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 Reports گزارشھا

  

  ید محويحم: برگردان از

 ٢٠١۵ مارچ ٠۶

   چاقو مجروح شدۀک ضربي در اثر االت متحده در سئولير ايسف

  

  شد یک ضارب قرار گرفت و صورت او به شدت زخمي ۀ مورد حملی سخنرانیط Mark Lippert پرت يمارک ل

پرت در سئول يکا مارک ليمرار يست با چاقو به سفيوناليک ناسي اعالم کردند که ی غربیروز پنجشنبه رسانه ھا

  .حمله کرد

Un militant nationaliste armé d'un couteau a attaqué l'ambassadeur américain à Séoul 

Mark Lippert, rapportent jeudi les médias occidentaux.  

embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://https&vthcJeAmpSo=v  

فرد . ستي او در خطر نیمارستان منتقل شد، زندگي صورت مجروح شده بود به بۀي که از ناحیکائيمراپلمات يد

 -یم کيک.  ساله است٥٥ جونگ و -یم کين فرد کي کرد، نام ایس او را شناسائيلوپ. بازداشت شدضارب فوراً 

  . محکوم شده بود٢٠١٠ در سئول در سال جاپانر ين به جرم پرتاب سنگ به سفيش از ايجونگ پ

ً محکوم کردير را قوياالت متحده حمله به سفي اۀوزارت امور خارج غام ير پي سفیس جمھور بارک اوباما برايرئ. ا

  . نمودی بھبودی او آرزویفرستاد و برا

 یايور کیاو اتحاد نظام ن را که به گمای حمله اPark Geun-Hye ی پارک گون ھای جنولیايورس جمھور کيرئ

  . محکوم کرد،االت متحده را ھدف گرفته بودي و ایجنوب
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 کند و دائماً یت مي را ھدایستيوناليسان نايک جري، فرد ضارب ی جنوبیايور کی اطالعاتیس ھايبه گزارش سرو

  . اندازدی تظاھرات به راه می جنوبیايور از جزائر کی گروھیو روي توکیه دعاويعل

ً مخالفت خود را با یت ميريک بالگ را مدين او يعالوه بر ا کا و يمرا مشترک ی نظاممانور کند و در آن دائما

  . سازدیانگ را ناممکن ميونگ ي با پمذاکرهيريسر گن باور است از ي اعالم کرده و بر ای جنوبیايورک

   

  :نک منبع يل

  UM5w0TVW3ixzz#html.20150305/1015024899/international/com.sputniknews.fr://http  

 مبارزه ھنر و ۀگاھنام

  ٢٠١٥ چ مار٥

  

  :ادداشتي

ا و حملي امریس جمھور قبليو بوش ، رئي بر جورج دبلیک خبرنگار عراقيبادرنظرداشت، با بوت حمله نمودن   ۀک

نده صورت ين که در آيا اي نداشته و ی و چه بسا ده ھا مورد مشابه در گذشته که انعکاس رسانه ئیائيامروز فرد کور

اس يات قيد در جناي و عامل آن را باید که بانياي به شمار بی از پاسخھائیکي ۀاند به مثاب توی مین عملکرديرد، چنيگ

  .کا در سراسر جھان مشخص نموديزم امريالير امپريناپذ

ه ی ھایتگستري ھا و جنای که ترکتازیده بر آن است، در صورتيما را عق د، دي واشنگتن ادام د گذشت یرياب  نخواھ

، خشم -ستي نی ھر چند کاف- ی مشابھیکا، با عکس العمل ھايزم امرياليردم مورد ستم امپرکه در اقصا نقاط جھان م

  . نشان خواھند دادی استعمارۀو نفرت شان را از سلط
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