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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش

  ٢٠١٩ اپريل ٠١
        

  به ملل متحد و انسانھا
  لطفا امريکای ديوانه را متوقف کنيد

  

کشاورزی، به عنوان سالح عليه مردم ايران، برای تغيير رژيم مال در حال  درمريکا از تکنولوژی بارور کردن ابرھا ا

   .و سپس موذيانه اعالن می دارد که در کنار مردم ايران است. کردن است سوء استفاده

 در حال غرق کردن مردم و بردن تمام داروندار هھای بی وقف در نتيجۀ بارش سنگين باران سيل خروشان و وحشی،

 بخش بزرگی از ملتی در حال بی سر پناه شدن، با. کشته و ھزاران نفر زخمی شده اند  نفر۴٢تا کنون . آنان است

برايش به ارمغان آورده خيره  یئمريکاادستانی تھی در گل و بيداد ھوای سرد ايستاده و به مصيبت بی پايانی که سيل 

ران باستان ويران شده و سيل آن ھا را شسته وبرده آثار اي .شھرھا و روستاھای بسياری در آب غرق شده اند. شده است

   .وبا ، زندگی ملت را تھديد می کند  ی از قبيلئخطر شيوع بيماری ھا. آلوده کرده است آب فاضالب ھمه چيز را. است

در سراسر ايران، در دو سال گذشته سوء    زلزله ھای پی در پیۀبرای ايجاد فاجع"  ھارپ "مريکا از تکنولوژیا

و ھنوز بی سر پناه . اند مردم بسياری کشته شده اند و بازماندگان زلزله ھا، فقير و بی سر پناه گشته. کرده است ستفادها

   .و بی خانه ھستند

والن ، مردمان بسياری اقدام به خود ؤدامن فقر و عدم رسيدگی مس به دليل افسردگی عميق ناشی از سقوط ناگھانی به

  . سپردندکشی کردند و جان

  .عنوان فاجعۀ طبيعی تعبير و پذيرفته نخواھد شد مريکا، ھرگز بهافاجعۀ تغيير رژيم مال توسط 

  . برای دفاع از انسانيت قيام کنيدًلطفا

 دمجبور به پرداخت غرامت کني مريکای ديوانه و نفرت انگيز را متوقف والطفا 
  ٣١/٠٣/٢٠١٩ۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان     وين جبھ
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