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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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  شيری. م. ا

  ٢٠١٤ جون ١٨

 باشگاه بيلدربرگ، رؤسای جمھور عروسکی 

  بورژوازی» شفاف«و  »سالم«، »آزاد«و سينه چاکان انتخابات 

  

، دور دوم انتخابات رياست جمھوری افغانستان تحت تدابير )جون ١۴( جوزا - خرداد٢۴گزارش خبرگزاريھا، روز ه ب

  . ھزار نيروی مسلح برگزار گرديد١٨٠شديد امنيتی، زير نظر 

  

خود » شفاف«، »سالم«، »آزاد«، نئوفاشيستھای اوکراين اولين انتخابات ) جوزا-  خرداد۴ (ی ماه م٢۵پيشتر، در تاريخ 

عنوان رئيس جمھور ه ی در کی يف برگزار کرده و پطر پاراشنکو را بئ اروپا- ئیامريکا »ظفرمند«را بعد از کودتای 

  .خود برگزيدند
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ھم اسلحه، ھم فاحشه، ھم مواد مخدر، يا ... « ۀدو ھفته پيش از برگزاری انتخابات رياست جمھوری اوکراين، در مقال

   :آمده است» پطر پاراشنکو

 آن، ۀ، نتيج)ی ماه م٢۵(انتخابات رياست جمھوری اوکراين در روز يکشنبه صرفنظر از ميزان مشارکت مردم در «

 را رئيس جمھور اعالم خواھند امريکا ۀپاراشنکو، فرد مورد عالق: به باور عمومی، از پيش مشخص شده است

  .»کرد

pdf.-Faahesha-Ham-Asleha-Ham-AMS-T-2014/052614-Siaasy/com.afgazad.www://http  

، »آزاد« طی يک انتخابات امريکا ۀاياالت متحد) ١٣٩١ (٢٠١٢حتی کمتر از دوسال پيشتر از آن، در پائيز سال 

عنوان رئيس جمھوری انتخاب ه ب را برای بار دوم امريکا» حزب دمکرات «ۀک اوباما، نمايند، بار»شفاف«و » سالم«

  .کرد

 

  .خواھند کرد» انتخاب« را حزب جمھوريخواه ۀ، نمايند٢٠١۶، طبق روال معمول، در انتخابات آينده در سال يقيناً 

 ...  

...  

که » شفاف«و » سالم«، »آزاد«جھان تا کنون شاھد برگزاری بسياری از اين نوع انتخابات .  جای شگفتی ندارداصالً 

ن کرده اند، بوده است و بعد از اين ھا ھم شاھد يي فراماسونی از پيش تع-  صھيونيستیۀنھا را چند محفل بستنتايج آ

  .برگزاری انتخابات زيادی از اين دست خواھد بود

 با کاربست ابزارھا و روشھای مختلف جعل اطالعات و اخبار، جوسازی، ايجاد فضای وحشت، ئیمحافل مخفی مافيا

 نزديک  توھم در جامعه، حمله و کودتای نظامی، ھيوالنمائی نامزدھای انتخاباتی ترقيخواه يا نسبتاً تشويش، نگرانی و

امدادھای «و در مجموع، با کمک ...  انتخابات وۀقبل اعالم رسمی نتيج» اکزيت پـُل«به رأی دھندگان، اعالم نظر 

  .فرد معتمد خود را به کشورھای مختلف تحميل می کنند» غربی
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 بسيار محسوس ١٣٨۴ نھم رياست جمھوری در سال ۀخصوص بعد از انتخابات دوره عا در رابطه با ايران، باين مد

نئوليبرال در اين انتخابات و » عاليجناب«فراموش نکرده ايم که پس از پاسخ سخت رأی دھندگان ايرانی به . بود

 مناسبات سياسی، اقتصادی، بارزگانی ۀوسعمتعاقب آن، با روی کار آمدن دولت نھم و سمتگيری آن به سوی بسط و ت

ل محافل وی التين، رسانه ھای تحت کنترامريکابا کشورھای گروه بريکس، پيمان ھمکاری شانگھای و کشورھای آزاد 

 ايرانی آنھا، تمام توان و قدرت خود  ظاھراً ۀ سياستمداران عروسکی غرب و عمله و اکرۀھمراه ھمه مافيائی جھانی ب

خصوص در ه در فضای ايجاد شده، ب. کار گرفتنده  ايران بۀرا در جھت ايجاد فضای رعب و وحشت و توھم در جامع

، تشديد فشارھای )ھمه گزينه ھا روی ميز است(موازات تھديدات مستمر نظامی ه ، ب١٣٩٢ - ١٣٨٨ سالھای ۀفاصل

ی ضدانسانی عليه کشور و مردم ايران، اين ايده را به اذھان عمومی القاء کردند که گويا  تبليغاتی و تحريمھا- سياسی

روی کار . اين کشور با غرب است» مشکالت«، تنھا راه حل »عالی جناب« خط و مشی نئوليبرالی ۀانتخاب نمايند

ی شک، نشانه آشکار موفقيت ، ب١٣٩٢ انتخابات خرداد سال ۀرياست شيخ حسن روحانی در نتيجه آمدن دولت يازدھم ب

  . غربی در ايران می باشدۀمحافل بست» امدادھای«

يکی از اين محافل بسته باشگاه بيلدربرگ است که از زمان تأسيس خود توسط نازيھا، خانواده ھای سلطنتی اروپا و 

ت وزيران  نخسۀ تا کنون به انتصاب مخفيان١٩۵۴  فراماسونی در سال -يکسری عناصر و عوامل صھيونيستی

 -بيلدربرگ«رجوع شود به . ن دستورکار جھانی مشغول استييرژيمھای سلطنتی و رؤسای جمھور عروسکی و تع

  :در اين نشانی ھا» کار و مردم. ٢٠١۴

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/060614-T-AMS-Bilderberg-2014.pdf 

آقايان «اعطائی » دمکراسی«بار با بھره مندی از   سال يک۵ يا ۴با اين وصف، اگر مردم اغلب کشورھای جھان ھر 

ندازند، شعبده بازان کميسيونھای انتخابات  جادوئی انتخابات سرمايه داری بيھم به داخل قوطی ھای» کبوتر» «جھان

 . از آن بيرون می آورند» خرگوش«بورژوازی 

با وجود اين، . بی ترديد، اين برنامه ھای فکاھی و طنزھای بی محل در چشم انداز نزديک ھمچنان تکرار خواھند شد

امپرياليستی، درست از ھمان » حقوق بشر«و » دمکراسی«سينه چاکان افراد، گروھھا و دستجات زيادی از مشتاقان و 

اتحاد » ۀآزاد شد«ويژه، به جمھوريھای ه ری از کشورھای جھان، از جمله و بنوعی که کشورھای غربی به بسيا

، عراق، )سابق( مانند افغانستان، يوگسالوی ئیشوروی سابق، کشورھای اروپای شرقی و حتی غربی و يا به کشورھا

به عملکردھای کرده اند و ھمچنين، بدون توجه عمدی » ارمغان«... ، مصر، تونس، يمن، سومالی، اوکراين واليبي

 کامل به تأثيرگذاری تبليغات ی آنھا، با بی توجھۀو حتی با فراموش کردن آگاھان فراماسونی - صھيونيستیۀبستمحافل 

انتخابات  ۀشعارھا و فريادھای فريبکاران مردم و تصميم گيری آنھا، ۀی در شکلگيری ديدگاھھای عامئناتوی رسانه 

نظرمی رسد افشای مداوم رويکردھای محافل ه از ھمين رو، ب. کرار می کنند را ھمچنان ت»شفاف«، »سالم«، »آزاد«

ل آنھا، يگانه راه کمک به سالم سازی وی تحت کنترئ پيگير با ھياھوی تبليغاتی ناتوی رسانه ۀ و مبارزئی مافياۀبست

  .ه می باشدفضای جامعه و عبور از يکسری معضالت و مشکالت مرتبط با انتخابات در شرايطه حاکميت سرماي

  ١٣٩٣ جوزا - خرداد٢٧

  


