
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

 André Scheer اندری شير: نويسنده
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 

  ٢٠١٨ اپريل ١٩
  

  !جنگ افروزان را سرنگون کنيد
  

  . امپرياليستی دست به تظاھرات زدنداتران تن در بسياری از کشورھا عليه تھاجمھزا" سوريه "ربعد از حمالت ب

  

"  ترومن" مجسمۀ  به صورت نماين می خواھند Athen" آتن"تظاھر کنندگان ضد جنگ به روز دوشنبه در شھر 

Truman را بر اندازند  - Foto: Eurokinissi/Zuma/dpa 

با گاز آشک آور و چماق که در موقع لزوم از آن استفاده می کنند، در " تنآ"به روز دوشنبه در شھر " يونان"پوليس 

مقابل محصالنی که آنھا عليه حمالت راکتھای اياالت متحدۀ امريکا، بريتانيا و فرانسه درسوريه، دست به تظاھرات زده 
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زارش داده است، سه تظاھر  گInternetportal 902.grطوری که پورتال انترنيتی کمونيستی . وارد ميدان شدندبودند، 

دو تن ديگر از تظاھر کنندگان .  در شفاخانه تحت معالجه قرار می گرفتست می بايھاآناز کننده زخمی و از جمله يکی 

"  ھری اس ترومن" تا مجسمۀ رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا بودند سعی و تالش نموده گوياآنھا . دستگير شدند

Harry S. Truman يک روز قبل از آن در پايتخت يونان تظاھراتی  .  سرنگون کنندثابۀ يک حرکت نمادينم به  را

 عليه سياست جنگ کشور امپرياليستی اياالت متحده اشتراک نموده  (KKE)که ھزاران نفر به دعوت حزب کمونيست 

ی دارند، گردھمائی  که جھت يابی کمونيستPAMEبودند، صورت گرفته  و به روز سه شنبه جبھۀ اتحاديۀ کارگری  

  . در مقابل پارلمان يونان بسيج کرده بودند Syntagma-Platz" سينتگما" را در ميدان یبسيار وسيع

" نوارغزه"در . ادامه داردتراضات عليه وخامت جنگ در سوريه  کشورھای ديگر اعتعداد زيادی ازبه ھمين ترتيب در 

Gazastreifenکنندگان بيرق اياالت متحدۀ ياليستی صورت گرفته و تظاھرپر گردھمائی عليه تھاجم کشورھای ام

 سوريه را که رحمالت امپرياليستھا بتظاھر کنندگان )  Xinhua(  آژانس خبری چينی  ازبه نقل. امريکا را آتش زدند

امريکا کنترول منابع کشورش را به اياالت متحدۀ از سپردن که سوريه دليل می دانستند و آنھم بدان يک اقدام تنبھی 

  .امتناع می ورزد

امريکا به نام " ی که در آنھا به طور مثال نوشته شده بود ئبه ھزاران تن با پالکات ھا" بغداد" ھمچنان در شھر 

ھزارنفر به به ده در مرکز شھر دمشق .  دست به تظاھرات زدند،" ملکی سوريه را به قتل می رسانددموکراسی مردم

 عليه تھاجم و تجاوز سه کشور غربی ،استقالل سوريه از موقعيت استفاده نمودهلروزسانسبت سالگرد ھفتاد و دومين 

  .ودندمظاھره نم

  

 :Foto - چماق پوليس عليه مظاھره کنندگان آرام و صلح آميز به روز دوشنبه در شھر آتن

Eurokinissi/Zuma/dpa 
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ه و ھم به روز دوشنبه گردھمائی عليه جنگ به لمان بعد از اولين اقدام خود جوش مردم در آخر ھفتادر جمھوری فدرال 

"  اليبزيک" و Bad Kreuznach"  بادکرويسنخ"گردھمائی در شب عالوه به مناطق ديگر در شھر ھای . وقوع پيوست

Leipzigجناح چپ مجلس نمايندگان المان به روز چھار شنبه به ساعت ھژده مردم را به گردھمائی .  اعالم شده بود

" دولمن" و Köln"  کلن" در برلين دعوت نموده و در شھر ھای Brandenburger Tor" برندنبورگر تور "مقابل

Dülmen ی که بايد حداقل يک ھفته دوام کند، اعالم شده استاتاعتراض.  

 ، حمالت Beijing"  بيجنگ" به روز دوشنبه در Hua Chunying" حوا شونينگ" سخنگوی وزارت خارجۀ چين 

" استفاده از خشونت نارامی اوضاع درمنطقه را فقط  تشديد می کند: " وی گفته است. را محکوم نموده استدر سوريه 

حمالت نظامی را در ،  مقصر بودن اساس احتمال و گمانما به اين نظر ھستيم که غير مسؤوالنه است که فقط به 

  ".سوريه شروع نمايند

  

  "آتن"  امپرياليستی در شھر تظاھرات محصالن  به روز دوشنبه عليه حمالت

Foto: Petros Giannakouris/AP Photo  

  ابتداء طوری که پالن نموده بودند، نتوانستند به روز دوشنبه  (OPCW)ی ئ منع سالح کميامانساز"ھيأت اعزامی 

فاده  به راه بيفتند تا تحقيقات و پيگيری ھای خود را درعرصۀ استDuma" دوما" به سمت Damaskus" دمشق"از

  . ی انجام بدھندئاحتمالی از سالح کميا

روسيه و  ":دپلومات بريتانيائی نقل قول می کنديک  Twitterطبق گزارش دفتر نمايندگی مطبوعات المان که از تويتر 

به . "ورد و دسترسی نا محدود واجب و ضروريست. را نداده اند" دوما"سوريه  ھنوز ھم اجازه ورود و دسترسی به 

 يک ًکه چنين ادعائی را مطلقا دروغ ومعاون وزير خارجۀ روسيه   Sergej Rjabkow" گيج رجيبکوفزر"گفتۀ 

ھنوز تا مسافرت به آنجا : وی افزود. ، علت تأخير در رفتن جای ديگريست معرفی نموداختراع ديگر از برتانوی ھا
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 به TASS" تاس" نمايندگی خبر رسانی روسی دفتر.  دفتر شعبۀ امنيت ملل متحد اجازه نداده استزيراامکان پذير نيست 

  .ً مجددا جنگ ميان گارد ملی سوريه و شورشيان رخ داده استDuma" دوما"روز دوشنبه گزارش داده است که در 

*****  

  :افزودۀ مترجم

ر طرف يعنی چون می دانند که در آنجا چيزی نمی يابند، از يک جانب اجازۀ رفتن بدانجا را نمی دھند و از جانب ديگ

اين ھمان کاريست که امپرياليسم امريکا . مقابل را از طريق رسانه ھای شان مسؤول نرفتن به آن محل معرفی می دارند

ًو انگليس نخست در رابطه با عراق و تجاوز به آن کشور انجام دادند و بعدا در مورد ليبيا با برخورداری از کمکھای 

لمان از عين تکتيک سود جسته، به کمک کالھبرداری ھای ھالييودی موفق شدند ًجنايتکارانۀ فرانسه، ايتاليا و قسما ا

، ليبيا را که باالترين سطح زندگی در تمام افريقا را با دور نمای بھتری  جھان را تحريک نموده در پناه آناذھان خلقھای

  .در پيش داشت، به خاک و خون کشيدند

قھای جھان می دانند که ھيچ حرکت ماشين امپرياليسم در جھت تأمين اينک که حنای شان ديگر رنگ باخته و اکثر خل

زيرا آنھا خود می دانند که درامۀ استفاده از . منافع مردم جھان نيست، می خواھند بدين وسيله جنايات شان را بپوشانند

  .گاز حقيقت ندارد، لذا بايد زمينه چينی نمايند که ثابت نشدن آن را به آن نسبت بدھند

 

  

 

  


