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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش

                   ٢٠١۶ جون ٢١
  

   و اھداف پشت آنانامريکاحمالت تروريستی در 
 می شوند، ليک  حمالت ءھی و اجرايت اسالميست ھا سازماندمسؤول، با امريکاگر چه حمالت تروريستی اخير در ا

يکی ) امريکارئيس جمھورھای (ترورھای زنجيره ئی برادران کندی. ۀ تاريخی ھستند دارای پيشينامريکاتروريستی در 

از مشھورترين بخش فعاليت ھای سی آی ای ، تحت فرمان اربابان ... بعد از ديگری، مرلين مونرو ، جان لنون و

  .  بوده استامريکاسر مار، مار امپرياليسم ، امريکاصھيونيستی قدرت 

 را مغشوش می کنند که يافتن حقيقت ھمچون راه رفتن در مه غليظ می ءاگر چه پس از ھر ترور، رسانه ھا چنان فضا

 با ماھيت امپرياليسم و فراموش نکردن تاريخ آن ، يافتن حقيقت را حتا با چشمان بسته نيز آسان می ئینمايد، ليک آشنا

  .چه بماند در گذر از مه غليظ کند 

 ھمواره امريکااگر چه امپرياليست ھای  .  ناپذير و محض از مشخصات امپرياليسم استئیدر حقيقت ترور، بخش جدا

سخن از دمکراسی می رانند و خود را پشت نقاب دروغين حقوق بشر مخفی می کنند ليک تروريسم ابزار ديکتاتوری 

ه ب. ه امپرياليسم وجود دارد ، حمالت تروريستی تحت نام ھای مختلف  ادامه خواھد يافتو تا روزی ک. پنھان آنان است

وجود آوردن و توسعۀ سازمان ھای تروريستی در جھان و انواع سازمان ھا و جنبش ھای اسالميست در جھان ، از 

  . بخش فعال و تخصص امپرياليست ھا می باشد

 می شوند ، دارای يک ھدف  اصلی و مشترک ءيت داعش اجرامسؤولت که تح  ،امريکاتمام حمالت  تروريستی در 

  . اھداف مختلف ديگر در درجات بعدی مطرح می شوند. ھستند

، امريکاشوی مغزی شده توسط مأموران  و ن ، شستئياولين ھدف از ترور توسط جوانان مسلمان، با تحصيالت پا

، مسلح کردن امريکايست ھا ، تعليم آنان در پايگاھھای نظامی دھی اسالمجاد سازمانحقيقت اي. انکار حقيقت محض است

 خود خالق آن امريکاتظاھر به دشمنی با آنچه که امپرياليستھای .  استامريکاآنان و تظاھر به دشمنی با آنان از سوی 

  .اھداف ديگر ھر دفعه متفاوت اند.  بوده اند

، ترور در مجلۀ فکاھی چارلی ھبدو المانسوی ه ی تبار بالمان  اسرائيل توسط جھودانۀدر سال ھای اخير، بعد از تخلي

در فرانسه به بھانۀ کاريکاتور اھانتی به پيامبر مسلمانان  و ھمچنين حملۀ تروريستی به بقالی جھودان در فرانسه، برای 

.  شد ءجرايشان اتوسط اسالميست ھال، توسط امپرياليست ھا طراحی وئيحرکت دادن جھودان فرانسه به سوی اسرا

م خواستۀ ارالندو غ ریدر پاريس، عل" من چارلی ھستم"حضور نتان ياھو نخست وزير اسرائيل در تظاھرات وسيع 
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خاک سپاری در اسرائيل، ه رئيس جمھوری فرانسه،  و  ھمچنين حمل چھار جنازۀ ترور شده از مغازۀ جھودان، برای ب

ين ترور و نمايش موفق آن ، تعداد کثيری از جھودان فرانسه به چنانچه بعد از ا. بخش احساسی اين نمايشنامه بود 

  . اسرائيل مھاجرت کردند

انفجار بمبی در محلۀ آنان توسط  نوکران امپرياليسم، . جھودان عراق نيز تمايلی به ترک عراق به سوی اسرائيل نداشتند

  .  شدسوی اسرائيله با مقصر اعالن کردن مسلمانان،  باعث حرکت جھودان عراق ب

 محمد .  بوده استمحمد علی) کسيوس کلی(دومين ھدف از ترور در کلوب ھمجنس گرايان اورالندو ، انتقام از اسالم 

نه تنھا در مسابقات روی رينگ بوکسوری پيروز بود ، ھمچنين با بيان خود بعد از ھر پيروزی از تريبون موجود علی 

  . به جنگ با امپرياليست ھا می شتافت

اسالمی که اربابان صھيونيستی قدرت در . او ضد جنگ بود و او به اسالم روی آورده بود. اد پرستی بودژناو ضد 

چرا که در مستعمرۀ جديد خود فلسطين، به اندازۀ کافی مسلمان می کشتند و نيازی به حضور .  از آن متنفر بودندامريکا

، از کنگرۀ امريکاترامپ کانديد رياست جمھوری آيندۀ که  چنان.  نداشتندامريکامسلمانان بيشتر، در ايالت متحدۀ 

  . ، نيز آنان را نمی خواھدامريکاصھيونيستی 

. من زيبا ھستم. من سياه ھستم : او بعد از ھر مسابقه با صدای بلند فرياد می زد .  خاری در چشم آنان بود محمد علی

امريکا ويتنامی ھای  کمونيست در ويتنام شمالی، که ( کنگ ھا من با ويت. من عالی و برجسته ھستم و نام من علی است

  . جنگی ندارم چون آنھا ھرگز مرا بردۀ سياه خطاب نمی کنند)  در جنگ با آنان بود

انسان سياه تحقير و تبعيض نژادی شده ، حاال تمام . اما اعتماد به نفس او حتا زيبا تر بود . به راستی او سياه و زيبا بود

 که مسلمانان تحقير می شدند او به اسالم روی می ئی و جا ده و خود را زيبا وعالی می شمرد و معرفی می کردقد ايستا

  . آورد

  . از ھمين جا می آيد"  سياه زيبا است : "١٩۶٠-٧٠ش سياھان در سال ھای شعار جنب

. ترور کنند) بران جنبش سياھانيکی از رھ(ی را ھم  مثل مارتين لوتر کينگ سيدند علامريکا می ترامپرياليست ھای 

  .کينسون مبتال شدرولی آنقدر به اعصاب او فشار وارد آوردند تا او به بيماری پا

  .  آری آنان علت بيماری پارکينسون علی بودند

  . محمد علی ،  بار ديگر با مرگ خود ، توجه جھان را به طرف شعارھای سياسی خود جلب کرد

  .رای انتقام از علی وتحقير اسالم علی ترتيب داده شده بودترور در کلوب ھمجنس گرايان ب

  !انگار اديان ديگر کمی بھترند .  در اسالم ممنوع است) ئیھمجنس گرا (طلوا

 اين ضعف در اسالم و در پی آن تحقير مجدد  مسلمانان و گرفتن رأی مردم برای کوبيدن ئیو اين ترور برای رسوا

  .  استامريکا ، بعد از اين ترور در امريکاحبوبيت ترامپ از کنگرۀ صھيونيستی افزايش م: گواه. مسلمانا ن بود 

 که داعش را ٢٠١١ که طالبان را، و در  ١٩٩٢ القاعده را ، ودر  امريکا که اربابان قدرت صھيونيستی ١٩٧۶از سال 

فرت مردم جھا ن از در خاور ميانه فعال کردند ، از طريق اعمال بربريت توسط اسالميست ھا بر مردم، سبب ن

  . مسلمانان شدند

  .اين ترور بخشی از آماده سازی دوبارۀ مردم جھان برای غارت معادن مسلمانان بود

قطع نظر از اينکه او ھمجنسگرا بود يا نه، .  بودامريکاعمر متين، شليک کنندۀ اورالندو ، يک جوان مسلمان متولد 

  . ود تا اسالميست شودشوی مغزی شده ب و ،  شستامريکاتوسط مأموران 
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ل توسط و معتقد است که ، معتقدين به اسالم حقيرند وبايد تحت کنترامريکاس صھيونيست و نژاد پرست قدرت در أر

از اين رو مسلمانان را در خاور ميانه توسط داعش می کشند و معدنشان را . داعش آنان باشند ولی معادنشان عالی است

  . در اختيار می گيرند

 صفحه گزارش ، ٢٨٠٠٠ولی ھم اکنون . ، نيز سخت بود امريکااحی حمله به برجھای دوقلوی منھتن ، توسط باور طر

 به بھانۀ ٢٠٠١از سال .  ھستندامريکاسعودی ھا نوکران . راجع به اقدامات سعودی ھا در رابطه با آن آمادۀ انتشار است

و از آن .  به به غارت ارانيوم از معادن افغانستان مشغولند و چند عضو ناتو امريکاحملۀ افغان ھا به برج ھای منھتن، 

پناھندگان افغانی در اروپا که از : گواه. زمان، در آنجا صلحی نبوده تا زندگی عادی و مدرسه برای کودکان جاری باشد

  . تحصيل محروم بوده اند

مردمی که عليه ! خود شتافته اند بعضی از اعضای ناتو در ائتالف ضد تروريست در سوريه نيز برای دريافت سھم 

  . و شرکاء را نيز در نظر داشته باشندامريکاپذيرش پناھندگان ھستند بايد غارت منابع سرزمين ھای پناھندگان ، توسط 

فريقا است تا معادن آنان را ا، مصمم به ادامۀ سياست خارجی خود، درھم کوبيدن مردم خاور ميانه و امريکاآمپرياليسم 

  . ش در جنگ ھای نيابتی در اختيار بگيردتوسط  داع

فريقا و خاورميانه به طرف اروپا روان ھستند و سبب ا، از امريکاميليون ھا پناھنده که به دليل سياست خارجی 

 برای پنھان شدن در پس آن ئیماسک ھا ی بی شرم را وادار به جستجویامريکامشکالت بسياری برای اروپا شده اند، 

  توسط ارتش اسالميست امريکا را در اياالت مختلف ئیترور ھا از اين رو گھگاه. ين فضاحت ادامه دھدمی کند، تا به ا

  . ھای خود،  ترتيب می دھد

  .  ھستندامريکااين قربانيان، ھزينه ھای الزم داخلی، برای سياست وحشتناک خارجی 

 ی ھزار چھرۀ تروريستامريکانابود باد 

  

Womens-power.farah-notash.com 
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