
  ؟؟!!جنگ جهانیجنگ جهانی
  برای دفاع از ایران انکارگرآرایش رزمی مستقل لزوم 

 

: حقایق جاریی انالپوشبرای ... ءو شرکاکا یامپریالیسم آمرشوم استراتژی برسر سخن 

استریتی، وال  –دالری مناسبات ، سرمایه زائی، ارزش افاشتغالرفت پس  ی،عدم تحرک اقتصاد

! «اتحادیه بین المللی » آقای خراباتی تاکتیک برسر  ...ساختاریو همه جانبه های نوبتی،  بحران

 ،ماجراجوئیتوجیه سرزمین پایگاه، در  بیگانه ستیزیخارجی هراسی، پرستی،  نژاداشاعه جهت 

 ،ها قخلترور چپاول، ، ویرانگریبازار گشائی زوری، گریز استعماری، میلیتاریسم کور و احمقانه، 

آسیا و آفریقا و آمریکای التین، ، دور و نزدیک طقامندر مستقل  یاشغال کشورها، ها ملتسرکوب 

به مشام می رسد،  بوی جنگ. و میانه است خاور نزدیکدر بالکان و آسیای صغیر، در منطقه 

، و تجاری صنعتی ،مالیپولی و سالطین نفتی، کلفت های  غولمیان تمام عیار،  ،جنگی بزرگ

بر انحصاری سلط ت... خام و انرژیمواد ، طبیعی کنترل منابعبرای  تغالتو مس بورس و تسلیحات

   .تولید و بازرگانی جهان

 

در دوران معاصر، سرمایه کور عاجل نیاز  ...افسار گسیختهمیلیتاریسم ! «تلخ » این حقیقت 

مختل شده، بکلی ... دمکراسی توطئه و حقه بازی، داللی و کارچاق کنی – نظم مستقرمی رساند که 

نمی گردد، بق مثل سابه بن بست رسیده، ! «آزاد » دنیای نشان می دهد که  .بسامان نیستاصال 

 2991از تجزیه و تقسیم یوگسالوی بسال  – شواهدی هست. پا در هواست... تکرار نمی شود

آرایش نیروهای مبنی براینکه .... و لیبی و مالیق انوبتی افغانستان و عرمیالدی گرفته تا اشغال 

. نگی نداردوزن مخصوص اقتصادی کشورهای ریز و درشت سرمایه داری هماهبا بین المللی 

  ...خشونتبار قرار گرفته یک تغییرشرف جغرافیای سیاسی جهان در 

 

! «نظم نوین جهانی » تروریستی فراخوان با موضوع  ... انقالبات رنگیناگفته نماند که 

 ،شرق امپریالیسم آمریکا و شرکاء درویرانگر استراتژی ! «خاورمیانه بزرگ » طرح اشغالگرانه 

! «کاخ سفید » نوز در دستور کار آقای ه ...خاور نزدیک و میانهدر بالکان و آسیای صغیر، 

، و تحریم های ویرانگر هاتحریک ا و ه تهدیدتمام ... گستردهکارزار مگر اینکه  .بستگی تام دارد

! «مجنون » ترامپ  یجنگ فرسایش ،در یک کالم ،سیاسی و نظامیو  اقتصادینیرومند های فشار

؟ !باشدرگری زنوعی جنگ فقط  ...ایرانسخت کوش مردم علیه بر  یکاجمهور قانونی آمررئیس 

بوی جنگ به مشام می رسد، جنگی بزرگ برای کنترل منابع طبیعی، . دستاز این احمقانه  مهمالت

  . تسلط انحصاری بر تولید و بازرگانی جهان... مواد خام و انرژی



 

فضائی، زمینی و دریائی و هوائی و تجهیزات های ویرانگر، سالحا بآرام نمی گیرد، پنتاگون 

. دارد خلیج فارسحوزه شیخ نشینهای حضور نیرومندی در  ...برای تعرض ر به یراقضارتشی حا

مجاهدین، ند اب: وطنیاوباش آموزش نظامی، تعلیمات برای « و موساد سیا » سازمان ماموریت 

 ،حرفه ایتروریست  ،هزاران سالخجمع کردن +  فارسترک و عرب و کرد و تروریست های 

! «عربی ناتوی » به موسوم  –نوظهور اتحادیه یک در  ...اماراتیقطری و بحرینی و ی و عربستان

. شومی داردقصد ! «کاخ سفید » آقای که نشان می دهد ... گزافهزینه  ،اشرافی ولخرجی این

، می بیند بزرگنه اتسلط بر خاورمیخواب  ،امپریالیسم آمریکا. متوجه کشور ماست ،جنون ترامپ

 ... تاشغال ایران اسبفکر بیش از پیش، 

 

، تماشاگر معرکه باشند نباید ،ایرانصبور و مغرور دلیر و کارگران در یک چنین شرایطی، 

نادیده بگیرند، را  هموطنانسایر رنج  ،معیشتیدست و پا گیر کالت شمانواع با وجود  ،حق ندارند

 مالکان و سرمایه دارانپیکار در قبال ضمن ... بگذارندتنها را ما مند شرافتزحمتکش و مردم 

شهروندی، حقوق کسب برای  وطنیبی نیاز در برابر حکام ... مزد و اشتغال و آموزشبرای حریص 

 ،دینگذار... دیباش همبرای دفاع از ایران آرایش رزمی مستقل خود  ،سنگر میهن دوستیباید بفکر 

ستم و هست، تا ه .بغداد شودما تهران د، نرا ویران کنما یران ا ،آمریکا و شرکاءقیمتی، هر به 

  ... تهگذاشتاریخ وظیفه سنگینی بر دوش شما . دوستدارمش 
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