
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش

        ٢٠١۶ دسمبر ١٩
  

  تالش قبل از زوال يک در صد
   ھمراه با شادمانی جھان"حلب"و آزادی 

  

وری اربابان صھيونيست امپرياليست خود، تتخت امپران ، برای نجات کلينت - خدمتگذاران راستين يک درصد، اوباما 

  . و پا می زنند در تالشی تلخ دست

اين آتش افروزان جنگ ھای نيابتی، اين قاتالن کشتار جمعی و اين دزدان معادن ملل، قادر به تحمل شکست خويش 

 و برای حفظ  شان بھره می گيرنداز اين رو از ھر حقه ای که در چنته دارند برای ابراز وفاداری به اربابان. نيستند

  . ابزار قدرت در دست، بر پايداری مصراند

، امريکاآزادی حلب ، تارو مار شدن ارتش اسالمی .  امانشان را بريده استامريکاشکست در خارج و شکست در داخل 

.  يوانه اشان کرده است از سوی ديگر دامريکا کلينتون از يک سو و باخت در انتخابات رياست جمھوری -ابداعی اوباما 

ی وابسته به  رسانه ھا اعالم می کنند وامريکاحال مسبب  اين باخت را، دخالت پوتين و ويکی ليکس در انتخابات 

ل آراء الکترای کالج ھا رسانه ون کار را به کنتر کلينت–اوباما . ھمه در کوشش اندامپرياليست ھا در انتشار اين اخبار 

  ! "مبست ؟ گفت دماز روباه پرسيدند شاھدت کي. "طالعات سی آی ای را نيز گواه گرفته اند و شھادت سازمان ا اند

  ! ن امپرياليست ھاستی ، ھنوز ھمان دمب اوباما کلينتھنوز چيزی عوض نشده است و سی آی ا

  . رأی می دھند کنندۀ حقايق است ، اين حق راستين مردم است که بدانند به چه کسی ءقطع نظر از اين که چه کسی افشا

. ت ھا بوده استيری نبوده و فقط ناشر اسنادی از واقعنوع جرمی عليه ھيلھمه می دانند ، ويکی ليکس ابداع کنندۀ ھيچ 

  . ری پاره شده استشده است ، ماسک چھرۀ ھيلبا نشر اسناد کنش ھای سياسی او، که در اختيار عموم قرار داده 

ری قرار دارد ، مقابل ھيل  را منفی تشخيص داده اند؟ در اين صورت يک وظيفه در نامريکا رفتار ھيلری کلينتآيا مردم 

  . عذر خواھی فروتنانه و عقب نشينی آرام

آنان .  و تزوير سياسی خود را ترک نخواھند کردءاين مار خورده افعی شده ھا ، به اين آسانی صحنۀ ريا... ولی نه

  . ی اندازندشان مافشاء کنندۀ جرايم تقصير را به گردن 

ن بوده ولی چطور شده که مردم به ترامپ که فقط از طرف  کلينتستريت، والمنتخب مورد نظر صھيونيست ھای 

کنگره معرفی شده بود رأی دادند ؟ به او که در جريان مبارزات انتخاباتی، اعضای کنگره بارھا اعتراض شديد خود را 
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  .ت بھت ھمگان برنده شدعليه نظريات او اعالن کرده بودند، او در نھاي

  . افشای وسيع اسرار پنھان امپرياليست ھا ، از ويژگی ھای انقالبيون عصر نت است

  . آتش افروزان جنگ ھای نيابتی باخته اند ولی تالش می کنند تا باز گردند و بقيۀ دنيا را ھم مثل سوريه ويران کنند

حاال ھم اتفاق تازه ای . و خواھان دوستی با روسيه است. تترامپ در مبارزات انتخابی اش گفته بود خواھان جنگ نيس

با انتخاب رکس تيلرسون به عنوان وزير امور . بعضی از وزرای انتخابی او از دوستان روسيه ھستند. روی نداده است 

  . خارجۀ او، تمام رسانه ھا يکباره ملتھب و بی قرار شده اند که او دوست پوتين است

  . ز اين دوستی ھا بشريت بتواند کمی رنگ آرامش ببيندشايد ا... زھی سعادت

متحد ) که بعد ھا اتحاد جماھير شوروی شد( سوسياليستی ۀ، تمام امپرياليست ھا عليه روسي١٩١٧بعد از انقالب اکتبر 

وان حکومت شوراھای کارگری به عن آنان از ھمان زمان به اولين .  ھمگی در سازمان ناتو گرد آمدند١٩۴٩شدند و از 

حال برای اولين بار فردی شخصيت اين را داشته که بدون ترس از ديگران . خصمی وحشتناک نگريسته اند تا به امروز

  . بگويد، من می خواھم با روسيه دوست شوم

اين بدان معناست که بايد ھنوز به عنوان خصم به  !البته امروز روسيه ديگر سوسياليستی نيست ولی ھنوز روسيه است 

  ! ريستآن نگ

  .ای تمام انسان ھای شريف روی زمين، شما را می خوانم 

  تمام شما را شاھد می گيرم ،

مستقر درتمامی  ناتو،  ھای بالستيک راکتنگاه کنيد و ببينيد که چگونه کشور سابق شوراھای کارگری به محاصرۀ

  . مرزھای ممالک ھمسايه درآمده است

ممالک حمله  بوده که ھمواره به ديگر ) ازمان تروريستی اتالنتيک شمالیس( از جنگ جھانی دوم به بعد ، اين ناتو 

  . ملت ھا را قتل عام کرده و منابعشان را دزديده است. کرده است

  . ناتو سازمان قاتالن ودزدان است

جای ه ان بامريکائيو  . حال اميد بر اين است که با آمدن ترامپ اين حمالت بربرگونه متوقف و سازمان ناتو ملغی شود

  .دزدی و غارت با تکيه بر نيروی کار خويش امرار معاش کنند

ن ااست، ما بايد به مخالف ر رژيم ايران فقط در بلند مدت ميسرييتغ: مايکل فلين، مشاور امنيت ملی ترامپ گفته است 

  . ری بودکه سی آی ای به اپوزيسيون اتحاد جماھير شوروی کمک کرد و کا آنچنان. رژيم ايران کمک کنيم

  . چون نمی خواھد نوکر کسی باشد. اپوزيسيون ايران نيازی به کمک خارجی ندارد

  !به خير تو ما را اميدی نيست، لطف کرده شر مرسان 

 تا ٢٠ی اولين کشور شوراھا،  که بين ول فروپاشؤآقای مايکل فلين ، تنھا ھمان يک اقرار شما، که سی آی ای را مس

ويش را برای شکست فاشيسم قربانی داده است اعالن کرديد، برای تمام انقالبيون جھان کافی  ميليون نفر از مردم خ٣٠

  .است 

مبر برای نجات ارتش اسالميست خود در سوريه، در مجمع عمومی سازمان ملل با جمع  ھفتۀ دوم  دستالش اوباما در

  .  کشور، توسط روسيه وتو و نقش بر آب شد١٢٢آوری امضای نمايندگان 

ی ارتش سوريه در حال پيروزی است ، جان کری وزير امور خارجۀ اوباما عجله دارد و می خواھد  صلح برقرار وقت

ولی وقتی داعش سران بريدۀ ارتشيان سوريه را قطار می کرد، مجمع خواب سازمان ملل، عاجز از امضای ! کند

  .    در سوريه بودامريکاقطعنامۀ توقف کامل جنگ ھای نيابتی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 رد کردن و نجات قاتالن اسالميستی خود ھمراه و در ميان مردم بوده امريکاتش بس ھای توافق شده ، ھدف و در آ

  . که دولت سوريه خواھان تسليم و تحويل اسلحه از سوی آنان بوده است و حال آن. است

  .  در صفحات تاريخ حک خواھد شدامريکانام اوباما به عنوان مزور ترين رئيس جمھور 

  . ه جانب داران سياست او کنيدنگاه ب

موزۀ آلرد پيرسون در آمستردام دو سال پيش برای  نمايش گستردۀ يک دوره از آثار ھنری و جواھرات کريمه از چھار 

بعد از دو سال که اين جواھرات و آثار ھنری بسيار . موزه در کريمه و يک موزه در کيف آثاری را قرض گرفته است

ود داشته است حال می خواھد آنان را به دولت ناتو نشاندۀ اوکراين، تحويل دھد ولی برای ارزشمند را در غنيمت خ

البته ھر ! نگھداری آنان، دادگاه خود خوانده اش در آمستردام صد ھزار يورو از دولت ناتو نشانده اوکراين طلب می کند

  !که تنھا به قاضی رود خوشحال باز می گردد

اين موزه بايد آثار قرض گرفته را بعد از پايان کار . اين يک دزدی در روز روشن است! ئیصد رحمت به دزدان دريا

جانب داری سياسی و دخالت در . ، که از آنجا به قرض گرفته بودندی تحويل می دادئنمايش بالفاصله به موزه ھا

تمندانۀ ميراث ھنری ملل که موزه ھا مکلف و متعھد به حفظ شراف. امورکشورھا مطلقا از وظايف موزه نبوده و نيست 

آن ھا اين آثار نفيس را از موزه ھا قرض گرفته اند و بايد بدون .  ھستند،به عنوان امانت در اختيارشان گذارده می شوند

البد برای .  ماه ھم به روسيه مھلت داده اند تا اگر اعتراضی دارد اعالن کند٣آنان . ھيچ شرطی به موزه ھا پس دھند

  . سيه مبلغ بيشتری را پيشنھاد کرد آثار را به  آن دھنداينکه اگر رو

  .  عظيم در دنيای ھنر غير قابل تحمل استئیاين رسوا

  . به وحشتناکی سر ھای بريده توسط داعش است

 ٢٠٠٠و شھر باستانی ساميان پالميرا )  سال قبل از ميالد مسيح١٠٠٠٠شروع (به ھولناکی تخريب آثار نوسنگی پالميرا 

  .  استامريکائی از ميالد مسيح توسط اسالميست ھای سال قبل

از ترس دزدی، ديگر موزه . خدشه در اعتماد به موزه ھا به تخريب شديد روابط فرھنگی و ھنری ملل خواھد انجاميد 

  . ھا اعتماد به قرض دادن آثار ھنری به ھم را نخواھند داشت

. که کشورشان عضو ناتوست می توانند به ديگران زور بگويندولين اين موزه فکر می کنند که به لحاظ اين ؤنکند مس

  .  نيستئیموزۀ االرد پيرسون آمستردام بايد نشان دھد که دزد دريا.  متوقف شودًاين رفتار بسيار ناشايست بايد فورا

ائيل اسر( در فلسطين اشغالی امريکاصھيونيست شناخته شده ای سفير . صھيونيست ھا ترامپ را محاصره کرده اند

  . شده است) خوانده

  .محک فلسطين است

 نابود با د صھيونيست ھای تيم ترامپ

  ٢٠١۶ /١٢/١۵جبھۀ جھانی  ضد امپرياليست     قدرت زنان          وين 

  

  

  

 


