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  فرح نوتاش

                    ٢١٧ سپتمبر ٢۵

  

  تھديد کوريای شمالی، ايران، ونزوئال و واقعيتھای يلوستون در پشت آن

 ، اين اجازه را داده است که در مقابل امريکارئيس جمھور کم سواد چه کسی به : ال از انسانيت اين استؤامروز س

طور کلی نابود خواھد کرد،  که به قتل عام يک ه  شمالی را بکورياینعره بکشد، که متحد مردم جھان از تريبون ملل 

  .ملت خواھد انجاميد

 را قادر به ابراز گستاخانۀ سخنانی   داده که آنامريکاوليت را به ؤچه کسی چنين سلطۀ  تھوآور، بی حصار و بی مس

در مقابل مردم جھان عليه يک سرزمين و قتل عام يک ملت بر متحد  از پيش، جمعی نوشته شده را  از تريبون ملل ًدقيقا

  زبان راند؟   

و بر پايۀ صلح متحد تأسيس و ايجاد ملل . ختگی بی شرمانه بی تفاوت نمی مانديسارگسفجھان ھرگز در مقابل اين ا

 برای عربده ھای رئيس جمھور طماع،  بی فرھنگ و خود خواه رژيم فاسد ئیو نه سکو. انسان دوستی بوده است

  .امريکا

  .را نداردمتحد   ديگر اجازۀ  سخن گفتن در ملل ًاو از خط قرمز عبور کرده است واخالقا

  .  افکن اخبار روز بود شوکه آور، زيرنورً در اينجا، در وين، دو موضوع کامال٢٠١٧مبر  سپت٢٠ در 

 شمالی، و ديگری، کشته کوريای، و آرزوی او در نابودی مطلق امريکا شمالی توسط رئيس جمھور حقير کوريایتھديد 

  .شدن  دختر چھارده سالۀ پناھندۀ افغان توسط برادر ھجده ساله اش، برای تحميل حجاب و تحميل زندگی بردگی

و مأمور سی آی ای  نمايشنامه ای دروغين، با ھمکاری عربستان سعودی پاکستان با ابداع امريکا ٢٠٠١مبر  سپت١١در 

 اين بھانه را برای حمله و امريکا. ترتيب حمله به برجھای دوقلو را در منھتن نيويورک داد" اسامه بن الدن"خودش 

  وامريکای و غير شرافتمندانۀ حمله و ورودی که تا به امروز برای ادامۀ حيات انگل. ورود به افغانستان الزم می دانست

 و شرکايش در ناتو به غارت ليتيوم افغانستان که امريکادر ھفده سال گذشته . ناتو در افغانستان ھمچنان ادامه دارد

گرانبھا تر از الماس و فلز کمياب و ضروری در ساخت کامپيوتر است پرداخته و منابع ديگر افغانستان را نيز ، چون 

  .ارت کرده اندگرگ ھای گرسنه غ
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وآموزش و . و برای بقای بيشتر خود در افغانستان، به ايجاد تشنج توسط گروه ھای تروريستی خود ادامه داده اند

جامعۀ افغانستان در حال غرق شدن در انواع فقر است و عقب . تحصيل را برای کودکان افغانستان غير ممکن کرده اند

  . ھمچنان در جريان استامريکای مکيدن بيشتر خونش چون دگر اھداف ،  براامريکانگھداشته شدن عمدی، توسط 

اين جوان .  ، افسرده، غمگين، بی خانه، بی شغل و بی آينده به عنوان پناھنده در دنيا پراکنده انددر نتيجه ميليون ھا افغان

  .   است، نمونه ای بارز از افراد اين جامعه افغانطور کلی ھرگز مدرسه نديدۀ ه کم سواد يا ب

ی بربر، بعد از اتمام امريکا شمالی، با سينه ای پر درد از خاطرۀ قتل عام ميليون ھا نفر از مردم خويش، توسط کوريای

 شمالی، بلکه تمام کشورھای جنوب کوريایاين حق مسلم نه تنھا . جنگ جھانی دوم ، سعی دارد که دوباره قربانی نشود

  . و ناتو ھستندامريکاسط است، که ھمگی در معرض حمله وغارت تو

ھيچ کشوری نمی خواھد افغانستان، . در جھان ھر کسی که انسان باشد اين منطق را می بيند، می فھمد و می پذيرد

و اين به غير از .  سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاد٣٠٠٠ امريکاھمين چند روز پيش بود که .   بشوداعراق و ليبي

ست که امريکااين .  شمالی نداشته استکوريایجھان مشکلی با . يمۀ اول سال فرستاده بود سربازی است که در ن٨٠٠٠

  . شر و مايۀ تيره روزی جھانيان است

ولی در .  می کندء با نقشه ھای مصيبت زای خود، حمالت پيوسته ای را برای ادامۀ زندگی انگلی خود ، اجراامريکا

  . تی تلخ پنھان استي و ايران، و ونزوئال، واقع شمالیکوريایپس اينھمه عربده کشيھا عليه 

  .  را ، از مردم جھان پنھان کرده استامريکا، گزارش ناسا، سازمان ھوا فضای امريکا ، رژيم ٢٠١٧ت گساز اواسط ا

  . ناسا گزارش کرده است که عنقريب آتشفشان يلوستون فوران خواھد کرد

يلوستون، ابر آتشفشان، درست در مرکز ايالت متحده قرار دارد و فوران   آتش فشان فعال موجود است، که ٢٠در جھان 

  . امريکاآن يعنی ويرانی کامل 

که بخار  وحال آن.  تصميم به ريختن آب به درون يلوستون و برداشت انرژی الکتريکی گرفته اندامريکادانشمندان 

در .   باعث نرسيدن نور آفتاب بر زمين خواھد شدحاصله از آن سبب ايجاد ابرھای قطورو قطور تر برگرد زمين شده و

تی است که در ياين واقع. زمين بدون آفتاب،  زندگی موجودات زنده و گياھان در معرض خطر جدی قرار خواھد گرفت

  . ت پنھان استگس از اواسط اامريکاپس اين عربده ھای صھيونيست ھای سفيد 

  راه حل آنان برای اين مشکل بزرگ کدام است؟ نظر و ديدگاه دانشمندان دگر ممالک چيست ؟ و 

وسيلۀ مشکالت ه ت ھا بيپوشش دادن واقع.  نمايش ممنوع ،امريکاول رژيم مصيبت زای ؤشما ، نمايندگان غير مس

  . شمالی و ايران ممنوعکوريایواھی 

ايران اعالن بی  اگر چه در ھر دو جنگ. ١٩١٩- ١٩١٧ ايران در جنگ جھانی اول قحطی بزرگی را تجربه کرده است

ه و ده ميليون ايرانی ب.  ميليون نجات يافته اند٨ ميليون ايرانی فقط ١٨طرفی کرده بود، ولی در جنگ جھانی اول از 

 توسط امپرياليسم ١٩٢١-١٩١٧ايران به مدت سه سال و نيم . واسطۀ قحطی تحميلی انگليس به ايرانيان جان سپرده اند

  .آن با در اختيار گرفتن انبار ھای غله،  باعث قتل عام ايرانيان از گرسنگی شده است. بريتانيای کبير اشغال شده بود 

 ميليون زخمی اعالن شده ٢٠ ميليون نيروی جنگی، بيست ميليون کشته و مفقود و ۴٣در آمار جنگ جھانی اول ، از 

ان ھم  شحتا مرگ ميليونی !  است ان ارزان کشته شدگان ھر دھکده ھم آمده است ولی مردمان جنوب که خونشدتعدا. اند

  . و در ھيچ جا نشانی از جمعيت عظيم تقليل يافتۀ ايران نيست! رنگی به ليست آمار ھا نمی اندازدسايۀ کم
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فن جان دادند و کسی نبود ايرانی ھا در حالی که علف و ريشۀ درختان در دھان داشتند، در پياده روھا ، بی گور و بی ک

 ھای  کودکان گرسنه و بس الغر ايرانی که بدون رمقی برای  گريه و طلب غذا، جان دادند، نگاه. شان کندکه جمع 

  . ھرگز از خاطرۀ تاريخ ايران محو نخواھد شد

  مبر چه کرده ايد؟ سپتد با خورشيد ماه ئي ، بگوامريکاآقای ... نه،

  .چرا ھمواره ھوا اينجا اينقدر تاريک وبارانی ست

 برندۀ جنگ ويتنام امريکادر ثانی، . تمام دنيا از آنان حمايت می کند. آنھا تنھا نيستند. کنيد شمالی را تھديد نکوريای

  !مواظب باشيد! نبود؛ باد کردن و پز اضافی باعث ترکيدن ناگھانی می شود

  .  بزرگترين اپوزيسيون جھان استامريکااز طرفی، اپوزيسيون مسلح .  مردم فلج نيستند، مقاومت می کنند

برای ھمين از روانشناسی معکوس برای پنھان . شما می ترسيد.  فرا رسيده استامريکاخرد شدن امپرياليسم زمان 

شما احساس ضعف می کنيد برای ھمين می خواھيد با تھديد کردن ھا، خود را قوی . کردن ترس خود بھره می گيريد

دورۀ شما . و روی زمين در معرض حمله ايد و زير زمين بحرشما از . شما در سرازيری فاضالب ھستيد. نشان دھيد

  . سپری شده است، ھيوالی پير و متعفن

چون رژيم او نيز، . او ھم می ترسد. برای ھمين، نتان ياھو ی زشت، بيشتر از ھر زمان خود را به شما می چسباند

، بارھا نوشته ايم فسخ کنيد ؟ ی با ايران رائاگر شما می خواھيد توافقنامۀ ھسته . بزودی راھی فاضالب تاريخ خواھد شد

م خواھند وولی بدانيد تا زمانی که شما وجود داريد،  ملل برای دفاع از خود، بمب ات.  اشکالی ندارد اين کار را بکنيد

چون ملل را بی دفاع و تسليم می خواھيد؛ که ھر . شما عربده می کشيد . م ھستيدوچون شما مجھز به بمب ات. ساخت

ولی شما بايد بياموزيد . له ، دستبرد بزنيد و به زندگی انگلی خود ادامه دھيد به غنائم آنان بی مسأ خواستوقت دلتان

  . سر رسيده استه زمان اين نوع زندگی شما ب

  : برای نجات جھان از خطرات اصلی، امروز ما نيازمند به

  ران، شمالی و ايکوريایمی ومتوقف کردن انحراف فکری به مسائل واھی، مثل بمب ات

   انتشار کامل گزارش ناسا برای مردم جھان،

  .انتشار نظريات شرافتمندانۀ دانشمندان ديگر ملل و تصميم آنان در مورد ھر اقدام ھستيم

   قيم جھان نيست ،امريکا 

  .حق مسلم ملل است که نظر دانشمندان جھان را در اين مورد بدانند

  ٢٠١٧ / ٩ /٢٣  وين   جبھۀ جھانی ضد امپرياليست      قدرت زنان     

  

  

  

  

  

  

  

 


