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 فرح نوتاش         

  ٢٠١٧ جون ٠٩
  

   به ايرانهتدارکات حمل
نمايشنامه ای در گسترۀ منطقه ای به وسعت پاکستان، افغانستان، تمام حوزۀ جنوب ايران ، کشورھای عربی ، به 

  .  در آمده استء به اجرا]جوزا[ خردادمريکا و عربستان ، از اوايلارھبری 

  .وليت ترور بزرگ در کابل، توسط نيروھای اجنبی خبر دادؤدر دھم خرداد اشرف غنی از مس

وليت انفجار عظيم ؤدو روز بعد حقانی ھای پاکستان که با سازمان اطالعات پاکستان ھماھنگ فعاليت می کنند ، مس

  . کابل را به عھده گرفتند

نيروھای رزمی خود را آغاز از  ۵٠٠٠٠و ھم اکنون گسيل . کرد که در کنار افغانستان خواھد ايستادمريکا اعالن ا

مپ برای با قول انتخاباتی تر. ( داشت٢٠١٧در افغانستان در آغاز   سرباز از سنوات قبل٨٠٠٠مريکا ا. کرده است

اجرای انفجار انتحاری . بود  د بھانه ای، برای ورود سربازان تازه نفس ، نيازمن) پايان بخشيدن به تمام جنگ ھا

سرباز، نه برای جنگ با حقانی ھا ۵٠٠٠٠ولی اين . توسط حقانی ھای پاکستان بخشی از اين نمايشنامه بوده است

آنان برای رفع نيازمنديھای . مريکا ھستنداوارد افغانستان می شوند، که حقانی ھا بخشی از ارتش اسالميستی خود 

  .به افغانستان می روندمريکا در ايران ا

. مريکا را از ورشکستگی ھولناک نجات دادای و جمع آوری کمک مالی از تمام ممالک، ئاوباما درآغاز کار، با گدا

مپ اين ورشکستگی مزمن را با فروش اسلحه و دادن وعدۀ گوشمالی به ايران و حتا برچيدن حاکميت ايران رولی ت

مريکا و محاصره و تصرف روسيه انقشۀ شطرنجی کردن ايران برنامۀ قديمی ی است که ئاين در جا. انجام می دھد

 .مريکا بوده استااز آرزوھای امپرياليسم صھيونيسم 

خاطر تروريست بودن قطر، که ھمه با ھم سرشان در يک آخور بوده، بلکه برای ه مشاجرات عربستان و قطر نه ب

نگ خود را برای بودجۀ جنگ عليه ايران نمی خواھد که بدھد، وانگھی با وجود واقعيتی که رژيم اين که قطر، دا

 لبنان و ۀ شيعماليان گرايشات اخوان المسلمينی داشته و دارد و حماس نيز از ھمان قماش است و با حزب هللا

  . ع تری استدنبالش آمدن طی ميان بری سريه علويان سوريه ھم پيمان، ولی فرستادن قطر و ب

البته با دستکاريھای معمول ) به بھانۀ فرسودگی(دو قطار متروی تھران در ايستگاه طرشت )  خرداد١۶ (جون ۶

  .ماجراجويان نمايشنامه تصادف می کنند
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 می کند و تعدادی هبه مجلس ايران و قبر خمينی  ھمزمان حمل" داعش " مريکا اارتش اراذل )  خرداد١٧ (جون ٧

  . دکشته می شون

مريکا به نيروھای ارتش سوريه در خاک سوريه در نزديکی تنف ، حمله می ا نيروھای ائتالف به رھبری جون ۶

  .روسيه اين حمله را غير قابل قبول اعالم کرده است. کند

ی ديگر گردآوری و انتقال داعش از کشورھای مختلف به افغانستان برای ھمين نمايشنامه در يکسال گذشته از سوئ

  . قرار بوده استبر 

او و دولت او پيگير برنامه ھای رژيم صھيونيستی . مپ مطلقا مجری وعده ھايش نيست و نمی تواند که باشدتر

و قطعه قطعه کردن روسيه با  ن به شمالو غرب برای رسيداز شرق و جنوب  محاصرۀ ايران. مريکا شده اندا

  . آنشروع از جنوب مسلمان نشين 

آن چنان  اگر چه سقوط رژيم ددمنش ماليان نھايت آرزو است ولی آنچه که پيش روست،. ستحملۀ گرگھا در راه ا

  .کريه است که نه چيزی برای انتخاب يک انسان

  .تنھا نيروی چاره ساز اپوزيسيون واحد می تواند باشد

 

   وين٢٠١٧ جون ٧جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان       

  

  

  

  

  

 
 


