
  )  ( Haarp Attacksحمالت هارپ 
"High-Frequency Active Auroral Research Program" (HAARP). 

  

  

  :مقدمه
همانگونه كه انسان مي تواند با  ظاهرا قدرت طلبي و سيطره بر ساير انسانها كه از نفس اماره  نشĤت مي گيرد پاياني ندارد و 

او را به جايي مي برد كه از  ،دست يابد از طرف ديگر نفس شيطاني گونهه تقويت نفس لوامه و پرهيزگاري به جايگاهي فرشت

  .حيوان نيز پست تر خواهد شد

 

 كه است واقعيتي بلكه نمي شود، خالصه تخيلي  علمي فيلمهاي به صرفاً فضا، در دنيا هاي ابرقدرت امروز هاي استيالجويي

 بارز نمادي آمريكاست، دفاع وزارت پنهاني هاي طرح از اي مونهن كه ، هارپ. است تحقق حال در مختلف هاي طرح قالب در

 .ماند يم خيالي اي  هافسان مثابه به مردم عموم براي هم هنوز كه است اييه انديشه شدن عيني از

  
ر ، از جمله موضوعاتي بوده كه در دستور كار دولت هاي آمريكا و روسيه قراكنترل بر اوضاع جوي زميندر دهه هاي گذشته، 

  .داشته است

  

استفاده از هارپ را به اين   CounterTerrorismآقاي ويليام كوهن از وزارت دفاع آمريكا در كنفرانس  1997در سال 

نظامي هستند كه به موجب آن مي توانند اب و هوا را  تروريسمديگران مشغول تهيه نوعي از  ".   است كردهصورت توجيه 

افكار و  و. ايجاد نمايند واج الكترومغناطيسي امژتكنولو كمكبا لرزه و آتش فشان را از راه دور يك زمين اينكه تغيير داده و يا 

واقعي است و دليلي مي شود براي اينكه چرا ما مجبور موضوع تيز هوشي زيادي براي انتقام از ساير ملت ها است و اين 

  " و چرا اينقدر مهم است تشديد كنيمرسيدن به اين تكنولوژي هستيم تالش هاي خود را براي 

  روسيه بوده است نكه البته منظور او از ديگرا

  

اين كشور   در سايه برنامه اي تحقيقاتي موسوم به هارپ كه بخشي از پروژه نظامي جنگ ستارگاندر اياالت متحده، اين هدف 

، هم اكنون به طور كامل به شواهد جديد علمي حكايت از آن دارد كه اين پروژه. محسوب مي شود در حال تكميل است 

  .مرحله بهره برداري رسيده و به نحوي بالقوه، توانايي ايجاد سيل، خشك سالي، توفان و زلزله را دارد

  

و يا حتي براي اهداف  داشته باشد تغييرات جوي  ممكن است به طور يكطرفه انجام شده و حالت تدافعي يا تهاجمي

، مه، طوفان، يا تغييرات جوي و توليد آب و هواي مصنوعي همه بخشي از انوليد بارتوانايي ت .بازدارندگي استفاده گردد

  .ي است كه مي تواند ظرفيت كشورها را به لحاظ نظامي تغيير دهدژمجموعه تكنولو

  

  :هارپ فتعري

پايه گذاري  سالح جديدل يك يكمتبه منظور و  ستارگان تكنولوژي جنگاست مبتني بر هارپ پروژه اي 

دانست كه مي تواند به مثابه ابزاري  سالحي كشتار جمعياز منظر نظامي هارپ را مي توان   .است گرديده

  .دوبراي بي ثبات كردن نظام هاي كشاورزي و الگوهاي زيست محيطي مناطق مختلف كره زمين بكار ر



  

 راي صدمه بهب يسطراديويي، ليزر و نيروي مغنا امواجكه از اطالق مي شود جنگ هايي جنگ ستارگان به 

  .شده استگرفته  Star War از فيلممذكور  نام وكند مي نيروي مقابل استفاده 

  

پروژه مشترك نيروهاي هوايي، دريايي و سازمان ناساي آمريكا است و بخشي از نسل جديد سالح هاي  پهار

ت كه توانايي اس سامانه اي از آنتن هاي بسيار قدرتمندوژه متشكل از اين پر. ته محسوب مي شودپيشرف

  . خلق تغييرات محلي كنترل شده در سطح اليه يونيسفر را دارند

  

 آنهابنا نهاده شده است ، امواجي كه انعكاس  بر پايه انتشار امواج راديويي فوق العادههارپ، فناوري است كه 

ين در چن. به سطح يونيسفر يا همان سطح فوقاني جو، سبب گرم شدن و باال رفتن سطح آن مي شود

شرايطي است كه امواج الكترومغناطيس ارسال شده به زمين بازگشت نموده و در هر موجود جاندار و بي 

  .جاني نفوذ مي كند

  

   :هارپ  دنحوه عملكر

 
و  "ماوراي بنفش"تشعشات خطرناك  ين اليها. دقرار دار (Atmosphere) در باالترين اليه ي اتموسفير اليه ي آيونوسفير

آنها به زمين جلوگيري مي نمايد تا زندگي بر روي كره زمين امكان  خورشيد را جذب كرده و مانند سقفي از ورود "اكس ري"

  .پذير گردد

يستم س .بر روي زمين گذاشته و زيستن را مختل مي كند بسيار زيادي اگر اين اليه به هر دليلي دچار اختالل شود تاثيرات

قرمز و گداخته  ،نمونه هاي اين تاثيراتاز. تاثير مستقيم داشته باشد هارپ طوري طراحي شده است كه بر روي آيونوسفير

  .بيني نمودن اليه را ميتوان نام برد شدن و يا ذره

شكيل و ت) متر50/23برج آنتن آلومنيومي به ارتفاع 180(آنتن هاي مخصوص  از يك مجموعهاين سيستم در حال حاظر  

آنتن هاي هارپ در آالسكا امواج مافوق كوتاه .گرديده است نصب متر مربع درآالسكا 23000وسيعي به مساحت  برروي زميني

ELF/ULF/VLF را توليد و به آيونوسفير پرتاب مي كنند. 

 
بروند بلكه فراتر رفته و به زمين قادرند نه تنها به عمق دريا  اصوال امواج آنتن ها پس از اصابت به آيونوسفير و بازگشت به

امروزه ژئولژيست ها براي اكتشافات مخازن مختلف  است كه راديو ترموگرافي وارد ميشوند و عملكرد آن بمانند اعماق زمين نيز

   .شامل گاز و نفت استفاده مي كنند

ورد كرده و آن اليه ها را به لرزه برخ به اليه هاي مختلفوقتي يك موج كوتاه راديو ترموگرافي به داخل زمين فرستاده ميشود 

توليد و به سطح زمين باز ميگرداند و ژئولژيست ها از صداي بازگشتي  مخصوص و از لرزش صدايي با فركانس آورده ميدر 

  .دزيرزمين را شناسايي كنن قادرند مخازن

 هارپدر حالي كه  ه لرزه درمي آوردوات اليه هاي زير زميني را ب 30با قدرتي به كوچكي  راديو ترموگرافي سيستمي است كه

قدرتي برابر با يك ميليارد تا  ده  با استفاده ازده پيشرفته تري است كه همان اليه هاي زمين را مي تواند عاسيستم فوق ال

آن و اثرات ذره بيني  بر روي آيونوسفير آنتاثير, قدرت امواج بيشتر مي شود بديهي است كه هر چقدر !بلرزاند ميليارد وات

  .دمي روباالتر 



 

  :كاربرد هاي هارپ
 

و هرتس كه با برخورد امواج هارپ توليد شده  20تا  1از  با فركانس Extreme Low Frequency- ELF   ايجاد موج -1

   . اي را حادث شود زلزلهنموده و قادر است كيلومتري زمين نفوذ  35تا اعماق 

  

 

زير زميني كره زمين را در اعماق كم شناسايي كند و  د كليه اطالعات معدن هايمي توان "ترموگرافي"با قابليت تكنولوژي  -2

   .قرار دهد ديگر را دقيقا زير مطالعه تاسيسات زير زميني كشورهايكليه 

 

 

  .نظير طوفان كاترينا در نيواورلئاسيل ها، طوفان هايي  ، خشكسالي، آتش فشان،سوناميايجاد  -3

 

   .همچنين انتقال برق از زمين به ماهواره ها تاسيسات هارپ به نقطه ي ديگر از زمين و از محل برقانتقال نيروي  -4

 

 

 و "غش"در سطوحي به وسعت شهرها و كنترل انسانها از راه دور و ايجاد  هاي نوري مغز اختالل و كنترل فركانسايجاد  -5

   .در مغز انسانها "وهم"توليد 

 

 

هواپيماهاي مسافربري، جت هاي جنگنده،  اختالل در كار كامپيوترو  ع برق شهريايجاد اختالل در جريان برق و قط -6

   .كشتي ها، زير دريايي ها و غيره

 

 

  . اكتيو با قدرت بمب هاي اتمي و بدون توليد اشعه هاي راديو انفجار هاي عظيم زير زمينيايجاد  -7

 

   .ضد موشكايجاد ديوارهاي راديويي ضد هواپيما و  -8

 

كامال متروكه به  گفت كه همه اسلحه هاي جنگي معمول و متداول امروزه در مقابل با اين تكنولوژي جديد به راحتي مي توان

كامپيوتر هاي يك هواپيما را از فواصل دور از كار انداخته و  ميتواند با يك عملكرد كليه "هارپ"شمار ميايند به گونه اي كه 

   .آنرا سقوط دهد

 

تعداد  و اين مصادف با ساليست كه از آن به بعد به هتكميل شد 1998سيستم هارپ در سال  نجاست كهنكته ي مورد توجه اي

  .زمين لرزه ها اضافه شده است

  

  

  

  من اهللا التوفيق

  علي ثاقب موفق


