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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  فرح نوتاش            

 ٢٠١٩ اپريل ٢٣
 

  برای سوء استفاده از ھارپ در ايران يکاامرعليه دولت شکوائيه 
  و تمام دولت ھامتحد  ملل به مردم جھان،

  
کار بردن ه ا از توليد و ب کشورھای جنوب ر، تمام١٩۶٧ سال  دراگر چه پيمان منع گسترش سالح ھای کشتار جمعی

برنامۀ تحقيقاتی فرکانس "  در چند سال گذشته از تکنولوژی ھارپامريکاسالح ھای کشتار جمعی منع می کند ، ولی 

که به منظور توسعۀ کشاورزی طرح و توليد شده است ، به عنوان سالح کشتار جمعی و تخريب وسيع ، عليه  "باال

  )ديا فارسی و انگليسی ھارپيويکی پ(. ستفاده استوب در حال سوء امردم کشورھای جن

  .  کامل شده است٢٠٠٧ در دانشگاه فيربانک آالسکا شروع و در سال ١٩٩٣پروژۀ تکنولوژی ھارپ در سال 

، در کشورھای جنوب برای اھداف امريکا وحشتناک سوءاستفادۀ پنھانی از آن توسط  جھان شاھد نتايج،از آن زمان

  . ی بوده استسياس

  . سوء استفاده از ھارپ قرار گرفته، ايران است با امريکامدام در حال حاضر کشوری که آماج حمالت 

توسط  مقاالت بسياری توسط دانشمندان مختلف در شرح طوفان ريزگردھا که با سوء استفاده از تکنولوژی ھارپ 

ولی انعکاسی فراتر از . ، نوشته شده استاستجريان  ايجاد می شوند و از بين النھرين به طرف تھران در امريکا

  . االت نداشته اندفحات ھمان مقص

شھر ھا و روستا ھای .  در غرب ايران در زنجيره ھای پيوسته شروع شده اند٢٠١٧ی که از سال ئسپس زلزله ھا

 نورھای رنگی در آسمان و از نواحی مختلف ايران، مردم از.  و مردم بسياری را کشته اندبسياری را ويران کرده اند

 و حتا نمونه ھای صوتی تصويری آن را ارائه گزارش ھای بسياری دادند قبل از وقوع زلزله صوت ھای وحشتناک 

   .ه بوده استلکار گيری ھارپ برای ايجاد زلزه ب عالئم ً مشخصاکه. ه کردند و در رسانه ھای مجازی منعکس شد

 توضيح دادند که تپس دوباره چندی از دانشمندان در مقاال. له زده گزارش شد از تمام مناطق زلزًاين مشاھدات تقريبا

  . استبوده  با سوء استفاده از ھارپ امريکازلزله ھا در ايران توسط 

، کرد فروکش میولی وقتی تظاھرات . زمانی که مردم عليه رژيم مال تظاھرات می کردند زلزله ھا متوقف می شدند

 بين زلزله ھا فاصلۀ  زلزله ھا برای برانگيختن مردم عليه رژيم مال انجام می شد و.  می شدندزلزله ھا دوباره شروع

بعضی از شھر ھا چندين بار مورد حملۀ زلزله واقع می . ند برای حملۀ مردم به رژيم مال در نظر گرفته شده بودًدقيقا

بعضی از قربانيان از آن زمان .  ھای قبل نبودند آنھا پسلرزه ھای زلزلهپس.  و دفعات بعد شدت زلزله بيشتر بودشدند
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 باعث خودکشی ھای فراوانی  شرايط سختو اين. و بسيار ديگر ھنوز بی سر پناھند. زلزله در کانکس زندگی می کنند

  .شده است

با ھمان .   شروع شده است و ھنوز ادامه دارد)پريلا و چ مار( ]حمل[و اوئل فروردين ]حوت[ از اواخر اسفندسيل

 ايران کشور بزرگی با مناطق آب و ! در يک منطقه  چند بار سيلآمدن، يک شھر بعد از يک شھر ديگر وسبک زلزله

اين سيل ھا .  در يک زمان طبيعی باشد،نمی تواند سيل در مناطق با آب و ھوای متضاد.  متفاوت است ًی کامالئھوا

  . که در راه است جريان داشت"ديگرنوروز "، با وعدۀ عنقريب امريکام ھای نوروزی از صدای ھمراه با پيا

ن بعد از سوء استفاده از ھارپ در تاھيتی، حال در صورت جرج بوش و کلينت مندانۀ  و ھمان نيشخند شاد و رضايت

. ستنه و بی شغل کرده اانسان را بی خميليون ھا ا شادمان و راضی از اقدام کثيفی که .  و پمپئو ديده می شودترمپ

 پشتيبان مردم ايران معرفی می با وقاحت تمام ھنوز خود را دوست ملت ايران وو . ای جناياتشانی بر شماتتھيچبدون 

  . کند

کار می گيرد تا رژيم مال را ه  پنھانی عليه مردم ايران بطوره ، ب اين سالح جديد را برای کشتار و تخريب وسيعامريکا

م مال خرد شود شھر ھا و روستا ھا را ويران می کند و اما قبل از آن که رژي. تحت ھمه نوع فشار اقتصادی خرد کند

  . و بدبختی غير قابل تصور رھا می سازدنگيز امردم بی دفاع را در بحرانی ھراس 

 و رژيم . فقر فزاينده زير نقابی مھربانای به اعماقسوق جامعه . دۀ پنھانی از ھارپ است خوشحال از سوء استفاامريکا

خشم ی با ئبدينوسيله ھم از رويارو. ی قلمداد می کند عاده سکوت می کند و آن را سانحۀ طبيمال در مورد اين سوء استف

جبران زيان مردم به عھده نمی رمقابل د تعھدیپرھيز می کند و ھم سياسی با اھداف مردم زندگی باخته به خاطر سيل 

باز برای سوء بی درو دروازه و ايران  بود که  پذيرش اين فاجعۀ عظيم به عنوان سانحۀ طبيعی،  بايد در انتظاربا. گيرد

ی طبيعبه اصطالح  و مردم در اين سوانح  آخر منھدم گردد به تا، عليه مردم بی دفاع امريکاتوسط استفاده از ھارپ 

-١٩۶٠می و ھيدروژنی در زير زمين ،و اتسالح ھایت  از بعد از شروع آزمايشا،و حال آن که! گردندنيست و نابود 

حال که دگر . يسته شودجو گرانه نگر و جست و ترديدبا ، از آن در جھانناشی  سيل زلزله و سونامی و به ھربايد  ٧٠

  !استاضافه شده به آن ھارپ ھم 

اخير  ھای که باران و حال آن. خشک سالی  باران کمتری می باردھر ن محيط زيست، بعد از ابه گزارش متخصص

نتيجۀ  و غير طبيعی،  نيز ھاخشک سالی بلکه ،نه تنھا باران ھا پس . بوده اندی برابر ميزان باران ھای عاد٢۵٠ ايران،

  . ند بوده ا ھارپبه کار گيری

در پس . بر رسيد برا٨با ضريب  شروع وآلودگی ھوا ريز گرد ھادو روز پيش در اھواز طوفان  ،مجرد توقف بارانه ب

با پيش از اين رو، . عه ای عظيم در جريان استفاج  و حملۀ يک طرفهطبيعی،ظاھر ه ب یئاين تغييرات آب و ھوا

  .   ايستادن است  انھدام ملتی منفعل به تماشای،نگاه کردن  ھاو سيلھا زلزله به عنوان سوانح طبيعی به اين ی داور

 .ھستندثانوی ھمه ، ولی  و بجاستصحيحانتقاد ھا که البته تمام . رژيم مالستھای پيکان تمام شماتت ھا به سوی غفلت 

 ، با نيشخند تمام، نشانده نشودش  سر جای خودر سريع و اگو می کند که با ھارپ حمله کرده  استامريکامجرم اول 

  .  از بين خواھد بردھارپملت ايران را با 

ی برای ئبی خانه و بی شغل ، و نه جابه اعماق فقر،  ميليون نفر ١٢ ناگھانی سقوط بگوئيد با ًلطفا... ای مردم جھان 

  چگونه می توان ادامه داد ؟ يدن و يا چيزی برای خوردن، بدون ھيچ کمکی خواب

  :و تمام دولت ھا تقاضا می شودمتحد ملل ن، بدينوسيله از مردم جھا

   ھارپ باز دارندسوء استفاده ازجنايت عظيم و  را از ادامۀ اين امريکا ات
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  . کمک کنند،و به مردم تحت فشار ايران از دو سو

  ٢٠١٩ پريلا ١٩جبھۀ جھانی ضد امپرياليست             قدرت زنان           وين 
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