانند اداره ايستكاه فضائي ارسال سفینه فضائي 
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را ھدف گرفته، الكترون ھاي آزاد اليه يونوسفر  يك فرستنده امواج الكترومغناطیسي است كه آسمان» ھارپ»  ست؟ھارپ چی
مـي  » منقلـب «اسـت،    درجـه سـانتیگراد برخـوردار   ١٤٠٠كیلومتري كه از دمايي معادل ٢٧٥ارتفاع حدود  را در باالي آتمسفر در

درصد افـزايش يافتـه، ايـن منـاطق را     ٢٠بدينسان، دما مي تواند تا . كند نتقل ميسازد و با اين كار مقادير زيادي انرژي به آنھا م
   .منبسط سازد كامال

نـوعي  ... رم شـدن كـره زمـین و   گبه عنوان عامل لخانه اى   گازھاي  گموضوع  ) به تنھائي (با اين وضع دنبال كردن      : حیات اعلى 
 .دنبال نخود سیاه فرستادن است

موج ھاي بسیار  به يونوسفر، نوسانات وسیعي در اين اليه حاصل گرديده، آن را به آنتني با طول وبا دستكاري در اين تزريق نیر
برد اين امواج بدين ترتیـب بـه ھـزاران كیلـومتر     . تبديل مي كند!) ھرتز  ھرتز تا يك ھزارم٤٠از (مھم و فركانس ھاي بسیار پايین 

 .كنند زمین حتي بدن انسان، نفوذآنھا را قادر مي سازد در ھر چیزي بر روي كره  رسیده،
ھا نیز به  دريايي آمريكاست، اگرچه روس ھا نیز از خیلي پیش بدان توجه دارند و اروپايي پروژه مشترك نیروي ھوايي و» ھارپ»

ر بیـزار  كه، كدام قدرت از تسلط كامل بر كره زمین و افراد بش چرا. رغم اعتراض ھايشان در خفا و از نزديك آن را دنبال مي كنند
 است؟

تـشكیل گرديـده كـه بـر     )  متـر ٢٢( پـا  ٧٢ آنتن به ارتفاع ٣٦٠پايگاه از  اين. آالسكا واقع است» گاكونا«در » ھارپ«پايگاه رسمي 
ھـاي نفتـي ھمجـوار     امكان تأسیس و نصب اين آنتن ھا از سوي مالكان چـاه . كیلومترمربع اشراف دارند ٤٠٠زمیني به وسعت 
 .فراھم آمده است

كوچك انجـام مـي پـذيرد، اسـتوار      براساس تجاربي پنھان كه سال ھاست در اين منطقه» ھارپ«مورد استفاده پروژه  وژيتكنول
كه در اصل يـك سـالح كـشتار جمعـي اسـت كـه بخـشي از        » ھارپ» ھدف عمده. بوده و پیشرفت ھاي بسیاري داشته است

كنتـرل انديـشه بـه      به حساب مي آيد، عمدتا بـر دانـش دمـا و   آمريكا (Joint Vision 2020) «٢٠٢٠ويژن  جوينت«برنامه نظامي 
ظاھر با ھدف كاوش ذخـاير نفتـي و كـاني ارائـه گرديـده اسـت، امـا         اين طرح به. منظور آزمايش بر روي مردم متمركز مي گردد

 .خطري براي بشريت محسوب مي شود اھداف پنھان آن
بررسي حوادثي كه ناشي از عوارض فعالیـت ايـن مركـز بـود ماننـد      " عامل ناشناخته"در سريال علمي و مستند   : حیات اعلى 
   .كار خود به تصوير كشیده شده بودھاني افراد مختلف در منازل و مراكز گكباب شدن نا

بـسیاري از دانـشمندان و كارشناسـان تـسلیحاتي، و نیـز نماينـدگان       » ھـارپ » اجـراي پـروژه   اروپا  پارلماني سبزھاينگران
كه مشاورت نمايندگان پارلمان » گراتان ھیلي» به طوري كه، يك كارشناس انرژي به نام. ا بسیار نگران كرده استاروپا ر پارلمان

. خاتمه بخشد» جھاني پايان«درحال جمع آوري اسنادي است تا به كمك آنھا بتواند به اين طرح  اروپا را برعھده دارد، ھم اكنون
پارلمان اروپا را عھده دار است، مسئولیت اين پرونـده را بـه عھـده     ست گروه سبزھاي، نماينده بلژيكي كه ريا»مگوا ھالووت«و 

 و -پارلمان اروپا به فشار بر نـاتو  مسئولیت رسمي پیگیري درخواست ھاي اعضاي گروه خود براي توضیح و وادار ساختن گرفته،
تـسلیحات   تأكید دارد كـه ايـن نـوع   » مگدا ھالووت«. ت، با اوس-به تمامي سؤاالت الزم از اين طريق، وادار كردن آمريكا به پاسخ

 .را نیز به خطر اندازد عالوه بر پیامدھاي زيست محیطي، مي تواند آزادي ھاي فردي و دموكراسي
چھـره واقعـي و پنھـان     از دانشمندان، پژوھشگران، روزنامه نگاران و فعاالن محیط زيست بـه امیـد كـشف    از ديگر سو، بسیاري

معرفـي شـده اسـت، نقـش     » ساده و بي خطر«برنامه تحقیقاتي  كه از سوي نیروي ھوايي و دريايي آمريكا يك» ھارپ«پروژه 
پـروژه در آمريكـا وجـود     قدر مسلم آن كه، ھیچگونه اتفاق نظري در مـورد ايـن  . ارتش آمريكا ايفا مي كنند كارآگاه خصوصي را در

، يك شخـصیت  »روزالي تربل«مانند دكتر . به شدت معترضند» علمي» ندارد و شھروندان آن به استفاده از اين گونه روش ھاي
پیرامـون تـأثیرات پـروژه     مـسئولیت تحقیقـات  » ريگـان «و بـسیار شـناخته شـده كـه در دوران رياسـت جمھـوري        علمـي رده بـاال  

 است، تأكیـد مـي   درحال حاضر مشاورت پارلمان اروپا را عھده دار وي كه. را برعھده داشته است» جنگ ستارگان«تسلیحاتي 
ھـوايي بـه عنـوان يـك سـالح بـالقوه        دانشمندان نظامي آمريكا تمامي توجه و تالش خود را بر روي سیستم ھاي آب و كند كه

 .متمركز ساخته اند
را دارد كـه در ايـن   » چنگ«معناي ساز » ھارپ«. توضیح م(» نوازند فرشتگان با اين ھارپ نمي«، كتابي با عنوان ١٩٩٥در سال 

منظور خـود را بـا بـازي بـا ايـن واژه ادا       ويسندهجا ن
مي كنـد،   را محكوم» ھارپ«كه پروژه ) كرده است

ــرار    ــرين كتــاب ســال آمريكــا ق در شــمار پرفــروش ت
 .گرفت

ــروژه  ــاالت   » ھــارپ«پ ــشار مق ــه لطــف انت درواقــع ب
روزنامـه ھـا و نیـز برنامـه ھـاي متعـدد        متعـددي در 

در پـي ايـن    تلويزيوني در اين زمینه، افشا گرديـد و 
افشاگري، موجي از مخالفت ھا در برابر اين پـروژه           

میان مخالفان ايـن طـرح، اطالعـات     از. شكل گرفت
» ويلیـام  ريچارد«ارزشمند دو دانشمند به نام ھاي 

فیزيكـدان  (» زيلینسكي«و پروفسور   ) شیمي دان (
به نگـارش  ) الكترونیك كوانتومي آلماني و متخصص

 بـه گفتـه  .  انجامیـد »ھارپ«كتب متعددي پیرامون 
ايــن كارشناســـان، قـــدرت عظــیم ارســـال انـــرژي   

ھــواي ھــر  مــي توانــد بــرآب و» گاكونــا«ايــستگاه 
كشوري تأثیرگـذارده، پیامـدھاي مثبـت و يـا فجـايع         

زلزله ھـاي شـديد، سـیل ھـا،      بي شماري از قبیل
 بدينــسان، پــروژه. بــه بــار آورد... تــسونامي ھــا و

» تارگانجنـگ سـ   «كه مكمل زمیني طـرح      » ھارپ»
انتـشار خـود    است، به دلیل ماھیت ويـژه سـیگنال  

 .آمريكا محسوب مي شود» سالح نھايي«
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ھاي باال انجام پذيرفته و در آفاق شمالي به اجرا درمي  در پس اين تحقیقات كه در زمینه فركانس میلیون دالري٣٠پروژه  يك
منطقه يونوسفر جلوه   آمريكا مي كوشد آن را تحقیقاتي درمیلیون دالري نھفته است كه ارتش٣٠پروژه  آيد، در وھله نخست يك

 چه به لحاظ انرژي و وقتي كه صرف آن مي سازند، و -از ھیچ تالشي بانیان اين طرح به منظور جلب اعتماد افكار عمومي. دھد
نـیم طـرف ھـاي اصـلي     كـه مـي دا   معھذا، ھنگـامي .  فروگذار نیستند-دالرھايي كه در راه تبلیغات ھزينه مي كنند چه به لحاظ

 آمريكا ھستند، باور اين مطلب كه پروژه مزبور فاقد اھـداف نظـامي اسـت، بـسیار     قرارداد نیروي دريايي و ھوايي و وزارت دفاع
 .دشوار مي گردد

تشكیل گرديده كه چندين ھكتار  از تأسیساتي گسترده» ھارپ«درواقع، پروژه  چیز شباھت دارد؟ به چه» ھارپ«در عمل 
 اين محل چندان نیز.  را به خود اختصاص مي دھد-آالسكا» آنكوريج«شرقي   منطقه اي كوچك در شمال-»گاكونا« ھاي از زمین

قرار دارد كه درعین حـال   (Arco) «آركو«شركت  دورافتاده نیست، چراكه تأسیسات مزبور در جوار ذخاير گازي و نفتي متعلق به
 . به خود اختصاص مي دھد وشركت پوششي اين تجھیزات نیز ھسترا» ھارپ» امتیازات تكنولوژيك تشكیل دھنده

نـصب  » بـاتروويچ بیلـدينگ  «در » دانـشگاه آالسـكا  « كـه در  -ھاي كـره زمـین   به يكي از قدرتمندترين رايانه» ھارپ«عالوه براين، 
متري در آن ٢٠ آنتن ٤٨در آغاز  درخصوص ظاھر آن نیز بايد گفت كه محیطي وسیع و بدون درخت است كه. مرتبط است -گرديده

اين  طبق اين پروژه، سپس بر تعداد. فرستنده اي به قدرت يك میلیون وات متصل است ھريك از اين آنتن ھا به. نصب گرديده بود
.  آنتن به دست مي آمد٣٦٠وات افزايش يافت كه از  آنتن ھا و قدرت و رقم فرستنده ھا افزوده شده، قدرت نھايي به يك میلیارد

 .سوزانند  تن مازوت در روز مي٩٥ اسب بخار تغذيه مي شوند كه ٣٦٠٠به قدرت ھريك   توربین٦ ھا توسط فرستنده

مي كنند،  رسمي، دانشمنداني كه بر روي اين فرستنده راديويي غول پیكر كار به طور آيد؟  اين تشكیالت به چه كار مياما
از اليه يونوسفر بھره گرفته، آن را به سالحي ساخته » ھارپ» پس پرده،با اين حال و در . قصد مطالعه بر روي يونوسفر را دارند

  .مبدل مي سازد شده از انرژي
از ارتفـاع متوسـط    ايـن اليـه  . استراتوسـفر بـوده، از اجـزاي يـونیزه بـسیار پربـاري تـشكیل گرديـده اسـت          يونوسفر اليه فوقـاني 

وجـود ايـن اليـه كـه تـراكم انـرژي در آن بـسیار        . بـاال مـي رود   يكیلـومتر ٦٠٠كیلومتري سطح زمین آغاز مي شود و تا ارتفاع ٤٨
را در برابـر پرتوھـاي زيانبـار     را ايفـا و مـا  » سـپر «سیاره ما حیاتي است، چراكه ھمانند اليه اوزون نقش اساسي  باالست، براي

 ي خورشـیدي و »و توفـان ھـا  بادھـا  «اجزايي را كه بار الكتريكي داشـته و از   اليه يونوسفر ازجمله. خورشید محافظت مي كند
توسط تعدادي از دانـشمندان انجـام پذيرفتـه     تحقیقاتي كه از يك قرن پیش. خود مي سازد» جذب«كیھاني به وجود مي آ يند، 

مناسـب   كه از زمین محافظت به عمل مي آورد، مي تواند به كمك يك تكنولوژي» انرژي مانتوي«است، نشان مي دھد كه اين 
 .ك و بسیار مھم مبدل شودبه سالحي استراتژي

، يك دانشمند كروات و مخترع »نیكالتسال» طراحي گرديده كه خود از تالش ھاي» برنارد ايستالند«براساس تحقیقات  «ھارپ»
از جملـه   «تـسال «.  الھـام گرفتـه اسـت   -آلترناتیو و نیز جريان سه فـازه را مـديون وي ھـستیم     كه جريان-نبوغ اوايل قرن بیستم

 كیلـومتري انتقـال   ٤٢انرژي الكتريك بدون كمك كابـل در فاصـله اي    نیان نھاد كه اجازه مي داد مقادير بسیار بااليي ازروندي را ب
تـأمین ھزينـه   . اختـصاص داد  و پديـده ھـاي الكترومغناطیـسي   » انـرژي يونوسـفريك  «اعظم تحقیقات خـود را بـه    وي بخش. يابد

برعھده داشتند، اما اين حمايت بعدھا به داليل مالي » وستینگھاوس» شركتبانكدار و » جي پي مورگان«را » تسال«تحقیقات 
  .گرديد متوقف

است، ھمان برقي كه ھمه ما امروز آنرا مصرف مي كنیم و به دروغ      AC مخترع اصلي برق خانكي      "نیكوال تسال " :حیات اعلى 
ھمـه  (اما نیكوالتسال جون اختـراع ديكـري كـرد كـه      بود، DC  صنعتيشھرت داده اند، اديسون مخترع برق "اديسون"آنرا به نام  

 قارونھـاى  )ند بـرق را از ھـوا بكیرنـد و مجانـا مـصرف كننـد      ستمصرف كنندكان با نصب يك آنتن ساده در حیات منزلشان مي توان        
ع كـرده   خود را از طرحھاي او قطـ يبا طرح او مخالفت كرده و حمايت مال  ؛جھاني كه قصد استثمار بشر بوسیله برق را داشتند        

نیز با فاصله كوتاھي آزمايشكاه او را  و ، كلیه نقشه ھا و كزارشات علمي اين طرح را ربوده؛س به آزمايشكاه او دستبرد زدهپس
در تـصادفي بطـور مـشكوك كـشته شـد، و      بالفاصـله   بعد از اين واقعه بیمار شده و او   و از بین رفت،    كه بكلي سوخت  آتش زده   

 .اه بود شھرت دادنداع برق خانكي را به نام اديسون كه با آنھا ھمرراخت
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الكترومغناطیسي، بین سال  در زمینه انرژي» تسال«با استفاده از تحقیقات اولیه » ايستالند برنارد«اندكي كمتر از يك قرن بعد، 
و تكنولـوژي ھـاي مـشتق از آن در زمینـه     » ھـارپ «رساند كه ساختار پروژه   تحقیق خود را به ثبت١٢ نتايج ١٩٩٤ و ١٩٨٧ھاي 

-آپتي«نیست، بلكه شركت » ايستالند» اما، امروز مالك اصلي امتیاز اختراعات ثبت شده ديگر.  تشكیل مي دھندرا تسلیحات
ھنگام  از. كه در پس خود نیروي دريايي و ھوايي و نیز وزارت دفاع آمريكا را دارد ، يك كنسرسیوم نفتي است(Apti-Arco) «آركو

 مـسدود گرديـده و   - حتـي بـا اھـداف پزشـكي    -الكترومغناطیـسي  زمینـه انـرژي  ، ھرگونه تحقیقي در »ايستالند«ثبت تحقیقات 
 .نويدبخش وسیعي از علوم و پزشكي به انحصار منافع ارتش آمريكا درآمده است بدينسان، میدان بسیار

ر، و سپس يونوسف برپايه نشانه روي مجموعه اي از امواج بلند به سمت» ھارپ«كاررفته در  تمامي تكنولوژي به !جنگ امواج؟
از يونوسفر به كمك امواج بلند، ايجاد آينـه مجـازي عظیمـي     پیامد بمباران منطقه اي مشخص. مشاھده نتیجه آن استوار است

براي تصوير بھتر . مي دارد اين آنتن مجازي فركانس ھايي بسیار كوتاه رابه زمین ارسال. آنتن عمل مي كند است كه ھمانند يك
عظیم » مايكروفر«مجازي كه بدين شكل در آسمان پديد آمده است، نوعي  گفت كه عالوه بر آنتنعمل صورت گرفته، مي توان 

در ايـن لحظـه از آسـمان عبـور      و واي به حال ھواپیماھا و موشك ھايي كه. مشخص از يونوسفر به وجود مي آوريم در بخشي
رونیكي، رادارھا و ديگر دستگاه ھاي راديويي سیستم ھاي راھنماي الكت برحسب قدرت فرستنده ھا، مي توان ھمچنین! كنند

  !كرد» كباب«ھا و فضاپیماھا را كامًال مختل و يا آنھا را به سادگي  اين موشك

فوق كوتاه، اين امكان نیز پديد مي آيد كه پوسته زمین تا اعماق بـسیار   از ديگر سو، به لطف آنتن مجازي تشكیل شده از امواج
ديگر ھیچ » ھارپ«تمام مدعي اند كه به كمك  نظامیان آمريكايي با افتخاربدين ترتیب، . رافي شوداسكن و به نوعي راديوگ زياد

طبق ... دارد مخفي زيرزمیني خود را كه پناھگاه سالح ھاي ھسته اي ھستند، پنھان نگاه كشوري قادرنخواھد بود پايگاه ھاي
دريايي ھايي كه در اعمـاق آب در دورتـرين نقـاط اقیـانوس ھـا      زير تحقیقات كارشناسان تسلیحاتي آمريكا، ھمچنین مي توان با

را كـه وارد فـضاي ھـوايي آمريكـا      - «فريتـو « حتي ھواپیماھاي -ارتباط برقرار كرده، ھر نوع موشك يا ھواپیمايي  سیر مي كنند،
  اعم از ھسته اي يا-منايجاد يك سپر محافظ كلي است كه قادر باشد اھداف دش ھدف نھايي،. شوند، رديابي و يا نابود كرد

بـه ويـژه جلـوگیري از    » ھـارپ «بـاالخره، ھـدف    و. »بپـردازد « را از يكديگر متمايز ساخته، به شیوه اي متناسب به آنھـا  -متعارف
صاحبان آن   عالوه بر اين، با تحقق اين پروژه،.ماھواره اي دشمنان در منطقه اي مشخص است برقراري كلیه ارتباطات راديويي و

  .غیرقابل نفوذ مبدل سازند  توانست سیستم ارتباطاتي خود را به سیستمي تقريبًاخواھند
آنقدر خطرناك و آسیب   كه تنھا با فاصله جند سانتیمتري توانائي اسكن اعضاي انسان را دارد اكر اشعه راديولوزي:حیات اعلى

ن كس اظیمي كه مي تواند اعماق زمین و دريادر مقیاسي به اين عنده است، بر واضح است كه تشعشعات امواجي راديوئي زن
مي تواند باشد، خصوصا براى كساني كه مستمرا در مناطقي زندكي مي كنند كه مـورد اسـكن       نمايد جقدر خطرناك و بیماريزا      

  .مراكز جاسوسي نظام سلطه جھاني است
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روزالـي  «دكتـر  . گـردد  مـؤثر واقـع مـي   خواص الكترومغناطیسي آنھا سالحي است كه به شكلي وحشتناك  استفاده از امواج و
اين گونه تسلیحات را از چھل سال پیش پنھان از ديد ھمگان و با ناديده  آمريكايي ھا آزمايشات خود پیرامونتاكید دارد كه » برتل

» وسآرگـ «: گرفته است كه عبارتنـد از   بدينسان، پروژه ھاي متعددي شكل.كنوانسیون ھاي بین المللي آغاز كرده اند شمردن
Argus استارفیش ١٩٥٨ ،Starfish سوالر پاورساتاليت ،١٩٦٢ Solar Power Satelliteاسپیس شاتل اكسپريمنتز  ،١٩٦٧و ١٩٦٨

Space Shuttle Experiments مايتي اوكز ،١٩٨٥ Mighty Oaks  1986،  ديزرت استورم«و يا «Desert Storm ١٩٩١.  

، ھدف جز بازي با ...چون قطع ارتباطات دشمن، سالح ھاي پالسمايي و ي گوناگوندر تمامي اين پروژه ھا، به داليل و بھانه ھا
آمريكايي ھا حتي قصد دارند شبكه اي  .آخرين فصل اين پروژه ھاست» ھارپ«بنابراين، . يا برخي امواج نبوده است يونوسفر و

احوال  ، نوعي سپر قابل تغییر برحسب اوضاع وسراسر جھان پديد آورند و بدين گونه در» گاكونا«واقعي از ايستگاه ھاي مشابه 
در راستاي اين ھـدف اسـت   . سودا را در سرمي پرورانند و شرايط براي خود برقرار سازند و بسیاري از ديگر قدرت ھا نیز ھمین

، روسـیه  )اركاخیكام (، پرو)ترومسو(جمله در پورتوريكو، نروژ  تحقیقاتي ديگري پیرامون يونوسفر، از كه مي بینیم مجموعه ھاي
 .تاجیكستان به وجود آمده است در اوكراين يا» نیژني نوگورود«و يا ) در نزديكي مسكو(

مخوف نھفته است، و اين سالح  سالحي» ھارپ«مشاھده مي كنیم كه در پس اين پروژه تحقیقاتي به ظاھر ساده  بدينسان،
 -، تاثیرات خاصي)بسیار بلند و يا فوق كوتاه(كار گرفته شده باند فركانس به  مخوف چنین امكاني را فراھم مي آورد كه برحسب

، تغییـر رفتـار   )١٩٩١خلـیج فـارس در سـال     جنـگ (مانند كاوش در اعماق زمین از طريق اسكن آن، قطع كلیـه ارتباطـات ھرتـزي    
زمین  ، ايجاد)ستارگانجنگ (ھرگونه دستگاه پرنده در آتمسفر » ذوب«تغییر آب و ھوا،  ،)جنگ خلیج فارس، افغانستان(انساني 

.  از فاصـله دور بـر محـیط زيـست گـذارده شـود      -)خلیج فارس جنگ(لرزه ھا و توفان ھاي ويرانگر، انفجارات قدرتمند در ارتفاعات 
يونیزاسـیون اليـه ھـاي     كه قدرت انتقال اين سیستم بسیار زيـاد و تـا بـدان حـد اسـت كـه       ادعا ھستند نظامیان پنتاگون بر اين

 بازتاب دھنده مبدل مي سازد، و بدين گونه است كه با استفاده از اين پديده ر را برمي انگیزد و آن را به آينه ايفوقاني آتمسف
 .امكان برقراري ارتباط با واحدھاي دريايي و ھوايي فراھم مي آيد

 قطع برنامه ھاى تلويزيوني  بهناجار برد شبكه ھاى ماھواره اى نیلسات و ھات: در خبرھاى ماه اخیر آمده  بود كه: حیات اعلى
ايـن   ، و بي بي سي نیز مجبور به استفاده از ماھواره ھايي در مداري دورتر كرديد،    ندبي بي سي كرديد   شبكه خبري   فارسي  

ايـن امـواج از   ! را بـسوزاند ھـا  ماھواره اين نزديك بوده كه از شدت حرارت از زمین بوده ي  قويامر در اثر حمالت تشعشعي امواج     
ین جنـ از اينكـه ايـن كـشور بـه     غـرب  امريكـا و  یـشرفته  پمقامات نظامي و علـوم  ارسال مي شده است،      در خاورمیانه    نقطه اى 
؛  خلـیج فـارس   ھیج يك از كشورھاى منطقهالبته تاكنون بطور رسمي. شده اند  متعجب   باشددست يافته   اي  یشرفته  پفناوري  

 . ر اين زمینه اطالعاتي منتشر نكرده اندبدست آوردن جنین فناوري را اعالم نكرده و از مقدار توانائیشان د

 -روانـي  كـه بـسیار نگـران كننـده مـي نمايـد، سـالح       » ھـارپ « ديگر از زمینه ھاي اجرايي يكي آنچه كه نظامیان نمي گويند
آمريكا، به اين مھم دست يافت كـه مـي تـوان بـا     » يیل» استاد دانشگاه» خوزه دلگادو«، دكتر ١٩٥٢در سال . است» الكترونیك

و » دلگـادو «دانـشمنداني چـون    .برخي فركانس ھا و انواع موج ھا، بر رفتار احساسي آنھا تأثیر گذارد ار دادن افراد در معرضقر
 كنند كه دو موج در كنار يكديگر قرار داده شده كه فركانس يكي از آنھـا تغییـر   بدين ترتیب موفق گرديدند ثابت» رابرت بكر«دكتر 

عمیـق انـسان را از فاصـله دور تحـت كنتـرل        مي آورند كه براساس آنھا مي توان عملكردھـاي مغـزي  اثراتي به باريافته باشد، 
 .خواھد بود» محسوس بسیار«درآورد، و نتايج آن نیز 
طیف وسیعي «گردند كه  سبب پیدايش عناصري شیمیايي در مغزمي توانند )  ھرتز٧حدود (بسیار كوتاه  در واقع، برخي امواج

ايـن، برنامـه پنھـان برخـي قـدرت ھـا از جملـه سـركردگان نظـامي           و. را برمـي انگیزنـد  » ساسي و يا عقالنـي از پاسخ ھاي اح
 الكترونیـك موسـوم بـه    -روانـي  اند و تـالش دارنـد تـا از طريـق نـسلي تـازه از سـالح ھـاي        »خودخوانده«ارباباني  آمريكاست كه

 انتقـال  -و برحـسب نیـاز تغییـر يافتـه اسـت     » ھـارپ « سیستم  كه به كمك-را ، میدان الكترو مغناطیسي قدرتمندي»میلیترويو«
 .ھدف، خنثي كردن نیروھاي دشمن و يا كنترل كامل بر مردم بدون اطالع آنھاست .دھند

دانیم كه امواج انتقالي تغییراتي در فشار خون پديد آورده، سبب  مي» رزي ادي«و » بالكمن«از ديگر سو، به لطف تالش ھاي 
جـداره ھـاي سـلولي سـیگنال ھـايي       ايـن جريانـات بـا عبـور از    . ن ھاي كلیسم، پتاسـیم و سـديم مـي گردنـد    جريانات يو تغییر

 .عصبي پخش گرديده، مغز را از آنچه در اطرافمان مي گذرد، مطلع مي سازند میكروالكتريك به وجود مي آورند كه در سیستم
اتخاذ يك تصمیم و بروز يك احساس و يـا حتـي    يك ماھیچه،بدينسان، مغز پس از آگاھي از اطالعات به نوبه خود سبب واكنش 

 .خون را تغییر داده و سیستم ايمني بدن را تضعیف مي كنند PH اين امواج عالوه بر اين،. يك بیماري مي گردد
»  متمدن-رواني«اما جامعه اي بیشتر شباھت دارد،  پروژه مزبور به داستان ھاي تخیلي) طرح نھائي اين(به اين ترتیب، اگرچه 

وادار » صـدا «يـك   بـا قـرار دادن اعـضاي آن در معـرض امـواج الكترومغناطیـسي، آنھـا را بـه اطاعـت از          پديد مي آورد كه مي توان
در وھله نخست، بانكداران جھـان و  : گروه تقسیم شده اند  ھمانطور كه مي دانیم، سركردگان نظم نوين جھاني به دو.ساخت

طبیعـي ھـستند، و    واستار كنترل مطلق بـر اقتـصاد جھـان از طريـق پـول جھـاني و منـابع       مذھبي كه خ آژانس ھاي سیاسي و
 .ھمدست و متحدند سپس نظامیان و سرويس ھاي مخفي كه با دانشمندان تكنولوژي

 . في كل عصر و زمانويحذو حذوھم اللھم العن فرعون و ھامان و قارون ومن مثلھم : حیات اعلى
، »كـارتر  جیمـي «رئیس شوراي امنیت ملي در دوران رياست جمھـوري  » زبیگنیو برژينسكي» ،١٩٧٠در اواسط سال ھاي دھه 

ايـن جامعـه گروھـي از زبـدگان را     . ظـاھر خواھـد گرديـد    چنین پیش بیني كرد كه تكنولوژي كنترل افكار و مديريت جامعه بتدريج
تـأثیر بـر مـردم و     ره گیري از ابزار تكنولوژيـك، دستیابي به اھداف خود از ھیچ كوششي، از جمله بھ ھدايت خواھد كرد كه براي

 .نظارت و كنترل كامل بر جامعه، فروگذار نخواھند بود

يكي از دو نويـسنده  » نیك بگیش«، ١٩٩٧در سال . آمده است» نوازند فرشتگان اين ھارپ را نمي«تمامي اين حقايق در كتاب 
طرح ھايي را تدارك » ھارپ«نمايندگان پروژه  يافت، اظھار داشت كهانتشار » لیدينگ اج نیوز«مصاحبه اي كه در سايت  كتاب در

خاطر » واشنگتن پست» وي بر اساس مقاله اي از. نگاھداشته شده، اما به كار نظامیان خواھد آمد مي بینند كه از مردم پنھان
اين پروژه ھا آنقدر مخفي «: ودآمريكا پروژه ھاي مخفي است و افز  درصد بودجه تجھیزات نیروي ھوايي٤٠نشان كرد كه مقصد 

   «!كنگره آمريكا حتي نمي داند بر كدام پايه استوارند ھستند كه
والبته اكر بدانند ھم فرقي نمي كند جون عمده آنھا حامي اين طرحھا ھـستند، لعـنھم اهللا واخـزاھم وكفـى اهللا        : حیات اعلى 

 .المؤمنین شرھم
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در ھمین زمـان بـود كـه دانـشمنداني چـون      . از امواج معطوف گرديد ه استفاده، توجه نظامیان به گونه اي خاص ب١٩٦٤از سال 
باشـد، شـیمي مغـز مـرغ ھـا و        ھرتز تغییر يافته١٦ مگاھرتزي كه به ٤٥٠كشف كردند كه يك فركانس » وين با«و » رزي ادي«

پستانداران مي تواند سالحي وحشتناك بارز بود كه تجربه اين امواج بر مجموع  براي ارتش ھا كامًال. گربه ھا را مختل مي سازد
 .بسیار مؤثر باشد و

غیرمرگبار با  سالح ھاي مرگبار با پرتوھاي الكترومغناطیسي، سالح ھاي: دسته تقسیم مي شوند سالح ھاي نوتروني به سه
ذھني يـا كنتـرل   استفاده دارد، و سالح ھاي القاكننده  ھدف خنثي سازي موقت افراد كه در تظاھرات ھاي خشونت بار قابلیت

 .رفتار
 انقـالب در امـور  «اين را در نـشريه داخلـي   . اينگونه روش ھا موافقت دارند كارشناسان استراتژي پنتاگون قاطعانه با استفاده از

ارزش ھاي ما «: قرار ندارد، مي خوانیم كه در دسترس عموم)  كالج جنگ ارتش آمريكا-مؤسسه تحقیقات استراتژيك(» نظامي
 مدت زماني پیش، به ھنگام جنگ سرد، عملیات و تسلیحات. تكنولوژي گشوده مي شود نند و آفاق تازه اي به رويتغییر مي ك

الكترونیـك و بیوالكترونیـك مـي گـذاريم، الزم اسـت در       اما، اكنون كه پا بـه عـصر  . رواني ھنوز در مراحل ابتدايي خود قرار داشت
داخل و چه در سطح  گونه تكنولوژي كه بتواند روح و روان دشمنانمان را، چه دربا ممنوع ساختن ھر مرزھاي رواني و اخالقي كه

بالفاصله كه امكان آن فراھم آيد، شركت ھاي خصوصي ... بازنگري كنیم بین المللي، به بازي بگیرد براي خود در نظر گرفته ايم،
ترتیب، مي تـوانیم بـه كمـك انـواع      به ھمین. كردخصوصي را به بھره برداري از يك تكنولوژي مناسب تشويق خواھیم  و يا نیمه

 «!وارد عمل شويم...  تكنولوژي پیشرفته و-كننده، سالح ھاي رواني تسلیحات جديد مانند سالح ھاي میكروبي فلج
 در نقاط روس ھا و آمريكايي ھا از ھنگام برقراري پايگاه ھاي خود .مي رود اما، واقعیت گاه از بھترين فیلم ھاي تخیلي نیز فراتر
قدرت بزرگ كه به ظاھر علیه يكديگر عمل مـي   اين دو. پرداخته اند» ھارپ«مختلف كره زمین، مشتركا به استفاده از تكنولوژي 

 .تحقیقات علمي خود پرداخته اند كنند، پیوسته به مبادله نتايج
پیرامـون آن در اينترنـت نیـز انتـشار يافتـه       ھیچ چیز پنھان در خود ندارد، چرا كه اطالعـات » ھارپ«تحلیلگران معتقدند كه  برخي
مخالفـانش    نمي توانـد زيـاني را كـه   - كه در نزديكي قطب واقع است-»گاكونا«اند كه  ھمچنین مدعي» ھارپ«مدافعان . است

ند، چرا به ھیچوجه به يك پايگاه نظامي نمي ما» گاكونا«ايستگاه  آنھا حتي مي گويند كه. ادعا مي كنند، به كره زمین وارد آورد
 .تأسیسات امنیتي، حصار يا سگ ھاي محافظ و محافظان مسلح در آن ديده نمي شود كه ھیچگونه

اما، اگر ھدف از اين . در وھله نخست ھمه چیز شفاف به نظر مي رسد در واقع، ھركس مي تواند به منطقه آنتن ھا نفوذ كند و
، امـروز بـه يـك ويتـرين     »ھـارپ » ، محـل تولـد  »گاكونا«پايگاه باشد، چه؟ » ھارپ«ظاھري پنھان ساختن جنبه حقیقي  شفافیت

به راحتي » ھارپ«از ديگر سو، سیستم فرستنده . خاك روسیه و آمريكا دارد تكنولوژيك تبديل شده است و شعبات گوناگوني در
نا ھیچ چیز را ثابـت نمـي   گاكو» درھاي باز«عملیات  درواقع، .انتقال به وسیله كامیون ھا و يا ھواپیماي بزرگ نظامي است قابل

 .فیزيك كوانتومي را فاش نمي سازد كند، چراكه استفاده از

  تمـامي توجـه خـود را معطـوف آتمـسفر     ١٩٥٠شوروي سابق و آمريكا از سال ھـاي   اتحاد فجايع طبیعي يا حمله نظامي؟
 قوي امكـان تغییـر آب و ھـوا را فـراھم     كننده بسیار دانشمندان اين دو قدرت متوجه شده بودند كه ارسال امواج يونیزه. ساختند
و فرسـتنده   مھندسان شوروي تمامي تالش خود را بـراي دسـتكاري يونوسـفر بـه كـار گرفتنـد      ، 1970 در اواسط دھه. مي آورد

به طور استثنايي گرم را پشت سر گذاردند، براي نخستین بار  بدينسان، مردم آالسكا زمستاني. قدرتمند خود را به كار انداختند
 .زمستاني ماليم بھره مند گرديد باھاما كه عمًال در خط استوا قرار دارند، برف باريد، و شوروي نیز از در میامي و جزاير

، ١٩٧٣در سال . ديگر میسر مي گردد آب و ھوا در يك منطقه و يا يك كشور صرفًا با كاھش احتمال آن در منطقه اي ايجاد نوعي
اين  با ھدف نجات صنعت جھانگردي خود،» في في«دزديدن باران و تغییر مسیر توفان  د كه باھندوراس كشور آمريكا را متھم كر

! آورد كـه در تـاريخ ھنـدوراس بـي سـابقه بـود       اين توفان خساراتي به بـار . كشور را با خشكسالي عظیمي روبرو ساخته است
براي ادامه حیاتش  ، باران الزم»گوام«ه با ايجاد توفان در آمريكا وارد آورد، و ژاپن مدعي شد ك السالوادور نیز اتھاماتي مشابه به
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طبـق شـايعات،   . بـه دزديـدن بـاران كـشورھاي ھمـسايه مـتھم شـدند        و اسـرائیل ) زيمبابوه كنـوني (در اين حال، . را دزديده اند
دامات شـوروي در يونـو   اقـ  در اقیانوس آرام نیز براثـر » ال نینو« ناشي از پديده ١٩٨٢-٨٣ھوايي سال ھاي  دگرگوني عظیم آب و

 .پس از آن تأثیراتي مشابه برجاي نگذارد» نینو ال«اما، به شكلي شگفت انگیز بازگشت . سفر پديد آمد
آب و ھوا، سالحي «آب و ھوايي باعنوان  خبرنگار آسوشیتدپرس، در گزارشي پیرامون جنگ» ھوارد بنديكت«، ١٩٧٥دسامبر  در

 اگر آنھا اعتراف كنند كه«: سالح ھايي از سوي سخنگويان آمريكايي و روس نوشت ، درمورد علت تكذيب وجود چنین»مخفي؟
چراكه، كمترين ناھنجاري آب و ھوايي . نخواھد بود از سالح ھاي برتر آب و ھوايي برخوردارند، تصور واكنش مردم چندان دشوار

 «!جنگ است: اندازد كه آنھا را به اين فكر مي
در . بـسیار مـي كوشـند     عمومي يك اولويت است و رسانه ھاي تحت كنترل كـشورھا در ايـن راسـتا   افكار و البته، نگران نكردن

كتابي درمورد جنگ آب » ژان مارك فیلترمن «-است، تنھا يك نويسنده فرانسه كه سانسور درمورد پديده ھاي آب و ھوايي كامل
نیـز ايـن   » د.اس.و«ھفتـه نامـه    ، خبرنگـار »ي برتبـرگ ژان موسـ «. نـام دارد » سالح ھاي تاريكي«نگارش درآورد كه  و ھوايي به

 پديده اي طبیعي ١٩٩٩توفان ھاي دسامبر. دنبال تخیالت خود مي روند سرويس ھاي مخفي به«: شھامت را يافت كه بنويسد
 فاش ١٩٧٠نظامي مختلف آمريكا در سال  اين روزنامه نگار در تحقیقاتي پیرامون سرويس ھاي ويژه و» حمله تروريستي؟ بود يا

 ، پرده از برنامـه نظـامي  »بین دونسل«پیرامون كنترل وضعیت آب و ھوا تحت عنوان  در كتابي» زبیگنیو برژينسكي«ساخت كه 
تكنیـك  «: مختلف تولید در كشورھاي رقیب جنگي نامرئي با ھدف نابودي بخش ھاي. جنگ مخفي جديد آمريكا برداشته است

خاموش براي  سالحي» .اي ايجاد دوران ھاي طوالني خشكسالي و يا باراني به كار رودراست ھاي تغییر آب و ھوا مي تواند در
   !جنگي بي صدا

نتـايج بدسـت    نظامیان ھنوز در مراحل تجربي كارھاي خود قرار دارند، اما در ھمین حد نیـز  دانشمندان مي گويند، كنترل افكار
پیرامـون  ) ١٩٩٢ آوريل ١٣ مورخ ١٩شماره (رسمي آمريكا  ظامي، ارگان ن»ديفنس نیوز«نشريه . است» نويدبخش«آمده بسیار 

  EMP الكترومغناطیسي اياالت متحده در میدان نبرد سالحي:  نوشت١٩٩١در سال » توفان صحرا«عملیات  جنگ خلیج فارس و
Weapon  مینه جنگ روانيارتباط راديويي دشمن، و تأثیري وحشتناك در ز قطع ھرگونه: به كار گرفت كه ھدفي دوگانه داشت !

 .تسلیم كردند بھتر مي توان درك كرد به چه دلیل ده ھا سرباز عراقي بدون جنگیدن خود را بدين ترتیب،

كـه بـه     انتقال مقادير بسیاري انرژي بدون استفاده از كابـل اسـت،  :»ھارپ«چند منظوره  ديگر شكل بكارگیري تكنولوژي
اما، زمینه اجرايي ديگري نیز وجود دارد كه بسیار وحشتناك  .ك زيردريايي كاربرد داردعنوان مثال براي تغذيه باتري ھاي الكتريك ي

آوريم كه طي آنھا مقادير زيادي  آزمايشات مخفي و وحشتناك انجام گرفته برروي سربازان بیچاره را به خاطر كافي است. است
بر فعالیـت    يا، ھمانطور كه در باال بدان اشاره شد، تأثیرگذاريو. به آنھا تزريق گرديد موادمخدر به منظور تغییر رفتار اين سربازان
» ھـارپ «تأكیـد مـي كنـد كـه يكـي از اھـداف پـروژه         بـي ترديـد  » نیك بگـیچ «دكتر . ھاي مغزي به كمك امواج الكترومغناطیسي

از نـوع   ه امـواجي موفق شده بودنـد نـشان دھنـد كـ    » رابرت بكر«و يا دكتر » خوزه دلگادو» .كاربردي كردن چنین سالحي است
پديد مي آورد كه مي توان از آنھا با نتايجي كامًال ملموس  به ھمراه يك جريان آلترناتیو فركانس ھايي را  (ELF)امواج بسیار كوتاه

اسـتراتژي پنتـاگون بـسیار جـذاب      بنابراين، قابل درك است كه تكنولـوژي ھـايي از ايـن دسـت بـراي كارشناسـان       .استفاده كرد
  .بنمايند

 مولتي مانیا، ارت پالس، كنسپیراسیون، مونديالیزاسیون، آلترانفو، سیتي ھارپ آالسكا،علمي مركز سايت ھاي :  مقالهنابعم
  .مژگان نژندخانم : ترجمه و تنظیم .بیلبیت نامبرز ژئو لیبرتر، نت،
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ید  :ا جمع آوري شده استبوده و توسط خانم ثريبويزه فايلھاى صوتي و تصويري حاوي اطالعات خوبي نیز اين مقاله  گاه  مان  ند   ز     از!      آ ی آ مان       آ
آشنا شده ام و در پیامد اين آشنايی تمام " ھارپ"مدتی است که با يک تکنولوژی استثنائی به اسم  :)نويسنده مقاله( مقدمه

را  " HAARP"اگـر شـما در گوگـل    . ماینترنت را برای منابع ایرانی در مورد این موضـوع گـشتم، امـا بـه نتیجـه ی خاصـی نرسـید             
امـا ھمـه ی آنھـا بـه انگلیـسی      ...  نوشـته انـد  HAARPجستجو کنید به ھزاران ھزار وب سایت برخورد خواھید کرد که در مـورد      

 خبری نخواھند داشت، و ؛نھایتا ایرانی ھای عزيزی که با زبان انگلیسی آشنايی ندارند در مورد این مسئله ی حساس. ھستند
که دلشان می خواھند سر مردم دنیا بیاورند، و در اخبار ھا  آسیب و باليی  ن به اين معنی است که از طريق ھارپ ھر ندانست

تقديم مردم کنند و مطمئنا کسی که در مورد ھارپ چیزی نمی داند خام این حـرف  " پدیده ھای طبیعی"و روزنامه ھا به عنوان    
  .ھا خواھد شد

 ھای اخیر که اين حـوادث برخـی طبیعـی و برخـی ديگـر از      ه ھا سال طبیعی بوده اند بغیر از دھ     حوادث طبیعی در طول میلیون    
اين حوادث ظاھرًا طبیعی که غیر طبیعی تولید میشوند  .طريق تکنولوژی ھای پیشرفته تولید و به جان و مال مردم لطمه میزنند

از ) microwave(امـروزه از طريـق فرسـتادن مـاکرو ویـو      را ) مثل زلزله، طوفان ھا، خشکسالی ھا و سیل ھای بـی شـاخ و دم           (
قابل گفتن است که زلزله را نیز میتوان از طريق انفجـار بمـب اتمـی در چاھـای        . ماھواره ھا و پروژه ھاي ھارپ بوجود می آورند        

  .عمیق نیز تولید کرد
خود می دانم که جواب ھایی را که من به عنوان شخصی که با تحقیق ھایم به دنبال حقیقت ھای پوشیده ھستم، وظیفه ی        

اگـر چـه ایـن     .پس از مطالعه در این مورد به دست آورده ام را به زبان فارسی، ھمراه با عکس و فیلم در اختیار ایرانیـان بگـذارم         
من نیز . مسئله یک مسئله ی جدید و در عین حال به اثبات رسیده است، ولی با این حال در مورد آن تبلیغاتی انجام نمی شود

آنچه را که می خوانید بیشتر جنبه ی آگاھی دارد و تحقیـق بیـشتر   . مسئله را از لحاظ علمی به طور مطلق مطرح نخواھم کرد 
 .از ھر کسی که این مقاله را می خواند خواھش می کنم این مسئله را جدی بگیرد. ما خواھد بوددر این مورد به عھده ی ش

این نوشته را بخوانید، و . برنامه ھای وحشتناکه ھارپ در راه است و ھمینطور که خواھید خواند عالئم آن در ایران دیده میشود      
ن را در بالگ ھایتان بگذارید ، به دوستان ایمیل کنید، و کـال از ھـر   به این بالگ در بالگ ھایتان لینک بدھید یا حتی نوشته ی م         

طریقی که می توانید دیگران را نیز مطلع سازيد، تا شاید بتوانیم جلوی عملکرد اين سیستم و آن ھایی که کنترلش می کنند را 
   .مبگیری

  3mp.sound-h/blog.soraya/121/com.zoodi.www://http                 : گوش دھیدھارپبه صدای   ھارپ چیست؟
مطالعـات معـادن    و ) Ionosphere(ھارپ یک پروژه تحقیقاتی است که در ظاھر برای بررسی و تحقیق درباره الیه ی آیونوسفیر   

پـروژه ای بـا تکنولـوژی جنـگ     " ولـی در واقـع  . تاسـیس شـده اسـت   ) VLF/ULF/ELFبـا اسـتفاده از امـواج راديـويی          (زير زمینـی    
، "راديـويی " امواج  جنگ ھايی که از: توضیح آنکه(  .کامل کردن یک سالح جدید پايه گذاری گرديده است به منظور   " ستارگارن

 Star  صدمه به نیروی مقابل استفاده کند به جنگ ستارگان معروف است و اين اسم را از فیلمبرای " یسطنیروی مغنا"و " لیزر"
Warگرفته اند (  

  آیونوسفیر چیست و کجاست؟

اکـس  "و " ماورای بـنفش "این الیه تشعشات خطرناک  .قرار دارد (Atmosphere) الیه ی آیونوسفیر در باالترین الیه ی اتموسفیر
  . کرده و مانند سقفی از ورود آنھا به زمین جلوگیری می نمايد تا زندگی بر روی کره زمین امکان پذیر گردد جذب  خورشید را" ری

 از اين اليه برای انعکاس امواج رادیـوئی بـه اطـراف زمـین اسـتفاده مـی        ھمچنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در آيونوسفیر 
 .ت بسیار زیادی بر روی زمین گذاشته و زيستن را مختل می کند تاثیراھر دلیلی دچار اختالل شوداگر این الیه به . شود
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  اليه آيونوسفیر چه ربطی به ھارپ دارد؟
از نمونه ھای ايـن تـاثیرات قرمـز و    . سیستم ھارپ طوری طراحی شده است که بر روی آیونوسفیر تاثیر مستقیم داشته باشد          

  .م بردگداخته شدن و يا ذره بینی نمودن اليه را میتوان نا

تشکیل و بـرروی  ) متر٥٠/٢٣ برج آنتن آلومنیومی به ارتفاع ١٨٠(این سیستم در حال حاظر از یک مجموعه آنتن ھای مخصوص          
 .نصب گرديده است) Alaska( متر مربع در آالسکا ٢٣٠٠٠زمینی وسیعی به مساحت 

حیه وسیعی از آیونوسفیر را گرم کرده و در نتیجه این آنتن ھای ھارپ با پرتاب رادیو فرکانس ھای باال به آیونوسفیر می توانند نا
  . تولید و به زمین فرستاده شوند VLF/ULF/ELF ناحیه به تپش افتاده و در اثر آن امواج پایین و فوق پایین

و زاویـه   به آن در دنیا، ھارپ تنھا سیستمی است کـه عمـال قـادر اسـت جھـت      الزم به توضیح است که از میان تاسیسات مشا        
  .پرتوھا را کامال در کنترل داشته باشد و ھر ناحیه از آیونوسفیر را که بخواھند ھدف گیری کنند

  
  آنتن ھای ھارپ در آالسکا

ھا به عمق دريـا برونـد بلکـه فـرا تـر رفتـه و بـه        اصوال امواج آنتن ھا پس از اصابت به آيونوسفیر و بازگشت به زمین قادر اند نه تن     
است کـه امـروزه ژئولژيـست ھـا     ) Radio Thermography" (راديو ترموگرافی"اعماق زمین نیز وارد میشوند و عملکرد آن بمانند 

    . اکتشافات مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند برای

خل زمین فرستاده میشود به اليه ھای مختلف برخورد کرده و آن اليه ھا را به لرزه     به دا " راديو ترموگرافی  "پایینوقتی يک موج    
می آورده و از لرزش صدايی با فرکانسی مخصوص تولید و به سطح زمین باز میگرداند و ژئولژيست ھا از صدای بازگشتی قادرند 

  .مخازن زيرزمین را شناسايی کنند

 وات اليه ھای زير زمینی را به لرزه درمـی آورد و  ٣٠ی است که با قدرتی به کوچکی  با اين تفاوت که راديو ترموگرافی سیستم      
حال آنکه ھارپ سیستم فوق االده پیشرفته تری است که ھمان اليه ھـای زمـین را مـی توانـد بـا اسـتفاده از قـدرتی برابـر بـا                

 بدیھی است که ھر چقـدر قـدرت امـواج بیـشتر      !وات بلرزاند ) ده میلیارد  (١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،تا   ) یک میلیارد  (١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
  استفاده از این قدرت چیست؟ھدف از . تاثیراتش بر روی آیونوسفیر و اثرات ذره بینی آن باالتر می رود، می شود
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و سپس مثل يک قلب شروع به تپش ) به رنگ قرمز ديده می شود(از نمودار فوق متوجه می شويد که آيونوسفیر گداخته شده 

داخل آن نفوذ مینمايد و در توضیحات   که پس از اصابت به زمین به  تولید شدهپايینھای فوق د و از اين تپش ھا، فرکانس       میکن
 .، زمین زلزله و خرابی تولید میگردد و نیرومندپايینفرکانس فوق زیر مشاھده خواھید کرد که چگونه از اين 

مثـل لـرزش   (لرزنـد   وقتی شخصی صحبت میکند، اول تارھای صوتی او مي: برای درک چگونگی ايجاد زمین لرزه يک مثال بزنم     
از اين لرزش فرکانس صوتی تولید شده و پس از اصابت به پرده گوش شنونده، پرده گوش او را   ). ھای ايجاد شده در آيونوسفیر    

و سپس در گوش صدا ) ز آيونسفیراصابت فرکانس ھای تولید شده ا مثل به لرزه در آوردن اليه ھای زير زمین به سبب(میلرزاند 
  .تولید شده و شنونده آنرا به شنود

بـرای پیـدا کـردن    " با ويژگی معـادن يـابی  "با کمی فکر کردن می توان متوجه این شد که تکنولوژی ھارپ  خوب حاال که چی؟ 
یست و يـک ترمـوگراف بـرای    زیرا برای پیدا کردن مخازن نیاز به یک میلیارد وات ن! مخزن ھای گازی و نفتی ساخته نشده است   

با توجه به تاثیرات ھارپ بر روی آیونوسفیر و نھایتا تاثیرات آن بر روی زمـین و وضـعیت آب و ھـوا، مـی بایـد در      . اين کار کافیست 
این تغییرات شامل خشکسالی در مناطقی که تا به حال بـی سـابقه بـوده اسـت،     . مورد این تکنولوژی کمی جدی تر فکر کنیم  

ای سیل آسا در جاھایی که به خشک بودن معروف ھستند، طوفان ھا و سونامی ھا و ساده تر از ھمه ایجاد زلزلـه  بارندگی ھ 
   .را میتوان برای ھارپ به شمار آورد

ناگفته نماند که امواج بازگشتی از آيونوسفیر، پس از ورود بـه عمـق دريـا میتواننـد صـدمات جـانی بـرای موجـودات دريـايی، بـه            
  .را در بر داشته باشند ھا دلفین ا وخصوص نھنگ ھ

  کاربرد ھای ھارپبا ) بالياي طبیعي نما(جھاني ارتباط حوادث مھم 
 ھرتس به توسط آيونوسفیر، کـه بـا برخـورد امـواج ھـارپ      ٢٠  تا ١با فرکانس از ) Extreme Low Frequency) ELF ايجاد موج  -١

بـه اليـه ھـای      کیلومتری زمین نفـوذ نمايـد کـه پـس از برخـورد      ٣٥ق تولید شده و سپس به زمین فرستاده می شود و تا اعما        
  . مختلف زير زمینی تولید صدا نموده و در پی آن ايجاد زلزله می نمايد

  html.bands/frequency/it.vlf.www://http                              . کنید آدرس مراجعه اینھا به " فرکانس باند"برای تعاریف 

شد  ، واکنش گذاختگی آیونوسفیر در آسمان مشاھده می٢٠٠٨در چین در سال ) Sichuan( دقیقه قبل از زلزله ی سیچوان ٣٠
      . ریشتری در آنجا بوقوع پیوست٨و در پی آن زلزله ھولناک 

  .تماشا کنیداختگی را دفیلم کوتاھی از این گ
  html.Earthquake-China/bypage-vdo-2008/misc-pages/com.zoodi.www://http  
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اعماق کم شناسایی کنـد و  می تواند کلیه اطالعات معدن ھای زیر زمینی کره زمین را در       " ترموگرافی" با قابلیت تکنولوژی      -٢
 .کلیه تاسیسات زیر زمینی کشورھای دیگر را دقیقا زیر مطالعه قرار دھد

طوفـان  ) New Orleans( کاترينـا در نیواورلئـان  ، خشکسالی، آتش فشان، سیل ھا، طوفان ھايی نظیر طوفان سونامی ايجاد -٣
   . گانو عمان

  . از زمین به ماھواره ھابرق  انتقال نیروی برق از محل تاسیسات ھارپ به نقطه ی ديگر از زمین و ھمچنین انتقال -٤

و " غـش " از راه دور و ايجـاد  کنتـرل انـسانھا   ايجاد اختالل و کنترل فرکانس ھای نوری مغز در سطوحی به وسعت شـھرھا و            -٥
  . در مغز انسانھا" وھم" تولید 

و قطع برق شھری و اختالل در کار کامپیوتر ھواپیماھای مسافربری ، جت ھای جنگنده، کشتی  ايجاد اختالل در جريان برق       -٦
  )بخوانیددر اين رابطه را ) Boeing(مقاله ای از شرکت بوئینگ ( .ھا، زير دريايی ھا و غیره

html.041project/6583/Shadowlands/51area/com.geocities.www://http  

  ).Radioactive( ايجاد انفجار ھای عظیم زیر زمینی با قدرت بمب ھای اتمی و بدون تولید اشعه ھای راديو اکتیو -٧

ت دسـتکاری ھـای   احتمـال بـسیار میـرود کـه درصـور     .  اختالل درعملکرد طبیعی آيونوسفیر که چرخش زمین را در کنترل دارد     -٨
  .متناوب تاثیراتی در حرکت چرخشی زمین ايجاد گردد، بدين صورت که يا چرخش را سرعت بخشیده و يا کند نمايد

  .  ايجاد ديوارھای راديويی ضد ھواپیما و ضد موشک-٩

د کامال متروکه بـه  می توان به راحتی گفت که ھمه اسلحه ھای جنگی معمول و متداول امروزه در مقابل با اين تکنولوژی جدي        
میتواند با يک عملکرد کلیه کامپیوتر ھای يک ھواپیما را از فواصـل دور از کـار انداختـه و آنـرا      " ھارپ"شمار میايند به گونه ای که       

  .سقوط دھد

وری مثال می خواھند به کش. با دقت متوجه میشويد ھارپ استفاده ھای زیادی بعنوان تھديد و يا سرکار گذاشتن کشورھا دارد
حمله کنند در اين صورت برای جلوگیی از مزاحمت احتمالی کشور ھمسايه برای آنھا زمین لرزه آورده و بـا سـرکار گذاشـتن آن       

  .کشور، برنامه ھای شوم خود را اجرا کنند

  .می ھارپ می نویس   یعنی فقط در رابطه با ايجاد زلزله بتوسط،اّولنکته   به در اين مقاله ما فقط

ایـن اطالعـات را از وب سـایت    . اھی می کنیم به تعداد زمین لرزه ھایی که در بیست سال اخیر در ایران رخ داده انـد        در ابتدا نگ  
 ریـشتر تھیـه گردیـده    ٣این نمودار با توجه به تعداد زمـین لـرزه ھـای بـاالی        .  به دست آوردم    "پژوھشگاه زلزله شناسی ایران   "

تکمیل شد و این مصادف با سالیست که از آن به ) ١٣٧٧ (١٩٩٨نکته ی مورد توجه اینجاست که سیستم ھارپ در سال . است
   .بعد به تعداد زمین لرزه ھا در ایران اضافه شده است

 
. اال بودهھمان طوری که مشاھده می کنید، تعداد زمین لرزه ھایی که در ایران در بیست سال اخیر آمده است رو به ب

 :محاسبات من اینگونه نشان میدھد که

   درصد٤/٢٠٦ :افزایش در دھه اخیر برابر با   ٤/٦٣٩  = ١٣٨٧-٧٧میانگین دھه  ---  ٧/٢٠٨= ١٣٧٧-٦٧میانگین دھه 
نیا برای مقایسه نگاھی می کنیم به تعداد زمین لرزه ھای بیست سال اخیر در نیوزیلند که یکی از زلزله خیز ترین کشورھای د

  .به دست آوردم " نیوزیلند-جی ان اس " مركز اطالعات را از . می باشد

 سال

 



 ١٣

 
  ١٣٨٧-١٣٧٧ میانگین بین دھه ی  ٢/١٥٢٠٦   --- ١٣٧٧-١٣٦٧بین دھه ی  میانگین   ٣/١٥٥٩٣

   درصد٤٦/٢  :کاھش در دھه اخیر برابر با 

آالسکا، که مجموعه ی ھارپ در آن واقع است دقت کنیم متوجه افزایش بـسیار غیـر طبیعـی را در سـال          اگر به نمودار زلزله در      
این تغییر ناگھانی شاید به دلیل .  مشاھده می کنیم که تعداد زمین لرزه ھا به یکباره چھار برابر سال ھای قبل می شود١٣٨١

بـه  " مرکز اطالعاتی زمین لرزه در آالسـکا "عات زير از از وب سایت اطال. آزمایشات تحقیقاتی مسئولین ھارپ در این ایالت باشد      
  .دست آمده است

 
    ٩/٤٧٧٣ = ١٣٧٧-١٣٦٧بین دھه ی  میانگین

  ٤/١٨٦٥٨ = ١٣٨٧-١٣٧٧میانگین بین دھه ی 

  ٨/٢٩٠:  افزایش در دھه اخیر برابر با

 سال

 سال
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  کیلومتر در ایران اينگونه باال رفته اند؟١٤ عمق چرا درصد زلزله ھا در
سئوالی برايم پیش آمد که چگونه اغلب .  غیر واقعی رسید در حین جستجو ھا به يک عدد ويژه ای برخورد کردم که به نظرم

نداختم متوجه شدم  کیلومتر اتفاق افتاده اند؟ و وقتی نگاھی به دھه قبل ا١٤زمین لرزه ھا در چند سال اخیر در ایران در عمق 
  .که عمال درصد زمین لرزه ھا در این عمق يا صفر بودند و يا حد اکثر تا دو درصد

 .گردند تولید مي" Fault lines" يا  "رگه گسل" زمین لرزه ھای خطر ناک در لبه ھای  :ياد آور می شويم

  

  ارگ بم ما چه شد؟

  
 !؟ در مقابل زلزله ھاي طبیعي سال ایستایی٢٠٠٠بم بعد از                     )ھاربفعالیت بعد از ( زلزله اخیر بم بعد از

 پـی سـی ورلـد    در اینترنت به دنبال مطالبی در مورد زلزله در ایران بودم، کـه بـه تـاالر گفتگـو وب سـایت       ١٣٨٧در اواخر آذر ماه     
 در مورد وقوع زلزله ھای پی در پی بندر لنگه نوشته    )adelkohan" (عادل کھن " نجا به مطلبی که شخصی با نام        در آ . رسیدم

  com.world30p.forum/ktopDes/com.blogfa://http                               :که در زير مشاھده می کنید بود برخورد کردم 

ایـن  .  ریـشتر بـود  ٣دو ھفته قبل زلزله زیاد میومـد کـه کمتـر از    . من ساکن بندرلنگه ھستم، شھری کوچک در کنار خلیج فارس      
در موقع زلزله بعضی از قسمت ھای دریا بـرای چنـد لحظـه قرمـز میـشد و در ایـن دو ھفتـه        . زلزله ھا تا دو ھفته ادامه داشتند    

  .از طرف دریـا بـه سـمت شـھر اومـد     ) مثل بوی فاضالب(بعد چند روز بوی بد   . ردند و بعضی ھا ھم سوخته بودند      ماھی ھا میم  
 سالی که در بندرلنگه بودم جلبـک  ٢٧که من در این (در اخبار استان گفته بود که این به خاطر جلبک ھای سمی در دریا است  

ــودم ــا  ). ســـمی نـــشنیده بـ ــه مـــاھی ھـ ــالم کـــرد کـ ــد بعـــد از ایـــن اعـ ــضی منـــاطق اســـتان را کـــسی مـــصرف نکنـ   . ی بعـ
من خودم وقتـی یـک ھفتـه زلزلـه پـشت سـر ھـم         .من یک تکه از فیلم حادثه عجیب که در دریا رخ داده می گذارم و نگاه کنید         

  ...حاال نظر دوستان چیه. میکرد گفتم حتما کوه آتشفشان توی دریا است

 

 سال
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ھنگام تماشا به قرمزی روی سطح آب دقت . ن به شما توصیه می شوداین کلیپ کمتر از یک دقیقه است و تماشای آ

  html.___/f63fa6c80567031/9/file/com.shared4.www://http     ید کن آدرس نكاهاین هببرای تماشای این فیلم کوتاه  .کنید

  ا چه شدند؟دلفین ھای م
ــین در ١٥٢ ، ١٣٨٦در ســال   دلف

خلیج فارس به طور غیر منتظـره        
در دو نوبــت بــه فاصــله یــک مــاه  
مرده و بـه سـاحل دریـا کـشیده          

 ٧٩دسـته ی اول شـامل    . شدند
ــم    ــته دوم ھـ ــین و دسـ  ٧٣دلفـ

 .دلفین بود

دلیل ھای مختلفـی بـرای مـرگ        
این دلفین ھا آورده شد ولی اگر      

م قانع از من می پرسید ھیچ کدا
ایــن دلفــین ھــا . کننــده نیــستند

مـرده انـد جوابگـوی    " فعالیت ھـای صـیادی  "کرده اند، یا اینکه به خاطر " خودکشی"اینکه  ! کامال مشخص است که سوخته اند     
  !سوختگی بدن ھای آنھا را نمیدھد

الملللی  نیز این كارشناسان بین دلفین دیگر كه یك ماه پس از حادثه نخست رخ داد را ٧٣علت مرگ "به گزارش خبرگزاری آفتاب 
یـا  ’ شـوک ‘توانـد   اند كه در این گزارش ھنوز عوامل طبیعـی ناشـناخته اسـت و مـی       اعالم كرده ’ عوامل طبیعی  ‘ در گزارش خود،  

ھـا بـرای    انـد یـا یكـی از آن    ھا به سمت ساحل آمده و مابقی نیز به دنبال آن آمده   باشد كه در نتیجه آن یكی از دلفین       ’ استرس‘
  ٢/١٢/١٣٨٦ ."اند اند و در ساحل كه شیب مالیمی دارد، گیر كرده كار ماھی به سمت ساحل آمده و بقیه نیز آمدهش

  نیست؟ " ھارپ"آیا پاسخ به سئوال مرگ دلفین ھا در خیلج فارس 
یک پروژه ايست که مسئولین اعالم کردنـد بـرای   ) HAARP(ھارپ  

. ر پـا شـده اسـت   درباره الیـه ی آیونوسـفیر بـ   " بررسی و تحقیق  "
ولی در واقع اين يک سالح پیـشرفته ی جنگـی جدیـد اسـت کـه          

  .کلیه ی اسلحه ھای صده ی قرن بیستم را فلج می کند

ھزینه ھای این پروژه مشترکا از طرف نیروی ھوایی آمریکا، نیروی 
دریایی آمریکا، آژانس تحقیقاتی پروژه ھـای دفـاعی پیـشرفته ی            

الزم به یادآوریـست کـه سیـستم    . آمریکا و دانشگاه آالسکا است 
در کشورھای گرین الند، نروژ، شوروی و ھمچنین در روی " ھارپ"

بعضی از ماھواره ھا به جھت فلج کردن سیستم راديويی ھواپیما 
   .ھا و نھايتا سقوط آنھا استفاده میگردد

  این سوختگی نیست؟؟؟؟؟؟آيا 

باعـث  ھمانطور که گفته شد ارتعاشـات راديـويی ھـارپ         :نتايج
بـه نوسـان در مـی      سرخ شدن اليه آيونوسفیر شده و اين اليه را        

  .آورد

 Extremely Low( ھـرتس مـی شـوند کـه فرکـانس      ٢٠ تـا  ١ از پـايین اين نوسانات به نوبه خود موجـب صـدا بـا فرکـانس ھـای      
Frequency/Ultra Low Frequency  ELF/ULF (ین زلزله ايجاد می کننداین فرکانس ھا پس از نفوذ به زمین، زم. نام دارند.  

 بوده است میتوان بـه   %٤/٢٠٦ در دھه اخیر نسبت به دھه پیشین که متجاوز به ،با توجه به ازدياد درصد زلزله در سطح ايران        
  .وجود تاثیرات ديگری در ايجاد زلزله ھای مصنوعی پی برد، خصوصا آنکه اين ازدياد پس از آغاز فعالیت ھای ھارپ واقع شده اند

اینکه ھمه باید در مورد ھارپ و ماھواره ھایی که دارای چنین تکنولوژی ھـستند     :نھادات برای پیش اخطار   پیش
بنابراین . کامال آگاه و مطلع باشند ھیچ شکی نیست و قصد من در جمع آوری این اطالعات صرفا به ھمین منظور نیز بوده است

ز این نیست که آنچه را که در این مقاله خوانـده ایـد بـه دیگـران انتقـال      تقاضای ما از شما خواننده ی محترم با فروتنی چیزی ج   
برای پیشگیری و دريافت پیش اخطار از اين قبیل زلزله ھا میتوان ايستگاھايی در حوزه ھای وسیع تاسیس و بکار گرفت           .دھید

 ١٥ بـین  ELFزمان دريافت پیش اخطارھـای   . این زلزله پی برد  بروز و با اندازه گیری فرکانس صداھایی که از آسمان می آید به   
 دقیقـه پـس از مـشاھده ی سـرخی آیونوسـفیر بـه وقـوع        ٣٠زلزلـه ی چـین   .  ساعت قبل از وقوع زلزله متغیر اسـت  ٣دقیقه تا   



 ١٦

در جاھايی که خالی از فرکانسھای مزاحم ديگـر از           ELF/ULFاندازه گیری فرکانس   .پیوست
اه ھـای راديـويی و تلفنـی میباشـد، انجـام پـذير        قبیل برق فشار قوی، فرودگاه ھـا، ايـستگ        

 را در Magnetometerسنج دستی و يک دستکاه   ELF/ULFنمونه ای از يک دستگاه  .است
  .برای اطالعاب بیشتر بر روی آنھا اشاره کنید. کنید زير مشاھده مي

 html.Gaussmeter/com.magneticsciences.www://http  
html.gauss/com.lessemf.www://http  

  ! سیل ھا، خشکسالی ھا و زلزله ھا طبیعی اند، خیـر       تصور نکنید که ھمه    :پیام آخر 
کننـد و بعـد    فروشند و در اذھان جاسازی مـي   ه دروغ به مردم مي    را ب " جو"اول گرم شدن    

ايـن ھمـه   "ھمه بالھای شبه طبیعی را بر سـر مـردم آورده و اگـر کـسی سـئوال کـرد کـه               
  ر گدي !"تقصیر از شما است که ھوا را گرم می کنید"گويند  مي" سوانح از کجاست؟

مـرگ بـر   " د تکـرار شـعار ھـای    ھدف من از جمع آوی و نوشتن این مقالـه سیاسـی نبـوده و قـص        
البتـه  ( .آگـاھی بـه خواننـدگان تھیـه کـرده ام      را ندارم و صرفا به جھت ابراز نگرانـی و نیـز      " آمریکا

  .) ھستندمداملعن و نفرين و  مرگ مستحق زمانامريكا و ھمه فراعنه 
 اعتنـاو  آیا می توان نـسبت بـه دو ھفتـه زلزلـه مـداوم در بنـدر لنگـه بـی           :ال من از شما   ؤو اما س  

 و یا به ظاھر طبیعـی و عمـال سـاخت بـشر     ؟طبیعی است آیا اين زلزله ھا واقعا   بود؟ دانش بدون
تقـديم بـه ايـران، شـاد و موفـق       آیا می توان به تحقیق بیشتر در ایـن زمینـه ادامـه نـداد؟               است؟
  ...باشید

اخت وسازھا س...: فته شودگبسیار ساده لوحانه است كه در برابر جنین حوادثي  : حیات اعلى 
محـیط  . بـم تكـرار نگـردد    بناھـا اسـتحكام الزم را داشـته باشـند حادثـه     ، اصولي ومھندسي باشد

گازھـاي گلخانـه اي    زيست را با دستان خود از بین نبريم وباعث گرم شـدن كـره خـاكي و ازديـاد    
  ....!!!بادستان خود فجايع خلق نكنیم نگرديم و

  يگرمراجع د
در حال . شود چندین کلیپ ویدیویی برای تماشا و دانلود آماده کرده ام که دیدن آنھا توصیه می : محققثریا ویدیوھایی از 

  . خوب این ویدیوھا آپلود شده اند حاظر تنھا کیفیت
  ) ثانیه٢٢ دقیقه ۴:  مگابایت، مدت زمان٢٠حدودا  :حجم( جوابی به سوختن و مرگ دلفین ھا؟ھارپ در خلیج فارس و شاید 

html.HighQ-FARSI-HAARP/ae03b4b88038497/7/file/com.shared4.www://http  

  ) ثانیه۴٩ دقیقه ١:  مگابایت، مدت زمان٧حدودا  :حجم( باره تکرار شودید زلزله بم دوبان
html.HighQ-Earthquake-Bam/df7e3f88038678/76/file/com.shared4.www://http  

  ) دقیقه٢: ، مدت زمان  مگابایت٩حدودا  :حجم( کرار شودنباید سونامی اندونزی دوباره ت
html.HighQ-Tsunami-Indonesian/a6ef88038758/4507/file/com.shared4.www://http  

  : به زبان انگلیسیاز محققان خارجی ویدیوھا و کتاب ھایی

   :يو نوشته و بر مبنای آن دو ويدDr. Nick Begich  بتوسط Angels Don't Play This HAARP کتابی بنام " ھارپ"در مورد 

  Angels Don’t Play This HAARP             2804238542173218531=ciddo?videoplay/com.google.video://http   بنام١٩٩۵ يکی در سال

  .تھیه شده است Angels Still Don't Play This HAARP بنام ٢٠٠٨ و ويديوی ديگری در سال
8066925138937638623-=docid?videoplay/com.google.video://http  

اغلب باران ھای استوايی از طريـق  (و باران ھای سیل آسا و دستکاری آب و ھوا توسط آمريکا       ) Vietnam(در مورد جنگ ويتنام     
کتـابی بنـام    )Dr. Bob Fitrakis( بـاب فیتريکـاس    آقـای دکتـر  ) ماھواره و سمپاشی از ھواپیما بر روی ابر ھـا ايجـاد مـی شـدند    

Weather Modification & Full Spectrum Dominance بخشی از   تھیه کرده که کنفرانس خود در اين زمینه نوشته و فیلمی از
  .میتوانید مشاھده کنید THE MAD WHITE HOUSE WILL USE LASER  WEAPONS ويی بنامآن را در کلیپ ويدي

o1Pv5KF4KNf=v?watch/com.youtube.ca://http  

تھیه شده است که  HAARP PROJECT به نام )University of Stanford( د ھارپ در دانشگاه استانفوردمقاله ای در مورد عملکر
  .فقط به جنبه تحقیقاتی ھارپ نگاه می کند و به جنبه ھای غیر انسانی آن توجھی نشده است

htm.pars/pars/vlf~/edu.stanford.star://http  

  ؟HAARP WORLDWIDE سوالی به بقاء موجوديت و در آينده ای نه چندان دور
ldwideWor-Haarp/3688722/doc/com.scribd.www://http  

  it.vlf.www://http                                    .يد آدرس برواين  بهHzk ٢٢برای پیوند ھای مطالعاتی امواج راديويی زير فرکانس 

  htm.duma-haarp/collect/program/irp/org.fas.www://http                           ؟ی به ھارپ چگونه فکر میکندشوروپارلمان 

  .بخوانیدبه ھارپ در اين رابطه ) Boeing(بوئینگ  اعتراض شرکت 
 html.041project/6583/Shadowlands/51area/com.geocities.www://http  

   محقق مقاله خانم ثرياپايان
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ی  ور         
کشور ھائیتی بخش غربی جزیره ھیسپانیوال واقع      
در دریـای کارائیــب را اشــغال مــی کنــد و بــا کــشور  

 جزیـره، ھمـسایه     دومینیکن، در بخش شرقی ایـن     
 میلیـون جمعیـت   ٩ جمھوری ھـائیتی حـدود     .است

دارد که بیش از نود درصد آنان از نژاد سـیاه و بقیـه        
سفید پوست و یا از نژاد مخـتلط و اکثـرا مـسیحی             
پیروی کلیسای کاتولیک ھستند و زبان رسمی این 

 از نظــر اقتــصادی، ھــائیتی .کــشور فرانــسه اســت
رین کـشورھای جھـان   یکـی از فقیرتـ   ) قبل از زلزله  (

محــسوب مــی شــود و براســاس تخمــین ھــای      
سازمان ملل، بیش از ھشتاد درصد از جمعیت ایـن      

  .کشور زیر خط فقر قرار دارند

ــائي  ــشي اروبـ ــرده كـ ــره  : دوران بـ ــبه جزیـ شـ
" دنیـای جدیـد  "ھیسپانیوال از نخستین مناطقی در  

 اروپـایی کـشف     )کاشـفان (غارتكران  بود که توسط    
به بعد، ورود استعمارگران اروپایی  ١٧شد و از قرن     

 آغـاز شـد و آن را بـه یـک       يبه این سرزمین و بردگ    
ــا  .مــستعمره فرانــسه تبــدیل کــرد تــاریخ ھــائیتی ب

خشونت و نا آرامـی ھمـراه بـوده اسـت و شـورش         
ــان سفیدپوســت در اواخــر قــرن    بردگــان علیــه ارباب
ــالم      ــان و اع ــروزی بردگ ــه پی ــرانجام ب ــدھم س ھج

ن منجر شد ھرچند این واقعـه       استقالل این سرزمی  
  .به بحران ھای سیاسی در این سرزمین پایان نداد

 ١٩١٥ھایئیتی از سال    : دوران اشغال امريكائي  
 در اشغال ارتش آمریکا بـود و پـس از         ١٩٣٤تا سال   

خروج آمریکاییان توسط دولت ھای ضعیف و عمـدتا         
ــی شــد    ــا اداره م ــشانده آمریک ــت ن ــال  .دس در س

 موسوم به - نام فرانسوا دووالیه ، پزشکی به١٩٥٧
 به ریاست جمھوری ھائیتی انتخاب شد    -پاپا دوک   

، خـود را رئـیس جمھـوری مـادام          ١٩٦٤که در سال    
، ١٩٧١العمر اعالم داشت و تا زمان مـرگ در سـال        

در راس یک نظام دیکتاتوری بر این کـشور حکومـت         
پا مـرگ پاپـا دوک، پـسرش ژان کلـود دووالیـه              .کرد

ــشین ا ــی و   جان ــت اســتبداد داخل و شــد و سیاس
انزوای بین المللی را تا وقوع شورش ھای عمومی  

 سرنگونی .، و سقوط از قدرت ادامه داد١٩٨٦سال  
حکومت دووالیه یک دوره ھرج و مرج سیاسی را در 
پی آورد که با انتخاب ژان برتران آریستید به ریاست 

 در سـال    . نیز خاتمه نیافت   ١٩٩٠جمھوری در سال    
، رای عدم اعتماد پارلمان ھائیتی به کابینه و   ١٩٩١

تالش آقای آریـستید بـرای حکومـت فـردی بـه یـک          
بحران سیاسی و سرانجام، کودتای نظامی و فـرار        

 ژان برتران آریستید در سال .وی از کشور منجر شد
 به کشور بازگشت و بار دیگر سمت ریاسـت          ١٩٩٤

ن  در ایـ ١٩٩٦جمھوری را در دست گرفت و تا سال   
سمت ماند اما به خاطر ممنوعیت قانون اساسـی،     

 وی بـار دیگـر در سـال    .امکان انتخاب مجدد او نبـود     
 مقام ریاست جمھوری را در دست گرفت اما         ٢٠٠١

، توسط نیروھای   ٢٠٠٤به دلیل شورش ھای سال      
آمریکایی از کـشور خـارج شـد و ایـن مقـام بـه رنـه         

 بـه  پروال، از نزدیکان او محول شـد و سـازمان ملـل       
منظور حفظ امنیت داخلی، یک نیروی پاسدار صلح        

  .را در این کشور مستقر کرد
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ی ه ز     ت             اشاره   و
ملیونھـا   ،کـشته  ھزارصدھا  

 كــشور تمــامآســیب ديــده و 
 شـده،   يرانـه و بكلي ھائیتی

 و   مراكز اصلي حكومت   ھمه
ــت   ــاختمانھاى رياســــ ســــ
ــضائیه و    ــوه ق ــوري و ق جمھ

ھم كـشور    و مراكز م   پارلمان
ــه ــناد   و فروريختـ ــه اسـ كلیـ

 .دولتي از بین رفته است
به گزارش مرکز مراقبت ھای زمین شناسی   
ایـــاالت متحـــده، زلزلـــه روز ســـه شـــنبه در 
ســاعت چھــار و پنجــاه و ســه دقیقــه بعــد از 

نه و پنجاه و سه دقیقه (ظھر به وقت محلی 
به بزرگی ھفت درجه ) شب به وقت گرینویچ

ــشتر بخــش   ــاس ری ــشور  در مقی ــایی از ک ھ
ھائیتی را لرزانـد و در پـی آن، دو پـس لـرزه              

 .شدید نیز در این منطقه روی داد
کـانون ایـن زمــین لـرزه در نقطـه ای واقــع در     
حدود پانزده کیلومتری جنـوب غـرب پایتخـت         

ــود ــاط   . ب ــرزه، ارتب ــن زمــین ل در پــی وقــوع ای
 .تلفنی با ھائیتی دستخوش اختالل شد

شـدن دویـست   گزارش ھای دیگـر از مفقـود    
نفر از میھمانان ھتل مونتانا، که بیشتر مورد        
ــت،     ــارجی اس ــدگان خ ــد کنن اســتفاده بازدی

 .حکایت دارد
گروه ھای امـداد بـین المللـی یکـی پـس از              
دیگری وارد ھائیتی شده اند تا زنده یا مـرده    

دھا ھزار نفری را ردیابی کنند کـه قربـانی       ص
 ١٢(زمـــین لـــرزه ھولنـــاک روز ســـه شـــنبه 

 .، در این کشور شده اند)ژانویه
تخمین ھایی که در مورد آمار کشته شدگان  
منتشر شده، متفـاوت بـوده اسـت و برخـی         
حاکی از دھھا ھزار و برخی دیگر رقم صدھا         

 .ھزار نفر را ذکر کرده اند
به گفته شاھدان عینی، بسیاری از ساکنان   
پورتــوپرنس، پایتخــت ھــائیتی، از بــیم وقــوع  

 ویرانــی ســاختمان پـس لــرزه ھــای بعـدی و  
ھایی که در اثر زمین لرزه بـه شـدت آسـیب      
دیــده، شــب را در خیابــان ھــا گذرانــدن در     
ــده و   ــھری مختـــل شـ حالیکـــه خـــدمات شـ
امکانــات موجــود از جملــه در بخــش خــدمات  

 .درمانی جوابگوی نیاز ساکنان نیست
به گفته یک مقام سازمان ملل متحد ھزاران        

ران خانــه مــسکونی در پایتخــت ھــائیتی ویــ 
شده و بـه اکثـر سـاختمان ھـا و زیرسـاخت             

 .ھای شھری آسیب شدید رسیده است
خبرگزاری ھا از وجود انبوه اجـساد قربانیـان          
این واقعه در کنار خیابان ھا و زیر آوار برجـای   
ــد و     ــی دھن ــر م ــا خب ــده از ســاختمان ھ مان
ــت     ــاخ ریاسـ ــه کـ ــت کـ ــده اسـ ــزارش شـ گـ
جمھوری، ساختمان پنج طبقه دفتر سازمان      
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 متحد، چندین بیمارستان و مدرسه نیـز        ملل
 .در این زمین لرزه ویران شده است

رنه پروال، رئـیس جمھـوری ھـائیتی، دامنـه          
توصـیف کـرده    " بیـرون از تـصور    "خرابی ھا را    

رئیس جھوری ھائیتی در مـصاحبه بـا       .است
خبرگزاری ھا گفته است که در خیابان ھـای     
پایتخت از میان انبوه اجساد کشته شـدگان         
عبور کرده و صـدای نالـه کـسانی را شـنیده       
که در زیر آوار ساختمان پارلمـان ایـن کـشور           
یر آوار گرفتار شده اند بی آنکه امکانـات الزم      

 .برای کمک رسانی در دسترس باشد
وی تاییـــد کـــرد کـــه بـــسیاری از مـــدارس و 
بیمارستان ھا ویران شده و افزوده است که        

ــ   ــوزان زی ــش آم ــامعلومی از دان ر آوار شــمار ن
 و گزارش شده کـه      .مدارس مدفون شده اند   

اسقف اعظم کلیسای کاتولیک پورتو پـرنس        
نیز در میان کشته شدگان این زمین لزه بوده 

 .است
سازمان صلیب سرخ اعالم کـرده اسـت ایـن     

يـك  ( میلیـون نفـر از مـردم         ٣زلزله بر زندگی    
ھائیتی به نوعی تاثیر ) سوم جمعیت كشور 

 .گذاشته است
ــا ــان   ھمزمـ ــشورھای جھـ ــماری از کـ ن، شـ

آمادگی خود را برای کمک رسانی بـه زلزلـه          
دولــت برزیــل گفتــه  .زدگــان اعــالم کــرده انــد

است که به عنوان مرکزی بـرای ھمـاھنگی         
ــن کمــک ھــا عمــل خواھــد کــرد    در حــال .ای

حاضر، به دلیل آسیب جدی به زیرساخت ھا 
و تشکیالت اداری پایتخت، نھادھای دولتـی       

ان ارائــــه خــــدمات الزم ایــــن کــــشور امکــــ
بخش ھـای وسـیعی      .امدادرسانی را ندارند  

ــه تبــدیل شــده   از پایتخــت ھــائیتی بــه ویران
  . است

زارشھاي بسیاري بطور مستمر از رسانه ھا منتشر مي شـود و مـي توانیـد آنھـا را دنبـال كنیـد؛ بـه              گاز آنجا كه     :حیات اعلى 
  .مین اشاره مختصر اكتفا مي كنیمھ
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ز ه ز  ار ی             
 !سیل نیروي امداد با نیروي نظامي كشور را اشغال و در بانك مركزي آن مستقر شده استگامريكا بجاي 

. اسـت  بـوده  كـشور  ایـن  پولشویی برای پایگاھی كه دارد اشغال در را آن مركزی بانك و ھائیتی اكنون ھم آمریكا دریایی نیروی
 رسانی كمك كار نداده، را كشور این به ورود اجازه كمكی داوطلب ھیچ به یتیھائ به ورود ھنگام از ھمچنین آمریكایی نیروھای

 وزیـر  »ژوایانـده  آلـن  «راسـتا،  ایـن  در .انـد  گرفتـه  فرانسه جمله از كشورھا دیگر از نیز را عمل ابتكار و اند كرده مختل را مردم به
 !سازد »روشن «میان این در را یكاآمر نقش است خواسته ملل سازمان از فرانسه بشردوستانه رسانی كمك مسئول

 ھائیتی لرزه زمین كه معتقدند قاره پنج دانشمندان از بسیاری ،»لوپست «و »آلترانفو «جمله از اینترنتی ھای سایت گزارش به
 -آمریكـایی  امپراتـوری  «كـه  اسـت  مخـوف  سـالح  این كمك به و شده ایجاد »ھارپ «ھوایی و آب سیستم كمك به) ریشتر٣/٧(

 و آب شـدن  گرم پدیده با جھانی مخالفان ھای تالش تا آورده پدید اروپا در را سرما از العاده خارق موجی تنھا نه »ستیصھیونی
 نھـایی  ھـدف  بـا  را خود ناوگان تا دیده تدارك را ھائیتی »ویرانگر «لرزه زمین نیز بالفاصله بلكه سازد، مسدود را زمین كره ھوای
 سـالح  از اسـتفاده  بـه  را آمریكـا  نیـز  آنھـا  كـه  دانـشمندان  از دیگر گروھی .سازد مستقر كارائیب یدریا در ونزوئال، و كوبا اشغال

 مـی  آن غنـی  نفتـی  ذخـایر  وجـود  را كشور این سریع »نظامی اشغال «و ھائیتی در زلزله ایجاد دلیل كنند، می متھم »ھارپ«
 »ھـارپ  «سـالح  از ھـائیتی  در قطعـاً  آمریكـا  اینكـه  بـر  تأكیـد  بـا  كارشناسـان  این. ندارد كم ونزوئال نفتی ذخایر از چیزی كه دانند

 كنند می اشاره »اوباما «كنونی مشاور و »كارتر جیمی «سابق مشاور ،»برژینسكی زبیگنیو «اظھارات به است، كرده استفاده
 ،»ینـسكی برژ «گفتـه  بـه . اسـت  كـرده  توصـیف  واشـنگتن  بـا  غیرمتحـد  كـشورھای  كردن ثبات بی برای سالحی را »ھارپ «كه
 به غافلگیركننده و سریع ھایی جنگ توانند می آن كمك به كه دھد می قرار بزرگ كشورھای اختیار در را ھایی روش تكنولوژی«
 به كه داریم اختیار در ھایی روش ما«: كند می اضافه او ».گیرند قرار جریان در شان امنیتی نیروھای حتی آنكه بدون اندازند راه

 یـك  ھـای  توانـایی  توانـد  مـی  امـر  این و آوریم، وجود به توفان و خشكسالی جمله از وھوا، آب در تغییراتی متوانی می آنھا كمك
  ».سازد وادار ما شرایط پذیرش به را آن و تضعیف را بالقوه دشمن

 وقـوع  بـه  ای قـه منط در لـرزه  زمین این كه است نكته این است برانگیز تعجب ھائیتی زلزله درمورد آنچه كارشناسان، دیدگاه از
 از ای شعبه كه دارد قرار پورتوریكو در ای منطقه به نزدیك در كوچك و فقیر كشور این آنكه ضمن نیست، »خیز زلزله «كه پیوسته
 .است مستقر آن در ھارپ سیستم

 رسـد،  مـی  نظـر  بـه  غبـارآلود  و گراید می سرخی به آسمان كه آفتاب غروب ھنگام به روز از ساعتی در لرزه زمین حال، این در
 چگونه پرسند می خود از كارشناسان دیگرسو، از. بپوشاند را »ھارپ «سالح از استفاده از حاصل آسمان وضعیت تا شده ایجاد
 دومنیكن جمھوری مانند آن به نزدیك مناطق آنكه بی بپیوندد وقوع به كوچك ای نقطه در صرفًا توانسته می شدیدی زلزله چنین
 ھـای  رسانه در ای برجسته كارشناس ھیچ كه است درحالی این! نشود؟ ایجاد نیز سونامی ھیچ و دنكنن احساس را آن حتی
  .است نكرده نظر اظھار عظمت این به رویدادی درمورد حادثه شب در كارائیب و آمریكا شمال

 جمھـوري  رئـیس  ،»چـاوز  گوھو«كشورھاى ھمسايه ھائیتي كه مراقب اوضاع منطقه ھستند نیز وقوع اين امر را تأيید كرده اند،  
 کـه  اند  شده كشور اين در اخیر قوی لرزه  زمین بروز باعث ھائیتي نظامي اشغال ھدف با ھا  آمریکایی كه كرد اعالمرسما   ونزوئال

 اکامسامولـسکای  «روزنامـه  ریانووستی، خبرگزاری از نقل به ايلنا گزارش به .اند  داده دست از را خود جان تن ھزار ھا  ده آن اثر در
 ھـائیتی  در اخیـر  قـوی  لـرزه   زمـین  بـروز  باعـث  ھـا   آمریکایی که فتگ ونزوئال جمھوري  رئیس ،»چاوز ھوگو «كه داد گزارش »پراودا
 در مـدرن  فـوق  سـالحي  آزمـایش  اثـر  در امـر  ینا«: گفت چاوز .اند  داده دست از را خود جان تن ھزار ھا  صد آن اثر در که اند  شده
 از نقل به »سی بی ای «اسپانیایی نشریه ».است لرزه زمین این کمک با ایران تخریب آن اصلی جهنتی که داده رخ کارائیب دریای
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 آنھـا  برسـاند  ھـائیتی  بـه  توانـد   می ھنگفتی خسارت چه ای  لرزه  زمین چنین اینکه بر علم با قوی احتمال به كه داد گزارش چاوز
 با چاوز .اند کرده اعزام زده زلزله کشور این به شود می انجام ادرسانیامد درباره که ھایی تالش کنترل براي را کین ژنرال) آمریکا(

 اعـالم  انـد،  درآورده خـود  اشـغال  بـه  نیز را ھائیتي جمھوري رياست کاخ حتي ھا  آمريكايي که ام  خوانده جايي در من كه  اين اعالم
 اشـغال  را جزیـره  ایـن  تـا  كرده استفاده مسئله نای از آمریکا کرده، پیدا کشورھا دیگر کمک به نیاز جمھوری این كه اكنون«: کرد
 نظامي نیروھاي جاي به بايد آمريکا«: گفت آيد،  مي شمار به واشنگتن ھاي  سیاست سرسخت منتقدان از يكي كه چاوز ».کند
 تکرار اد،د انجام میالدي ١٩٩٩ سال در که را مشابھي اقدام تا است تالش در آمريکا«: گفت چاوز ».كند اعزام پزشك ھائیتي به

 زلـه لزوي   .شـدند  مـدفون  الي و گـل  زير در »وارگاس «بندري ايالت در روستاھا برخي باران سنگین بارش اثر بر كه سالي کند،
  .است آورده وجود به »ھارپ «مخوف سالح از استفاده با آمریكا را ھائیتی لرزه زمین: نوشت و دانست آمریكا كار ھم را ھائیتی

 الیـه  (یونوسـفر  الیه به العاده فوق انرژی یك ارسال طریق از كه است ھوایی و آب سالحی »ھارپ «سیستم كه است گفتنی
 »كانالیزه «از پس انرژی این. سازد می وادار انرژی این قدرتمند بازتاب به و انداخته تپش به را آن ھای مولكول ،)اتمسفر فوقانی
 تعیـین  نقطـه  در... و زلزلـه  توفـان،  سـونامی،  شدید، سرمای باران، و برف بارش خشكسالی، مانند اختالالتی تواند می شدن
  .دارد تعلق) جھان اربابان (بیلدربرگ صنعتی- نظامی مجموعه به ھوایی و آب سالح این. آورد وجود به شده،
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