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                                                  نیست جنگ روابط جنسی ،                         

Engage in Sex, Not War                                                                                                             

،   برآمد و  بیل کلنتوندر طول مد ت رسوا یی  جنسی  :  انفارمیشن کلیرنگ هوس

بعنوان یک زن بی پروا درامور جنسی ، بصفت  یک فرد  دموکرات  با   هیالری تظاهر

یک فرد را بعنوان  یک عامل سیاسی  رد نمود ، یا به   اندیشه ء مترقی ، زند گی جنسی

زند گی   مترقی به حیث  شخص دموکرات  وبا اندیشه ء  مد نی و  هیالریعباره دیگر  

دی پنداشته  سی را  بمثا به  یک فکتور  عا  جنسی  ویا روابط  جنسی  یک شخصیت سیا

جز بیش از دست گهانی چیزی بطورناچه شد که اکنون ولی .توجه نه نمود وبه آن چندان 

رابه عدم   واقعی  رابطه جنسی  ون تامین شده و بد  ق قفل در اتا نی اندازی  سن نوجوا

یسته   ید  یعنی  موضوع رابطه جنسی را مناسب وشا یل  وتعین مینما سی تبد سب سیا تنا

                                                    .                                 سی نمیداند به موقف  یک شخص سیا

بیلی بوش  بین نه  که آمد ؟ چه کسی بود؟  که  گفت وشنود ومکا لما ت عاشقاکی بود    

(Billy Bush ) دونا لد ترومپو (Donald Trump ) را  هنگام خلوت  در اتاق قفل شده

وجنسی   نه  شقا آن گفت وشنود عایازده سال قبل ازامروزثبت وریکارد نمود؟ چه کسی  

ثبت وضبط  شده را برای مدت  یازده سال  پنهان نگه داشت ؟  هدف از حفظ ونگهداری  

در طول همین یازده وبازچرا این موضوع  چه بود؟ ترومپو بیلی این نوار ثبت شده بین

ا سی  بین  منتشر نشد و این نوار  ثبت وضبط شده  تنها  قبل  از دومین مناظره  سی سال 

ازطریق مید یا  به نشر میرسد که مفهوم  آن برای همه دونالد ترومپ و  هیالری کلتنون

                                                                                     . ترومپاز  هیالری اشکار وهویدا است  وآن هم  بخا طر سبقت جویی 

از کار وفعالیت  یک انسان   جریان که ثبت وضبط  هرگونه ارتباط و رداز یاد ب  ید  نبا    

اصول واساسات  پذیرفته شده  مصونیت شخصی و  از حریم  خصوص  او کاماًل مغایر 

هیچکس حق  ندارد  که   میباشد وازنظر قانون  مد نیت  از رعایت  روش وسلوک وآداب

 نداشته میشودپقانونی   غیر ان اندازهروش به هم این ،نما یدمکا لمات یک شخص راثبت 

راازداشتن رابطه جنسی ( Monica Lewinsky)مثل  زنی که  اعتراف  مونیکا لونسکی

مورد پیگرد   با بل کلنتون در نوار ویدویی ثبت  نموده بود ولی درآنزمان این زن  هرگز 

اما اکنون ؟ ته شد ویا ازآن اغماض صورت گرفتنادیده گرفاووجرم قانونی قرار نگرفت 

به تعلیق  می افتد   جمهور  ریس دو  ت بین سبا در منا بیلی بوش  تداخل چرا موضوع 



از طریق نمایش  دونالد ترومپبا وجودیکه  اعترافات  او را ازداشتن  رابطه جنسی با  

                                                                                                    . تلویزونی به نمایش میگذارند 

شما  اگر دست اندازی های وارتباط جنسی  یک مرد را همچو  به اندازه زره ء از         

نمک درنظر گیرد  این بدان می ماند که شما داستان ماهی گیری خودرا به دیگران  بیان 

خودعلناً از  روابط  جنسی  پنها نی خود  با    بل کلنتونهمانطوریکه ریس جمهور . نماید

میتوانیم   سخنرانی  پرده برداشت واعتراف نمود اگرحافظه یاری نماید  مونیکا لونسکی

موتر  :را که به کارگران یخن آبی  ایراد نمود بیا د آوریم  که او چنین گفت  بیل کلنتون

فرش ازعلف سبز مثل فرش چمن با  خواب گذاشته شده بودکه در بین آن  تخت  ام پیکپ

ازگذارشات   سی بتا  بلی   چرا اینطور؟  که  میدانید وشما  بود  شده پوشیده   مصنوعی

قصر   مختلف  ن زیبا وقشنگ که در بخش های ری از زنا گزارشگران قصر سفید  شما

سفید کارمیکردند  لباس های نیمه برهنه وچسپ  ونازک وحریر مانند بیدون زیر پوشی 

درقصر  هیالریتا زمانیکه  نبال التفات جنسی بیل کلنتون کشک میدادند بد داشته و به تن

یکی ازعجوبه  این بود که اگرکارمندان مخفی با باز رس از انطباق .سفید  قد م میگذارد 

                                                                                .شت  ا درمیان میگذ را س چیزی رمز وکود لبا

ل نما یا ن  سک  پوشا ن  ویا به ظاهر چهره  بد با ید اذعان نمود که یک فیصد از ما     

بعنوان نا مزدجمهوریحواه  کناررود واز نامزدی خود   لد ترومپ دوناتقاضا دارند  که   

معه به جای سوال است وآن اینکه  چطور شده میتواند که دریک جا –صرف نظر نماید 

شخص به ریاست جمهوری ید شدن  کاندادعای رعایت ازدموکراسی واز انتخاب مردم از

به  کناره گیری  صرف نظر صورت گیرد وقبل از انتخابات  شخص کاندید شده را وادار

از روند انتخابات نمود این گروهک های  کوتاه نظر وکم اندیش  نباید چنین یاوه سرایی 

نمایند چونکه هیچکس  نه گفت ویا نخواست بگوید که بل کلنتون باید ازریاست جمهوری  

قصر سفید را ( Oval Office)ر کشیده شود  با وجود یکه  او د فتر  بیضوی ف وکنا حذ

استفاده با زی های  جنسی وعیا شی خود قرارداده بود   آنطوریکه   درآن  زما ن   مورد 

،   ند می نامید( Oral  Orifice)دفتر بیضوی را بنام روزنه ای دهن قصرسقید  کارمندان

اعضای جمهوریخواه درمجلس نمایندگان خلع وحذ ف بیل کلنتون را از ریاست جمهوری  

جنسی او نمیخواستند  بلکه خواست  آنها به نسبت دروغگوی  ایاالت متحده امریکا روابط

بیل کلنتون بود که در ابتدا  از اظهار نظر به ارتباط روابط جنسی خود  خودداری  نمود 

اما  درپهلوی آن مجلس ثنای ایاالت متحده امریکا  موضوع روابط  –ویا منکر از آن شد 

را مضرنه پنداشتند ویا   جدی  درنظر  وموضوع دانستند جنسی بیل کلنون  را کم اهمیت

                                                                                                                                                                                .نگرفتند 

 ست اندازی  های شوخی ها و د  را به ارتبا ط  تشوش من   آنچیزی  مهمی که زمینه     

زد ویا مایه نگرانی من میشود  اینست  که درجلو ویا  جنسی دونالد ترومپ فراهم میسا   



درمقابل ما  وضیعت خطرناک از فشارها وتالش های مزبوحا نه ء خیر نیا ندیشا نه ای 

مله وتجاوز  باالی ر  تحریک  به حط گتن  بخانواشباالی ( Neocons)نومحافظه کاران 

اقای   واشنگتن  ومبلغ ارشد از نیوکان ها ی -شد نیروهای سوریه وروسیه درسوریه میبا

به تغیر  که   علناً از ایاالت متحده امریکا  خواست ( Carl Gershman)کارل گیرسمن 

                                                                   .رژیم در روسیه عاجاًل داخل اقدام شود 

تنش ها وخصومت ها  نظر به هر زمان اکنون  که همینپوشی نمود چشم  یدو نبا           

دیگر  میان دوابرقدرت هسته ای جهان در اوج ودرقله ای از مخا لفت ها رسیده است اما 

! مهوری  نمی با شددرانتخابات ریا ست جفکتوری عا مل  ویا لفت ها این تنش ها ومخا 

جدی  و  ناک خطر موضوع   ولی جای تعجب دراینجا است که امریکایی ها چرا  به این

.                                                                                                  بی پروا هستند 

درصد از  ( 91)و  امریکا یی  ها یدرصد از رسا نه ( 99)چا نچه همه میدانیم  که       

خود  یعنی  نه های متعلق به یک قیصد  باالی جامعه  به شکل تیم واحد  علیه مردم  رسا

نچه   علیه مردم امریکا صف بسته اند  وبرضد دونالد ترومپ به مبارزه  پرداخته اند  چنا

 ترومپو  یالریه  بین   که   جمهوری  یت علیه ترومپ در مناظره دوم ریاست این ضد

 Martha) مارتا راداتس  حبه ومصا  بحث  در مثل ر شد  صورت گرفت بوضوح اشکا

Raddatz) در(ABC  )واندرسن کوپر (Anderson Cooper)  درCNN  )  که همه باهم

پ  گفت خوب تروم با هیالری کلنتون یکجا علیه دونا لد ترومپ بسیج شده انددریک تیم 

ضد  گویی (  جنون ) در صد ازمردم فهمیده اند  که  هستری  ( 99)سه دریک   اکنون 

بواسطه فاحشه ها بخا طر  نگه داشتن مردم دراسارت اقتصادی ودر دونالد ترومپ علیه 

رسانه  حمایت از هیالری   htts://www.rt/USa/362298.میشود   جنگ دامن زده

                                                                                                                          .کلنتون

به ارتباط  شوخی   دونالد ترومپما همه میدانیم  که هستری وجنون یاه گویی ها علیه     

مقاصد همآهنگ میباشد  ،  دراتاق قفل شده ارکستری  برایبیلی بوش های جنسی اش با 

دراظهارات   دونالد ترومپاما نگرانی ازمیا ن تهی  وپوچ بودن  این  همه  تبلیغات  را 

شخصی  خود از عالقمندی جنسی  اش  به یک عضو جذ ا ب  از جنس  مخا لف  بیان 

                                                            .                   بود شده  وتحریک که او یک فاحشه ویک زن هرزه   ومیګوید  میدارد

today show 20161009  -bush-billy-http://www.chicagotribun,com/ct

story .html                                                                                                                   

                                            است ؟( heterosexual sex )آنچه که دراینجا درجریان است ایا از جرم جنس مخا لف

بصفت  اشیاء   هند  کهکه زنان هرگز نمیخوامیگویند ( طرفداران آزادی زنان) فیمنست ها

 زن هاکه های بعضی از لباس  یند که وت مینما گرفته شوند ولی چنین قضانسی درنظرج

      فت گس میتوان پ مینمایند  جلب را بخود مردها   وتوجه شد  میبا شند تحریک آمیزمی پو

http://www.chicagotribun,com/ct-billy-bush-


بازارپوشاک برای زنان  در خوبی داوران   یهاین فرض بادرنظرداشتطراحان لباس   که

د پاریس مورخ اول  هستند دراینجا نیز اختالف نظر وجود دارد چنانچه دراخرین نمایش م 

که در آن    لباسی را به تن داشت  (Vivienne westwood) ویست اودوین اکتوبروی 

:                                                                                                                 اندام جنسی زن که درلباس  نمایش داده شده بود به  نمایش  گذاشت

https://sputniknews.com/photo/201610071046086772   تصا ویرهفته در

.                                                                                                                        کتوبرهفتم ا

زن  ویک طراح فیشن شو بریتانیاوی  ( Vivienne westwood) وی وین ویست اود    

د وملکه انگلستان  به او میباشد  که دوبار جایزه طراح انگلیسی  را درسا ل  بد ست آور

ت اش  ما را به نسبت خد( DBE)عنوان ویا لقب خانم اشرافی فرمانده  امپراتوری بریتانیا

                                                                                                            .  درطرح ودیزاین م د وفیشن عطا فرمود 

باکینهام ، از نمایش  خانم ملکه انگلیس در مراسم ودرجشن از بزرگداشت خود در کاخ   

نیکر »ون شورت  با دامن کوتاه  بد که او( vivienne westwood)وی وین وست اود 

  نم وخا یش می چرخید به تماشا نشسته بود   در محوطه کاخ  هنگام نما «زیردامنی ویا

را به معرض تماشا گذاشت که  زمینه  جلب  توجه   ت حرکاآنچنان  وین اوست اود  وی

 ت  نغز کلما  ادای   با  وی وین اوست اودیش  وشو  ،  وبعد از نمارا فراهم   عکاسان 

یز  گان هیجاننما ییش  خود انتظار داشتم  نتیجه   اظهار نمود از آنچه که من از این شو یا

.                                                                                                                      ت  انتظا ر  آن را نداشتمکه اصاًل با این جذ ا بیست اوردم  را بد

هییتی از  توسط(  Vivienne ewstwood)وی وین اوست اود (1121)دراوایل سال    

( New Elizabethans   )الیزابت جدید  بعنوان نگران  مورخان وروزنامه ،دانشگاهیان 

.                                                                                           که تاثیر عمده برانگلستان داشته درهمین  سن وسال انتخاب ومسمی گردید

زنان  جوان وخوشگل را اگر مورخان درست گفته باشند درقرن هژدهم درانگلستان        

که ( خیس)درلباس  تر ( evening social functions)در شب کارکرد های  اجتماعی 

وبخش ها وقطعات تحریک آمیز آنها به چشم میخورد وباعث  چسپیده می بود ه بدن شان ب

ا ن  فریبند گی مردها میشد  بمالقات می پیذیرفتند چنانچه حسب روایات  برخی از این زن

ترو بجان چسپیده  در گذشته اند وآنها  این نوع لباس های مبتال شدن به سینه بغل نسبت

                    .                                                                                                                            را  به صالح خود  بخاطر  جلب توجه  جنس مخا لف خود  می پوشید ند

چندی  اکنون شرکای جنسی رباتیک  برای اقایون ازسوی دیگر براساس گذارشات         

ت  گذارشا –خارق العاده میباشد   متاع  ویا  چیزی  وخانم ها ساخته وخلق  شده است  که

دگیر حاکی از آنست  که مردان جوان جاپانی  در روزهای تعطیالت خود  با برنامه های  

خودرا  بعنوان    برنامه جنسی  این  آنها    جنسی خود  نه با دوست دختر  به سفر میروند

وابستگی    ، (homosexual)ز  همجنس با پیشرفت  در تاید از اجتماعی بودن خود  از 

لف  مخا  جنس   با  جنسی   رابطه جنسیت ،  تغیر  پیشرفت جنسیت، ( Lesbian)به زن 



(heterosexual)ده اند  که این خود ازنظر عجیب وغریب   بدست  آورده ویا کسب نمو

.                                      ف سیاسی است  عمل نادرست است  تنها انگیزه جنسی به جنس مخالف یک هدسیاسی 

لند  ن بوت های کروه ب که زن ها میتوانند  با پوشیدا  درفرجام  به این نقطه میرسیم م     

پیراهن وباالتنه های مرغوب وحریر که بتوانند  با بادامن های کوتاه وچسپیده  به سرین  و

زیرین  وسینه های برهنه خودرادر معرض  دید  مردها   بخش ها وقطعات  تحریک آمیز

دها بخاطر توجه  مردها  قرار دهند هنر  بس سترگ است  دراینجا تصمیم  مربوط به مر

د  اما مردان شهوت نبکن همچو خانمها ودوشیزه ها چه بایداست که با دید وروبرو شدن با

ران هستند اگر  آنها این را بخاطر بسپارند ویا یاداشت نمایند که آیا زن ها  به این طریق  

میخواهند واقعاً توجه مردها را بخود  جلب نمایند ؟                                                                             

کرات فوق  هیالری کلنتون درانتخابات ریاست جمهوری  به دلیل لذا بادرنظرداشت تذ    

.                                                                              است  اینکه  دونالد ترومپ به زن ها عالقه جنسی دارد برنده 
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