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           فرح نوتاش     

  ٢٠١٨ مارچ ١٩
  

  سناريوی جاسوس کشی جھان و تغيير
  

سالزبری،  شھری در جنوب در )  جاسوساحتماالً  (دو روس ،سرگئی اسکيپرال و دخترش يوليامسموميت 

  . رخدادی به يقين است  ، نوويچوک گاز ضد اعصابوسيلۀ ه ب، انگلستان

ول ؤمس  راروسيه ، در پارلمان،ترزا می نخست وزير انگلستان که   و با اين ولی چگونگی آن ھنوز روشن نيست

در نتيجه .  ، لکن بقيۀ اقدامات بر مبنای يقين و محکوم کردن مسکو روی داده استه استآن معرفی کرد احتمالی

و حتا مصادرۀ امنيتی ھشدار ن روسيه امھاجر روسيه را اخراج نموده و به بقيه  نفر از کارکنان سفارت٢٣ انگلستان

  . استشده داده اموال 

روسيه را ترک در عرض يک ھفته خواسته است  نفر از کارکنان سفارت انگليس ٢٣  ازو در تالفی آن نيز روسيه،

  .  را مسدود کرده استبقيۀ فعاليت ھای سفارت انگليس در روسيه و کنند

 کيلومتری سالزبری، ١٢در " پورتون داون" والديمير چيزوف ، سفير روسيه در اتحاديۀ اروپا، آزمايشگاه نظامی 

و . ال برده است ؤيميايی است را، زير عالمت سکسيسات نظامی بريتانيا در تحقيق سالح ھای أکه بزرگترين ت

 ھاا در انباررآن  که  از جنگ دوم جھانی تا کنوناظھار شده که اگر چه اين سم در روسيه ساخته می شده است ولی

و به دنبال آن  . کرده باشدتوليد آن استفاده باز  از فرمول آن ھر کسی می توانسته برای انگھیو.  نکرده اندنگھداری

   . ول اين ماجرا معرفی کرده اندؤ، تمام رسانه ھای امپرياليستی پوتين را مس

جويندگان ، جاری است در پس اين جاسوس کشی جھان و رويدادھای مھمی که عريان در عظيم وولی واقعيت ھای 

  . خواھد شد رھنمونبھانه  اين  بنيادیرا به سوی علل 

  . دو نيروی عظيم در جھان از دير باز روياروی ھم قرار دارند

  مريکاانيروھای متحد امپرياليست در ناتو به سر کردگی 

  ...نيروھای روسيه ، چين و

ی مطلقا برای غارت ئ واين سلطه جو جھان را دربست زير سلطۀ خويش می خواھند و ، متحد امپرياليستینيروھای 

 می ،اند مبارزه  ايجاد عدالت اجتماعی در، دری که عليه شانئ و نيروھات ھا دولبا  و .ممالک و کشتار ملل است

ی از قبل برای آماده سازی ئ سناريو ھاو .  داردھمراهه ی بئھمواره پيش درآمد ھاو حمالت، و اين جنگ . جنگند

  .  کننداذھان عمومی ايجاد می
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مريکا و ناتو به افغانستان در ابھانۀ ورود ، که سناريوی جاسوس کشی ، در مقايسه با سناريوی برجھای دوقلواين 

 و ايجاد د در دخالتووھالينفوذ نشان دھندۀ  و.  داستان بسيار ضعيفی است، و تا کنون ادامه دارد بود ٢٠٠١

 ورشکستگی، ھيچ نشانی جز  ھمراه است احتمالو که باو حال اين که اين سناري. سناريوی برجھای منھتن بوده است

نه قادر به دادن بدھی خود به . افالسی که حتا خروج از اتحاديۀ اروپا قادر به نجاتش نبود. امپرياليسم انگليس ندارد

  . ست اش ا نتيجۀ افالس و تعليق کنونی، و اين سناريوی احتمالی. اتحاديۀ اروپاست و نه قادر به بازگشت

.  اخراج شده اند کارکنان سفارت روسيه بر حسب يقين.  شده اندءھمگی بر اصل يقين اجرا بعدی ولی اقدامات

. نداجانب داری کرده  بر اساس يقين مريکا ھما و لماناماکرون، نوکر بانکھای روتشيلد فرانسه وھمچنين جانبداری 

 و رسانه ھا که شيپور ضد پوتين را کوک کره . افتاده استءو تحريم ھای بسياری که بر اساس يقين در مجرای اجرا

   . اند

   با چند ھدف پياده شده استچ مار۴رخداد 

امپرياليست ھا با اين . برای تعيين رئيس جمھور آينده استی گيری از مردم روسيه أ روز رچ مار١٨   -     

آنان از حضور پوتين در سياست جھانی . رفته اندعليه پوتين سناريوی ضعيف به جنگ انتخاباتی در روسيه 

  . استاستيالی جھانخواران ايستادهی و نظر و أر وعليه چون پوتين حريفی قدرتمند است. ندا خرسندنا

 حيله و ترفند درو با ھزار .  نمی دانند خودمردمان جنوب را اليق داشتن خانه و ملکت ھا امپرياليس   -    

مردم از گماشتن نوکران خود برای اربابی فقط  و شان و سلطه بر اموال و معادنشان ھستنديبرافکندن حاکميت ھا

  .  و پوتين با حضور مستقيم در صحنه مانع آنان است راضی می شوندجنوب

کيد بر ادامۀ کمک به نيروھای امنيتی أدر ديدار از افغانستان، تزير دفاع انگليس، گاوين ويليامسون وامروز 

در افغانستان  نفر۶۵٠ی تا ئافغانستان ، حمايت از آکادمی افسران ارتش ملی اين کشور و افزايش نيروھای بريتانيا

ی، نيروھای امنيتی ئش افغانستان، نيروھای بريتانيای در آکادمی افسران ارتئافزون بر تدريس افسران بريتانيا. دارد

  .کابل را نيز رھبری می کنند

در مھمترين ی  ونه تقاضای چنين رسوخھرگز از دولت انگليس دعوت به ورود به افغانستان را داشتهنه افغانستان 

   .را در دست گرفته اندافغانستان  خود خوانده،  ارتش وامنيتھای اين وحشی .  استارکان مملکتی اش را داشته

. معادن می دانند آنان را فاقد ھر گونه لياقت برای داشتن . امپرياليست ھا تمام کشورھای جنوب را چنين می خواھند 

. و پوتين خار چشمشان شده است. برای ھمين دست نمی کشند. در چنگ خود می خواھند مثل افغانستان و سوريه را

  .اينان در پی سلطه بر جھان ھستند. سناريوی جاسوس کشی قرار داردبھانۀ ت آن است که پشعريانی اين واقعيتی 

ً ا و در پی اجرای سناريوی جاسوس کشی ، انگليس و فرانسه و -       وارد عرصۀ نبرد سوريه شده مريکا مستقيما

  . رج شدن نداردديگر خيال خا،  ه استبی اجازه وارد سوريه شدمريکا که به بھانۀ بيرون راندن داعش او . اند

مريکا ايجاد اولی منطقۀ مرزی .  ترکيه عضوی از اعضای ناتوست  وامروز پرچم ترکيه در عفرين باال رفته است

ردھا دفاع وو از که ردھا ترجيح دادومريکا ترکيه را به کاولی .  استناتومريکا و او اين باعث درد . نشده است 

  . راموش کنند  کورد ھا نبايد ھرگز اين را ف.استه نکرد

  . له  اين استأو مس .  استی دو نيروی عظيم جھانئسوريه مرکز رويارو

  . جھانبر مريکا بر جھان،  يا رھبری جمعی ارھبری 
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سلطۀ گسترش ممانعت از . نيستنبوده و حضور نيروھا و تجھيزات روسيه در سوريه فقط در دفاع از مردم سوريه 

و . و دفاع از حقانيت و شرف و کرامت انسان معاصر بر کرۀ خاکی ست،  بر جھان ء و شرکامريکاارژيم وحشی 

  .  است بودهپوتين نمايندۀ مردم شجاع روسيه درصحنۀ اين نبرد عظيم

ً دفاع از جبھۀ ب  مبين شرافت و حق طلبی دفاع حق مردم سوريه نه تنھا دفاع از حق مردمی مظلوم است ، بلکه اساسا

اولين گام راستين در امروز . برگۀ ھويت يک انقالبی استضد امپرياليسم ،   خط امروز. محسوب می شودنيز کننده 

  .  امپرياليسم است، خط ضدنجات انسان از تمام فتنه ھا و نقاب ھا

  ءمريکا و شرکاا مامپرياليسنابود باد 

  جھان پاينده باد جبھۀ ضد امپرياليست

  

  ٢٠١٨ /٠٣ /١٨     قدرت زنان         وين      جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   

 


