
بحران هسته ای ایران و اسرائیل
دهد، می نشان ازخود ایران ای هسته سالحهای ساخت باره در اسرائیل كه ظنی سوء
گذشته سالهای پنهانی روابط رغم علی . است ساخته فراهم اسرائیل و ایران رادر نگرانیهایی
رژیم توسط اسرائیلی سالحهای مكرر خرید وجود با و صهیونیستی و مذهبی رژیم دو بین
نظامی تهدید به را طرفین ای هسته بحران اكنون اما ، ازاسرائیل ایران مذهبی - دیكتاتوری

كشانده است. 
شارون حكومت توسط پاسداران سپاه زبان از رژیم سردمداران اخیر مكرر تهدیدهای
در لبنان الله حزب دراعترافات نیز تهدید این های نشانه میان این در . است شده تلقی جدی
رژیم است. افزوده ها تهدید بودن جدی دوربردبه های موشک به جریان این تجهیز مورد
ای هسته آوری فن به یابی دست از را عربی كشورهای آمریكا كمک با سالهاست كه اسرائیل
نیمه نیزدر را ایران دارد نظر در مضحک دالیل سازیهاو جو همان با اكنون ، است بازداشته

راه پیشرفت و فن آوری بازدارد. 
بر رژیم این تبهكاریهای و ایران اسالمی جمهوری رژیم جنایتكارانه ماهیت از نظر صرف
، تكنولوژی و علمی های عرصه تمام در مجازند ایران مردم ، ایران آزادیخواهان تمام علیه
صالحیت و حق این كسی چه بردارند. گام ای هسته علوم و دانش به یابی دست جهت در حتی

را به اسرائیل و آمریكا داده است كه به ما نداده است ؟! 
جستجو واشنگتن و لندن در را ایران اسالمی جمهوری رژیم سرنگونی كه آنها برای شاید
مردم برای : درمقابل . باشد خوشایند ای هسته تكنولوژی از ایران محرومیت ، كنند می
و ها خارجی به وابستگی رابدون اسالمی جمهوری رژیم سرنگونی كه انقالبی نیروهای و ایران
و ای هسته علوم از ایران بازداشتن كنند، می گیری پی كشور مردم عموم برمشاركت تكیه با
فردای در كه كنیم فراموش نباید . شود می محسوب بزرگی اشتباه تحمیل این پذیرش
رشته در فقط نه ، كشور امروز ماندگیهای عقب كلیه ، ایران اسالمی جمهوری رژیم سرنگونی
دوش بر فرهنگی و سیاسی ، اقتصادی ، تكنولوژی های عرصه تمام در بلكه ، ای هسته علوم
نام به نباید فنون و علوم به ایران مردم امروز رسی دست اینرو از ماند. خواهد ایران مردم
، شود تبدیل اجتماعی باور به غلط تصور این هرآینه شود. تلقی ایران اسالمی جمهوری رژیم
به یابی ازدست مارا پیش از بیش یا و آیند، می بر ما كشور به حمله نیزدرصدد امپریالیستها

دانش و علوم دور خواهند داشت.
web:  www.iranian-fedaii.de                                               به نقل از:

em:    organisation@iranian-fedaii.de


