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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش             

  ٢٠١٧ اپريل ٢۵
  

   زير شمشير داموکلساپريلمعامله ھای 
  . و با روسيه بود از ميشل فلين در مورد ارتباط اامريکا ، بازپرسی کنگرۀ اپريلصدر اخبار در اوائل 

  . بعد از اين مالقات پيش بينی می شدترمپدر تحليل ھای بسياری خاتمۀ رياست جمھوری 

 پيشنھاد کرد که فلين  تقاضای قانونی برای ترمپ. ميشل فلين حضور در کنگره را ، به تضمين امنيت خود مشروط کرد

  . آن کند

، به ترمپ که از ابتدای مبارزات انتخاباتی ترمپدولت ) نامه ريزمتفکر و بر(ژيست يسترات  استيو بانون،اپريلدر سوم 

  . کمک کرده بود اخراج شدترمپ

 اسد به کيميائیرسانه ھا بصورت گسترده از حملۀ .  در سوريه بودکيميائی آغاز بازی دروغين بمباران اپريلچھارم 

 ھای بسياری از کودکان مسموم شدۀ مردم خويش در استان ادلب سوريه ، روستای خان شيخون خبر دادند و عکس

  . سوری در رسانه ھا چاپ و درج شد

  .  در کاخ سفيد رفتندترمپ دوم به مالقات  ، السيسی و شاه عبدهللاپريلدر پنجم و ششم 

 سوريه در استان حمص، ئی به پايگاه ھواامريکااز ناو جنگی ) رال ميليون د۶٠( راکت کروز ۵٩ اپريلو در ھفتم 

.  سوريه در انتقام کودکان سوريه مورد ھدف قرار داده شده استئیيمياککه،  انبار تسليحات  با ادعای اين. شليک شد

  .  در محل مشاھده نشدکيميائیاز پايگاه تخريب شد ولی ھيچ نشانی از پخش گازھای % ٢٠

  . د برودکه، اسد باي واين.  از تمام ملل مترقی جھان، تقاضای پيوستن به جنگ عليه اسد کردترمپ

و تمام نوکران صھيونيست امپرياليست . شروع به کف زدن کردند) ل و عربستان سعودیئيترکيه، اسرا(مثلث نحس 

  .  ، برای ابراز وفاداری خود به اربابشان، شروع به تکان دادن دمشان کردندامريکاھای 

کاله . (ليه کاله خود سفيد ھا به انترنت  کردندو سپس نيروھای جھانی ھمبسته با سوريه ، اقدام به ارائۀ اسناد و شواھد ع

ول خرابکاری ھای مورد نياز صھيونيست امپرياليست ؤعنوان کمک، مسه خود سپيد ھا، نيروھای امپرياليستی اند، که ب

 مستقيم به قلب کودکان دزديده شده از روستای خان شيخون، اقدام به صحنه کيميائیآنان با تزريق مواد .) ھا ھستند

  . کرده اندئیيمياکزی به عنوان حملۀ سا

  :در سايت گلوبال ريسرچ اعالن کردمتحد ول ملل ؤ خانم کارال دال پونته مساپريل ٨

 . کار برده اند حمايت می کنده  سارين را بکيميائیواشنگتن از شورشيان سوريه ، که سالح 
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  .واشنگتن دروغ می گويد

  .رسانه ھا دروغ می گويند

  . ر دو دستھايشان خونين است و اوباما، ھترمپ

 توسط دولت سوريه را ، برای موجه جلوه دادن حملۀ غير قانونی خود به کيميائیواشنگتن پرچم دروغين بمباران 

  . دست گرفته استه سوريه ب

کار برده ه  عليه نيروھای دولتی سوريه بکيميائی گزارش کرد که شورشيان سوريه ، تسليحات  متحد ملل٢٠١٣در سال 

  . کار برده است را رد کرده ب  عليه مردم خودکيميائیو ادعای واشنگتن را که بشار اسد، سالح . ندا

و . مجھز به اين سالح شده اند) ناتو(اعالم کرد که گروھای وابسته به القاعده توسط اتحاديۀ نظامی غرب متحد ملل 

  . کار گيری آن را توسط پنتاگون آموزش ديده انده طرز ب

 حمايت می کيميائیکار گيری اين سالح ه واشنگتن که از شورشيان ، عليه دولت سوريه در ب: اعالن کرد حد متو ملل 

  . اين جنايت عظيم عليه بشريت استمسؤول کند

  . دست آمده از مصدومين و کادر پزشکی ، حاکی از بکار گيری گاز سارين مخرب اعصاب، بوده استه شواھد ب

ه اسد ب. برای تحقيق ، اسد با تحقيق يک گروه بی طرف موافقت کردمتحد رای امنيت ملل در مقابل طرح پيشنھادی شو

 شد و اضافه نمود که اين صحنه سازی ھای دروغ برای ممانعت از کيميائیکار بردن تسليحات ه طور کلی منکر ب

  . توافق صلح انجام می گيرد

به . ، سعی در پوشاندن گند کاری ھايش با خرابکای تازه کرد جھانیئی برای فائق آمدن به اين رسواامريکا، اپريل ٩در 

به قول . وی کوه پناھگاه داعش در افغانستان انداختربر) بمب مادر(بھانۀ جنگ با داعش بزرگترين بمب خود را 

حامد کرزای رئيس جمھور سابق . ی کشته شدنددالر ميليون ١۶با يک بمب    نفر٣۶فقط  ". د ئيکوه موش زا"ايرانی ھا 

 به اين حمله اعتراض کرد که آيا، خاک اين کشور اينقدر بی ارزش است که بمب دو سال در انتظار ًافغانستان شديدا

 شمالی کرد و بعد تبريک برای پيروزی وريای شروع به تھديد کامريکاآزمايش را،  در اينجا آزمايش می کنند؟ سپس 

ل ھمچنان مشغول بمباران ئي که اسرائیدر جا.. ر انتخابات قالبی گفت و حاال ھم مشغول تھديد ايران  وان دخاردو

  . سوريه است

  . اما در اين ميان موضوع ميشل فلين و کنگره در سکوت فراموش شد

انون و ادامۀ ھمان ، ھمراه با اخراج استيو بترمپ ، پايان تمام وعده ھای انتخاباتی خارج از کشور اپريلمعامله ھای 

  ...سس ويکی ليکس و ايران  و بقيه ؤاسد بايد برود ، دستگيری م: ، مثل امريکاسياست ھای صھيونيست امپرياليستی 

  . له اين استأمس... بودن يا نبودن 

بودن و فرمان از صھيونيست ) رابطه با روسيه(نوکر مطيع در زير شمشير دموکلس عنوان رئيس جمھور، يک ه ب

ياليست ھا بردن و حضور انگل وار آنان را گسترش دادن يا واقعيت ھا را به جھان گفتن و برای حق و انسانيت امپر

  مبارزه کردن؟ 

  . ن را محترم می دارداجھان مبارز

 نفر از بازماندگان قربانيان برجھای دوقلو، عليه عربستان سعودی به دادگاه ٢٠٠ ھمچنين شاھد ارائۀ شکوائيه اپريل

  . ی غرامت صورت گيرد حقيقت را خواھد گفتا عربستان اعالم کرده بود که اگر شکايتی برای دعوًقبال. بود

ح حمله عليه خود طرا) اورانيوم( برای ورود به افغانستان و تاراج غنايم آن امريکا.  افشاء شده استًحقيقتی که قبال

ز در افغانستان دارد و ثروت افغانستان را  سربا٨٠٠٠ ھنوز ٢٠١٧و در .  بود٢٠٠١مبر  سپت١١مردم خويش در 
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 که برای کشتن مردم خويش شک نمی کند ، بايد انتظار داشت به کودکان امريکاچطور از رژيم . مجانی برده و می برد

  سوريھا رحم کند؟ 

دادند که کودکان مردم جھان ھمبستگی صميمانۀ خود را با قربانيان سوريه نشان دادند  و با ارائۀ اسناد در انترنت نشان 

اين . ی صھيونيست شده اندامريکا کيميائیدزديده شده از روستای خان شيخون قربانيان صحنه سازی حملۀ قالبی 

  .  نتوانست مردم جھان را تحميق کندامريکا برای طرد اسد بودند ولی امريکاکودکان، قربانيان طرح 

ولی برای کشتار آن کودکان .  پرداخته شده استامريکاروز  کیبرای راکت ھا  توسط اتحاديۀ اعراب،دالر ميليون ۶٠

و اين فقط  .  بايد به سوريه غرامت بپردازدامريکاخسارت  وارده به پايگاه ، % ٢٠ عضو ارتش کشته شده و ٩مظلوم و 

  . ش نمی شودلئي به سوريه است و شامل ضايعات ايجاد شده توسط اسراامريکا اپريلغرامت حملۀ 

. شان ھستندايمردم سوريه از طريق آر تنھا مقامی که می تواند به او بگويد که برود،. ور سوريه استاسد رئيس جمھ

مردم جھان عليه حرص بربرمنشانۀ آن . سر رسيده استه  تا به حال بايد فھميده باشد که دورانش بامريکاامپرياليسم 

  . ای ديگر درون کشورش است و نه در جاھامريکاحق و حقوق . مقاومت می کنند

ی است و ئارجحيت اين رژيم زشت ، ضد انسانی و بربر در چيست که مجاز به داشتن تسليحات ھسته : ال اين است ؤس

 کشور ھا را بی دفاع می خواھد تا ھروقت بخواھد ، بتواند به اموال ملل دست درازی امريکاديگران خير؟ امپرياليسم 

ق دارد برای دفاع از خود در مقابل اين ھيوالی وحشتناک امپرياليسم  شمالی ، مثل تمام ملل ديگر حوريایک. کند

  . ی مجھز کندئ، خود را به سالح ھسته امريکا

ی را امضاء کردند، ھمچنين توافق ئ ، که معاھدۀ منع گسترش سالح ھای ھسته ١+۵آيا ما بايد تفھيم شويم که کشورھای 

   ديگر که بخواھند،  حمله کنند و به اموال ملل دست درازی کنند؟کردند که آزادند ھر وقت که بخواھند، به ھر کشور

  .صورت منفرده و نه خلع سالح کشور ھا ب ی عمومی در جھان ھستيمئما مدافع خلع سالح ھسته 

  زنده باد ھمبستگی جھانی با مردم و حکومت قانونی سوريه

  زنده باد ھمبستگی جھانی با فلسطين

  ٢٠١٧ اپريل ٢٣    قدرت زنان        وين        جبھۀ جھانی ضد امپرياليست    

 


