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 پالن کودتا در ايتاليا
  بازداشت شدند» سياه مرکز «  سر دستۀ١۴محافل نئوفاشيست می خواستند قدرت  را تصاحب کنند  

 

  کشف ديپوی سالح

  مقاديری اسلحه کشف وضبط گرديد )بدون ذکر نام محل(در جريان عمليات ژندارم ھای ايتاليا 

  عکس از ژندارمری

  

 روم ۀروزنام و»  ANSA« " انزا " خبر گزاری . ی را تدارک ديده بودندئايتاليا  ظاھراً کودتانئوفاشيست ھای 

ژاندارمری را در »  ROS «" ُرس" وديگر رسانه ھا جزئيات گزارش  روز دوشنبه واحد ھای ضد ترور) الريپوبليکا(

  .افشاء کردند  ،ه ريزی شده بود يک گروه افراطی راست که برای برانداختن نظم مبتنی بر قانون  برنامۀبار

عالوه براين گروه .ی  از سياست و افراد با نفوذ زندگی عمومی را به قتل می رساندند ئنظر به گزارشات شخصيت ھا

برنامه ريزی کرده بود که در زمان تعطيالت  در ايستگاه ھای راه آھن  مقر پوليس وساختمان ھای مھم حمالتی انجام 

  .دھند 
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در    نئوفاشيست دستگير شده اند وۀ سر دست١۴تاليا، از جمله در روم ميالن ، تورين ، نياپل  وپالرمو در سراسر اي

را مديون دو افسر اطالعاتی ھستند  واحد ھای ضد ترور موفقيت خود . مظنون ديگر تحقيقات  آغاز شده است۵٠مقابل 

  ..که در محافل نئوفاشيستی نفوذ داده شده بودند 

اين . را تشکيل دادند) اوانگارد نظم نوين( آبروزو تروريست ھا مرکز فرماندھی ۀدر منطق" اکيال" ت در مرکز ايال

از طرف ١٩٧٣ به نام نظم نو  تأسيس شده بود ودر سال ١٩۵٠مرکز شاخۀ انشعابی سازمان فاشيستی  است که در سال 

  .. دولت ايتاليا رسماً ممنوع گرديد 

در آن زمان تروريست ھای راست .  در گير بود ١٩٧٠سالھای " ستراتيژی تشنج"گروه فاشيستی به شدت در اين 

ی را انجام می دادند تا اين ئقصد ھاءفاشيست  به کمک سازمان ھای اطالعاتی ايتاليا وبا حمايت  ناتو حمالت وسو

وجود ه  بۀکه نه تنھا چپ ھا را بی اعتبار بسازند بلکه زمين تا اين .حمالت را به گردن جنبش نيرومند چپ بيندازند

  آوردن يک رژيم مطلقه را نيز مساعد بسازند   

ھم چنان نظم نوين که تحت رھبری  واحد ھای شبه نظامی تحت فرمان ناتو تأسيس شد  و "گالديو"تحت نام مستعار 

  .اشيستی  بنيتو موسولينی فعال بود  که قبالً در باند ھای ف»  Giuseppe Rauti« " جوزيپی َرَوتی"

 شده تماس ھای خوب در خارج از ءبه منظور به دست آوردن تسليحات گروه ھای فاشيستی دوباره احيا

 وضبط شده نسخه ھای در ميان مواد کشف. کشورمخصوصاً با گروپ ھای ھمفکر خود در اسلوونی بر قرار کردند 

 .ا  ضبط گرديد وديگر کتب نازی ھ" نبرد من"کتاب ھيتلر 

  »Rutilio Sermonti «"روتيليو  سرمونتی"، "انزا"به گزارش خبرگزاری " اوانگارد نظم نوين " يکی از رھبران 

نوشت که وی به عنوان يک نويسنده يکی از چھره ھای  شناخته "ال ريپوبليکا  "ۀاست که به نظم نو تعلق دارد  روزنام

  .  روشنفکر راست افراطی  استۀشد

  .ايدرا تضمين نم" نظم جديد" جمھوری ايتاليای متحد با يک قانون اساسی جديد ساخته شود تا ۀنظر وی اساسنامبه 

  .  ھند وانتخابات را بر گزار نمايندپس از سقوط به دست پيراھن سياه ھا توطئه گران می خواستند يک حزب تشکيل د

به  .ای نئوفاشيست ھا در ايتاليا واروپا  را نبايد دست کم گرفت  ھشدار داد که واقعيت فعاليت ھ»ال ريپوبليکا« ۀروزنام

" نيروی جديد"  راست ھای افراطی  نئوفاشيست ھای ايتالياۀھمين سبب روزنامه در روز يکشنبه از برگزاری کنگر

  ..  گزارش داد » Roberto Fiore «"روبرتو فيورو"تحت رھبری 

که از . سويدن نيز شرکت کرده بودند  و  از المان، فرانسه،  انگلستانت ھای نمايندگیيأ شرکت کننده ھ٣٠٠در ميان 

تمدن  ی ھا  در دفاع ازئھمه شرکت کنندگان کنگره  برای مبارزه عليه  صھيونيزم بين المللی  ومبارزه عليه تھاجم افريقا

  .آزاد دعوت کردند   کاتوليک در يک اروپای بزرگ و

 به ايستگاه ١٩٨٠قصد سال ءفيورو يکی از عامالن سو. رسد  تراتيژی تشنج میتا زمان س" نيروی جديد " ريشه ھای 

  .مجروح گرديد تن ديگر  ٢٠٠ نفر کشته وپيش تر از ٨۵قصد ءراه آھن بولونيا  بود که در آن سو
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