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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش 

  ٢٠٢٢ اگست ٠٧
  

 امريکا مين سال بمباران ھيروشيما توسط ٧۵سالگرد 

  و انگليس در ميان چپ جھانامريکار نفوذی ھای کلش

 ٢٠٢٢ت سگ ا۶- قدرت زنان - جبھۀ جھانی ضد امپر ياليست

ملل متحد از جھان و گوترش دبيرکل توني، آن١٩۴۵  درامريکاھيروشيما توسط  امروز در مراسم ياد بود بمباران 

 .می متعھد شوندوخواست تا به خلع سالح ات

اتحاد . ، چنين پيشنھادی می شودامريکامی ھيروشيما و ناکازاکی توسط و بمباران اتۀاين اولين بار نيست که بعد از فاجع

روی ی روسيه بعد از اتحاد جماھير شوو دولت ھا. ن را پيشنھاد می کردجماھير شوروی سوسياليستی نيز ھمواره آ

  . ھمواره از پذيرش آن سر باز زده استامريکاولی . نيز، از آن استقبال کرده اند

  .کار گرفته ، که برای ابراز برتری خود در جھان باپانج را نه برای تسليم یاتوماران بمب امريکا

 تنھا باز جاپانو . فتن پايان يايبرفراز پارلمان برلبا افراشتن پرچم اتحاد شوروی  ١٩۴۵ ماه مه ٨جنک جھانی دوم در 

 د نبوجاپانی دو شھر اتوم تسليم می شد و نيازی به بمباران ۀ قوای متحدين آمادۀماند

با  ،شروع کرد و تا  به امروز را ر خود مورد نظ به تمام کشورھای جنگ افروزی و حملهامريکا، بعد از آن فاجعه

 و حاضر به خلع سالح غارت ديگر ممالک و تخريب جھان بر نداشتهو م ز تھاج دست ا،تکيه بر تسليحات ھسته ای

 .نشده است ھم ھرگزی اتوم

ی اتوم و گسترش سالح ھای ء بقاۀی را بھانئ موجودات فضاۀی وھم آلود توسط ھاليوود، حملئ با ايجاد صحنه ھاامريکا

کميت  ھمه خواه تر از ھستۀ صھيونيستی حاناک تر و حريص تر وزمين و فضا خطری در ئولی ھيچ ھيوال. کرده است

 عرض انھدام، تمدن انسان بر روی زمين در مآنانگری و سلطه گونه طمع بيمار به لحاظ لذا .  نبوده و نيستامريکا

  .قرار گرفته است

  . اين نظر را اثبات می کندً ، دقيقا١٩۴۵ بعد از امريکانگاه به عملکرد 

  ؛ت ابزار غارت ملل بوده اسً عمالکه. ليه اتحاد جماھير شوروی ع١٩۴٩يجاد سازمان ناتو در ا

کار گرفتن افراد مورد ه انتخاب و اعمال نفوذ درببرای ، ١٩۴٩  در بيلدربرگۀ زير زمينی و دو ساالنجالساايجاد 

   ؛ به آنان و دادن فرمان ھای الزمنظرش به رياست ممالک در جھان
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 برای  پنھان،نفوذیرھای ک گرفته تا ايجاد لشرياور جھان، از قتل عام در کسياليسم دخواھان سوآغاز سرکوب نيروھای 

 شمالی توسط ريایوک. شان تھی کردن احزاب و سازمان ھای سوسياليستی و کمونيستی در جھان از محتوای انقالبی

ی ايگاه نظامبزرگترين پو .  استامريکا جنوبی ھنوز حياط خلوت ريایوولی ک. اتحاد جماھير شوروی نجات يافت

 .  در ھمانجا استامريکا

مام نيروھای ، و مبارزه با ت جھان سوم ممالکۀکودتاھای بيشمار، دخالت در امور ممالک ، مبارزه با رشد و توسع 

 ؛، که تا به امروز ادامه دارداستقالل طلب در جھان

 ؛  بزرگترين نيروی فرسايشی در جھان عليه بشريت استامريکا

 ايجاد سالح ھای ميکروبی در جھان مشغول به ، ۀ خود آزمايشگاه در کشورھای مختلف تحت سلط۴٠٠اد يجا با امريکا 

 امريکا آزمايشگاه ، چھل٢٠٢٢ روریباز ف.  اقدام به قتل عام ملل می کند ھا و باکتری ھا و با پخش انواع ويروس است

    ؛برای ايجاد سالح ميکروبی، فقط در اوکراين کشف شده است

 تسخير و ۀ شروع شده است، که سال ھا پيش برنام٢٠٢٢ روریب ف٢۴وسط روسيه در تاريخ جنگ در اوکراين نه ت

 پولو، در مارياستال- فوالد آزوف  ده ھزار متر مربعی ۀ روسيه، با نفوذ از طريق راه ھای زير زمينی کارخانۀتجزي

 ھای تحصيلی کودکان کتاب. شروع شده بود»  ی آی ایس« دنباس توسط برنامه ريزان ۀ، و بمباران مدام منطقاوکراين

.  استشده ءبه عنوان سالحی نرم افشا" نفرت" استفاده از اھرم با» سی آی ای «ۀ برنامًبا درج نفرت از روسيه، دقيقا

 ؛چنانچه در رسانه ھا نيز غير از اين نبوده است

 کامل اروپا بعيتت و . جلوگيری شدامريکا  با شدت از طرف ٢ جديد و پر قدرت استريم ۀصدور گاز روسيه توسط لول

  ؛پيش رف ، حتا تا مرز خود کشیامريکااز 

 بود، وقتی با شکست امريکا تدوين شده صھيونيست ھای ۀارتقاء ھيتلر برای حمله به اتحاد جماھير شوروی که برنام

 ؛ بودامريکابه نازی لمان ا انتقال تمام دانشمندان رژيم ،امريکااولين گام مواجه شد، 

تمام .  شدء شھر اتحاد جماھير شوروی افشا۴٩ی اتوم و بريتانيا، برای بمباران امريکا طرح ،بعد از مرگ چرچيل 

ر شوروی و سپس  و ديگرامپرياليست ھای تحت فرمان آن، با اتحاد جماھيامريکاجھان، شاھد تناقض آشتی ناپذير 

با اين ھيوالی ضد انسان از بن مردود  ،وع چپناز " انهمي"از اين رو تمام گرايشات آشتی جويانه و . ند اهروسيه بود

 ؛ ھيچ ميانه ای وجود نداردامريکابرای چون . است

.  شروع شد١٩۴۵  از  بعدامريکا اصلی بريتانيا و ۀشعب در دو ،برای انھدام چپ جھان" ر پنھان نفوذی ھا کلش" ايجاد 

  ؛ تروتسکيست تا کنون، با طيف بندی ھای مختلف با حمايت بريتانياۀ شعب۵

 و ھنوز نفس می کشند و در انحراف  نيروھای  چپ جھان مشغول بوده اندتعدادی از بيش از نيم قرن به منحرف کردن 

 ؛چپ جھان فعال ھستند

قادات مائو از اتحاد جماھير شوروی، با طيف ھای متفاوت، در ايجاد  اروپا، با تکيه بر انت- امريکاو بخش نفوذی ھای 

 و اروپا نقش امريکاروی و دور کردن انقالبيون از روسيه توسط نظريه پردازان نفرت پراکنی عليه اتحاد جماھير شو

  ؛بسيار مھمی داشته است

 امريکاجنگ نرم برنامه ش اساسی اين ، نق" نفرت عليه روسيه" درسی کودکان با محور متون ، اوکراينپاکسازیدر 

  ؛ کرده استءرا افشاروسيه عليه 

لشگر پنھان نفوذی ھا از نظريه پردازن تا فريب .  استامريکا ۀرصۀ موافقت با برنام، ورود به ع"شکست اتحاد چپ"

، نفرت اين ونچ...  چرا؟. شوی مغزی می دھند و شستخوردگان ، با دريافت حمايت مالی، انقالبيون را عليه روسيه 
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 امريکاژيک يسترات جنگ نرم جزوت و اسنيروھای مبارزضد تجمع و قدرت گرفتن  ، و تفرقه.می کندی ئجداد ايجا

  است؟

 ايران، از اتحاد و تشکل است که  ماليان در چون رژيم،رژيم ھای ضد مردمی و تمام امريکا. قدرت فقط در اتحاد است

 با  اتحاد. دنواال فرد و يا گروه که قدرتی برای تغيير ندار. ر نگونی می شوداتحاد و تشکل است که باعث س. می ترسند

جماھير شوروی ھم به قدرت اتحاد جماھير شوروی می افزود و ھم افراد و گروه ھای پراکنده را نظم و آرايش اتحاد 

بوده  امريکا به نفع اصله با آن،پس ايجاد ف.  و سر آغاز سوسياليسم جھانی بود و می تواند ھنوز ھم بشود. نی می دادجھا

، سعی در نجات رژيم پوسيده و واپسگرا و ضد انسانی خود دارد، از اتحاد  تازه که ھر روز با شگردیامريکا .و ھست

ر نفوذی ھای کوژيک به عنوان سالح نرم، توسط لشاد تفرقه و انحراف ايدئولو با ايج. کمونيست ھای جھان می ترسد

  .سم در جھان  جلوگيری می کندخود، از رشد سوسيالي

  .بازدارندگی، بازگشت خالص به اصول اساسی مارکسيسم  لنينيسم استزھر اين  پاد

 زدودن لشکر ير شوروی از يک سو، و اتحاد جماھۀبازگشت ھر چه سريعتر روسيه به سوسيالسم لنينی و ايجاد دوبار 

ن راستين به سوسياليسم از سوی ديگر، خلع اوسط معتقد فعاليت چپ جھان، تۀ و انگليس از حوزامريکا ھای ینفوذ

  .انسان متعھد می گذاردوظايف ی جھان را در افق اتومسالح 

کلنل "چون .  باشيمیی ديگراتومگان ديگر برای انداختن به گردن بمباران کنندگل ھای و گر نه بايد، منتظر ديدن حلقه 

ت أھي توسط ،کننده ھيروشيما بود، و در بازگشت، چون يک قھرمانکه بمباران  " امريکاپاول تيبيس اھل ايلينويز 

  !. گلی استقبال شدۀ با حلقامريکا ۀحاکم

 ی در جھاناتومخلع سالح 
 رھبر جمعی در جھان و تمامی کشورھا

 پيش بسوی جھانی سوسياليستی
womens-power.farah-notash.com 
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