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 دربارۀ
  مريکاا ۀ اياالت متحدبحری نيروی ۀ ويژقطعۀ

 

اشته باشد چنين خواھد شکست قطعی جمھوری اسالمی در روياروئی با اياالت متحده اگر يک دليل عمده و مشخص د

ولی دستگاه مذھبی ايران که به داليل متعدد با » مريکا نيستا ويژۀ نيروی دريائی قطعۀمردن جزء برنامۀ «بود که 

و حتی استعمار فرھنگی و مضاعف چون که حضور اسالم در ايران خود به تنھائی ( -استعمار و استثمار گره خورده 

 به ھمين علت ) مردم ايران به ھمراه داشته و دارد و آن را تحميل کرده است را برای يک نوع استعمار فرھنگی

جمھوری اسالمی در بسياری موارد از ناتوی فرھنگی نه تنھا به دور نيست که در اتحاد با آن است و به شکل بنيادی 

  .به جبھه می فرستد) شھيد شدن( سربازانش را برای مردن  استعماری بوده و

تصاوير گويا ھستند و متأسفانه فرصت ترجمۀ آن را ندارم ولی . بته در يوتوب به زبان فرانسه است ويدئوی زير ال

شدار بدھيم که تروريست ھائی که ايرانی ھا با آنھا ولم با چنين مقدمه ای برای تکميل ارسال پيشين بود تا ھارسال اين ف

  . نندسروکار دارند چه شکلی ھستند و از چه امکاناتی استفاده می ک

لم تمام امکانات را نشان نمی دھد، به عنوان مثال نوع تفنگھا و تفنگ ھای تيراندازان ماھر امروز تحوالتی فالبته اين 

از  و رباتيزه شده و البته نبايد فراموش کنيم که اين نيروھای ويژه اگر چه تعدادشان اندک است ولی کمپيوتریپيدا کرده، 

حرف آخر (پشتيبانی بزرگترين ارتش تاريخ بشريت برخوردار ھستند و سرانجام حرف آخر را نيز در جيبشان دارند 

  ).نيز يعنی بمب اتمی

البته خيال خام است که تصور کنيم با سرنگونی جمھوری اسالمی .  ما ايرانی ھا بايد منتظر امام زمان و مدد غيبی باشيم

ر چنين توھمی نيستم و اپوزيسيون ھای پنتاگونی و دژخيمانی که در خدمت حقوق بشر و مشکلمان حل می شود، من د

جامعۀ مدنی ھستند، جمھوری خواھان دموکراتيک و الئيک و حتی برخی به اصطالح کمونيست ھا را بيشتر از اسالم 

  .و جمھوری اسالمی برای مردم ايران خطرناک می بينم

 بايد آلترناتيو احتماالً . ران وجود ندارد، و حتی امکان رشد چنين آلترناتيوی وجود ندارد ايۀ آلترناتيوی برای جامع فعالً 

نظر می رسد ه که باز ھم بعيد ب. از قلب ھمين جامعه و ھمين رژيم مذھبی با حاکميت بورژوازی کمپرادور بيرون بيايد

ھرگز نمی توانيم انتظار انباشت و ذخيرۀ زيرا بورژوازی کمپرادور به شکل بنيادی نابارور است و با مذھب نيز ما 

  :فرھنگی داشته باشيم
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به ھمين علت نيز ھست که اپوزيسيون ھای .  برای ترساندن تمام بشريت و برای تمام قرون  يک خدای عصبی و

  با اسالم مشکلی ندارند، و از آخوند بد و آخوند خوب صحبت می-  يعنی بورژوازی کمپرادور اصيل -پنتاگونی اصيل 

 .روی لينک زير کليک کنيد. کنند در عين حال که برای القاعده و شيوخ ميلياردر عرب دست می زنند و ھورا می کشند

ZLkWmJI_pjK=v?watch/com.youtube.www://https  

Les US Navy Seals : Les Soldats de l'ombre et du silence - Doc 

 


