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  حميد کحوی: ارسال و افزوده از

  ٢٠١٢ نومبر ٠٣
  

  اران ايرانی در خطر استبيمجان 
بير خودم آن را در اين جا بازگو می من به تع که در متن آقای داور پناه، از يک پزشک ايرانی نقل قول آورده شده

ی در ايران و يا اقدام برای اطمينان حاصل کردن از فقدان چنين سالحی و ئکنم که جلوگيری از توليد سالح ھسته 

چه ارتباطی با دارو دارد و گناه بيماران ما ...يا اطمينان حاصل کردن از فقدان برنامه برای توليد چنين سالحی

 چيست؟

در ايران می باشد  مريکا ايجاد يک دولت دست نشاندها ديگری است و ھدف  چيزألهرار نيست که مستک نيازی به

دھد و منابع انرژی جھان را به خودش  تا سيطرۀ امپراتوری خود را گسترش  که صالح بداند،ئیو در ھر کجا

 .منحصر سازد

مريکا، فرانسه و انگليس مشخصا برای او اّما پاسخ به آن پزشک ايرانی اين است که غرب امپرياليست يعنی 

اساسا ستراتژی آنھا کشتار زن .  به مردم عادی و غير نظاميان حمله می کنندءنامشروعشان ابتدا اجرای طرح ھای

با قطع نظر قربانيان سالح ھای کالسيک، مگر بمب چيزی غير از اين است؟ ھيچ يک از قربانيانی . و بچه است

 چنين خساراتی. جانبی در رسانه ھا تلقی می کنند، حقيقت ندارد نستان به نام خسارتدر افغا مثال که به عنوان

 . مريکا و فرانسه و انگليس استاجزء الينفک اقدامات نظامی 

درمورد شناخت بيشتر ستراتژی غرب امپرياليستی سخنرانی ونسان رينوآر را حتما به شما پيشنھاد می کنم که آن 

 می توانيد مطالعه کنيد به فارسی ترجمه کرده ام و در آدرس وبالگ از ھيروشيما تا بغداد را

و شيوۀ زندگی و  و دموکراسی غرب جزء الينفک صلح داخلی دانستن چنين مواردی، يعنی کشتار مردم بی گناه

 امپرياليستی، ضروری است جنگی غرب

 عمالً ... و يوگوسالویاعراق و افغانستان و ليبيدربا نتايجی که   شويميا بايد تسليم : ايرانيان دو راه بيشتر نداريم ما

 پدر سوخته ھای بی ناموس مقاومت کنيم در مقابل اين کنيم، و يا اين که و عينا مشاھده می

د به سادگی تسليم شوند و يا با دادن چن وبرای آنھائی که ھنوز ترديد دارند، بايد بگويم که ايرانيان حتی نمی توانند

. ھر صورت بايد تخريب شود  بلکه کشور در-  نه -را از تخريب نجات دھند   کشورشان-  به عنوان مثال - آوانتاژ 

مريکا و فرانسه و انگليس قرار گرفته استقالل و حمالت اآن چيزی که در اينجا آماج  چون که  !البته اگر بتوانند

 .قدرت و رشد نيروھای مولد ايران است
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 ونسان رينوآر

 ) سخنرانی- ويدئو(

 اسرار و رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده
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