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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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  فرح نوتاش

  ٢٠١٨ جنوری ٢٩

  ،امريکادانشمندان        
   می باشندامريکاسر پوش گذاشتن برجنايات صدد در 

         

 
 

، ھارپ استوسيلۀ ه  ب، به ايرانۀ پيوسته در حمل، امريکا  ھایصھيونيستکامل رژيم زير سلطۀ در حالی که 

می خواھند  و ھمه ھستند در سوء استفاده از ھارپ امريکا بر جنايت ھای  گذاشتن پوش در حال سر امريکان دانشمندا

  . عی جلوه دھندي را طب در ايرانئیآب و ھوا وحشتناک رات ييتغ

 به مپ برای حفظ مقام خود می لرزيد واين باجی بود که ترامريکا حملۀ ھارپ ، با ، کل ايران٢٠١٧مبر تمام ماه دس

زلزله ،  امريکازلزله شناس و . نداين زلزله ھا با شروع تظاھرات مردم فروکش کرد. دادمی  امريکاصھيونيست ھای 

عجيب وحشتناک را که ھمۀ مردم ايران نور قرمز در آسمان و صداھای  و حال آن. عادی اعالن کرد، ھا در ايران را 

  . ه بودند در ھمه جای ايران ديده و شنيد ھا،قبل از زلزله،  بودامريکاکه مبين حمله به ايران با ھارپ توسط 
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به مراتب شديد تر شده و در حال خفه کردن  به ايران با ھارپ ، امريکاواسطۀ حملۀ مدام ه بآلودگی ھوا  ،از آن زمان

  .ستيران امردم ا

ه  از بيماريھای کشنده بئیال، ليست بلند باامريکا ، در مقاله ای در صدای امريکا دانشمند ھوا شناس نوریج ٢۴روز 

از  و .ھشدار دادخطر جدی غفلت از فائق آمدن بر آلودگی ھوا را  را ارائه  و وسيلۀ وجود ممتد ريز گردھا در ھوا

که مردم ايران بخوبی  و حال آن. خواست که ھر چه زودتر اقدامات خود را برای مبارزه با آن شروع کنددولت ايران 

باالی مرگ و مير  به دليل ابتالی کودکان و تمام گروه ھای سنی به سرطان و انواع بيماری آمار . از اين امر آگاھند

  . ھای تنفسی گواه آن است

 از بودجۀ توسعۀ ملی را در مقابل دالر ميليون ١۵٠البته ھمان روز ، سيد علی، رھبر دزدان ايران، دستور برداشت 

  .   بودجۀ نظامی صادر کرده بوددالر ميليارد ۴.٢

در تطابق کامل اند، معرفی شده  امريکا ئیجغرافيادر نقشۀ عنوان مناطق غبار خيز ه  که بمناطقیچرا  ،ال اين استؤس

   !؟ھستند  آن سرزمين ھامنابع برای سلطه امريکا عالقۀمناطق موربا 

  :دانز اين قرار ا امريکامشکالت اساسی در پيشنھادات دانشمند آب و ھواشناس 

 ھمواره ادامه دارد  با ھارپامريکااقدام کند وقتی تخريب توسط حمالت چه تالش و دولت ايران که می کند فرقی ن -

  . مشکالت ھمچنان ادامه خواھند يافت

کوچکترين شانسی که آنان حکومت می کنند،  مادامیو ، از اين ر ھستند تھمگی مشغول دزدی بودجۀ مملکيان مال -

  . نخواھد بوددر ايران يچ مشکلی ھربرای فائق آمدن ب

و تا آن زمان .  برای نتيجه دادن نياز دارد،  سال وقت٢٠-١٠ و درخت کنند الاقل دانهکاشتن حتا اگر آن ھا شروع به  -

   . خواھند شد  قتل عامامريکاوسيلۀ امراض تولد شده توسط ھارپ ه تعداد زيادی از ايرانيان ب

  :نداز اين قرارعاجل ما اات دپس پيشنھا

  ملل ديگرايران و عليه مردم  از سوء استفاده از ھارپ به عنوان يک سالح امريکامتوقف کردن 

   در ترکيهساختن درياچه برای ،ان از بستن رودخانۀ فراتخمتوقف کردن اردو

با  امريکامدام و کمبود باران به دليل حمالت . آب ذخيره در سدھای ايران موجود است% ۵٩در حال حاضر فقط 

  . به بی آبی شديد در ايران دامن زده است، ھارپ

   چگونه خواھد بود؟نوضع در تابستا

  ی مصيبت آفرينامريکامرگ بر 

  ٢٠١٨ /٢٧/٠١   وين       جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان      

 

  

    

  


