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  فرح نوتاش 

             ٢٠١۶ نومبر ١۶
  

  و آغاز دورۀ جديدی%  ٩٩يک پيروزی برای ... ترامپ 
   در سياست جھانی

  

اگر با دقت نگاه کنيم در خواھيم يافت که بخش ھای . ارزه می کنندتنھا ستاره ھای سرخ نيستند که عليه امپرياليسم مب

از اين روست که . اند که در نقاط مختلف جھان، سينه به سينۀ امپرياليسم می جنگند تا سرخ ھای پراکنده% ٩٩ديگر 

  . الزم می شود% ٩٩شناخت و تشخيص اليه ھای مختلف طبقات و قشر ھای 

ارگر است ، با انسانی ترين ديدگاه به جامعه، عليه نژادپرستی، خواھان حقوق اجتماعی ھميشه طبقۀ ک% ٩٩اليۀ تحتانی 

  .مساوی برای ھمه، زن و مرد و بچه از تمام نژادھا، خواھان صلح و حافظ محيط زيست

  .  تدارای پيشرفته ترين ديدگاه ھا و بالنده اس. ئولوژی آن مارکسيسم لنينيسم ، شناخته شده در تمام جھان استايد

عليه امپرياليسم ، در فوقانی ترين بخش آن، طبقۀ بورژوا متشکل از ليبرال ھا و انواع % ٩٩ليک امروز در مبارزۀ 

از اين رو دارای ويژگی ھای مشابه به آنان . ناسيوناليست ھا قرار دارند که نزديک ترين قشر به امپرياليست ھا ھستند

چه انتظار می توان .  زنان را وسيلۀ خوش گذرانی می بينندًد پرستند واکثرابعضی از آنان چون امپرياليست ھا نژا. اند

ولی با اين ھمه . و محور اصلی ديدگاه سرمايه داری ھمه گونه تبعيض است . داشت، آنان معتقد به سرمايه داری ھستند

  .ری داشتاند و مشخصات سوسياليسم وکمونيسم را نمی توان از ديدگاه سرمايه دا% ٩٩آنان بخشی از 

ی  بخش ھائت برایئيو شانس موفق. جای انقالب ارائه می دھده در دموکراسی بورژوازی ، کارل پوپر، انتخابات را ب

که چپ ھا پراکنده اند امکان  مادامی. نمی توان منتظر معجزه شد. است که دارای تشکيالت منظم ترو قوی تری ھستند

  ). دودن وابستگان به صھيونيسم و امپرياليسم از صفوف خود استمھمترين راه وحدت آنان ز.( ت ندارندئيموفق

اگر چه ايدال نيست ولی يک .  ميليون رأی از مردم جمع کند ۶٠ً موفق شده است تا تقريبا% ٩٩حال اين باالترين اليۀ 

  .  عليه امپرياليسم است% ٩٩پيروزی برای 

کردنش، پايان تئوری کمربند سبز به دور زمين و تمام انواع پايان نئوليبراليسم ، پايان جھانی . آغاز يک پايان است

  .  با محدود شدن سلطۀ بانک ھا و صھيونيست ھا. جنبش ھای اسالميستی و حکومتی اش

 در سکوت و سايه مانده است ، تعداد افراد طرد ً، کامالامريکاآنچه که در ھياھوی اخبار انتخابات رياست جمھوری 

  .  بوده استامريکامھوری کنندۀ انتخابات رياست ج

  .  انتخابات خود را آغاز کرد٢٠١۶مبر  نو٨ت  در جمعي ميليون نفر٣٢۵ با جمعيت امريکا
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  . ميليون  نفر رأی داده اند١١٩که تنھا .  ميليون نفر واجد شرايط رأی دھی بوده اند٢١٩

  .  ميليون نفر انتخابات را تحريم کرده اند١٠٠يعنی 

منطقۀ  پرواز ممنوع  در  « ، در سخنرانی ھای انتخاباتی ھدف خود را مبنی بر ايجاد % ١ن نمايندۀ ری کلينتھيل

. اين اعالن جنگ غير مستقيم به روسيه و آغاز جنگ جھانی سوم بود. در رياست جمھوری خود ابراز کرد» سوريه

ری  ھيلواين تصميم.  استی بودهامريکائ  در بمباران مناطق تحت اشغال اسالميست ھای بشار اسدروسيه با دعوت 

و می تواند اين،  به ترامپ پيشگيری شد %  ٩٩اين خطر  بزرگ، با آراء .  بودامريکاحمايت از داعش ساخت 

  . مھمترين دستاورد انتخابات باشد

  برایًدر اين زمانه که ھمه روابط مکرر و آزاد دارند ، تمرکز بر روابط جنسی افراد يا سخنانی در آن مورد ، صرفا

  . در سايه قرار دادن ديدگاه ھای سياسی کانديد ھای انتخاباتی است

  . آقای رابرت دنيرو، اجازه دھيد بر يک نقطه تأکيد نکنيم واال خط را گم خواھيم کرد... نه

اينان باعث . او خدمتکار راستين صھيونيست امپرياليستھا است . ن مثل مارگارت تاچر، جنگ افروز استھيلری کلينت

ھمين دليل آنان را حاميان ه ب.  زيرا مردم از زنان، عشق به کودکان و حمايت از آنان را انتظار دارند. نان اند خفت ز

 و  ی آيندۀ خود را از دست داده اندئ ميليون کودک سوريه ۶بيشتر از . امريکاشرم بر جنگ افروزان . صلح می دانند

  !ری نيز به اصطالح يک مادر است  که خود ھيلحال آن

 و افتخار می کند  ن  يوگوسالوی سابق را بمباران کرده استاد او بيل کلينتاو در خاطراتش اقرار کرده که بنا به پيشنھ

او مجرمی است که بايد در دادگاه بين المللی . او يک زن نيست... نه . که مردم بی گناه به درخواست او بمباران شده اند

  .  محاکمه و تنبيه شود امريکای برای اعمال شيطانی ترين سياست خارج

و اينجا در اروپا مردم . ھاليوود با چشمان بسته، به عنوان ماشين تبليغاتی امپرياليسم به دموکرات ھا رای می دھد

جای ماھی ه جمع کردن جسد ب. فريقا کاشته جمع  کنندا در خاور ميانه و امريکا را که ئیند ثمرۀ تخم بدبختی ھا امجبور

  . از محل فاجعه دور است و مرز ھايش ھمواره برای پناھندگان بستهامريکا که ئیر جاد. از دريا

صادقانه بگويم، شما بايد از ذکر مليت خود ننگ داشته وشرم کنيد، چرا که از جنگ جھانی دوم بودجۀ کشورتان از 

  .طريق قتل مردم جھان و غارت اموالشان تأمين می شود

 را توجيه امريکا است که سياست تجاوزکارانۀ ئیلم ھادر توليد فشوی مغزی، مدام  و و ھاليوود به عنوان ماشين شست

خورد توده ھای مردم ه ت تر بح و برای را  می دھدامريکامی کنند و نقش سوپر من شکست ناپذير را به امپرياليسم 

 فلمو دنيا را با اين . ورنو مشغول است ھای پفلمدادن آن مفاھيم، در فلم ھا به سوء استفادۀ دائم  از زنان ھنرپيشه چون 

.  بتواند به تجاوزھايش در پناه آن ادامه دھدامريکاھای انباشته از روابط جنسی در مقابل تلويزيون آرام می نشاند تا 

 ھا فلمبدون مباھات در بيان، ھنرپيشه ھای زن پيوسته در اکثر . ھاليوود به اين ھيوالی فرتوت امکان زندگی می دھد

 در ھاليوود امريکااحترامی برای زنان توسط امپرياليست . د سوء استفادۀ جنسی در مقابل دوربين قرار می گيرندمور

  .وجود ندارد

اگر اين ھا سوء .  سالگی خارج از رده محسوب می شوند۴۵ تا ۴٠گواه بر اين واقعيت ، ھنرپيشه ھای زن در سنين 

ت؟ ھاليوودی که شما به آن افتخار می کنيد لجنزار متعفن امپرياليسم رو استفاده، تبعيض جنسيتی و تحقير نيست پس چيس

  .  و ھيچ متاعی برای افتخار، شرف ، فرھنگ و انسانيت ندارد به موت است
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يک .  کشتار اوباما را ادامه دھدۀ کند و بقيءری حمايت کرد تا بيايد و دستورات امپرياليست ھا را اجراھيلھاليوود از 

، رأی به مونث بودن اوست و نه به ًاری، مطمئنان به ھيلو آراء زن. فرقی نمی کند که زن است يا مرد. است قاتل ، قاتل 

  . شانسانيت

 امريکا ميليون نفر ضد امپرياليست در ١۶٠ ميليون تحريم انتخابات ، می شود ١٠٠عالوۀ ه  ميليون رأی ترامپ ب۶٠

.  ميليونی است که حق رأی نداشتند اين ھا حقايق غير قابل کتمان اند١٠٠و اين رقم به غير از . . طبق آمار رسمی ھست

ت ح ھای ديگر رائیفريقاا ھزار دالر در ماه باز نشسته می شود ولی ١٨٨آيا ھرگز از خود پرسيده ايد که چرا اوباما با 

   کشته می شوند و مجرمين ھرگز تنبيه نمی شوند؟امريکادر خيابان ھای 

  . عی امپرياليسم نژاد پرست استچون اوباما نوکر واق

  اما ھدف ھای مثبت ترامپ کدامند؟ 

 ءافشا  رژيم ھا،تغييرکيد بر روسيه، عدم دخالت در أن ، دوستی با کشورھا، با تترجيح بشار اسد به اوباما و ھيلری کلينت

ت ديگر چون بيمۀ ملی در  مثبتۀو ده ھا نک ری و اوباما ساختۀ ھيلکردن سعودی ھا، منھدم کردن انواع اسالميست ھای

  . امريکا

 را به خانه بر امريکائی دھد و سربازان تغيير او بايد شرايط جنگ در سوريه ، عراق،  افغانستان، يمن و افريقا را 

کليد کليه ماشين ھای . ولی برای انجام اين مھم، خطر ترور او توسط سيا وجود دارد. اين انتظار جھان از اوست. گرداند

او راه بسيار . ستامريکادر دست حاکميت صھيونيست ) ليس وپنتاگون، ناتو، سيا، اف بی آی، و پ ( يکاامرمسلح 

به آيا آنھا .  نگاه کنيدامريکاری در خيابان ھای ظاھر کننده ھای متشکل ھيلو از طرف ديگر به ت. مشکلی در پيش دارد

ميدانی که در آنجا تظاھر کنندگانی (ار خواھند شد ؟  قاھره دچۀدر ميدان اربع) مرسی(سرنوشت حاميان دوست ھيلری 

  .) به ھشدار ھای دولت، به رگبار بسته شدندئی ماه بی اعتنا۴که بعد از 

مونيست بدون وابستگی به امپرياليسم و صھيونيسم متشکل در احزاب سوسياليست و کآيا نژاد پرستی بد است ؟ پس 

  ). صھيونيسم نيز نژاد پرست است.(شويد

وله ای که به طرف اوباما در آخرين روزھای اولين انتخابش، قبل از دادن جايزۀ صلح نوبل به او، شليک شد ، دو گل

 برای امريکامحض ياد آوری بود که ترور ھنوز اھرم حاکميت . صدايش پيچيد ولی شليک کننده ھرگز دستگير نشد

  .  استامريکاخاموش کردن رئيس جمھور ھای خود رأی 

  :رامپ انتخاب شد، واکنش دبير کل ناتو در روزی که ت

فرمانی . ضمانت امنيتی ناتو برای اعضاء، يک تعھد است: ينيس ستولتنبرگ از بروکسل" رويتر گزارش می دھد،

  ."مطلق و بدون ھيچ شرطی

او بايد و.  که او و ناتو باھم، بايد باز نشسته شوندئیدر جا.  معنای آن اين است که در اينجا ترامپ ھيچ کاره است

می را که برای محاصرۀ روسيه در کشور ھای ھمجوار مستقر کرده جمع واوکراين را تخليه کرده و تمام تسليحات ات

 برای اھداف تجاوزگرانه و امريکا توسط ١٩۴٩، در سال ) ناتو(سازمان تروريستی اتالنتيک شمالی. کرده و برود

ولی .  مورد ھجوم ھيچ کشوری قرار نگرفته اندامريکاز اروپا و از آن تاريخ ھرگ.  ايجاد شده استامريکاغارتگرانۀ 

حال زمان تخته کردن ناتو فرا رسيده .  اين ناتو بوده که ھمواره به ديگر ممالک حمله کرده و غنائم را غارت کرده است

  .است و اروپا ارتش مستقل خود را خواھد داشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 او بايد اين کار را  بسيار عالی است. ۀ برجام را پاره خواھد کردترامپ در سخنرانی ھای خود ابراز کرد که پيمان نام

جای پيمان نامۀ مجدد با ايران، مردم ه ولی ب. چون اين عھد نامه چيزی جز خفت برای ملت ايران نبوده است. انجام دھد

  . ی عمومی را از او دارندئجھان انتظار خلع سالح ھسته 

  %٩٩آزادی برای قھرمانان 

  چلسی مننينگ-انژ            ادوارد سنودن        بردلیجوليان آنس

  جھان ھرگز نه ھولوکوست را فراموش خواھد کرد و نه فلسطين را

  %٩٩پيروزی باد طبقۀ پايه در 

  بيائيد ھمه برای فراموش شده ھا قيام کنيم

  ٢٠١۶مبر   نو١٢جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان          وين 

 

  


