
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 فرح نوتاش          

  ٢٠١۶ می ٢٣
  

  لئي و اسراامريکاخصومت با 
   اکثريتئیاجرا- سياسیھيأتاعالميۀ 

  
اک کردن حقايق از حافظۀ ملل و پنھان کردن چھرۀ فراموشی ، پاشيدن گرد بالھت بر اذھان عمومی ، سعی در پترويج 

  . ی صھيونيست امپرياليست، خدمت بزرگی  به غارتگران و جنايتکاران جھان استامريکاکريه 

گرفتن ضرب نفرت ملت ايران از .  اکثريت  با يک ھدف نوشته و انتشار يافته استئی اجرا-  سياسیھيأتاعالميۀ 

  .امريکا

 و اسرائيل، ھنوز در امريکاوسط دولت ماليان، زير فشار تھديد جنگ از طرف رژيم ھای زھر قبول برجام ننگين ت

 از دالر، اقدام به غارت دو ميليارد امريکاشريان مردم ايران و بسياری از مردم شرافتمند جھان جاری بود که رژيم 

 ايران را بر باد داده و به تعھدادت میوسرمايۀ انرژی ات.  ملت ايران به بھانۀ غرامت، از بانک ھای خود کردئیدارا

  .اقتصادی برجام پای بند نبوده است

حال اين سازمان با چه اميدی سعی در نجات اين عفريته از آتش انتقام مردم ايران دارد؟  آيا اميدوار است که روزی 

 امريکاازمان را به  قدرت را در ايران به آن بسپارد؟ مگر مردم ايران مرده باشند و خدمت امروز اين سامريکا

  !فراموش کرده باشند

ھر کس که حقيقت را از مردم پنھان کند و مردم را کور و نادان بداند و خود را قيم مردم پندارد اوعين ظلمات است، که 

  . کلمۀ خائن کفاف کنش او را نمی کند

 امريکاان نقش رھبری مخرب در تحليل از اوضاع رفته بر سوريه در اين اعالميه، چنان حقايق دگرگون شده و چن

 طراح و مسبب تمامی امريکا.  اين اعالميه در کرۀ ديگری و نه روی زمين نوشته شده استئیپنھان شده است که گو

که به تازگی اجرای بخشی از اين مصيبت ھا  را به نوکران خود می .  بدبختی ھای انسان بر روی کرۀ زمين است

  . سپارد

فريقا و غارت معادنشان، سال ھای ار زمين، برای به بند کشيدن ملل آسيا ، خاورميانه و تئوری کمر بند سبز به دو

صورتی جدی پس از ه  و تشکل ھای مذھبی ب  طرح شده استامريکابسياری قبل از بھار عربی توسط نظريه پردازان 

تجليل از . ل گيری کرده اند در قاھره  توسط امپرياليست ھا شروع به شک١٩٢٨ايجاد ھستۀ اصلی اخوان المسلمين  

تبديل بھارعربی  . نواب صفوی با نقاشی ديواری بزرگ در خيابان نواب تھران توسط رژيم حاضر، سند ايرانی آن است
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فقط مردم آگاه مصر و تونس توانستند .  بوده استامريکافيس بوکی سی آی ای، به زمستان، خود جزو برنامه ھای دقيق 

 رھبر سبزھا و اصالح طلبان، در حمايت از دولت سرنگون شدۀ "رفسنجانی". توطئه برھانندسرعت از اين ه خود را ب

  ! ، آن را ربودن انقالب ناميد " اخوان المسلمين"مرسی 

  . سازمان اکثريت مدافع سبزھا بود و ھست

وی ميز رياست  به عراق، مثل دستور اجرای تمام مصيبت ھای ديگر ر٢٠٠٣طرح خالفت شام و عراق، قبل از حملۀ  

 ھنوز ھم از عراق خارج نشده و انفجار ھای پی در پی تروريست ھای او، امريکا سال ١٣بعد از .  بودامريکاجمھوری 

  . زندگی را در آن جا فلج کرده است

به باور برخی از تحليل گران، آغاز جنگ جھانی سوم با نام . ھيچ وجه يک جنگ داخلی نيست ه جنگ سوريه ب

، اروپاشوی مغزی شده در مساجد  و ، جوانان مسلمان ، شستامريکالشکريان اسالميست . است" يابتیجنگ ن"مشخص 

ئل ھمين ماه ااو.  در سوريه می جنگند امريکانا آگاھانه برای اھداف  ، عربستان و ترکيه،امريکاتحت سلطۀ نوکران 

اين دو دوزه . ق ترکيه وارد سوريه شده اند، از طريامريکا سرباز تازه نفس تعليم جنگی يافته توسط افسران ۵٠٠٠

  .، در  دوران ھمين آتش بس نمايشی استامريکابازی 

دولت اسد از .  ، با طيف ھای رنگی متفاوت، با دولت حاکم بر سوريه در حال جنگ ھستندامريکا گروه وابسته به ۶٨

 بدون دعوت قانونی وارد سوريه شده المان و انگليس و فرانسه و امريکاايران و روسيه دعوت به کمک کرده است ولی 

.   می کنندئیھر وقت دلشان خواست می روند و بمباران ھا. ل آسمان سوريه را خودی می پندارندئيترکيه و اسرا. اند

" سی آی ای" نمی شود که اولی از طرف آتش بسی نيم بندی که، شامل دو گروه اصلی تسخير کننده، داعش و النصره، 

 و امريکا؟ بھانه اش، طبقه بندی موذيانۀ !اين آتش بس چه معنا دارد . و دومی از طرف پنتاگون مسلح می شوند

  ! ، چرا آنان را ھمواره مسلح نگه می دارد؟ امريکاآگر تروريست ھستند پس . تروريست شناختن آنان است

حال آنان را به عنوان تروريست خارج از ليست آتش .  ھستند که ترور نيز می کنندمريکائیان ھا دو لشگر تعليم يافتۀ آ

يعنی آزادی عمليات جنگی به آنان دادن، .  استامريکابس قرار دادن يعنی مردم جھان را احمق تصور کردن توسط 

تصورآتش بس پايدار، ! ن باشدزمانی که تحت تعھد به آتش بس ، نيروھای دولت سوريه بايد ساکت، ناظر پيشروی آنا

   راه امريکااين آتش بس برای توقف پيروزی ارتش سوريه  به کمک روسيه، موذيانه از طرف . خيال خامی بيش نيست

قرۀ قردخالت روشن عربستان عقب افتادۀ نااليق و . لۀ مردم سوريه است يا برود مسأاين که اسد بماند.  اندازی شده است

  !وتکرار آن از طرف اين سازمان .  استامريکااجرای فرمايش اربابش " د اسد بايد برو"دائم  

در عرصۀ ضد امپرياليست  جھانی ،  دکتر بشار اسد، به لحاظ مقاومت در مقابل يورش ارتجاع ابداعی امپرياليسم 

غ نگه داشته و می  که مدام تنور داعش و النصره را داامريکا.  و نوکرانش از احترام ويژه ای بر خوردار استامريکا

  . دارد، چون با ھمه سعی خود بازندۀ اين کارزار ننگين  است ، مروج صلح تحميلی شده است ، تا بيشتر نبازد

 امتناع کرده چون نمی خواھد  امريکاولی . بار ھا روسيه تقاضای ھمکاری در مبارزه با تروريست ھا کرده است

  . رزه با تروريسم وارد سوريه شده است ليک ھدفش تسخير معادن استبا بھانۀ مبا. نيروھای خود را بمباران کند 

 در سازمان ملل، امريکا که در دست داعش است به عنوان خالفت شام و عراق طبق طرح ئیصلح يعنی، سر زمين ھا

  .  می خواھدامريکااين ھمان ننگی است که . به رسميت شناخته شوند

.  ضد خلقی استً است، مدارا و دوستی با او کامالامريکای جھان امپرياليست  که بزرگترين دشمن تمام خلق ھائیدر جا

انسان طالب صلح بر زمين، راه ديگری جز مبارزه با . ترويج سياست ذلت و بی شخصيتی برازندۀ انسان نيست

رشد به اين  يعنی اجازۀ حيات و امريکاسياست مماشات با .  نداردامريکاامپرياليسم و رھبری فاسد و موذی آن ، 
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با نظری به مصائب جھان  در ھمين يک ھفته گذشته ، کودتا در برزيل و ونزوئالی غرق در بحران شديد . عفريته

،  امريکالبانی ، لھستان و اکراين  توسط ا ، محاصرۀ روسيه از پايگاه ھای کشور ھای رومانی، امريکاتحميلی از سوی 

  . پس گمراه کردن مردم نا بخشودنی است.  يار خطرناک در انتظار انسان استھمه نشان از جھانی با آينده ای بس... . و

ش سياسی بود و ديديم که زخم عميق تر شد و بزودی است راه حلبحران يونان ھم، به باور بعضی ھا، ! راه حل سياسی 

  !که سر باز کند 

 می دھد و به ممالک ديگر تجاوز می کند و  مدام با وقاحت  لشکر برای کشتار مردم تعليمامريکاوقتی که امپرياليست 

کشور ھا را پی در پی ويران و مردم آن را نابود می کند و کارش در جھان، فقط کاشتن بذر بدبختی است، صحبت از 

  !حقوق بشر معنايش چيست؟ 

واال . انسانی استذات امپرياليست ھا نفھميدن زبان . دفاع راستين از حقوق بشر، مبارزۀ سر سخت عليه امپرياليسم است

آتش بس پايدار و . گان و نوکران آن مبارزه کندوابست و امريکاھمۀ جھان است که بايد با . اين ھمه جنايت نمی کردند

  . صلح ، تنھا با نابودی امپرياليسم در جھان ميسر است

بيداری . رسيده است، امريکاوقت ايست و مماشات گذشته ، انسان به لبۀ پرتگاه بحرانی جدی و عظيم به طراحی 

  .ھمگانی، بايد اين مرحله است

   و وابستگان و متحدانشامريکانابود باد امپرياليسم 

 محو باد تمامی حکومت ھا و جنبش ھای مذھبی در جھان

  

www.farah-notash.com   Women’s –Power 

Womens-power.farah-notash.com 

  

  ٢٠١۶ می  ٢٠             قدرت زنان         وين    فرح نوتاش          جبھۀ جھانی ضد امپرياليست

اخبار در سايت  ٢٠١۶ می ١۶- ١٣٩۵ ]ثور[بھشتي ارد٢٧  دوشنبه   اکثريت با تاريخئیاجرا– سياسی ھيأتاعالميۀ 

  .  منتشر شد  com.rooz-akhbar.www :روز

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


