Fawaz Ramadan: IRAAN – IMPEERIUMI TÕUS JA LANGUS
Aastaid tagasi, kui ma olin noorem, andis agronoomia professor mulle
nõu, öeldes et keegi meist ei tea kogu tõde. Igaühel on vaid osa sellest ja ainult
koos suudame ehitada üles kogu tõe.
Ma ei ole kirjanik ega poliitik, kuid põhjus, miks ma selle artikli kirjutasin
on see, et tuua teieni tõde, mis tegelikult toimub, kui on tegemist Iraaniga. Ma
olen märganud, et paljud minu sõbrad Ameerikast ei tea midagi tõelisest ohust,
mis tuleb Iraani ja tema kaaslaste poolt. Ka eurooplased ei ole erand, sest
nemadki on Iraani ja tema kaaslaste objekt. Seetõttu ei suutnud ma enam vaikida
ja pean oma teadmisi jagama. Kas see midagi muudab? Ma ei tea - aga vähemalt
kergendab see raskust minu südamel, mida olen juba aastaid kandnud.
Iraan kui riik? Iraan kui impeerium? Või Iraan kui ikoon? Mis on Iraan?
Paljud arvavad, et Iraan tähendab rahvast teatud geograafilises piirkonnas,
kus on ebaõiglane süsteem. See on maa, mis ei austa inimõigusi ja tekitab kaost
Lähis-Idas. Jah, kuid see ei ole nii ja fakt on see, et Iraan ei ole režiim, vaid on
IKOON ja põlvkonnad on üles kasvanud õppides kummardama seda ikooni, mis
esindab nägemust ehitada üles impeerium läbi teatud tõekspidamiste.
See ikoon ei ole piiratud ainult geograafilise piirkonnaga, vaid see ulatub
läbi selle usu järgijate üle kogu maailma. Selleks, et saada võitu Iraanist,
peaksime mõistma, et me tegeleme ikooniga, mis on esindatud riigis visioonina
ehitada impeerium, millel on palju tugevaid, kuid ka nõrku kohti.
Lugu Iraanist ja sellest, kuidas sellest maast sai ikoon, ulatub 300 aasta
taha, mil oli riik nimega Faris, „Pärsia", mis moodustas põhilise osa praegusest
Iraanist. Rannikut valitsesid araablased, põhiliselt Al-Qassimi kuninglik pere.
Faris oli sunniitide ala ja selles piirkonnas ei olnud palju šiiite, välja
arvatud mõned Iraagis, mis oli sel ajal Otomani valitsuse all. Sellel ajastul
sunnid ja šiiad ei erinenud palju üksteisest. Šiiad, mis tähendab „toetajad",
andsid endale ise selle hüüdnime, sest nad toetasid Al Imam Alid nende eest, kes
üritasid muuta islami usku.
Lõppkokkuvõtteks on nad osa sunnast ja sunna tähendab Prohvet
Muhamedi ja tema kaaslaste „järgijaid", mis on üldine islami usk ja neid on
tänapäeval kokku 1,2 miljardit.
Farist valitses isik nimega Ismael Al-Safawi, kes oli pidevas sõjas
Otomani impeeriumiga Iraagis ja kes üritas seda ala üle võtta, et taastada seal
Pärsia impeerium, kuid ta oli vaid kaotusseisus võimsa Otomani impeeriumi ees,
mis oli nii võimas, et allutas selle ajastu teatud hetkel enamuse Euroopa riike.
Lisaks olid Ismael Al-Safawil pinged oma sõjaväe hulgas, sest moslemid

ei valluta ega tapa teisi moslemeid, ega ka kedagi teist muust religioonist, ilma
tõeliselt õigustatud põhjuseta sõja alustamiseks. Sõdida on õigus ainult
enesekaitseks või et kaitsta oma riiki. Kuna Ismael Al-Safawi ei suutnud sellele
lahendust leida, oli tal palju muret sõjaväe sõnakuulmatusega ja kriitikaga üle
kogu riigi. Keegi ei tahtnud tappa või vallutada, sest see käib islami usu vastu.
Ühel päeval sai Ismael Al-Safawi teada, et on olemas üks moslemi
vaimulik, kes visati Iraagist välja seoses tema väärusuga ja muudetud
arusaamaga islamist. See vaimulik oli antud hetkel Farises loomas oma sekti, ja
muudetud islami usku.
Ismael Al-Safawi kutsus selle vaimuliku enda juurde, kuulas teda ja talle
avaldas suurt muljet kõik, mida vaimulik rääkis. Vaatamata sellele, et kõik
moslemid pidasid teda uskmatuks, olid sellel vaimulikul mõningad punktid, mis
olid küll islami jaoks tähtsusetud ja ei olnud seotud ei sunni ega šiia haruga.
Kuid neid punkte rakendades saanuks Ismael Al-Safawi võidu oma armee
sõnakuulmatuse üle ja võiks olla jumalaks, keda keegi ei julge eirata.
See vaimulik levitas uut šiiitide sekti usku, millel on mõningad
põhipunktid:
- Valed ja võltsitud islamiajaloo sündmused;
- On olemas keegi, nimega Al-Mahdi, kes on osa moslemite usust, kes sünnib
maailma lõpu ajal ja hakkab moslemeid juhtima. Aga vaimuliku lugu oli
muudetud nii, et Al-Mahdi oli juba sündinud, ta peitis ennast maa all üle 1000
aasta ja et Jumal räägib temaga ja annab talle korraldusi;
- kusagil on inimene, nimega Waly Al-Faqih, kes on kontaktis Al-Mahdiga ja
saab temalt käske, mida peab omakorda pidama Jumala korraldusteks.
Ismael Al-Safawile meeldis see MUUDETUD ISLAMI idee väga ja nii
andis ta käsu ühendada usuelu Faris selle uue, pööratud šiia sektiga. Kes ei
kuuletunud, seda piinati või hukati, kaasa arvatud tema enda ema, kes keeldus
seda usku järgimast. Jõumeetoditega ühendas ta Farisi edukalt alaks, mida me
tunneme tänapäeva Iraanina ja tegi sellest šiia sekti usust oma riigi ametliku
religiooni. --Ta hakkas julgustama vaimulikke võltsima ajaloolisi islami lugusid ja
sündmusi ning käskis kirjutada palju raamatuid, et levitada seda uut usku, kus
oli õigustatud ja seaduslik nõuda kõikide nende verd ja raha, kes ei kuulunud
sellesse sekti. Nii tembeldati kõik uskmatuteks, välja arvatud nemad ise. Ismael
Al-Safawist sai Jumala käskude edastaja ning ta hakkas tegutsema nagu jumal.
Ta saatis mõned vaimulikud Iraaki, et uut usulahku ka seal edasi levitada. Üks
asi viis teiseni, otomanid said sellest teada ja nad purustasid Ismael Al-Safawi
võimu. See on juba omaette ajalooline lugu.

Põhjuseks, miks Ismael Al-Safawi tahtis levitada Iraagis uut usulahku, oli
see, et ta tahtis saada rohkem selle usu järgijaid, kes kuuletuksid talle nagu nad
kuuletuvad Jumalale ja see aitaks tal Iraaki üle võtta. Peamiselt jahtisid nad
vaeseid ja ostsid neid sellesse usku rahaga.
See muudetud usk lubas oma järgijatel teha palju asju, mis muidu on
islamis keelatud, nagu näiteks omada nii palju naisi kui nad vaid tahavad ja teha
paljusid ebaeetilisi asju, mis tegi neile selle uue sekti väga atraktiivseks. Seega
pidid selle šiia usulahu inimesed järgima Waly Al-Faqihi või arvestama
kohutavate tagajärgedega.
Tol ajastul oli palju suuri ajaloolisi mõjutusi nagu Briti invasioon LähisIdas jne, aga eriliselt tahan ma välja tuua järgmist:
- Iraan on riik, mida juhib isik, kes väidetavalt räägib Al-Mahdiga, kes
omakorda räägib Jumalaga. Tänase seisuga peetakse kogu selles šiia muudetud
usulahus Khomeinit Jumala käskude teostajaks maa peal;
- Mida Khomeini ütleb või käsib, seda peab pidama Jumala tahteks ja see
kuulub täitmisele.
1900-ndate aastate alguses kogunesid Iraagis mõned vaimulikud - uue šiia
sekti rakukesed, kes töötasid ja värbasid ignorantseid järgijaid ja otsustasid koos
üles ehitada Mahdi impeeriumi. Iraan oli selle usuga üle külvatud. Nende
eesmärk oli vallutada kogu maailm, mis jäi küll esialgu vaid unistuseks, kuigi
ajapikku hakkas muutuma realistlikumaks arusaam, kuidas nad võiks tõeliselt
vallutada ja kontrollida kogu maailma.
See oli täiesti muudetud religioossus, sest nad segasid religiooni
poliitikaga ja kõik selleks, et igaüks järgiks nende liidrit, Waly Al-Faqihi, kes
esindas Jumalat ja kes oli tuntud kui „täiuslik inimene", kes kunagi ei eksinud.
Et üle võtta Lähis-Ida pidid nad kõigepealt kontrollima Pärsia lahte, sest
tol ajal oli see maailmakaubanduse tee ida ja lääne vahel ning koht, kus leiti
naftat. Nad hakkasid üle võtma Iraani, kukutades šahhi režiimi, manipuleerides
inimestega, kes olid selle muudetud šiia usulahu järgijad Iraanis, öeldes neile, et
see oli Jumala käsk.
Šahhi režiim oli liberaalne süsteem ja sellises keskkonnas kaotasid nad
oma religioosset võimu inimeste üle. Peale selle oli see režiim väga võimas ja
mitte igaüks ei toetanud sel ajal Iraanis mõtet kummardada inimest, kui Jumala
käskude teostajat maa peal. Et seda kõike paremini mõista, räägin ma lühidalt Al
Khomeini loo ...
Šahhi ajastul oli puuvill üheks väga tulusaks sissetulekuallikaks, samuti
nagu nafta. Šahh müüs puuvilla ja naftat brittidele. Muudetud sekti järgijad

elasid põhiliselt gruppidena teatud aladel, millest üks oli Qom. See on neile
omane, et nad ei segune terve suure kogukonnaga teatud põhjusel, aga see on
juba teine lugu..
Neil olid oma koolid, nimega „Howza", kus õpetati järgijatele seda
muudetud šiia usku ja valmistati ette usujuhte. Khomeini oli seal üliõpilane.
Nad kasutasid valitsuse maad kui „eraomandit", kuni ühel päeval andis
šahh käsu kõik need puuvillamaad ära võtta ja maha müüa ning kanda kogu raha
Iraani sissetuleku kassasse. Vaatamata sellele, et neil ei olnud õigust seda maad
kasutada, istutasid šiiad puuvilla ja müüsid seda, et finantseerida oma usulist
tegevust.
Keegi ei julgenud midagi öelda ega šahhi käsku eirata, välja arvatud AlKhomeini, kes keeldus seda seadust täitmast. Nii ta lihtsalt vangistati. Šiia
vaimulikud tundsid endid halvasti, et noor üliõpilane seisis valitsuse kohtu ees ja
nad ei suutnud tema heaks midagi teha. Siis tulid nad välja geniaalse ideega,
leides ühe augu Iraani põhiseaduses, mis ütles et „Almarja Al-Akbar´i"religioosset juhti - ei saa vangistada.
Nad läksid šahhi juurde ja teatasid, et Al-Khomeini on selle riigi
religioosne juht, vaatamata sellele, et ta on värske üliõpilane ja siiani religioonist
midagi ei teadnud. Ja nii oli šahh sunnitud ta vabastama, kuid ta küüditati
välismaale – Iraaki, Al Najafi. Seal kohtus ta selle šiia sektiga, mis tahtis kogu
maailma vallutada ja nüüd hakkasid nad juba koos edasi planeerima. Nendele oli
Al-Khomeini selle usulahu pealik. Temast tehti juht, kuigi ta ise paljustki ei
teadnud.
Iraagi võimud teadsid sellest grupeeringust ja nende plaanist valitsus
kukutada ja nii küüditati ta edasi Prantsusmaale ning alates sellest hetkest saab
igaüks tema lugu juba ise jälgida.
Šiia muudetud usulahu vaimulikud olid Al-Khomeini juhtimisel juba 30
aastat kõvasti tööd teinud, et šahhi režiimi kukutada. Nad järgisid Al-Khomeinit,
sest nüüd oli järgisid Al-Khomeini nende Waly Al-Faqih.
Nad kasutasid oma plaanide teostamiseks väga kriitilist kontseptsiooni
nimega Toqya. Toqya on selles šiiitide usulahus mõiste, mis käsib järgijaid olla
silmakirjalikud minnes kuni äärmuseni ja teha kõik võimalik, et võita mõjukate
inimeste ja maade usaldus, et ühel päeval neid enda huvides ära kasutada. See
on sarnane magava raku kontseptsiooniga. Kõiki mooduseid on luba kasutada,
isegi anda oma naisi ja tütreid seksuaalteenusteks. Manipuleeritakse ka raha ja
narkootikumidega.
Teine kontseptsioon oli see, et nad rõhusid oma järgijate ebaõiglusele.
Nad kasvatasid neid nii, et mida rohkem ebaõiglust nad kannatavad, seda

lähemal on nad võidule. Nii, et mida iganes nad tegid Toqya nimel või täites
Waly Al-Faqih käske ja mida halvem oli nende enesetunne, seda enam nad pidid
tundma, et tegid kõik õigesti. See kõlab ebanormaalselt, kuid kahjuks on see on
reaalsus ja tõde.
Üks meetoditest, mida nad oma järgijate kontrollimiseks kasutasid, oli
siduda kõik ajalooliselt võltsitud islami sündmustega ja tuletada seda neile
pidevalt meelde läbi nende aastaringse religioosse tegevuse. Kuid selle kõige
üksikasjalik selgitamine võtab palju aega ja on jälle omaette lugu...
Nad kukutasid šahhi režiimi just sel hetkel, mil nende huvid kohtusid
lääne huvidega. Aga neile ei piisanud üksnes sellest, et kontrollida Pärsia lahe
idakallast, vaid nad tahtsid saavutada kontrolli mõlema kalda üle. Bahrein oli
kõige väiksem riik ja lihtne vallutada ning nad hakkasid tegutsema samamoodi,
nagu tegid varem Iraaniga. Nad saatsid oma järglased sisserändajatena Bahreini
1920. aastal ja 1950-ndatel hakkasid organiseerima, kuidas seda maad üle
võtta.
Kui Khomeini tuli Iraanis 1979. aastal võimule, allkirjastas ta oma 50aasta plaani, mille kohaselt tuli kogu Araabia laht üle võtta. Ma ei hakka seda
siin pikemalt seletama, kuid toon ära järjekorra:
1. Võtta üle Iraak;
2. Võtta üle Bahrein;
3. Võtta üle Kuveit;
4. Võtta üle Saudi Araabia idapoolne osa;
5. Võtta üle ÜAE;
6. Võtta üle Omaan;
7. Võtta üle Katar;
8. Võtta üle kogu ülejäänud osa Saudi Araabiast.
Kas seda saaks täide viia? Jah ja vägagi lihtsalt! Kõik, mida nad tegema
pidid, oli seada valitsejateks nendes erinevates maades inimesed, kes olid samast
muudetud šiia usulahust, kes kuuletuksid Waly Al-Faqihile Iraanis, kuna
viimane on Jumala käskude edastaja.
Sellepärast ma mainisin juba varem, et Iraan on ikoon, esindades visiooni,
aga mitte maad, teatud geograafilises piirkonnas. Süüria on Iraan, Liibanon on
praegu Iraan, pärast seda kui Hezbollah ta üle võttis ja Iraak on Iraan.
Ameeriklased ei suutnud sellel alal eristada šiiite ja Iraani ning on tõsi, et

mitte kõik šiiad ei ole Iraani järgijaid vaid ainult need, kes on Welayat Al-Faqihi
all. Aga kuidas teha vahet, kas nad kasutavad Toqyat või mitte, valetades, pettes
ja kõike võimalikku tehes?
See selgitab, miks Iraan tapab šiiite, kes elavad Ashrafi laagris ja
Ahwazis. Järgi meid ja kuuletu Waly Al-Faqihile, Jumala käsutäitjale või sure.
Rassism araablaste suhtes on jälle omaette lugu Iraanis…
Kui Khomeini võimule tuli, innustas ta oma vaimulikke levitama
naaberriikides seda muudetud šiiidi usku. Ka finantseeris ta paljusid, et rajada
ettevõtteid, osta maad ja monopoliseerida sektoreid ettevõtetes nagu
toiduainetööstus ja eriti ravimite valdkond. Igasse riiki nimetas ta Waly AlFaqih vaimuliku, keda selle usu järgijad peavad Jumala korralduste edastajaks,
sest ta saab omakorda käske Waly Al-Faqihilt Iraanis.
Bahreinis on meil Issa Qassim ja Liibanonis on Hassan Nasrallah.
Sõnakuulmatus nende suhtes on sama kui olla sõnakuulmatu Jumalale - sind
karistatakse läbi Hezbollah rakkude Bahreinis või Liibanonis, mis on jälle uus
pikk lugu…
Igatahes on ikoon Iraan seda mitmete miljarditega finantseerinud ja
finantseerib neid inimesi tänaseni. Selles šiia sektis tuleb igal järgijal tasuda
20% oma puhastulu sellele vaimulikule, kes on Waly Al-Faqihi poolt riigis
ametisse pandud. Seda raha tuleb pidada Waly Al-Faqihi rahaks ja see on Iraani
käsutada. Kui suurest rahasummast me räägime? Üle kogu maailma räägime
sadadest miljarditest dollaritest, mis igal aastal Iraani jaoks kogutakse. Ainuüksi
Bahreinis koguti eelmisel aastal umbes 2 miljardit dollarit.
Teisalt on Iraanil omad välisinvesteeringu firmad revolutsiooni armee all
ja ka see toodab miljardeid. Nende järgijatel on üle kogu maailma mitmeid
pankasid või vähemalt omavad nad pankades rohkelt aktsiad. Iraan on ka suurim
narkootikumide (nagu nt heroiin ja kanep) eksportija ning lisaks osaleb ta ka
Ida-Euroopa maffiaga inimkaubanduses.
Iraan müüb relvi terroristlikele organisatsioonidele nagu Al-Qaeda ja
müüb oma narkootikume protsendiga. Neil on mitmeid viise, kuidas välismaal
raha kasvatada ja teenida. Kui te tulete näiteks ja ütlete, et tahate panna
majanduslikud piiranguid Iraanile, on see mõttetu.
On olemas Kuveidi, Bahreini, Saudi Araabia, Emiraatide, Liibanoni,
Euroopa kodanikud - miljardärid, kes teenivad Iraanile raha, sest 20% nende
netosissetulekust läheb Iraanile. On 100 miljonit inimest, kes maksavad 20%
oma sissetulekutest neile; sest paljudel on välisinvesteeringud, mis on teiste
nimede alla.
Lõpptulemusena sa kaotad ja nemad võidavad ja naeravad sind välja, sest

ei ole ju vaja saata raha Iraani! Näiteks Waly Al-Faqih andis käsu ühele oma
järgijatest avada uudistekanaleid, ajalehti ja rahastada revolutsiooni Bahreinis.
Raha ei ole kõik Iraanis ja ei ole Iraani kodanike valduses, sest ta on Kuveidi
šiia Welayat Al-Faqihi all ja sa ei saa teda piirata, sest ta on Kuveidi kodanik.
Kui vihastame ja ütleme, et paneme nende militaarjõule piirangud,
naeravad nad sind seepeale jälle välja, sest üle kogu maailma on nende järgijad
saanud kõik joonised sõjaväerelvadest ja masinatest neist riikidest, kus nad
elavad, ja edastanud selle kõik Iraanile, et sõjatehnikat valmistada.
Ma toon ühe näite. Ühel riigil on näiteks täiesti ainulaadne sõjalaev ja üks
mees, kes oli selles laevatehases insener, tegi selle kallal pidevalt tööd, täites
oma tööülesandeid. Aja möödudes jättis see inimestele väga sügava mulje, et
kuidas üks Bahreini mees, kes tuli tööle sellesse laevatehasesse, teeb nii head
tööd ja alati kontakteerub igaühega, kes sellele laevale tuleb. Kuid tegelikult oli
see vaid selleks, et igaühe missioon teada saada ja omada kõigest täielikku
ülevaadet. Loomulikult osutus ta šiiaks, kes järgib Waly Al-Faqihi ja kes edastas
pidevalt Iraanile informatsiooni.
Iraanil on head suhted Hiina ja Venemaaga ja ka see aitab neil arendada
relvi, eriti kui tegemist on elektroonikaga. Nii et kui panna Iraanile
militaarpiiranguid, see ei töötaks...
Kuna Iraan kujutab ikooni ja tema järgijaid on igal pool, on ta leidnud
geniaalse viisi imeda välja muude riikide ressursse ja tehnoloogiaid läbi oma
järgijate. Näiteks, astudes sisse ükskõik millisesse teadus-ja arendustegevuse
rajatisse Bahreinis või Kuveidis, leiad vähemalt 80% töötajatest ja teadlastest
olevat šiiidid Welayat Al-Faqihi all. Uuri töötaja või teadlase tausta kas
Euroopas või Ameerikas ja sa leiad kellegi tema ringkonnast, kes on Welayat
Al-Faqihi all.
Kui tegemist on Bahreini ja Kuveidiga, siis kulutatakse igal aastal
miljoneid uurimis- ja arendustegevuseks, et pärast Iraanile lihtsalt tulemused
tasuta edastada.
Teine asi, mis ma leidsin erinevates riikides huvitava olevat, on see, et
tööstussektorid on koht, kus Iraani šiiidi järgijad töötavad. Nad katsetavad alati
erinevaid seadmeid ja tehnoloogiaid. Mille nad leiavad olevat töökindla, selle
kohta saadavad nad aruande Iraani, et kasutada sellist varustust või tehnoloogiat.
Lubage mul tuua erinevaid näiteid Bahreinist.
Astu USA saatkonda Bahreinis ja kui leiad vähemalt ühe sunniidi seal
töötavat, annan ma sulle miljon dollarit! Kõik töötajad on opositsioon Welayat
Al-Faqihi all. Kõik USA saatkonna teenused, finantseerimine ja stipendiumid
lähevad vaid šiiitidele, kes järgivad Iraani ja mitte tavalistele šiiitidele, kes
jäetakse sellest ilma.

Ka Suurbritannia saatkond ja konsulaat Bahreinis ei erine. Ma tean naist,
kes töötas Briti Saatkonnas ainukese sunni naisena ja osa tema tööst oli läbi
vaadata kõikide stipendiumitaotlused ning viia läbi vestlusi ja teste. Nii said ühel
aastal kolm inimest stipendiumi ja nad olid sunniidid. Otsekohe sundisid šiiad,
kes seal tööl olid, selle naise tagasi astuma, kui nad avastasid, et ta ei olnud šiia
Welayat Al-Faqihi all.
Kui USA tungis Iraaki, kulutati miljardeid dollareid logistikale Kuveidis.
Ja nüüd arvake, kes said sellest kõige suuremat kasu? Jah, need olid šiiidid, kes
on Iraani järgijaid. Ma jätan kõrvale poliitika ja kõik need põhjused. Kui
Saddam Husseini režiim langes, lahkusid paljud iraaklased Iraagist, aga huvitav
asi oli see, et mõned neist olid šiiidid Welayat Al-Faqihi all, kellel oli kaasas
sadu miljoneid dollareid. Kust nad said kõik need miljonid? Sa arvasid õigesti!
USA kodanike maksuraha.
Nad läksid ja jõudsid Brasiiliani välja, ostes igasuguseid seadmeid ja toitu
Iraagile, sh nisu ja suhkrut. See oli puhas monopol ja nad teenisid sellega
miljardeid läbi oma perekonnaliikmete Iraagi uues valitsuses. Nad kasutasid
oma kasumit ja ostsid sellega projekte Araabia lahe koostöönõukogu maades, et
laiendada Iraani visiooni... Jah, see on vaid üks näide, kuhu läks USA
maksumaksjate raha.
Nüüd aga vaatame seda teisest küljest. USA kodanikud teevad kõvasti
tööd, et saavutada parem elukvaliteet, makstes makse ja osa sellest maksurahast
kulutatakse välismaal. Iraan, eksitades Ameerikat, kasutas USA maksumaksjate
raha, et eemaldada Saddam. Sellest hetkest, kui nad olid saanud valitsejaks šiia,
kes järgis Iraani, võttis Iraan Iraagi tasuta üle. Iraak on Iraan, USA kaotas, Iraan
võitis.
Nüüd siis kasutatakse USA maksumaksjate raha selleks, et kindlustada
Iraani ja Araabia lahe koostöönõukogu riikides Iraani järgijatele stipendiume,
koolitusi, ettevõtluse arengut ja palju muid hüvesid, mis kõik vaid tugevdab
Iraani. USA maksumaksjate raha kasutatakse ka selleks, et tekitada inimõiguste
organisatsioone üle maailma. Kes seal töötavad? Jällegi šiiad, kes järgivad
Iraani.
Lubage mul teile jutustada üks lugu. Kunagi ammu, külastas üks USA
mereväeinsener üht riiki ja leidis sealt Ameerika laeva. Ta hakkas rääkima
nende laevade üldistest probleemidest ning millist tehnilist hooldust nad
tavaliselt vajavad. Selle laeva insenerid ja töötajad vaatasid teda suurte
silmadega ja küsisid, et millest ta räägib! Meil ei ole selliseid probleeme juba
kümme aastat enam! Ameerika insener oli šokeeritud! Ta ütles, et me kulutame
igal aastal miljardeid, et hooldada neid laevu. Kuidas teil ei ole mingeid
probleeme? Nad näitasid talle, mida nad tegid ja kuidas nad kõik seal olid
lahendanud. Paar kuud hiljem külastas sama insener Bahreini ja kohtus USA

mereväebaasis ühe šiiaga ning rääkis talle, mida ta oli näinud selles riigis ja kui
muljetavaldav see oli. Alati on tore jagada oma teadmisi ja kogemusi! Nädal
hiljem saatis Iraani Islamivabariik oma delegatsiooni sellesse riiki, nõudes seda
tehnoloogiat oma laevadele! Muide! Keegi muu ei teadnud ju, et see on olemas
ja keegi ei tea, kes seda tegi! Kuidas sai Iraan teada?
See on tõsi, et USA aitab ehitada Iraagi armeed! Ja kõik relvad
saadetakse Iraani, et neid seal põhjalikult uurida ja ümber töödelda.
Kõik šiiidid, kes on Welayat Al-Faqihi all üle kogu maailma, on Iraani
kaitsjad, kaitstes alati selle riigi huve igal võimalikul viisil. Iraanil on palju
kuluaaripoliitikuid üle kogu maailma. Tõsi, nad kõik ei ole šiiidid, kuid neil on
ühised huvid ja nad kaitsevad Iraani, et kaitsta oma kasu.
Kui te läheksite näiteks ükskõik millisesse naftatööstusesse Araabia lahe
koostöönõukogu maades, kas rafineerimistehasesse või toornafta rajatisse, siis
leiaksite, et 70-90% inimestest, kes seal töötavad, on šiiidid, kes järgivad Iraani.
Kui te astuksite sisse nende kontoritesse või avaksite nende kappe, leiaksite sealt
Khamenei, Al Khomeini ja Hassan Nasrallah pilte. Kas see on vaid juhus?
Kindlasti mitte.
Hetkest, kui keegi üritab Iraaniga sõda alustada, on need rajatised
saboteeritud või alustavad vähemalt streiki. Kui Bahrein kutsus appi Araabia
lahe koostöönõukogu väed, siis mõningad Kuveidi laevade šiiitidest komandörid
keeldusid seda käsku täitmast. Ja kui neilt küsiti, miks, siis nad lihtsalt ütlesid:
„Al Sistany ütles, et seda on keelatud teha". Kas saite aru? Sistany on vaimulik
Khamenei Waly Al-Faqihis.
Oma üle maailma asuvate järgijate abil on Iraan ehitanud
meediaimpeeriumi. See on selgelt näha Lähis-Ida ajalehtedes, kanalites ja
poliitikas, mis kiidavad Bashar Al Assadi tegusid Süürias ja ründavad mis tahes
avaldusi tema vastu. Kellele need kuuluvad? Taas kord šiiitidele, kes on
Welayat Al-Faqihi all.
Iraanil on Hezbollah ja neil on täielikult relvastatud ja hästi välja
koolitatud rakke kõikjal, isegi Lõuna-Ameerikas. Peaksite teadma üht asja – igas
riigis eksisteerivad Hezbollahi rakud ja nad alluvad selles riigis olevale
vaimulikule, kelle on määranud Waly Al-Faqihi.
Näiteks Liibanonis on nad Hassan Nasrallah käsu all ja Bahreinis alluvad
nad Issa Qasimile. Neile vaimulikele makstakse palka ja kaetakse nende kulud
sellest 20%st, mida kogutakse iga šiiidi käest. Muide, seda 20% nimetatakse
„khoms", mis tähendab viiendikku –1/5 (oma sissetulekust).
Räägime nüüd veidi Euroopast. Läbi suhete Ukraina ja Vene maffiaga on
Iraan üles ehitanud tohutu suhtevõrgustiku Euroopas. Iraan rahastab ka Iiri
Vabariiklikku Armeed, aidates neil täide viia mitmeid terrorirünnakuid. Üheks
neist terrorirünnakuist oli näiteks pommitada kaubalennukit, mis transportis
pommi.
Iraan on oma rahaga ära ostnud ka palju mõjukaid inimesi üle kogu

maailma, sealhulgas ajakirjanikke, inimõiguste aktiviste, sotsiaalaktiviste ja
poliitikuid, eriti Ameerikas. Mõned võivad hüpata ja öelda, et ameeriklased ei
ole ebalojaalsed oma põhiseadusele ja ÜROle. Tõsi on see, et nad on lojaalsed,
kuid siiski saab neid rahaga ära osta.
Siin ei olnud Iraaniga mingit pistmist, kuid inimesi saab raha eest ära osta
ja on palju mõjukaid inimesi nii USAs kui Euroopas, kes on Iraani rahaga ära
ostetud. See on fakt, mida me ei saa eitada. Ei ole isegi vajalik, et raha tuleks
otse Iraanist, sest iga šiia on Iraani Welayat Al-Faqih järgija ja see 20% rahast,
millest me varem rääkisime, võib tulla ükskõik millisest riigist.
Iraani järgijaid on väga tugevad, sest nad on saanud väga hea koolituse
diplomaatias, ajakirjanduses, inimõigustes, kõnepidamise oskustes, ettevõtete
juhtimises, avalikes suhetes ja paljus muus. Kes on neid välja õpetanud? USA ja
Suurbritannia oma programmide abil saatkondade, ülikoolide ja inimeste kaudu,
kes juba on ametis. Kuluaaripoliitikud üle kogu maailma toetavad ja koolitavad
neid.
Nad ei ole lollid ja neil ei ole võimetest puudu, sest sina oled nad tugevaks
teinud. Neil on võim korraldada kõikvõimalikke asju, igal võimalikul tasandil,
kõikide Iraani järgijatega üle kogu maailma. Bahreini revolutsiooni on selle
parimaks tõestuseks. Nad suutsid petta kõiki, kaasa arvatud ÜRO.
Iraani ja Ameerika suur armastuslugu. On selgelt näha, kuidas Ameerika
on „armunud“ šiia järgijatesse Iraanis, sattudes nende toqya lummusesse. Samas,
kas teadsite, et Iraan kutsub Ameerikat kuradiks? Kas teadsite, et kui kannate
Iraanis midagi, millel on ameerika lipp, siis teid vangistatakse ja piinatakse? Kas
teadsite, et iga päev skandeeritakse Iraanis Ameerikale surma ja põletatakse
USA lippe?
Ükskõik mis avalikkuses toimub, „laua all“ olevad diplomaatilised suhted
ja tehingud Iraani ja USA vahel õhutavad ja toidavad Iraani poolelt tohutut viha
Ameerika suhtes. See ei ole kujutelm, sest tuleb nulltund ja varem või hiljem
saavad Ameerika baasid Iraani rünnaku osaliseks.
Iraan teab, et Ameerika seisab ta impeeriumi ehitamise teel ja nii saadab
ta oma järgijaid Ameerikasse, et seda sisemiselt nõrgestada ja siis hävitada.
President Obama julgustas Araabia kevadet ja kogus sellele ka Euroopa toetust
ja hetkel, mil ta seda tegi, võttis Iraan selle oma järgijate kaudu nendes riikides
üle. Ameerika ja rahvusvaheline üldsus said vastutavateks neid toetades. Nad
nõuavad vabadust – kas pole? Missugust vabadust?
Kui te vaatate tähelepanelikult Bahreini võltsrevolutsiooni, siis leiate
eesmärgi saada vabadus USA võimust.
Vaatame kolme asja:
1. Bahrein iraanimeelne opositsioon sunnib Ameerikat oma lobi ja meedia
kaudu oma 5. laevastiku Bahreinist välja viima;
2. Maryam Al Khawaja koos oma toetajatega, kes on „Iraani poolt kinni
makstud", on selgelt nõudnud Bahreinile relvi mitte müüa;
3. Bahrein iraanimeelne opositsiooni tahab oma lobitööga tühistada

vabakaubanduslepingut Bahreini ja USA vahel.
Kuna Iraani järgijad on väga lähedased Ameerika ja Suurbritanniaga,
kohandasid nad oma meetodit, et oma plaane täide viia, teades, et meedia ja
inimõigused on ühel päeval võimas relv. Nii süvenesid nad meediaimpeeriumi
ehitamisse; seda muidugi parima USA koolituse abil. Nad kasutasid oma toqya
kontseptsiooni ja arendasid häid suhteid paljude rahvusvaheliste
organisatsioonidega, mis võivad ühel päeval kasulikud olla.
Ameerika on aastaid kulutanud miljardeid, et inimesi kujundada, kuid siis
need inimesed pööravad neid koolitanud võimu vastu ja seejärel kulutatakse
triljoneid, et neist lahti saada.
Lähis-Idas peab valitud valitsusega väga ettevaatlik olema. See võib olla
avatud uks Iraanile, et mõni uus riik oma võimule allutada; kui mitte kohe, siis
kunagi hiljem, sest Iraan töötab selle ala ülevõtmise kallal juba 300 aastat. See
on neil väga hästi õnnestunud ja nad võivad veel südamerahuga 100 aastat
oodata, et seda täide viia, sest sellest on saanud nende püha eesmärk – Mahdi
impeerium. Sellel, millest ma räägin, ei ole mingit pistmist demokraatia
pooldamise või vastu olemisega.
Ma olen noor ja mul on oma teooria. Minu teooria on sõnastatud
järgmiselt: globaalsed, poliitilised ja majanduslikud tegurid töötavad alati koos,
et vähendada energiakulutusi, mis meie päevil on nafta hind. Just nagu turu
tasakaaluteooria. Sõltuvalt rahvaste progressist ja kasvust on alati olemas
tasakaalupunkt, kus nafta on võimalikult minimaalse hinnaga. Maailma poliitika
ja majanduse trendid ja tegurid töötavad alati nii, et vähendada energiakulusid
kui kõik töötab nii, nagu ta peab töötama.
Räägime detailsemalt rahvast minu teooria põhjal. Meil on poliitika ja
majandus ja nende vahel on meil militaarjõud. Sõjavägi eksisteerib, et kaitsta
riigi majandust, õigust, rahu ja tagada ülemaailmne kord, austades kõiki rahvaid
üle kogu maailma vastastikuse mõistmisega.
Maailmas on kahte tüüpi valitsusi ja nad järgivad kahte trendi. Esimene
trend kasutab poliitikat majanduse kasuks ja teine kasutab majandust poliitika
kasuks. USA, Suurbritannia ja suured arenenud riigid kasutavad esimest trendi,
samas kui teised riigid nagu Araabia lahe koostöönõukogu, kasutavad teist
trendi. Mõlemad trendid kohtuvad ühel tasandil, mis on energiakulu ja nafta
hind.
Seega leiame, et esimese trendi rahvad kasutavad oma poliitikat, et
vähendada nafta hinda ja toetavad kaubandust ja eksporti oma majanduse
kasuks. Ja leiame, et teise trendi rahvad kasutavad oma majanduslikku jõudu, et
läbi suruda oma poliitikat ja samas toetades kaubandust, investeeringuid ja
arengut.
Vastastikune mõistmine, liidud ja rahvaste vaheline sõprus teevad need
kaks trendi väga võimsaks ja viljakaks kogu maailma jaoks niikauaks kui on
rahu. Ja siin tuleb mängu sõjaline jõud, et tagada rahu.

Võtame ühe näite, et selgitada paremini neid kahte trendi. Iisraeli ja
Palestiina puhul leiame, et need on riigid, mis kasutavad esimest trendi, nagu
USA kasutab oma poliitikat, et läbi suruda rahu Iisraeliga, mis on rahuks kogu
sellele alale, et hoida ala stabiilne ja vähendades nafta hinda oma majanduse
kasuks.
Me leiame, et riigid, mis järgivad teist trendi, nagu Araabia lahe
koostöönõukogu, lihtsalt boikoteerivad majanduslikult Iisraeli ja saadavad
palestiinlastele abivahendeid, et oma poliitilist seisukohta teostada ja olukorda
seal kontrolli all hoida. Minu arvates on see hea terve viis, et vägivalla ja
ohtudeta tagada rahu ning ala kontrollida. See võimaldab iisraellastel ja
palestiinlastel läbi rääkida ja lahendada oma probleeme rahulikul tsiviliseeritud
moel teatava survega, tagades selle, et nad teostavad oma rahuläbirääkimisi. Ma
tean, et asjad ei lähe seal kuigi hästi, kuid see on ikkagi parem variant kui sõda
ja ma olen kindel, et veel rohkem jõupingutusi ja need kaks leiavad lahenduse ja
kõik on õnnelikud.
Kas on olemas ka kolmas trend? Kahjuks jah. Iraan tuli välja oma
korrumpeerunud trendiga, mis trügib nende kahe trendi vahele. Iraani trend on
usk poliitika ja majanduse kasuks. Mis tähendab, et kasutades oma järgijate peal
Waly Al-Faqihi religiooni võimu, surutakse läbi oma ülemaailmsete lobi peale
oma poliitikat ja majanduseelistusi. Seetõttu põhjustabki Iraan järjekindlalt läbi
oma järgijate poliitilisi segadusi sellel alal ja kasutab oma sõjalist võimsust
rohkem ohu tekitamiseks kui rahu tagamiseks. Iraani eesmärgiks on teha see ala
ebastabiilseks, et tõsta nafta hinda, mis on kasuks tema majandusele, kuid
ebasoodne lääne majandusele. Iraani eesmärk on hävitada Ameerika ja Euroopa
riikide majandus, või vähemalt tekitada niipalju kahju kui võimalik. Seetõttu ei
saa nad astuda suurde sõtta, mis annaks Iraanile võimaluse lõpetada oma
tuumaprogramm ja luua oma tuumarelv.
Iraan oli Liibüa režiimi vastane, kuid hetkel, mil Ameerika ja Euroopa
seda ründasid, hakkas Iraan Liibüat relvadega varustama ja ka Süüria hakkas
saatma oma abivahendeid. Miks?
Eks sõjamasin ole kallis! Ameerika ja Euroopa majandus on antud hetkel
nõrk ja nii üritab Iraan laiendada seda olukorda nii palju kui võimalik, et
tekitada rohkem kahju Lääne majandusele ja kui jätta ka Liibüa õli turult välja,
suurendaks see veelgi nafta hinda.
Iraan toetab Hamasi Palestiinas, varustades neid raha ja relvadega ja
järjepidevalt sekkudes rahuläbirääkimistesse, ähvardades Iisraeli läbi Süüria ja
Hezbollah. Aga et seda öelda lühidalt, rahu Iisraelis tähendab rahu ja stabiilsust
kogu selles piirkonnas, ka madalamat naftahinda ja tugevamat läänelikku
majandust, mis on Iraani soovidele vastu.
Geograafiliselt kontrollib Iraan Iraaki, Süüriat, Liibanoni, osa Jeemenist ja
võib-olla varsti kogu Jeemenit. Nad sulevad ringi ümber Araabia lahe
koostöönõukogu maade ja nüüd on probleemid juba Bahreinis kus on USA 5.
laevastik. Ka Kuveidis algasid probleemid ja samuti Omaanis.

Kui te vaatate tähelepanelikult, siis näete, et Ameerika on kõige selle
keskel oma praeguste majandus- ja siseriiklike muredega, mis ilmnevad eriti
nüüd, mil valimised on ukse ees. Kui me vaatame seda minu teooria pilguga,
näeme selgelt, kuidas Iraan läbi oma järgijate teostab oma kolmandat trendi. See
on trend, mida saab kirjeldada kui „hävita teised ja ehita oma maja nendele
rusudele". Et maailma rahu tuua, peab selle veidra kolmanda trendi kaotama.
Selleks, et kukutada Iraani impeerium, peaksime analüüsima mõningaid
asjaolusid, mida ma juba mainisin ja eelnevalt käesolevas artiklis selgitasin.
Kui me vaatame tähelepanelikult, leiame, et kõik on omavahel seotud
Iraani IKOONI all ja alati on olemas üks punkt, kus kõik kohtuvad. Võta see
punkt fookusse, eemalda või hävita see ja kõik kukub kokku. See ikoon ja Iraani
impeerium on ehitatud mõistele Waly Al-Faqih, kus inimesed kummardavad
inimest, sest ta on ise ennast nimetanud Jumala tahte teostajaks maa peal. Ja see
on see lõikepunkt mida me praegu vaatame. See on Iraani tegelik võimsus, mitte
nende sõjavägi ja mitte nende raha, vaid see, mis paneb selle järgijaid tegema,
mida ta iganes tahab.
Kui Waly Al-Faqih mõiste langeb, siis liiguvad kõik sellest probleemist
eemale. Kuid kes kaitseb seda ideed? Kahjuks meie ise, sest Iraan varjab ennast
religioosse sekti taga. Millal iganes sa ründaksid neid või nende järgijaid,
ütleksid nad, et see on diskrimineerimine. Üksiküritustest või isegi
grupiaktsioonidest ei piisa, et Iraan kukutada, sest see on ikoon ja tal on järgijaid
üle kogu maailma. See peab olema ülemaailmselt organiseeritud faktide ja
põhjendustega ühine pingutus.
Iraani rahvale tuleb tagasi anda valikuvõimalus, et nad saaksid elada nii,
nagu nemad tahavad, mitte nii, nagu ütleb see inimene, keda nad pimedalt
kummardavad. Iraan on seestpoolt väga nõrk ja ta inimesed kannatavad seal
maksimaalselt, kummardades inimese ees. See kontseptsioon oli tõhus keskajal,
kuid nüüd on maailmast saanud üks väike küla ja inimesed on muutunud rohkem
tsiviliseeritumaks.
Sirvigem mõningaid huvitavaid meetmeid, mida saab rakendada üle kogu
maailma, et hävitada see impeerium ja tagada maailmas rahu. Esiteks peaks
vallale päästma globaalse meediasõja Walyat Al-Faqihi vastu, selgitades kogu
maailmale mis on Welayat Al-Faqih, millised on nende eesmärgid ja mida nad
teevad inimestega, kes neid järgivad. Sellega tõuseks globaalne teadlikkus ja
paljud astuks sellest sektist välja. See aitaks peatada Iraanil seda levitamast üle
kogu maailma ja rakendada inimesi tööle Hezbollah rakkudena.
Teiseks tuleks paljastada kõik Iraani agendid ja nad kohtu ette saata. Ärge
öelge, et te ei tea, kes nad on. Mina võin isiklikult anda teile 50-60% nende
agentide andmetest üle maailma, tehke päringud nende kohta ja te leiate
ülejäänud, pluss lisaks kogu ebaseaduslik äri ja tegevus, millega nad tegelevad.
Lihtsalt visake pilk Bahreini võltsile revolutsioonile – kes toetavad ja
fabritseerivad seda algusest peale antud hetkeni, need ongi nimetatud agendid ajakirjanikud, inimõiguste aktivistid, organisatsioonid, poliitikud!

Kolmandaks tuleks Iraan tühjendada tema sõjalisest võimsusest ja
pidevast ohust Iisraeli suunas. Olen kindel, et me ei vaja täiendavaid selgitusi
Süüria olukorra kohta. Edasi tuleks siirduda Liibanoni ja purustada Hezbollah –
kas nad ei ole märgistatud kui terroristlik organisatsioon üle kogu maailma?
Neljandaks tuleks toetada MEKi (The People's Mujahedin of Iran) ja Al
Ahwazi rahvast, et nad saaksid oma vabaduse. Ahwaz on kogu Iraani
rannikuala, mille nad vallutasid 1925. aastal. Tuumareaktor ja 90% Iraani naftast
asub Ahwazis. Andes sellele rahvale iseseisvuse, mis on nende õigus, hävitaks
see Iraani ja peataks tema maailma ohustamise tulevikus.
Viiendaks tuleks Iraagis kord jalule seada ja Iraak Iraani mõjust
vabastada.
Kuuendaks tuleks lõpeta koostöö nendega, kes on Welayat Al-Faqihi all.
Eemaldage nad oma saatkondadest, uurimis- ja arendustöö rajatistest ja
sõjaväebaasidest.
Seitsmendaks tuleks tähelepanu pöörata oma tõelistele sõpradele, kes on
alati seisnud teie kõrval kui olete neid vajanud ja andke neile mida iganes te
andsite neile Iraani järgijatele. Õpetage neid ja tehke nad tugevamaks ja nii olete
ühise saatusega ja nad ei pöördu kunagi teie vastu.
Kaheksandaks tuleks lõpetada terroristide oma maades opositsiooni nime
all kaitsmine ja võõrustamine ja kodakondsuse andmine inimestele, kes on
Welayat Al-Faqihi liikmed. Kui mullah režiim Iraanis kukuks, kaoks ka Welayat
Al-Faqih järk-järgult maailmast.
Iraan ei lähe sõtta, sest hetkel, mil inimesed tunnevad, et maa on ohus ja
muutub nõrgaks, nad tõuseks vabaduse nimel üles. Tõsi, see võib kaasata ka
sõjalise tegevuse sellel alal, kuid me ei peaks minema sõtta: kogu see protsess
peaks olema hästi kiire ja tõhus.
Kui teil on vaja veelgi üksikasjalikumat analüüsi, kuidas Iraan kasutab
oma Walyat Al-Faqihi liikumist, surudes läbi selle peale oma poliitikat ja
majandust ja kuidas ta kasutab seda, et võtta üle kogu maailm, siis peaksite
uurima Bahreini tõestisündinud lugu (mitte seda valerevolutsiooni oma), mis sai
alguse juba 1920. aastal ja kestab siiani.

