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  امريکايا فريب خوردگان ساده دل در دام امپرياليسم ) ١(پوسی رايوت

 

  

 

آنھا قويا گول . ھستند دلم می سوزد» پوسی رايوت« اين سه دختر جوان روس که از اعضای گروه راک  برای

خوردند و توسط سازمان غير دولتی که واشينگتن تأمين مالی شان را به عھده داشته و در روسيه نفوذ داده شده است 

 يعنی  مأموريتی که  به روشنی ازد يدگاه پوسی ريوت به مأموريت فرستاده شده بود،. مورد استفاده قرار گرفتند

  .قانونی منع شده است

واشينگتن به . نديشيملی بعد بايد روی ساده دلی شان بيما بايد در وھلۀ نخست اين دختران جوان را ستايش کنيم، و

 تخريب چنين چھره ھای مردمی نيازمند بود تا از دولت روسيه به خاطر جسارتی که در مقابل خواست واشينگتن در

 را ايعنی خواستی که پيش از اين عراق و افغانستان و ليبي. سوريه نشان داده بود، چھره ای ابليسی به نمايش بگذارد

 .به ويرانی کشاند، و ھمان خواستی که در پی تخريب لبنان و ايران است
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 تحت فرمانش در اروپا و ولی با بی حرمتی به آئين مذھبی، يعنی موردی که در خود اياالت متحده و در کشورھای

 قوانين رايج ،انگلستان نيز ممنوع است و به عنوان جنايت نفرت برانگيز تلقی می شود، اين زنان جوان با استعداد

  .در روسيه را نقض کردند

پيش از دادگاھی کردن زنان جوان، رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين نظرش را اعالم کرد و گفت که مجازات 

در نتيجه قاضی نيز زنان جوانی را که فريب خوردگان سازمان غير دولتی که . نھا نبايد سنگين باشددر مورد آ

  . تأمين مالی می شده را به جای ھفت سال به دوسال محکوم می کندامريکاتوسط 

ليغات بعد به من گفتند که پوتين اين زنان جوان را پس از شش ماه آزاد خواھد کرد، ولی چنين موردی به درد تب

فرامين صادر شده به ستون پنجمی که توسط واشينگتن تأمين مالی می شود، بر اين .  نمی خوردامريکاامپراتوری 

  .را امکان ناپذير سازند» پوسی رايوت«اساس است که ھر گونه نرمش دولت روسيه در رابطه با گروه 

 اموال عمومی و خصوصی، حمله به تظاھرات سازماندھی شده توسط واشينگتن، شورش، واردآوردن خسارت به

نمادھای دولتی و مذھبی توسط روسھای فريب خورده ای که به خدمت واشينگتن درآمده اند، جملۀ اين تدارکات و 

پوسی [ترفندھا بر آن است تا اجازه ندھد که پوتين از افکار عمومی ناسيوناليست ھا جلو بزند و مجازات زنان جوان 

  .را کاھش دھد] رايوت

در حالی که واشينگتن به کشتار بخش وسيعی از مردم در سر تا سر جھان . ن چيزی است که واشينگتن می خواھداي

سپس پتياره رسانه ھا، . ادامه می دھد، با انگشت به سرنوشت پوسی رايوت اشاره می کند و آنھا را نشان می دھد

 کنند، و نه ھرگز ابليس واشينگتن، لندن و خريداری شده و يا فروخته شده به غرب روی ابليس روس متمرکز می

  .دولتھای دست نشاندۀ شان در اروپا که دسته دسته مسلمانان را قتل عام می کنند

وقتی يکی از معترضان چينی از واشينگتن . شکاف بين حقوق بشر در غرب و در شرق باور نکردنی است

.  ترک کندامريکا اجازه داد که چين را به مقصد چين به اين شخص» اقتدارگرای«درخواست پناھندگی کرد، دولت 

ولی وقتی جولين آسانژ، که خالف رسانه ھای خود فروخته، اطالعا ت حقيقی دربارۀ غرب منتشر کرده است، از 

ئی، از انگلستان به کشور تبعيدگاه به او امريکااکوادور پناھندگی می گيرد، انگلستان با سر تعظيم در برابر ارباب 

  .ر نمی دھدبرگ عبو

دولت بريتانيا، خالف دولت چين، نقض قوانين بين المللی را به چشم بد نگاه نمی کند، چون که خيلی ساده به ازای 

  .آن از واشينگتن پول دريافت می کند

ھمان گونه که کارل مارکس می گفت، پول ھمه چيز را به رابطۀ ساده تبديل می کند که می توان ھر چيزی را خريد 

  .دولت، شرافت، اخالق، نوشتۀ تاريخی، قانونيت، چيزی وجود ندارد که از خريد و فروش در امان باشد: فروخت و 

دست ه به بلندترين نقطۀ اوج خود رسيده است، و به ھمين گونه در دولت ھای اياالت متحدگسترش سرمايه داری در 

 ٣۵فروشند و به ثروت می رسند، مثل تونی بلر با م خود را برای رضايت خاطر واشينگتن می نشانده که منافع مرد

  .ميليون دالر

خاطر منافع واشينگتن در دورافتاده ترين مناطق جھان، از ه گسيل شھروندان به عنوان گوشت دم توپ برای جنگ ب

ن با وجود چني. جمله خدماتی است که سياستمداران اروپائی در اوج بزھکاری به ازای آن پاداش دريافت می کنند

ماھيتی، آن را به نام دموکراسی اروپائی بازشناسی می کنند، مردم اروپا و بريتانيا ھيچ کاری عليه سوء استفاده 

اگر .  که برای منافع اياالت متحده صورت می گيرد نمی توانند انجام دھند و اين شکل تازه ای از بردگی استئیھا

  .  ھستندامريکار بردۀ امپراتوری کشوری ھم پيمان واشينگتن است، مطمئنا مردم آن کشو
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Article original en anglais : 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32415, le 19 août 2012  

 

  :پی نوشت 

١( Pussy Riot Пусси Райот  

در حالت (»شورش آلت زنانه«به شکل تحت الفظی به معنای ...) روسی و (به زبان سيريليک » رايوتپوسی «

 تشکيل ٢٠١١ راک و فمينيستی روس است که در سال –نام يک گروه پانک » پوسی رايوت«است، ) جمعی

در سال . ندسکو پرفرمانس ھنری معموال ممنوع برگزار می کن برای اعتالی حقوق زنان در ماين انجم. شد

دعای « پس از ٢٠١٢ گست ا١٧.  گذاشتء عليه انتخاب والديمير پوتين پرفرمانسھائی را به اجرا٢٠١٢

  . به دو سال زندان محکوم شدند،در کليسای ارتدکس که به بی حرمتی به مناسک مذھبی تلقی شد» پانکی

وشته اطالعی از سازمان غير دولتی توضيح باال از ويکيپديا برگرفته شده و روشن است که فردی که آن را ن(

  ...)و نقش واشينگتن در فعاليت ھای اين گروه نداشته است 

  در يوتوب می توانيد دست کم اين دو لينک را ببينيد

c6iIknbwzHB=v&1=NR&creenends=feature?watch/com.youtube.www://http  

1=NR&jDTKsKfmPPM=v&endscreen=feature?watch/com.youtube.www://http  

  

  تفسير گاھنامۀ ھنر و مبارزه

سی آثار فرھنگی و ھنری به اصطالح پيش از اين در وبالگ ميان فرھنگی ايران و جھان که به برر

آلترناتيوھای اپوزيسيون ھای ايرانی در غرب اختصاص دارد، يکی از مواردی که ھميشه سعی کردم نشان 

  دخالت قدرتھا و دولتھا و چگونگی آن در جھان ھنر بود و نشان دادم که چنين آثاری مشخصا به دھم، مشخصاً 

  .ف بوده و در واقع به جھان ھنر تعلق نداشته و ھرگز نيز نخواھد داشت دچار انحرا،دليل ھمين رابطه با قدرت

نيز يکی از موارد ديگری است که نشان می دھد که سوء استفادۀ محافل قدرت از » پوسی رايت«ماجرای 

  .جھان ھنر تا چه اندازه وسعت داشته و رايج می باشد

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

270/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

  ٢٠١٢گست ا٢٨

“Pussy Riot” ou les dupes infortunées de l’hégémonie américaine 

32526=aid&va=context?php.index/ac.mondialisation.www://http 

  ٢٠١٢گست ا٢٧مرکز مطالعات جھانی سازی 

 

 


