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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ جون ٠۴
  

  افزايش خطر جنگ و شعله ھای خشم انتقام
  

 را در سوريه اامريک ، نيات جنگ افروزانۀ امريکا ، جيمز ماتيس  وزير دفاع ]سرطان[ تير۶ جون مطابق با ٢٧در 

  . طور روشن، خالف ادعای اورا نشان می دھنده ت ھا ب واقعيکه در حالی. انکار کرد

جای نيروھای نيابتی اش ه  بامريکا به نيروھای دولت سوريه، معنای ديگری جز از مداخلۀ امريکاحمله ھای پی در پی 

  .غير از مبارزه عليه تروريستھا استه ی اھدافی ب به سوريه بدون اجازۀ دولت قانونی سوريه، براامريکاورود . ندارد

 به نيروھای دولتی سوريه، مبين روشن اجرای اھداف بيمار امريکال به موازات حمله ھای ئيحمله ھای اسرا

يل، برای ايجاد ئبا ھدف گسترش مرزھای اسرا. صھيونيست ھا، برای خرد و شطرنجی کردن کشور ھای عربی است

 اوديد بينون در ۀبر مبنای نظري. ی اعراب حکومت کندئاليست،  که بر کشورھای کوچک  قبيله يل بزرگ و امپريئاسرا

   .١٩٨٢يل  ئژی برای اسراييک سترات" کتاب 

طور مشمئز کننده ای، دراز ه  موافقت کرده اند ولی بامريکا بر ممنوعيت ورود مسلمانان به امريکااگر چه دادگاه ھای 

  .  ممالک اسالمی را آزاد گذارده اند بهامريکاکردن دست و پای 

  . تھديد می کندئیيمياککار بردن سالح ه ، سوريه را برای ب متحد در مللامريکانيکی ھيلی نمايندۀ 

 دارد که کل ٢٠١٧پريل ا ئیيمياکاو اسرار به تأکيد بر حملۀ . برای شروع بمباران سوريه، آنان نياز به يک بھانه دارند

  . شدءشده بود و توسط ھمبستگی نيروھای جھانی ھمان زمان افشاآن بر پايۀ دروغ بنا 

. و مدارک به اصطالح ارائه شده ، توسط مفسرين معتبر ساختگی شناخته شدند. ھر آنچه که بود کار نيروھای اسد نبود

ول ؤ، مس متحدو نمايندۀ ملل.  ھرگز تحقيق نيروھای بی طرف را در اين مورد نپذيرفته استامريکااز اين رو 

پس .  در اختيار دولت سوريه نبوده است ئیيمياک سالح ٢٠١٣مأموريت، خانم کارال دل پونته، اظھار داشت که از سال 

  .مپ، ھردو دستھايشان آلوده به خون استاوباما و تر

  .نيکی ھيلی مدام آن دروغ را در مقابل جھانيان تکرار و سوريه را بر مبنای آن  تھديد می کند

گوی جنگ افروزان روانی صھيونيست  دروغعنوانه  بی عاطفه و بی قلب باشد که بتواند شغلی بًاماليک زن بايد ک

  . او حتا شايستۀ داشتن نامی به عنوان زن نيست. امپرياليست را انتخاب کند

تند و نمی او فکر می کند ايران و روسيه فلج ھس، و او، ادامه می دھد  که اين ھشدار شامل ايران و روسيه نيز می شود

  . توانند از خودشان دفاع کنند ويا قادر نيستند جنگ افروزان را تنبيه کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ، واشنگتن امريکاکه کسی به اين سناريو و تھديدھای بيھوده در جھان عکس العمل نشان دھد، روزنامه ھای  قبل از اين

  ". يک بھانه برای حمله به سوريه است: "پست و نيويورک تايمز اعالن کردند

  !!بعد جيمز ماتيس با سری افتاده می آيد که سوريه ھشدارھای ما را جدی گرفته است و مواظب است 

تروريست ھا در حال صحنه سازی يک " درعا" نيروھای دولتی سوريه گزارش کرده اند که در جون ٢٨ که ئیدر جا

 انفجار ئی،  که مجھز به سيستم  شناساامريکا "آ ٨ +  نگ پوزيدون  پیئيبو "و در ھمان روز .  ھستندئیيمياکحملۀ 

  .  است بر فراز سوريه ديده شده استئیيمياکھای ھسته و تسليحات 

 کند ء، برای توجيه بمبارانی که در پی آن می خواست اجراامريکا تقلبی توسط ئیيمياککه اين، بيانگر آماده کرده صحنۀ 

  . می باشد

 اميدوار  پس از جنگ جھانی دوم ھستند،امريکامسلط بر ملت و دولت ی  آگاه از تفکر بيمار صھيونيست ھامردمی که

ولی آنان با خلق داستان . مپ با اختالف ديدگاھی که دارد، شايد بتواند بر اين استيالی صھيونيستی فائق آيدبودند که تر

حال او در چنگ آنان . مپ را به بند بکشندی تردخالت روسيه در انتخابات ، توانستند بيشتر از ھر رئيس جمھور ديگر

  . ژی آنان را قدم به قدم پياده می کنديتمام سترات

  . ھر حال او فاقد مھارت ھای الزم است که بتواند مستقل عمل کنده ب

  .  عربستان سعودی را انبار اسلحۀ خود کرده استامريکا

  .  از داعش در افغانستان حمايت می کندامريکا

  . ھزاران سرباز به افغانستان می فرستدامريکا

  .، عربستان سعودی، ايران را تھديد به جنگ می کندامريکانوکر 

  . ر رژيم ايران کمک خواھد کرديين درون ايران برای تغا اظھار داشته که به مخالفامريکاوزير خارجۀ 

  .و انبار اسلحه کشف کرده است. ايران، تعدای از گروھای داعشی را  در شھر ھای مختلف  دستگير کرده است

ولی پرتاب راکت ھای ايران به مواضع داعش در سوريه ، بعد از دو حملۀ داعش به ايران، آرامش اسرائيل را زدوده، 

 در خاور ميانه می امريکال و تمام پايگاه ھای ئيچون بدين معنا است، که راکت ھای ايران قادر به رسيدن به اسرا

  . باشند

تمام اين فعاليت ھا و رويدادھائی که در جھان در جريان است، از حقيقتی مھم غفلت شده و آن در سايه ولی در ميان 

  .مانده است

 ايرانيان را زخمی کرده ١٩۵٣ در کودتای امريکاصھيونيست امپرياليست .  خشم انتقام ايرانيان، که شعله می کشد

و اين . ، آنان را مشتاق انتقام می کندامريکانفرت ايرانيان از . تآن زخم ھنوز التيام نيافته و در حال خونريزی اس. است

 امريکا.  ، وارد ايران شود ديگر از ايران خارج نخواھند شدء و شرکاامريکابدان معناست که ھر عضوی از نيروھای 

  . ل در ھوا منفجر خواھد شدئيطور کامل  خرد و اسراه ب

بی تفاوت از تمام اختالفات، . طول انجامده يران است حتا اگر ھزار سال بری در رژيم ايران، از حقوق ملت اييھر تغ

  . ی صھيونيستی و فرزندش اسرائيل، متحد خواھند شدامريکاايرانيان عليه 

 ترک ًن غير قانونی در فلسطين ھشدار داده است و تقاضا کرده که فلسطين را فوراا قدرت زنان تا کنون بارھا به مھاجر

وری بزرگ و غصب تراز تاج وتخت و امپراحياھای بيمار صھيونيستھا برای اؤر.  نزديکتر شده استحال خطر. کنند

  .   آن ھا چون ھزاره ھای قبل، بازنده خواھند شد. نخواھد پوشيدعمل جامۀ تمام خاورميانه و سلطه بر جھان ھرگز 

  : جواب به اظھارات نتان ياھو عليه ايران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  نه آقای نتان ياھو، 

 سال از آئين زرتشت ١۵٠٠سم و ئي سال از ميترا۴٠٠٠"  جھوديت"دين شما .  ازايرانيان در ايران نبوده ايدشما قبل

  . جوان تر است

 ھای يفيتتئوری ورشکسته و مصيبت آفرين تئودور ھرتصل ، که فقط بر کميت ھای ملل تمرکز کرده و توان ديدن ک

بسياری از جھودان . آن ھم آش شله قلمکار. ط آش درست کرده است قادر به ايجاد يک ملت نبوده است و فقنداشتهملل 

آن ھا فلسطين را برای فلسطينيان . لمان و روسيه که دارای ھوش ومھارت کافی بودند توانستند آن را درک کنند ا

ندن آنان به و شما با چسب تمام حقه ھای استعماری ، گردآورده از ھزاره ھا،  قادر به فريب و چسبا. گذاردند و رفتند

  .ل  نبوديدئياسرا

****  

عالئق ھر کشور درون .  بايد از خود شخصيت نشان دھد و نگذارد بيش از اين او را به بردگی بگيرندامريکادولت 

  . مردم جھان عليه مقاصد استعماری مقاومت می کنند. مرزھای خود است

را به تاراج برده اند،  نگاه به شرايط فقيرانۀ مردم ، غنائم افغانستان ءی بربر و شرکاامريکا که ئیدر تمام سال ھا

  . افغانستان بکنيد

  .  دارد امريکا، نياز به متشکل شدن عليه رژيم منفور صھيونيستی امريکادر اين برھه، ملت 

ل به نيروھای دولت سوريه ھدف و عزم آنان را آشکار کرده ئيی صھيونيستی و فرزندش اسراامريکاحمالت اخير 

  .ريب خاور ميانه،   تملک منابع جھان، سلطه بر جھان  با ايدئولوژی و طر تفکر صھيونيسمتخ: است

بنابراين، دفاع از فلسطين نه تنھا نشان ھمبستگی با فلسطينيان است بلکه دفاع از شرافت و وقار انسان بر روی زمين 

 که می خواھد در خاور ميانه بر ئیوالقبول دو حکومت در فلسطين به معنای قبول يک جای پا برای يک ھي. ستانيز 

  . از ناتو برای رسيدن به اين ھدف سوء استفاده می شود. اعراب حکومت کند  وسپس سلطه بر کل جھان داشته باشد

  . ندازدبيرون بي را از آن امريکا اروپا بايد ناتو را ترک کند و يا ۀاتحادي

صھيونيسم و تمامی جنبش ھا و حکومت  نی ملل عليه امپرياليسم ،زنده باد ھمبستگی جھا. زنده باد ھمبستگی ملل جھان 

  . ھای مذھبی

  .ی ھا ست سوريه متعلق به سور.فلسطين متعلق به فلسطينيان است

   ناتو از سوريه خارج شويد- امريکا

 عليه جنگ متحد شويم

     ٢٠١٧ /٠١/٠٧جبھۀ جھانی ضد امپرياليست        قدرت زنان         وين  


