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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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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش

  ٢٠١٧ فبروری ١٣
  

  ترمپ رشکل يافته وييھاليوود خرد شده، تغ
 توسط اتوم  بمب ١٩۴۵ت گس در اروپا به پايان رسيد ولی در پی آن، نه تنھا در ا١٩۴۵جنگ جھانی دوم در ماه مه 

 آغاز امريکای صھيونيسم امپراتورکار گرفته شد، بلکه دورۀ جديدی با ه  در ھيروشيما و ناگازاکی فريبکارانه بامريکا

 و به شکوه رساندن امپرياليسم بريتانيای کبير را در چند قرن ءی تازه کار نبودند، چون اعتالامپراتوراعضای اين . شد

  .  بودند تجربه کردهًاخير کامال

 ميليون نفر برای ٣٠-٢٠ سوسياليستی که بعد ھا اتحاد جماھير شوروی شد، ۀاگر چه اولين کشور کارگری جھان، روسي

ی، به درجۀ اول المانانيشتن ، مھاجر جھود   با تکيه بر يافته ھای امريکاشکست فاشيسم قربانی داده بود، اما صھيونيسم 

 ، توسعۀ آن را در  اتوم نازی به بمب المانتن  که از ترس دستيابی زودتر دانشمندان انيش. امپرياليسم جھان ارتقاء يافت

 توسط اتومکار گيری بمب ه د کرده بودند، امضاء کرد، بعد از بئيأ، تامريکانامه ای که ديگر دانشمندان توسط دولت 

  . پشيمان و نادم شدامريکا

ر جھان و تصاحب تمام منابع جھان با دو برنامۀ جدا، سياست صھيونيسم بسيار متشکل بين المللی، با ھدف سلطه ب

  .داخلی و سياست خارجی، کار خود را شروع کرد

  

  : سياست خارجی شامل 

ستورھای ساالنه به ، پادشاھی صھيونيسم بر قلۀ ھرم امپرياليسم جھان، و دادن د١٩۴٨ايجاد تشکل بيلدر برگ 

  . مکان جلسات متغير و سری بوده است. وکران جديد برای سال بعد می شدو نوکرانشان و انتخاب ن ی دگرامپرياليستھا

ھمراه با آن، .  عليه اتحاد جماھير شوروی ايجاد شد١٩۴٩در  !) سازمان تروريستی اتالنتيک شمالی(سازمان ناتو

  .جاسوسی مدام و دخالت در امور داخلی شوروی بود

  . برای غارت و دزدی معادن مللآغاز کودتا ھای پی در پی در کشور ھای جھان سوم 

  .خصوص احزاب چپه مورين نفوذی در احزاب ، بأبرگماردن م

  ايجاد کودتا در احزاب کمونيست و تصرف کميتۀ مرکزی آنھا ،

  . ايجاد سازمان ھای تروتسکيستی با مرکزيت آن ھا در لندن

  .جای لنين کاشف و ضد امپرياليسمه ارتقاء تروتسکی ب
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  . زاب چپ توسط نفوذی ھای خودشاخه شاخه کردن اح

ادامۀ حمايت از استعمار فلسطين که توسط بالفورد، صھيونيست امپرياليست انگليسی شروع شده بود و حمايت از قتل 

  .عام فلسطينيان

  . فريب جھودان ديگر ممالک جھان برای انتقالشان به فلسطين

يلی، و کشورھای بسياری چھا و قتل عام در ايران، کنگو،  و سوکارنو ، ترتيب کودتا چيت مثل پينوئیتعليم ديکتاتورھا

  .فريقاادر 

  .حمله و اشغال ويتنام، عراق، افغانستان

 برای غارت و دزدی ٢٠٠١ن آوردن برجھای دوقلو در منھتن نيويورک در سال ئيبازی حيله گرانه با ملل ، مثل پا

  .٢٠١٧از مستقر در افغانستان در سال  سرب٨۴٠٠ سال آينده، با ١٧معادن اورانيوم افغانستان برای 

شوی مغزی جوانان مسلمان در مساجد اروپا توسط نوکرانش و تعليم و فرستادنشان  و برای ايجاد ارتش نيابتی ، شست

ر نقشۀ جھان در ايجاد کشوری فناتيک ييبا ھدف تغ. فريقاابه سوريه برای کشتن مردم و تصرف سوريه، خاور ميانه و 

  .حاکميت نوکر جديد ابوبکر بغدادی رھبر داعش تحت ئیو ارتجا

 و جھان امريکا س ھرم امپرياليسم أ پنھان در رامريکااين اشارۀ مختصری به سياست خارجی ھيوالی صھيونيست 

  . است

  

   :امريکای بانکی صھيونيسم امپراتورسياست داخلی 

 سازمان ١٣ ، ان اس ای ،  دی آی ای ، و ليس، سی آی ای ، اف بی آیوپنتاگون ، پ: تکيه بر ماشين مسلح حکومتی

  .  سازمان می باشند١٧ً اامنيتی ديگر که مجموع

.  است که ھاليوود وظيفه دارد چھره ای قھرمانانه از آنان بسازدیسازمان ھای سی آی ای و اف بی آی سازمان قاتالن

  . ابر سازمان برای جاسوسی از مردم جھان است) ناسا(ان اس ای 

لم سازی ھاليوود انسان و بيشتر افراد در صنعت سينما و ف. عضو داشت٧۵٠٠٠ امريکا حزب کمونيست ١٩۴١در سال 

 در جنگ جھانی دوم ، اختناق اجتماعی و ديکتاتوری تحت نام دمکراسی، اتومکار گيری بمب ه بعد از ب. مترقی بودند

  . م چپ ھا بودکه شامل کشتار، زندانی کردن و اخراج از کار تما.  حاکم شدامريکابر 

بعد ھا . آنان مظلومانه تحت ھمۀ انواع فشار ھا قرار گرفتند. لمسازی کمونيست وچپ بودندخيلی از افراد با مشاغل در ف

افراد ديگری که برای گرفتن و تحويل کار به ھاليوود می (که بتوانند کار کنند شروع به استفاده از بدل کردند  برای اين

  ).رفتند

  .لم ھای ضد کمونيست شد مجبور به ساختن ف١٩۴٧اليوود از ھ

 کشته ١٩۶٢ت گس ا۵ مأمور سی آی ای در نورمن ھتچر ستارۀ زيبای ھاليوود که کمونيست بود توسط  مرلين مونرو

چون ھمواره .  از اف بی آی متنفر بودمرلين مونرو.  در بستر مرگ به جنايت خود اعتراف کردنورمن ھتچر. شد

  .ودتوسط آن تحت تعقيب ب

امروز فعاليت ھاليوود . ھاليوود را خرد کرده از شکل انداخت  که تا به امروز ادامه دارد،جوزف مکارتی دوران سياه 

که چھرۀ کريه اين ھيوال را زيبا و . بر اساس نياز سياسی صھيونيست امپرياليست ھای پنھان ، ايجاد و عرضه می شود

  .  و جھان استامريکاشوی مغزی توده ھای مردم در  و آنان شستوظيفۀ . دروغ ھای آن را راست جلوه گر سازد
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 در ١٩٧۶القاعده در سال . جراء شد و توسط القاعده اامريکا با سناريوی ٢٠٠١برای مثال برج ھای دوقلو، در سال 

ز شھروندان  نفر کارکنان ھواپيماھای حمله کننده ا٢٢ نفر از ٢٠.  و سعودی ھا ايجاد شده بودامريکاافغانستان توسط 

  . عربستان سعودی بودند

طور مخصوص از مقر ھای سلطۀ ه ب... ھاليوود وعرصۀ موسيقی و ھنر و جايزه ھای بين المللی مثل نوبل و اسکار و

  . اوباما بارھا از ھاليوود برای ھمکاری تشکر کرد. صھيونيستی ھستند

ل کامل صھيونيست ويکتاتور ايران است، تحت کنتر که مثل سيستم مالھای دامريکاسيستم انتخاباتی دو حزبی مسخرۀ 

  . امپرياليست ھاست

  .ھر پرزيدنتی که بخواھد افکار خود را پياده کند ، کشته می شود، مثل کندی

برای ھمين است که . ل محض و در خدمت صھيونيست ھا ھستندو تحت کنترامريکابيشتر رسانه ھا در داخل و خارج 

  . له ای خاص در يک زمان از طرف تمام رسانه ھا پخش می شودأتحليل ھای مشابه و مکرر در مورد مس

قابل درک است وقتی که اکثريت ھنرپيشه ھای ھاليوود و خواننده ھا سعی می کنند وفاداری خود را به اربابان 

 و بعضی نيز در کمال فرمانبرداری در اول صف ھای تظاھرات فرمايشی، طوطی وار در  ن دھندصھيونيست خود نشا

  . تکرار خواست صھيونيست ھا ھستند

س ھمه چيز قرار دارد ، آيا او تاريخ أ می گويد که افتخار می کند که در کشورش حقوق بشر در رانجلينا جولیوقتی 

ارتی رامی شناسد ؟ آيا او تعداد بيشمار نويسندگان و ھنرمندان مظلوم شکنجه کشورش را می داند؟ آيا او دوران سياه مک

  و کشته شدۀ کشور خود را می شناسد؟ 

 سلطه گرانه و فتاتيک و عقب افتادۀ انتخابات در کشورش را مبتنی بر حقوق انسانھا در کشورش می ًاين روش کامال

ن افتخار می کند آيا شامل حال ھزاران ھزار نفر از انسان ھای داند؟ اين حقوق بشری که او در کشور خود به اجرای آ

 له شده اند و زير پل ھا می خوابند و غذايشان امريکا که تحت فشار سيستم غير عادالنۀ امريکائیگرسنه و بی خانمان 

  ن شد؟  انسان نيستند تا که نگران حالشاًرا از ظرف ھای زباله جمع می کنند نيز می شود؟ يا که آنھا اصال

، در حال تبليغ مجانی برای امپرياليسم فرتوت وقرنھا  قاتل مردم جھان، ليدی ، که با عنوان ليدی گاگااين خانم 

امپرياليسم بريتانياست، آيا کوچکترين احساس ھمدردی و محبت نسبت به ھمنوعان خود که ھر روز به دليل ھجوم و 

 غارت منابعشان ، می ميرند دارد؟ برای امريکااشغال کشورشان ، توسط امپرياليسم 

به !) طبق سنت، ھاليوود به دمکرات ھا رأی می دھد(ر کند ؟ يا ما ھمگی شادمان يک رأی کورييآيا اين وضع بايد تغ

  ری ، می دھيم؟ خيمه شب بازی صھيونيست ھا ، ھيلعروسک

   ميليون از ھموطنانتان رأی ندادند؟ ١۶٠آيا شما از خود پرسيده ايد که چرا 

  . اين کشور شما ، چيزی برای افتخار ندارد

  . دست آمده استه بودجۀ کشوری شما پول کثيف، از کشتن مردم مظلوم و دزديدن اموالشان ب

ری انتخاب می شد، آيا اگر ھيل. اند حقايق را ببيندتو چون عروسک قاتالن نمی. باشيد% ٩٩شما نمی توانيد سخنگوی 

  می کرديد؟ است، بازھم در تظاھرات عليه او شرکتول قتل عام مردم يوگسالوی ؤکه مس

  . می خواھم به فراموش شده ھا خدمت کنم، او می خواھد برای مردم فقير کار کند:  می گويد ترمپوقتی  -

با مذھب . وقتی او مرزھا را می بندد ، اگر چه سبب مشگالتی برای مردم می شود، ولی دارای يک پيام مستقيم است -

  . بازی نکنيد
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 که طالبان ١٩٩٢و از سال   که القاعده را در افغانستان ايجاد کرده، امريکای  صھيونيست امپرياليست ھا١٩٧۶سال از 

 گروه اسالميستی عليه دولت سوريه و تخريب ۶٨ن که توليد داعش و حمايت از تکلين-را در پاکستان، و شغل اوباما

بايد آن . ناک  وغير انسانی استبازی با مذھب بسيار خطر!  پذيرنده میفريقا بوده است، و بعد آنھا پناھنداخاورميانه و 

  . در تمام دنيا متوقف شود

 می گويد موافق حمله و ھجوم به ديگر ممالک نيست، معنای آن اين است که او نمی خواھد ملل ديگر را ترمپوقتی -

  . او می خواھد شرف به ملتش بدھد. برای غارت اموالشان بکشد

 است ئیو اين در جا.  به دليل سياست خارجی مھاجمش، محبوبيتی در ميان مردم جھان نداردامريکا بدانيد که شما بايد

مخالف % ٧۵و . ری، رأی داده اند ، ھيلامريکامپرياليست ھای ا ھا به نوکر صھيونيست امريکائیاز % ٢۵که فقط 

کوه ھاليود نگاه کنيد و ببينيد تا به چه حد تنزل کرده  و به تاريخ خالص و باش ھيوالی صھيونيست امپرياليستھا  ھستند

  .است

 که امريکا می گويد که می خواھد ناتو را لغو کند و برچيند، شما بايد خوشحال باشيد که ماشين آدم کشی ترمپوقتی -

  .  متوقف خواھد شدد،مردم بيگناه جھان را می کش

  . بايد صلح را جشن بگيريدوقتی او می گويد می خواھد با روسيه دوست شود، شما-

اندازۀ کافی تخريب کرده است که توسط يک ه ن بھيلری کلينت. را بخورد% ١يست که غصۀ سود ن% ٩٩اين وظيفۀ 

 که به چنين شخصی رأی داه اند ، امريکامردمان . دادگاه بين المللی به جرايمش رسيدگی شده و به جزای اعمالش برسد

  . مايت از سياست قتل و جنايت باشندوليت خويش در حؤبايد نگران مس

.  از ھمه جھات تحت فشار استترمپ ، يک شخص می تواند به آسانی ببيند که چطور امريکادر دنبال کردن سياست 

خاطر اين که او می خواھد ه فقط ب. *خاطر اين که او نوکر صھيونيست امپرياليست ھا و يا ھيچ کس ديگر نيسته فقط ب

  .  به ھمين دليل است که او آغاز يک دورۀ جديد است.ر دھدييدنيا را تغ

  . که او جھود ستيز نيست برای اين. او فاشيست نيست. او تنھا نيست

  . او ثروتمند است؟ بسيار خوب ، ديگر نيازی به درگير شدن در فساد مالی ندارد

  . ست امريکاس جمھور قانونی ئي رامريکاو طبق قانون اساسی . او يک ملی گراست

  . و مردی برای صلح است و اين مھمترين نياز انسان امروزا

  . لطفا توطئۀ متشکل در رسانه ھا را عليه او متوقف کنيد

مردم جھان .  و  خانواده اش متوقف کنيدترمپ اين ھياھوی فريبکارانۀ ضد فاشيست و برای صھيونيستھا را عليه ًلطفا

  . يندامريکا امپرياليست ھای خسته و مشمئز از سياست ھای دروغ و جنگ صھيونيست

  .  احترام خواھد آوردامريکااو برای .  حمايت کنيد ترمپاز 

   ميليون کودک سوريه باز کنيم۶اجازه دھيد ھمه گوش ھايمان را برای شنيدن فرياد 

  اجازه دھيد ھمه برای صلح وعشق در جھان بپا خيزيم

  ٢٠١٧ بروری ف٨  قدرت زنان           وين   جبھۀ جھانی ضد امپرياليست

  

  :يادداشت

 هنبوداز زمامداران قبل از خود تا جائی که ما می دانيم، بايد با صراحت بنويسيم که ترمپ نيز تافتۀ جدا بافته ای 
 امريکا  و زحمتکشاناختالفاتش ھم با ساير زمامداران امريکائی و طبقۀ حاکم آن کشور، نه از موضع دفاع از پرولتاريا
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بلکه در چگونگی انتخاب روش جديدی جھت خدمت به سرمايه ھای امپرياليستی و جناح ھائی که وی و خلقھای جھان، 
  .از آن نمايندگی می نمايد، می باشد

بوده، به ھمين اساس نمی توان و نبايد ھيچ گاھی از به صورت خاص وی نيز خادم سرمايه درکل و سرمايۀ امپرياليستی 
  . از درون خرد نمايدرا"ناتو "يعنی ماشين کشتار امپرياليزم وھان را تأمين وی انتظارداشت، تا منافع خلقھای ج

  AA-AA ادارۀ پورتال


