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  ؟چه کسانی ھستندتابوت ھا برای 
   را دارد؟"کشتار جمعی"امپرياليزم جنايت گستر امريکا در کجا قصد 

  
ه رسمی " ١٨.٠٩.٠٨کيھان "به نقل از  ايیروزنام ر را سايت امريک ع خب ه منب ران، ک و وار"نظام اسالمی در اي " اينف

ون در . معرفی نموده است، کاخ سفيد سفارش ساختن نيم مليون تابوت پالستيکی را داده است اده واکن سما آم ًاين تابوتھا ق
  .ذخيره شده اند" جرجيا"در ايالت " اتالنتا"ميدان ھوايی 

ا با تمام عدم اعتماد وشکی که می  ايی ب ادگی ھ ين آم ه چن بايد به رسانه ھای خبری جمھوری اسالمی داشت، از آنجائيک
ل  ه ماشين جع خصلت وسرشت امپرياليزم امريکا نيزسازگار می باشد، نبايد به سادگی از کنار آن گذشته وھمه چيز را ب

  .ودروغ جمھوری اسالمی خالصه نمود
  : ازاين تابوتھا چه وقت ودر چه حالتی می تواند مطرح گرددبرای درک بھتر مطلب بايد ديد که ضرورت استفاده

وع  ی ن ان اتم ال يک بمباردم ه دنب ـ ب يما"ـ ی " ھيروش ور اتم دن يک راکت د ش ساره من وع خ ی از ن ه اتم دام فاجع ا ک وي
ه ب" چرنوبيل" ا را ک د، اجساد آنھ سان بينجام زار ان ا ھ ا وصد ھ ه مرگ ده ھ ا در شوروی سابق ، که تشعشعات اتمی ب

پرد ه خاک س ولی ب ابوت ھای معم ا ت وده . ھمان تشعشعات آلوده می باشند، نمی توان ب ان صورتی باعث آل را در چن زي
اده  ه س روز امراض مختلف ک ال، موجب ب اليان س ز س ه ني شدن خاک واز آن طريق آب وفضا گرديده، بعد از ختم حادث

  .است؛ می گردد" سرطان"ترين آن 
ولوژيکی موجب مرگ ومير انسان گردد، در آن صورت نيز نمی توان از تابوتھای معمولی به ــ ھرگاه مواد کمياوی وبي

وژيکی . منظور دفن جسد استفاده نمود اوی وبيول لحه کمي به عبارت ديگر در صورتيکه يکی از طرف ھای جنگ از اس
ت عليه بشريت به شمار می رود، که ھر دو به مثابه سالح کشتار جمعی به شمار رفته استفاده از آن جنايت جنگی وجناي

ورد  د م تيکی می توانن استفاده نمايند، به خاطر دفن اجساد ميکروبی وحفاظت گورستان از آلودگی ھا؛  تابوت ھای پالس
  .استفاده قرار گيرند

را ايجاب می " ميکروب"ويا کدام " انترکس"ــ ميکروبی شدن جسد بر اساس  ناخته ديگر ، ضرورت آن شناخته ويا ناش
تا . نمايد تا جسد آلوده به ميکروب به مانند دو حالت قبلی در کمال احتياط  در تابوت ھای پالستيکی مخصوص دفن گردد

  .ازسرايت مرض و آلودگی زمين ،آب وفضا جلو گيری به عمل آمده بتواند
ين بادر نظر داشت موارديکه تابوت پالستيکی می تواند مورد استفاده قرار گيرد وبا مالحظۀ آنک ا خود چن ه دولت امريک

اوز  ال تج ه دنب د، ب ان می ران فيد فرم اخ س ه اينک در ک م تکزاس ک ه  دژي وان حدس زد ک سفارشی را داده است، می ت
صميم  ار ت ن ب شانيدن، اي ه خاک وخون ک د را ب سان درد من زار ان کستاخانه وخونبارش بر افغانستان وعراق  وصد ھا ھ

ته گرفته تا جنايت را عمق وگسترش بي ز داش ا را ني ع خودی ھ ر از جم ون نف يم ملي ادگی تلف شدن ن ل آم شتر داده حد اق
ابود . باشد نيم مليون جسديکه به آمريکا ويا کشور ھای ھم پيمانش انتقال داده می شود، تلفات واجساد آنھائيکه در محل ن

  .می شوند ، به ھيچ صورت نمی توانند باعث ناراحتی دژخيمان گردند
فيد سر نخی از حال بايد دي اخ س ا ک د در کجا اين ظرفيت وجود دارد که بتواند نيم مليون جسد امريکايی برجا بگذارد، آي

ين " القاعده"کدام ماستر پالن  ر چن ازد؟ اگ ايی دست می ي ادگی ھ ين آم ه چن ه ب درداخل امريکا به دست آورده  است، ک
ه است با اينھمه فرصت وزمانی که دارد چرا در عوض سفارش تاب وت ، با دستگاه ھای عريض وطويل جاسوسی شان ب

  کشف وخنثی سازی آن پالن نمی پردازند؟ 
  .مناطقی مثل پاکستان ، ايران وروسيه. ظرفيت ھای ديگر را می توان در مناطق بحرانی سراغ گرفت
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ه دوستانی  ا ب د حتم ات دارن ه اصطالح جنگ سرد، معلوم ًکه در مورد ستراتيژی ھای جنگی شرق وغرب در دوران ب
ه اصطالح  ا ب خاطر دارند که در کنار ساير بحث ھا، صحبت ھايی ھم در مورد کاربرد سالح اتمی با ظرفيت محدود، ي

ه مي اکتيکی، ب ه غرض تحقق اھداف ت دخودشان استفاده از سالح ستراتيژيک ب اھی . ان می آم ه گ ايی ک ين  بحث ھ چن
ه،  شانه گرفت اطق مشخص ومحدودی را ن د، من ام می بردن مدافعين آن ، با بی حيايی تمام به مثابه يک ضرورت از آن ن

  .ساحه تاثير بمب مورد نظر دريک شھر ويا دو شھر با احتمال تلفات چند مليون انسان ، سنجش می شد
اخ س ادگی ھای ک اران بادر نظرداشت آم ه جنايت ک ين پنداشت ک وان چن ا، می ت ابوت ھ د آن ت رای سفارش و خري فيد ب

ی دست  اطق بحران امپرياليستی، تصميم گرفته اند، ستراتيژی قبلی را از نو اعتبار بخشيده در صدد آنند که دريکی از من
  . به جنايت عظيم ديگری بزنند

ين تجاوزات پيھم باالی پاکستان از طرف امريکا، و سروصدا د چن د می توان ه ان ه راه انداخت ھائيکه زمامداران پاکستان ب
اه اسالم  م پايگ ی خطر ساختن داي ه خاطر ب ا ب ا آنکه امريک تعبير شود که آن کشور درمقام دفاع عليه تجاوز امريکا، وي

ه آخرين ونی ب ر شدن وضعيت کن شديد بحران وخرابت ا در صورت ت د ت  سالح طالبی والقاعده ، ھر دو طرف مصمم ان
ی . دست برده، جنايت عظيمی را مرتکب شوند در اين رابطه به ھمان اندازه که خطر از جانب امريکا می تواند جدی تلق

  .گردد، با نفوذيکه اسالم سياسی برارتش پاکستان دارد، ھيچ چيزی دور از انتظار نمی تواند، باشد
ح اتمی نشده اما دسترسی به آنرا با درنظر داشت حراج  جمھوری اسالمی ايران ھرچند خود تا حال موفق به ساختن سال

ه شدت  ه ب ر زمانيست ک ست، از دي ر محتمل دان وان غي بزرگی که درشوروی سابق در دھه نود صورت گرفت، نمی ت
ه  ا ب زير فشار امريکا وساير کشور ھای بالک غرب من جمله اسرائيل قرار داشته، خطر اينکه اسرائيل به دستور امريک

اترس از حمالت . نايتی دست يازد، ھميشه موجود استچنين ج ران ، بلکه ب ردم اي در چنان حالتی تابوت ھا ، نه برای م
سگی که غو می زند، چک "انتقام جويانه نظام آخندی ــ در مورد تھديد ھای نظام آخندی فکر می کنم ضرب المثل المانی

رای بيشتر صدق می نمايدــ  قسمتی برای اتباع امر" نمی زند يکا که در منطقه به ديار نيستی خواھند رفت وبرخ ديگر ب
  . مرده ھای اسرائيلی در نظر گرفته شده است

واما در رابطه با روسيه واستفاده محدود از سالح ستراتيژيک، به ھيچ صورت نمی تواند مطرح بحث باشد، چه در آن 
اب ه ت دی ب ده نيازمن اه نيام د شدصورت ھيچ يک از طرفين درگيری کوت ا . وت احساس نخواھ د ت د مان را کسی نخواھ زي

  .اجساد را در تابوت بگذارد
ته ودر صدد  فيد نوش اخ س داران ک ه زمام ست ک احتماالت باال وشايد ھم احتماالت ديگری سناريوی سياه ودھشت انگيزي

  . آنند تا به وسيله ماشين جنگی عظيم شان در عمل پياده نمايند
ونی تجارب تاريخی نشان داده که  امپرياليزم وقتی قادر شده به جنايت ھايش عمق وپھنای بيشتر بخشد که يا توده ھای ملي

خود وکشور ھای ديگر را تحميق نموده باشد ويا اينکه از غفلت آنھا سود جسته به جنايات بزرگ وفراموش ناشدنی اقدام 
  .نمايد

ر لذا برماست تا درھر کجايی که ھستيم ، نخست درصدد بر آئيم تا  اطالعات خويش را از چنين خبری عميق تر وکامل ت
گردانيم ودر صورت صحت چنين خبری ، بی محابا به خاطر نجات بشريت درخيابان ھا ريخته  ونگذاريم تا جنايتکاران 

  .کاخ سفيد ومتحدين آنھا مليونھا انسان را به خاک وخون کشانيده يک گوشه ازجھان را  نابود نمايند
 !گی امپرياليزم امريکا وشرکا به پا خاسته ، مليونھا  انسان را از نا بودی نجات دھيمعليه تدارکات جن

 


