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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش       

  ٢٠١٩ فبروری ١۴
 

 امريکاتوطئۀ جديد استعماری 
  "جھودھا بيرون"با شعار 

  
امپرياليستی خود با ايجاد ارتش نيابتی داعش، -برای اھداف صھيونيستی  بعد از سوء استفادۀ از جوانان مسلمانامريکا

ميانه کرده  گروه ھای نئونازی، برای اھداف استعماری خود در خاوری در ئاستفاده از جوانان اروپا حال شروع به سوء

تعداد کثيری از جوانان نئونازی   شاھد رژۀ خشننگریھ، بوداپست پايتخت ٢٠١٩ بروریف) ١٠-٩(در آخر ھفتۀ. است

 را ١٣۴۵سال در  ياد روز تاريخی  اونيفورم اس اس ھا و سالم نازی، آنان مسلح و با. گردآمده از سراسر اروپا بود

تش اتحاد خود، سعی در شکستن محاصرۀ ار نگریھلمان با متحدين اروزی که نيروھای نازی . گرامی می داشتند

  .بود " جھودھا بيرون " شعار جوانان نئونازی. داشتندشوروی جماھير 

  !کجا ؟ه بيرون ب

   و برای چه؟

، از نازی ھا امريکادر وسط خاورميانه، صھيونيست امپرياليستھای  یئ پایبرای استعمار و اشغال فلسطين، و ايجاد جا

. سوی فلسطين، از نازی ھا سوء استفاده کردنده آنان ب وکشورھايشان و راندن جھودان از خانه ھا  برای بيرون کردن

 کار میه  ب و اين شعار در آن زمان، برای اجرای اين طرح استعماریصھيونيستھا بوده اند جھودان اولين قربانيان

   ولی امروز به کار بردن اين شعار به چه منظور است؟. رفت

خانه و وطنشان و ھمچنين از اشغال فلسطين توسط جھودان رانده   سال که از بيرون راندن مردم فلسطين از٧٠بعد از 

  .ھنوز مردم دنيا اين اشغال استعماری را نپذيرفته اند شده از اروپا می گذرد،

شان برای بسط منطقۀ اشغالی، جھودان  صھيونيستی و جنگ افروزی ه دليل طمع نفرت انگيز رژيمو در اين اواخر ب

   .ممالک قبلی خود و يا کشور ھای ديگر ترک کرده اند سویه زيادی فلسطين را ب

 تا جھودان مناطق.  درآورده اندءاز جوانان نئونازی را به اجرا  طرح سوء استفادهامريکااز اين رو صھيونيست ھای 

  .  نکننداشغالی فلسطين را ترک

  .اين توطئه دو ھدف دارد

  .  جلوه دادن اشغال و استعمارحقبه رسميت شناختن اسرائيل و از نظر اخالقی ب

  .برای بار دوم ظاھر می شود دی بود ، حال به صورت کمدیيآنچه که بار اول يک تراژ
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طور واضح، نشان تحميل استعمار ه نه بود، امروز ولی بنشان نفرت نژاد پرستا" جھودان بيرون" اگر آنروز ھا شعار 

  .فلسطين است  درامريکا

  . شود ، استعمار به ھيچ وجه پذيرفته نمی٢١در قرن 

  .جدا نمی شود و خانوادۀ واحد انسان به بھانۀ نژاد و دين از ھم

  متوطئه ھای استعماری صھيونيست ھا را متوقف کني

  دبوفلسطين نامی تغيير ناپذير خواھد 

  

womens-power.farah-notash.com  
www.farah-notash.com 

Women’s Power 
  ١٢/٢/٢٠١٩وين        قدرت زنان         جبھۀ جھانی ضد امپرياليست

  

 

 

 

    

 
  


