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 ]تذکری به ارتباط ستراتيژی دفاعی ايران[
 بايد ما :ای خامنه« مقالۀ برای من کامنت به کنم می خواھش ميسان، يری تی نامۀ ھفته بر عالوه ھمگی، به درود با

 .کنيد مراجعه نيز )اسپوتنيک طريق از کامنت( اسپوتنيک در »باشيم داشته دفاع و مقابله توان
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 ايران دفاعی ژیيسترات تغيير ضرورت دربارۀ بحث پيرامون را ديدگاھم کردم سعی واقع در ام نوشته که کامنتی در

 بشری ضد دين دستکاه چنگ از ايرانيان و ايران رھائی برای مبارزه برای مناسبی آغاز تواند می که دھم، توضيح

 ھستند، خود انسانی جايگاه گيری پس باز خواھان که ايرانيانی برای اسالم دين اهدستگ عليه مبارزه گمان بی .باشد اسالم

 موضوع اين به ايرانيان باز دير از و  باشد بايد و ستا و بوده کلمه اين عميق مفھوم به فرھنگی تقابل يک ھمه از پيش

 عام قتل سالگرد نام به را روزی بايدً احتماال دهآين در .ھستيم ايرانی نياکان راه ۀدھند ادامه امروز نيز ما و بودند برده پی

  دھيم اختصاص اسالم حيوانی ارتش توسط استخر مردم

 ضروری را دين نقد سازی آزاد ضرورت گمان بی جنايتکارانه و بزرگ کالھبرداری يک عنوان به دين اين افشای .

 مردم به تھديد با و زور به را دين که باشد قبول قابل نبايد مؤمنين برای حتی و کس ھيچ برای پس اين از .سازد می

 تکيه تھديد و زور به آنھا ايمان که صورتی در زيرا باشند، دين نقد وضعيت نگران بايد مؤمنين ھمه از بيش .کنند تحميل

 اگر يا و کنند انتخاب را خودشان دين کامل آزادی در ايرانيان که روزی اميد به .بود خواھد پوشالی و دروغ باشد، داشته

   .کنند زندگی خدا حضور بدون جھانی در بتوانند خواستند

 با دينی فرھنگ شبه و علمی شبه فرھنگ نمودن جايگزين يعنی است، نيازمند خاصی آلترناتيو به گمان بی امری چنين

 ترين حياتی و رينمھمت و بھترين که ام رسيده نتيجه اين بهً عميقا من .دوستانه بشرً واقعا و خردگرايانه و علمی فرھنگ

 اين .است کشته صفر ژیيسترات به شھادت از ايران ژیيسترات تغيير ملی امنيت تأمين برای ايران دفاعی افزار جنگ

 فقدان قربانی ًدائما که کارگران و کار جھان در ويژه به و بود خواھد گذار تأثير ھا زمينه تمام در ژیيسترات تغيير

 تحقير با که نان قرص يک خاطره ب دھند، می دست از وظيفه انجام حال در را شانجان و شوند می حفاظتی ضروريات

 ضد حيات به تا دارد نياز شھيد به )داری سرمايه جھان گونه ھمين به و( دين که حالی در .کنند می پرتاب جلويشان

  مبارزه و ھنر گاھنامۀ -.دھد ادامه انسانی خرد و زندگی عليه خود بشری
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