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 Political سياسی

 
  صبا راھی

  ٢٠١۴ اگست ٢۵
 

  انگليس خواھان اتحاد با رژيم شيعه در ايران
 !شود برای نابودی داعش ُسنی می

 

ريستی  به دولت تروبا فروش سالح ھای انگليسنخست وزير وقت انگليس، ديويد کامرون، کسی که دستان او نيز 

 کودک متولد نشده در ھفته ھای گذشته، آغشته است، دلسوز گروه ٧ کودک فلسطينی و ۴۵٧ل به خون ئياسرا

 عراق شده است، او مثل ھمتای پيشن خود، تونی بلر جنايتکار جنگی، با دميدن در ۀدر سوري" اقليت مذھبی يزدی"

 ئیھر يک ربع ساعت در اخبار راديو" ستی داعشگروه تروري "ۀبلندگوھای دورغ پراکنی مردم انگليس را از حمل

ن اکار نشويم خطری جدی شھرونده آھای داعش پشت مرز انگليس است و اگر دست ب"به وحشت می اندازد که 

چند نمونه مستند از تردستی ھای ! دورغ ھم که حنقاق نيست، که گلوی اين جانيان را بدرد" کند  را تھديد میانگليس

ً ۀ پيشبرد سياست ھای جنايتکارانه و غارتگرانديويد کامرون برای   امپرياليسم انگليس در عراق در زير عينا

اين نوشته سعی . توانيد دسترسی داشته باشيد ن اين نوشته به کليه شعبده بازی او میئيبرگردان شده ودر لينکھای پا

 مملو از ۀطينی  بپردازد تا چھردارد به موضوع سه نقل قول از نخست وزير انگليس يکی از قاتالن کودکان فلس

  . ماکياولی امپرياليسم انگليس را بيشتر نمايان سازد

  

کنيم، ما  گاھی اوقات در اين دنيای خطرناکی که ما در آن زندگی می: "  ديويد کامرون نخست وزير انگليس:يک

ای آنھا را بخواند، تا خطر ھای ن ھای بعضی ھا گوش کند و يا ايميل ھولفينياز داريم که دستگاه اطالعاتی مان به ت

دھيم، تا   دانم، و ما اينکار را انجام می عنوان نخست وزير من مثالھا را میه ب  و مسدود کند،ئیتروريستی را شناسا

سوء استفاده ھای  –ل و شنود ارتباطات به داليل بيشمار وقانونی کردن کنتر.   تروريستی را متوقف کنيمۀحمل

جلوگيری از ارتباطات گروه تروريستی ، و برای بی ثباتی خاورميانه، و  سازماندھی شدهجنايات، جنسی کودکان

  .کيدھا از من استأت" از ضرورت ھای فوری است" داعش با شھروندان انگليس

  

خطر بسيار وحشتناک برای "کنيم تا داعش را که يک  ُکردھا را مسلح می: " ديويد کامرون نخست وزير انگليس:دو

  !" شکست دھند" غرب است
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ُسنی ھای بنيادگرا در سوريه " خطر مشترکِ "ايران بايد با انگليس در : "  ديويد کامرون نخست وزير انگليس:سه

  !اين از ھمه جالب تر و خطرناک تر است."  برپا کنند متحد شود" دولت تروريستی"وعراق که می خواھند يک 

  

کنيم چه کسانی برای ما  ای خطرناکی را که ما در آن زندگی میدر رابطه با موضوع شماره يک، ببينيم که اين دني

 انگليس بلکه تمام ۀ که نه تنھا جامعئیساخته اند؟ من و شما يا قلدران دنيای سرمايه داری خونخوار؟ يکی از خطرھا

ھر روز  که در رسانه ھای انگيس تا آنجائی.  استسوء استفاده ھای جنسی کودکانکند،  جوامع دنيا را تھديد می

حزب ( از حزب ھمين آقای کامرون اً ردھا، وزرای سابق مجلس، که اکثرشود، رھبران مذھبی کاتوليک، لُ   میءافشا

 Geoffrey Kenneth Dickens ، Sir Peterطور مثال ه  می شوند،  بءباشند افشا می) محافظه کار

Morrisonقای کامرون بودند، برای اطالعات  آۀ زنجير در حزب آلودۀ و افرادی ديگری که ھمگی در يک حلق

  بيشتر به  اين لينک مراجعه شود،

http://ukpaedos-exposed.com/westminster-scandal-114-secret-files-on-paedophile-cases-

missing/the-civil-servant-in-the-home-offices-pie-funding-inquiry-and-his-academic-

articles-on-boy-love/councillorspolitical-party-affiliated/cover-ups/the-truth-behind-the-

child-abuse-cover-ups/fellowship-of-paedophiles-cover-up/  

  

خطری جدی برای " paedophile network " بلندگوی دروغ پراکنی بی بی سی، اکثريت به اتفاق  و نيز مجريان

دھند، که ھفته ھا برای سرگرم کردن مردم تيتر ھای خبری را به  کيل می جنسی از کودکان را تشۀرواج سوء استفاد

 ۀاين خادمين فاسد اخالق سرمايه داری  در کاخ ھای مجلل شان بقيۀ دھند و آخر سر ھم ھم خود اختصاص می

که در اصل مشخص می شود که حزب اين آقای کامرون چه بستر آلوده و . دھند عمرشان کثيف شان را ادامه می

اما جالب توجه است که ديويد کامرون برای برخی از .  موضوع اين نوشته نيستکه البته فعالً ! طرناکی استخ

بايد از اين آقای ژيگولو پرسيد تا اين جای قضيه چه کسانی دنيا را برای ! ھم کرده است" الپوشانی"اعضای جزبش 

سعی رياکارانه دارد تا افکار " وحشت آور"عناوين کودکان ما خطرناک کرده اند؟ اليته اين فرد نيز با اين گونه 

  !برسد" مطلوب "ۀعمومی را به خود جلب کند تا به نتيج

  

کدام جنايات سازماندھی شده منظور ايشان است؟ جنايات سازماندھی  ببينيمجنايات سازماندھی شده، اما در مورد 

 ء و انگليس و شرکاامريکا ددمنشانه ارتش وحشی ۀ حمل: ھم عقيده ھستيد عبارتند از شده در دنيا که شما ھم احتماالً 

 دولت صھيونيستی اسرائيل کودک ۀبه افغانستان، عراق، اشغال سرزمين ھای فلسطينيان و ترور سازماندھی شد

 امپرياليست ھا، گروه ۀُکش، تعليم گروه ھای بينادگرای مذھبی توسط سی آی ای برای پيشبرد اھداف جنايتکاران

و داعش که تازه از   لبنان و ايران، القاعده، طالبان، صھيونيست ھا، المھدی، اخوان المسلمين حزب هللا مانند ئیھا

ديگری مانند که البته مد نظر آقای کامرون و شرکايش نيست؛ ۀ الی زرورق باز شده است، جنايات سازماندھی شد

المی ساخته و پرداخته امپرياليسم انگليس و  شصت در ايران توسط دولت تروريستی اسۀقتل عام زندانيان سياسی دھ

 نيويورک ساخته و پرداخته پنتاگون و سی آی ای، تا بھانه ای شود برای حمله به ی، انفجار برج ھای دوقلوامريکا

 در آن دست داشته است و دادگاه »ام آی شش« که مشخص شد که ٢٠٠٧افغانستان، انفجار بمب در لندن در جوالی 

اينھا چند نمونه از جنايات سازماندھی شده بود .  شدءصورت محرمانه اجراه عد از افشای حقايق برسيدگی به آن ب
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" پدرخوانده"در اصل وقتی که سی آی ای ! آنھا دست ساز خود امپرياليستھا از جمله امپرياليسم انگليس استۀ که ھم

 بارز ۀ دارای کمترين سواد علمی ھستند، نمونتمام گروه ھای بنيادگرا در دنيا است ، گروه ھای بنيادگرای مذھبی که

جنايات سازماندھی "اينھا در دست خودشان است، آقای کامرون از کدام ۀ آن را در ايران شاھد ھستيم، که افسار ھم

  زند که ھمگان از آن مطلع نيستند؟  ديگری حرف می" شده

ال اين است که ؤامرون است، اولين و مھمترين سای کقآ" دست آويز"، که ، بی ثباتی در خاورميانهعجبا از اين يکی

 امپرياليستھا بر نيقتاد که با يکديگر ۀچه کسانی خاورميانه را بی ثبات کرده اند و به چه منظوری؟ آيا نقاب از چھر

سی آی ای شان يک روز صدام و محمد رضا پھلوی را شوند؟ اين جانيان   متحد میئی جغرافياتقسيمات جديدبر سر 

کنند،  روی کار می آورند و يک روز خمينی و چلبی و کرزی، يک روز جنگ ضد خلقی ايران و عراق برپا می

کنند تا برای حفظ ديکتاتوری بشار اسد با نيروھای مخالف اسد  در سوريه پياده می" انقالبی"گروه ھای دست ساز 

 شان را در مالء عام توسط  قدافیاسوز و آواره کنند، يک روز در ليبي سرکوب و مردم را خانمانابجنگند و آنھا ر

 کارگر از ۀوجود نياورده اند، طبقه کنند، آخر اين بی ثباتی را که مردم در خاورميانه ب نيروھای القاعده قصابی می

برند و آنھا را سرنگون  روت شان را به يغما می امپرياليستھا به ستوه می آيد که ثۀرژيم ھای ديکتاتوری دست نشاند

 کارگر به ۀوند تا سگ زنجيری ديگری را برای سرکوب طبق شمی" دلسوز دموکراسی"کنند و امپرياليستھا  می

. قدرت برسانند و بی ثبات کردن منطقه، ايجاد تنش و بحران به طرق مختلف که از خصايل بارز امپرياليستھا است

غ و ريا مغزھای نادان ھا را رو، د" پشت ھم اندازی"د که سيستم ماکياولی انگليس چگونه با پس مالحظه می کني

 ھم به روی مبارکشان نمی آورند که اين گروه ھای و اصالً . دھد تا به اھداف شوم خود برسد شو می و شست

سرمايه داری جھانی در آنجا را خودشان ساخته اند، در اصل ھر جا که اختالفی بين اقوام و ملل باشد " تروريستی"

  . زند برای بحرانی ساختن آن منطقه در جھت حفظ منافع خود به آن اختالف دامن می

 ھمين امپرياليست ھاست؟ اگر ھست کمی ۀدر مورد داعش، آيا ھنوز کسی ھست که امروز نداند داعش دست پرورد

ن بيست و يکم که در آن می گويد ز جانيان قرن يکی ا ھيلری کلينتۀ نوشتHard Choiceزحمت رنجه کند، به کتاب 

توسط جانيانش " سربلندی" آنقدر ھارتر شده که با امريکاامپرياليسم . مراجعه کند" ما خودمان داعش را ساختيم"

  .باشد  دست ساز خود آنھا می،کند که گروه ھای مذکور باال اقرار می

کند که  برای انگليس قلمداد می" خطری وحشتناک"عش را  داامريکاحال امپرياليسم انگليس ھمپالگی امپرياليسم 

خواھد  گفت صدام می درست مثل تونی بلر که می!  تروريستی کندۀپشت مرزھای انگليس مستقر شده تا به آنجا حمل

 شکست ،خواھد کردھا را مسلح کند تا داعش را که خطری جدی برای غرب است کامرون می. به انگليس حمله کند

دنيا را به آتش کشيده اند و بعد از يک گروه . له می خنددأه مدرسه ای ھم به اين صورت مس يک بچيعنی. دھند

  .  مريخ آمده استۀکند از کر درست کرده اند که کسی نداند فکر می" ئیھيوال"زپرتی چنان 

ژيم حيوانی در  خود رۀ که دست دو حکايت ديگر را از پشت بسته متحد شدن انگليس با دست پروردحکايت سوماما 

امپرياليستھا با "! خاورميانه را با ثبات کند"خواھد کشتار سنی ھا توسط شيعه ھا برپاکند؛ تا البد  ايران است، که می

 شيعه و کنند تا با استفاده از ھر نوع اختالفی بين آنھا، مثالً  برای آدمُکشی تربيت میرا ھدف گروه ھای بنيادگرا 

  چرا جمھوری حيوانی؟"! با ثبات"ان و يھود، تنش و بحران درست کنند و منطقه را سنی؛ مسيحی و مسلمان، مسلم

 او از نظرم گذشت؛ قتل فريدون ۀ در بارئیدنبال کليپی بودم که به کليپ ھای فريدون فرخزاد و کليپ ھاه شب پيش ب

کشور مرتکب شده  بود که آدم کشھای جمھوری حيوانی در خارج از ئیفرخزاد يکی از دھشتناک ترين ترورھا

 رژيم حيوانی در ايران ئی درنده خوۀنشان دھند"  غرب"تکه تکه کردن اعضای بدن فرخزاد با چاقو آنھم در . بودند
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 حساب آدم ،خواھد با استفاده از آدم ُکش ھای حزب الھی دست ساز خودش در ايران حال آقای کامرون می. است

 صفويه دوباره ۀتاريخ دور! نه نمی گويد" ادای دين"ن ھم که به اين رژيم حيوانی در ايرا! ُکش ھای داعش را برسد

حاصل اين خون و خون ريزی برای مردم ايران چيست؟ رژيم حيوانی که تاب ! توسط انگليس مکار تکرار می شود

گار و روز! شود در بغل گوشش را ندراد،  در ايران حيوانی تر می" ُسنی"يک دولت بنيادگرای ديگر آنھم از نوع 

حتمآ ! که ھم شھرھای ايران مانند قم شوند دور از ذھن نيست و تصور اين! را به زنان و کودکان سياه تر می سازد

 از معاون اوباما؛ کری، که خيال دارد بدھی ھای ايران را بپردازد، مبلغ بيست و ھشت بليارد امريکاخبر داريد که 

را   را رژيم ايران قصد دارد صرف چه کاری بکند؟ که البته پاسخ آن، اگر اشتباه نکنم، سوال کرده که اين مبلغدالر

 آماده کرده است، صرف گروه ھای آدمُکشی که امريکاآقای کامرون نخست وزير انگليس برای ھم جنايتکارانش در 

ان مدام به و کارگران ايران يا بيکارتر شوند يا حقوق ھايش! در منطقه حاکم شود" شعيه"بجنگند تا " ُسنی"با داعش 

تعويق بيفتد؛ کودکان خيابانی بيشتر شوند، و خانواده ھا ھر روز بيشتر از ھمه پاشيده شوند و اعتياد و فقر حاکم باشد 

و ....و اخالقيات ھم که به برکت سرمايه داری الھی و دار و دسته جانی اش از جامعه و کانون خانواده رخت بربسته

  . داری اسالمی ميشوددر سرمايه" اخالق"فحشاء پرچمدار 

حرف ميزنند که انگار بنده و شما اين ... و بسيار جالب است که امپرياليست ھای جانی آنچنان از داعش و القاعده و 

  !گروه ھای آدمکش را پديد آورده ايم و دنيا را خطرناک ساخته ايم

   نابود شده اند؟ يا بازتوليد؟ آيا اين گروه ھای آدم ُکش دست ساز سی آی ای، مثل طالبان، القاعده، حزب هللا

آيا اين جانيان سرمايه  فقر و فالکت و اعتياد را از جوامع ما برگرفته اند؟ يا آنھا را مدام با شدت بيشتر بازتوليد 

  کرده و می کنند؟

  ! سرمايه داری تحت ھر لوا و رژيمی می ُکشد  سرمايه داری را بايد ُکشت

   ھزار و سيصدو نودو سه)سنبله[اول شھريور/ هست دوھزار و چھارداگبيست و سوم 

  :لينک ھا 

  يک

  کامرون خواستار  فوريت قانونی کردن کنترل شنود و ارتباطات مردم شد

http://www.theguardian.com/world/video/2014/jul/10/david-cameron-surveillance-law-
explain-security-services-video  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/10/guardian-view-emergency-laws-
communications-data  

  
     دو

  انگليس کردھای عراق را برای نابودی داعش مسلح ميکند
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/14/uk-britain-arms-supply-kurdish-forces-

iraq-isis  
  
  سه

   رژيم اسالمی بر سر نابودی داعش استکامرون خواستار اتحاد با
http://www.independent.co.uk/news/uk/isis-extremists-a-threat-to-the-streets-of-

britain-warns-david-cameron-9674015.html  
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