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فريادی برای کمک
مورد توجه :
ملل متحد  ،رياست جمھوران امريکا و روسيه ،پرزيدنت اتحاديۀ اروپا  ،پارلمان اتحاديۀ اروپا ،فعاالن محيط زيست
جھان و مردم جھان
مرگ خاموش با سالح مرگبار
اگر چه ھيچ شعف و تحسينی نمی تواند باالتر از شنيدن اظھار روشن پرزيدنت ترمپ باشد که او فقط نمايندۀ امريکاست
و نه تمام جھان؛ ولی مسائل دردناکی ،فراخوان او را در کنار ديگر شخصيت ھای بين المللی برای کمک فوری به
مردم تحت ستم اجتناب ناپذير می سازد .مصائبی که به واسطۀ سياست خارجی دولت ھای ماقبل از ترمپ امريکا  ،به
عقب تا جنگ جھانی دوم ،مسؤول اصلی آنان شناخته شده اند.
قبل از به وجود آمدن تمدن در يکی از قديمی ترين مراکز مدنيت جھان "بين النھرين" دو رود دجله و فرات از کوه
ھای توروس و آناتولی در ترکيه سر چشمه گرفته  ،بعد از آبياری بستر سبز وگستردۀ بين النھرين )عراق و سوريه( راه
خود را به خليج فارس گشوده اند و اساسا ً وجود اين دو رود ،پايۀ شکوفائی زندگی  ،و تولد اولين ھسته ھای مدنيت در
بين النھرين شده است.
از آن زمان ،ھرگز دولتی يا گروھی در تاريخ  ،تصميم به انحراف و انسداد اين دو رود نگرفته است ،تا زمان حاضر
که اين خطوط برای آزاد سازی آنان نوشته می شوند.
حزب عدالت و توسعه از زمان سلطۀ خود بر ترکيه  ،با تأکيد بر رھبريت اردوخان  ،شروع به ايجاد سد ھای عظيمی
بر اين دو رود کرده است .ظرفيت  ۴٣و  ۴٨ميليارد متر مکعب به درستی مبين ايجاد درياچه ھائی بر شانه ھای اين سد
ھا ھستند .مھندسين اتريشی معتقد بوده اند که اين سد ھا تحمل اين ھمه آب را نخواھند داشت و به زودی خواھند شکست
و سيل زندگی ساکنان کنار رود ھا را به خطر خواھد انداخت  .بخشی از مبارزۀ کردھا با اردوخان ،توقف سد سازی
است.
حق ترکيه از آب اين دو رود  ،طبق قرار بين المللی  %٢۵است .ليک او ،در صدد تصاحب تقريبا ً تمام آب است .از اين
رو بستر ھزاران سالۀ اين دو رود خشک و کويری شده است و باد خاک آلوده به ذرات ارانيوم از سالح ھای استفاده
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شده توسط ارتش امريکا در سال  ٢٠٠٣در عراق را در ھوا پخش می کند .اين غبار مھلک تا محور شمالی جنوبی
مرکز ايران رسيده است  .تصوير ھوای ھميشه غبار آلودۀ تھران در اينترنت  ،گواه مستند و قابل رؤيت در کل جھان
است .تعداد قربانيان خاموش اين سالح مرگبار در ايران و در خاور ميانه از ترکيه تا عربستان سعودی رو به افزايش
است.
مردم ايران در غرب کشور برای نجات زندگی خود ،مجبور به ترک شھر ھا و روستا ھا شده اند .و سقوطی جانفرسا
به دامن فقر ،بی خانمانی و بی کاری در گسترش است .رژيم ايران که خود جز بار رنجی بر دل مردم مظلوم ايران
نيست ،مبارزه با اين ھيوالی پيش رونده را وظيفه ای برای خود نمی داند .حال آن که  ،تخليۀ مناطق نفت خيز و
تصرف منابع جھانی جزو برنامۀ صھيونيسم امپرياليسم بوده واست.
ايجاد مثلث شوم  ،دولت صھيونيستی اسرائيل  ،دولت وھابی سلفی سعودی و دولت اخوان المسلمينی ترکيه ) با منشأ
 ١٩٢٨درقاھره ،ايجاد شده توسط امپرياليسم بريتانيا( از سياست ھای بيمار صھيونيسم امپرياليسم امريکا بعد از جنگ
جھانی دوم بوده است.
ھمين مثلث شوم با ھمکاری اوباما  ،ھيلری کلينتن و جان کری وزير خارجۀ امريکا  ،داعش سلفی را ايجاد و به جان
مردم خاور ميانه و افريقا انداخته اند .در کنار کشتار مردم و تخريب شھرھا  ،نابودی مظاھر تمدن باستانی بين النھرين
نيز از وظايف محول شده به داعش بوده است .مردم جھان با اشک شاھد تخريب ابنيه باستانی شھر نمرود عراق و
پاليمرای سوريه توسط داعش بودند.
ھماھنگ با اين جنايات ،سدبندی در ترکيه که برای کويری کردن و زدودن زندگی و تخليۀ مناطق نفت خيز خاور ميانه
از برنامه ھای صھيونيسم امپرياليسم بوده ،راه اندازی شده است و مرزھای عراق و سوريه به سوی داعش و ديگر
گروه ھای اسالميستی گشوده شده اند.
مردم خاور ميانه که مردمی بی آزار و مظلوم ،دارندۀ اديان مختلف و با اکثرايت مسلمان  ،ھزاره ھا درصلح کنار ھم
زندگی کرده اند .اکنون به دليل ھمه خواھی بيمار گونۀ صھيونيسم امپرياليسم  ،گرفتار فتنه ھای رنگارنگ شده اند .اين
قربانيان که از ھمه سو مورد تھاجم اند ،تنھا جرمشان تولد و زندگی درکنار ذخائر زمين است.
امروز نياز مردم مظلوم خاور ميانه به قرار زير است:
آزاد سازی دو رود دجله و فرات و متوقف کردن سد سازی در ترکيه است؛ بی درنگ !
ندادن اجازه به برگزاری ھرگونه سخنرانی به اردوخان در اروپا ست؛ بی درنگ .
چون ھدف او جلب آرای ترکھای اروپا و اعدام ھزاران ھزار زندانيان سياسی درترکيه است.
دستگيری اردوخان و اعضای دولت ترکيه  ،دشمنان مردم خاور ميانه است ؛ بی درنگ
و مصادرۀ تمام اموال او و خانواده اش برای باز سازی سوريه است .بی درنگ
آزادی ھمۀ زندانيان سياسی در ترکيه و ايران است؛ بی درنگ
پايان بخشيدن به تمام جنبش ھا و دولت ھای مذھبی از ھمه نوع در جھان است ،بی درنگ
پايان دادن به حاکميت ھيوالی کثيف عربستان سعودی  ،نوکر و شريک جرم صھيونيسم امپرياليسم در جھان است .بی
درنگ
آقای ينس ستولتنبرگ
دوران دروغ ھای  ١١سپتمبری ،سپری شده است .ھمۀ جھان واقعيت ھا را می دانند .سناريوی  ١١سپتمبر صھيونيسم
امپرياليسم ھاليوودی و نوکر سعوديش برای تاراج غنايم افغانستان  ،ديگر برای ھمۀ جھان روشن است .ھمه می دانند
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ناتو سازمان دزدان و قاتالن است .پافشاری شما برای ادامه و بقای ناتو فقط به رسوائی و بی آبروئی بيشتر شما می
انجامد.
طراحی کودتا توسط صھيونيسم امپرياليسم و اجرای آن توسط شما در اوکراين ،برای ورود به اوکراين و محاصره و
تصرف غنايم روسيه  ،باعث بدبختی مردم اوکراين شده است.
ورود شما به تمام کشور ھای اروپای شرقی برای تصرف منابع روسيه  ،جز بدبختی برای اروپا نتيجۀ ديگری نخواھد
داشت.
اروپا يکی از مراکز ميراث ھای فرھنگی و ھنری جھان است .بيدار شويد و با سالمت آن بازی نکنيد .دوران شما
سپری شده است .قبول کنيد و دنيا را بيش از اين متشنج نکنيد .حضور شما ھميشه و در ھمه جا باعث بدبختی مردم شده
است .و ناتوی شما پيک مصيبت است .تانک ھا و تسليحات ديگرتان را که دور وبر روسيه پخش کرده ايد جمع کنيد
وبرويد  .مردم جھان شما را نمی خواھند.
روسيه ھرگز کشوری جنگ افروز نبوده ونيست .ولی ،روسيه مدافع کامل و بی نقصی است.
احترام به مرزھا عين نظم جھانی است
و اين نظم وقتی شکوفا می شود که احترام به قوانين در تمام مرزھای جھان مراعات شوند و نه تنھا در اروپا و امريکا،
درعراق  ،در افغانستان ،در سوريه و در فلسطين نيز بايد مراعات شوند.
ناتو بايد عراق و افغانستان را تخليه کند و برود .سوريه بايد از وجود ارتش ترکيه و تمام ارتش نيابتی صھيونيسم
امپرياليسم )اسالميست تروريست ھا( تخليه شود.
و تمام مھاجران غير قانونی بايد خاک فلسطين را تخليه کرده و به وطن ھای اصلی خود باز گردند .و يا به ھر جای
ديگری که می خواھند بروند.
بازگشت به مرزھای  ١٩۶٧به معنای قبول مھاجران غير قانونی از اواخر دھۀ  ١٩٣٠تا  ١٩۶٧است .و حال آن که
مھاجرت غيرقانونی از قبل يا بعد از تاريخی معين ارزشمند نمی شود .و به طور کلی غير قانونی ودر تمام جھان
مردود است.
بيائيد ارزش اين دورۀ نو را ببينيم و آن را ھمراھی کنيم .مرزھای فلسطين در  ١٩۴٠کامالً روشن و مشخص است .و
نياز به ھيچ تغييری ندارد .فقط تخليۀ مھاجران غير قانونی الزامی است.
تغيير نام فلسطين،
تقسيم سرزمين فلسطين،
اشغال ھر جائی در سرزمين فلسطين
تشکيل دولت  ،توسط مھاجران غير قانونی
و تأئيد دولت غير قانونی مھاجران غير قانونی ،توسط ملل متحد و دول ديگر تحت فشار صھيونيسم امپرياليسم  ،ھمه
وھمه خالف قوانين اند و بايد اصالح شوند .جھان ھرگز نمی پذيرد و در مقابل آن به شدت مقاومت می کند.
بايد غرامت سنگين بابت تمام خسارات وارده به اين ملل پرداخته شود.
مردم کريمه در ھمه پرسی  ،رأی خود را برای آيندۀ خود اعالن کرده اند و محاصرۀ روسيه توسط ناتو صرفا ً بيانگر
بھانه جوئی ناتو تحت فرمان صھيونيسم امپرياليسم امريکا  ،برای تصرف غنايم روسيه است .مثل تاراج غنايم
افغانستان.
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اين مردم جھانند که با رأی خود سرنوشت خود را انتخاب می کنند و نه ناتو!!
امروز ھمه پرسی از مردم  ١١ايالت يوگوسالوی سابق  ،توسط ملل متحد ،برای احيای مجدد کشور يوگسالوی سابق،
می تواند جوابی بس انسانی به حسرت مدام مردم وطن گمکردۀ يوگوسالوی باشد.
بشريت اکنون در آستانۀ دوران روشن و نوی است .پرزيدنت ترمپ از متد نو نظر سنجی و مشورت با مردم برای
اقدامات خود بھره می گيرد و سعی می کند دولت مردم باشد .او وعدۀ صلح داده است.
روسيه ھم ھرگز جنگ افروز نبوده است ،فقط اين ناتواست که تحت فرمان صھيونيسم امپرياليسم در عجله برای شروع
جنگ است .و ھمراه با آن رسانه ھای صھيونيستی ھستند که شيپور جنگ می زنند.
بنا براين ،لغو ناتو ،ھرچه زود تر الزم است.
و رسانه ھا خود را به مجرد اين که متوجه شوند اربابشان پير و فلج و در سکرات موت است و اميدی به بھبودی آن
نيست اصالح خواھند کرد.
مکزيک تحت سلطۀ مافيای کوکائين است .برای ھمين مردم از آنجا فرار می کنند .مردم مکزيک نيازمند امنيت و کار
ھستند.
مکزيک زاپاتا  ،تو تنھا نيستی ...
بلند قامت تر از ھميشه به پا خواھی ايستاد.
اسب سفيد منتظر است.
ھمه برای خلع سالح اتمی در کل جھان به پا خيزيم .
جبھۀ جھانی ضد امپرياليست

قدرت زنان
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يادداشت:
به نظر ما دل بستن به وعده ھای سرخرمن فرد استثمارگری چون "ترمپ" و روسيۀ امپرياليستی را خواستار و مدافع
صلح دانستن ،در بھترين صورت خوشبينی آرمان گرايانه ايست که ھيچ پيوندی با تاريخ و واقعيت خصايل امپرياليزم
ندارد.
ادارۀ پورتال AA-AA
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