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سفير اياالت متحده در سئول در اثر يک ضربۀ چاقو مجروح شد

مارک ليپرت  Mark Lippertطی سخنرانی مورد حملۀ يک ضارب قرار گرفت و صورت او به شدت زخمی شد
روز پنجشنبه رسانه ھای غربی اعالم کردند که يک ناسيوناليست با چاقو به سفير امريکا مارک ليپرت در سئول
حمله کرد.
Un militant nationaliste armé d'un couteau a attaqué l'ambassadeur américain à Séoul
.Mark Lippert, rapportent jeudi les médias occidentaux
v=vthcJeAmpSo&https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
ديپلمات امريکائی که از ناحيۀ صورت مجروح شده بود به بيمارستان منتقل شد ،زندگی او در خطر نيست .فرد
ضارب فوراً بازداشت شد .پوليس او را شناسائی کرد ،نام اين فرد کيم کی -جونگ و  ٥٥ساله است .کيم کی-
جونگ پيش از اين به جرم پرتاب سنگ به سفير جاپان در سئول در سال  ٢٠١٠محکوم شده بود.
وزارت امور خارجۀ اياالت متحده حمله به سفير را قويا ً محکوم کرد .رئيس جمھور بارک اوباما برای سفير پيغام
فرستاد و برای او آرزوی بھبودی نمود.
رئيس جمھور کوريای جنولی پارک گون ھای  Park Geun-Hyeحمله ای را که به گمان او اتحاد نظامی کوريای
جنوبی و اياالت متحده را ھدف گرفته بود ،محکوم کرد.
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به گزارش سرويس ھای اطالعاتی کوريای جنوبی ،فرد ضارب يک جريان ناسيوناليستی را ھدايت می کند و دائما ً
عليه دعاوی توکيو روی گروھی از جزائر کوريای جنوبی تظاھرات به راه می اندازد.
عالوه بر اين او يک بالگ را مديريت می کند و در آن دائما ً مخالفت خود را با مانور نظامی مشترک امريکا و
کوريای جنوبی اعالم کرده و بر اين باور است از سر گيريمذاکره با پيونگ يانگ را ناممکن می سازد.
لينک منبع :
http://fr.sputniknews.com/international/20150305/1015024899.html#ixzz3TVW0w5UM
گاھنامۀ ھنر و مبارزه
 ٥مارچ ٢٠١٥

يادداشت:
بادرنظرداشت ،با بوت حمله نمودن يک خبرنگار عراقی بر جورج دبليو بوش  ،رئيس جمھور قبل ی امريک ا و حمل ۀ
امروز فرد کوريائی و چه بسا ده ھا مورد مشابه در گذشته که انعکاس رسانه ئی نداشته و يا اين که در آينده صورت
گيرد ،چنين عملکردی می تواند به مثابۀ يکی از پاسخھائی به شمار بيايد که بانی و عامل آن را بايد در جنايات قياس
ناپذير امپرياليزم امريکا در سراسر جھان مشخص نمود.
ما را عقيده بر آن است ،در صورتی که ترکتازی ھا و جنايتگستری ھای واشنگتن ادام ه ياب د ،دي ری نخواھ د گذش ت
که در اقصا نقاط جھان مردم مورد ستم امپرياليزم امريکا ،با عکس العمل ھای مشابھی  -ھر چند کافی نيست ،-خشم
و نفرت شان را از سلطۀ استعماری نشان خواھند داد.
ادارۀ پورتالAA-AA
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