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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ مارچ ٢۴
  

  جھانی برای جلوگيری از صلح توطئه
 سئي شکل دادن رتغيير، تحت برنامۀ روزمرۀ سلطۀ نرم، به امريکااز جنگ جھانی دوم، صھيونيسم امپرياليسم 

فرقی نمی کند که به ھنگام انتخابات برنامۀ آنان چه بوده است، در .   پرداخته استامريکاجمھورھای منتخب مردم 

 شکل دادن تغييراين .  برايشان حفر شده است حرکت کنندًزمان رياست جمھوری می بايست از درون کانالی که قبال

  .  می کندغييرتس جمھوری فرم آن ئيو با ھر ر. ھمواره يک سان نيست

با قبول جايزه صلح نوبل آنان، تا به آخر دورۀ رياست جمھوری خود بردۀ . اوباما ھرگز برای آزادی خود مبارزه نکرد

طور کلی متفاوت است، چون برنامۀ انتخاباتی ترامپ صلح و ه مپ ب شکل دادن در ترتغييرولی . کامل آنان باقی ماند

ايجاد وحشت ".  آنھا دارند گربه را دم حجله می کشند" در زبان فارسی می آيد ھمانطوری که. دوستی با روسيه بود 

  . شديد در قدم اول  و تحت سلطه قرار دادن تا به آخر 

از اين رو در حال شکل . دستگاه عريض و طويل آنان ، در حال ايجاد حق تنبيه برای جرمی است که وجود نداشته است

خصوصی را تزريق به ذھن ھمگان کنند ه  بدون سند و گواھی ھستند ، تا ديدگاه بو جان دادن به يک جرم عظيم ذھنی

 دخالت امريکااز اين رو به   مزخرفاتی که روسيه در انتخابات ". دوستی با روسيه ، گناھی نا بخشودنی است"که، 

  . کرده است ھمچنان ادامه می دھند

شعار انتخاباتی ده نيست،  بلکه برای پيش گيری از محقق شدن  برای آنچه که روی داًدر حالی که اين نمايش ھا اصال

و اين بدان معناست که آنان می خواھند روسيه را مادام العمر در جايگاه دشمن نگاه . مپ در دوستی با روسيه استتر

  . دھندتا بتوانند سلطۀ خود را به جھان ، حمله به ممالک ديگر و غارت غنائم آنان و کشتار ملل ادامه . دارند

يا اطاعت کامل از صھيونيست امپرياليست ھا .  مشروط کار کرده اندامريکاس جمھوران ئياز جنگ جھانی دوم ھمۀ ر

  . کرده اند و يا حذف شده اند

ت رياست ينه تنھا آنان او را تھديد به مرگ می کنند بلکه موقع.  مپ، در حال پياده کردن ھردو با ھم ھستندبا تر

   است امريکائیاين يک توطئه عليه رأی دھندگان .  گرو گرفته اندجمھوری او را نيز

  . ، باز دارند"صلح ، و دوستی با روسيه" مپ را از عمل کردن به شعار ھايش تا تر

  . ، کنگره، اف بی و سيا استامريکااين دليل نمايش سنای 
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ل است و طبق وعدۀ ئي دوست اسراامريکا رکس تيلرسون در مصاحبه ای اعالن کرد که امريکا وزير خارجۀ مارچ ١۶

  . ل حمايت کندئيو از سازمان ملل خواست تا از اسرا. داده شده به آن کمک خواھد کرد

پس .  مکان را در سوريه بمباران کرد۴ل، ئين غير قانونی در فلسطين، به اصطالح اسراا دولت مھاجرمارچ ١٧

يکی از چھار ھواپيمای متجاوز را  دولت سوريه اعالن کرد که. داد، تأثير مستقيم و سريع خود را نشان امريکاحمايت 

  .ل آن را رد کرد ئيولی دولت اسرا. منھدم کرده است

  . ر به بودجۀ نظامی افزوده بودال ميليارد د۵٠ نيز بروریمپ از ناتو حمايت کرد و البته در ماه ف ترمارچ ١٨

انونی در فلسطين، سوريه را تھديد کرد که اگر در آينده، وقتی ن غير قا آويگدور ليبرمن وزير خارجۀ مھاجرمارچ ١٩

ً  سوری را کالئیجنگنده ھای اسرائيلی نقاطی را در خاک سوری بمباران می کنند به آنان حمله کند ، سامانۀ نيروی ھوا

  . منھدم خواھد کرد

  آيا ھرگز در عمرتان يک چنين وقاحتی را شنيده بوديد؟

  .می خواھد" بمباران آزاد "او سوريه را بی دفاع و 

.  در سوريه، مسجدی را در حلب بمبارن کرد و تعداد بسياری از مردم کشته و زخمی شدندامريکا شب، ارتش مارچ ١٩

  !!  يک اشتباه

  . و اعراب در خليج فارس انجام شدامريکا و مانورمتحد 

 ، برای شرکت در برنامۀ ضد حملۀ اپريلر ماه  دپولند به امريکائی،  اجازۀ ورود بيش از ھزار و صد سرباز مارچ ٢٠

  . روسيه صادر شد

  . ، ھمانند قبل استامريکااين زنجيرۀ حمله ھا، نشان دھندۀ سياست خارجی 

ما ھر آنچه را که بکاريم . جای صلح و دوستی ھستنده مپرياليسم در تحميل اميال خود باجنگ افروزان صھيونيست 

  .درو می کنيم

  .بين دولت ھا است ماهمند روابط فعال و دوستانصلح جھانی ، نياز

  : جھان ما نيازمند بهتغييربرای 

  صلح ،  ونه جنگ

  لغو ناتو

  می در جھانوخلع سالح ات

  ن غير قانونیاترک فلسطين توسط  تمامی مھاجر

  برچيدن تمامی حکومت ھا و جنبش ھای مذھبی در جھان

  رھبری جمعی جھان

  . ھستيم

  پاخيزيمه ز صلح جھانی و عليه توطئه بد ھمگی در دفاع ائيبيا

 ٢٠١٧ چ مار٢٢جبھۀ جھانی ضد امپرياليست       قدرت زنان        وين     

 


