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  Von Markus Bernhardtکوس برنھارد رما: نويسنده

  .ن .م :برگردان از
  ٢٠١۶ مارچ ٣٠
  

  ده ھا ھزار نفر برای صلح
  

ِرھپيمائی در روز عيد پاک عيسوی   ، برای ھمبستگی با پناھندگانعليه جنگ و ترور: ِ

  
  .ِبيشتر از ده ھا ھزار انسان در آخر ھفتۀ عيد پاک مظاھره کردند: عليه جنگ و عوامل جنگ

  Foto: Daniel Maurer/dpa: عکس از

   

راه پيمائی  ِبه مناسبت.  شھر از شھر ھای المان در آخرھفتۀ گذشه جنبش ھای صلح به وقوع پيوست٨٠در بيشتر از 

ِابتکارات منطقه ئی به صورت غيرمحوری ) از روز جمعه تا روز دوشنبه (Ostermärsche ِيد پاکسنتئی ع

 –سازماندھی شده بود، که شرکت کنندگان عليه مأموريت ھای نظامی المان در خارج، عليه سياست جنگی امريکا 

  .گان، تظاھرات کردندِ ناتو، ھمچنان عليه افزايش تبلغات نژادپرستانه به ضد پناھند–اتحاديۀ اروپا 

ِدفتراطالعات صلح و آينده " ِنمايندۀ نھاد به نام "   Horst Trappَھورست ترپ "آقای  ِInformationsstelle 

Frieden und Zukunft  " مبارزه عليه عوامل " خواست محوری جنبش صلح: "َ ام ماين توضيح داد- در فرانکفورت

ميليون انسان از جنگ، از آزار و اذيت، استثمار اقتصادی، تغيرات  ۶٠ِدر سراسر جھان . فرار، يعنی جنگ است
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.  که تا حدودی توسط سياست ھای کشور ھای نيمکرۀ شمالی ايجاد شده است-ِاقليمی و از نبود اميد به آينده فرار می کنند

  ".نيادی فرار رسيدگی کردِعوض مبارزه عليه پناھندگان و محکوميت آنھا، بايد به عوامل ب" اظھار کرد، " َآقای ترپ " 

َموضوع تظاھرات عيد پاک در شھر گرونو مربوط به ايالت نورد راين ِ ِ وست فالن -ِ ِnordrhein-westfälischen  

ِ نفر در مقابل تأسيسات غنی سازی اورانيوم و ھمچنان مقابل ٢٠٠به روز جمعه در حدود . بيشتر انرژی ھسته ئی بود

ِزار تن فضالت اورانيم، تظاھرات کردند ھ۶٠ِمحل نوساخت جھت نگھداری  ِشتفن کوبل . " ُ َ ِStefan Kubel  " مربوط

چطور امکان دارد، که : " چنين انتقاد کرد" Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen "به نھاد 

َم  شھر گرونو برای ی بحث می شود، اما در عين زمان فابريکۀ اورانيوئدر المان در رابطه به خروج از انرژی ھسته  ِ

ِمدت نامعلوم، به يک دھم از تأسيسات ھسته ئ   ِ."ی جھان اورانيم می فرستدِ

ِھمچنان در شھر ھای بيبخ،  بروخکوبل در ھسن، کمنيتس، ايرفورت و اليپزيک تظاھرات  ِ ِ ِ ِ صورت " جنبش صلح"َ

ھنوز !" ھرگز دوباره جنگ! ھرگز دوباره فاشيزم" کيد کردند، که شعار ھایأدر بسياری از شھر ھا سخنرانان ت. گرفت

" جنگ سرد"ِتظاھره کنندگان عيد پاگ، در رابطه با ازسرگيری دوبارۀ يک. واقيعت عينی خود را از دست نداده است

آنھا خواستار . طبق اظھارات آنھا، خلع سالح و غير نظامی سازی يکی از ضرورت ھای روز است. ھشدار دادند

را به يک سياست تنش زدا  و راه حل مدنی برای درگيری  لحه شدند، و اميدواری شانسصادرات اممنوعيت فوری 

  .ھای بين المللی ابراز کردند

به مناسبت عيد پاک روی ) بيشتر از سال ھای گذشته( ِدوستداران صلح از  ھزار ٢در برلين به روز شنبه در حدود 

 Föderation موکرات کارگریدراسيون انجمن ھای دفنمايندۀ "  اردوغان کايا. "سرک ھای برآمدند

Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) "  يک  قدرت ِ بزرگ شدن، که اميد لمان به  اِاز آرمان دولت

دولت ترکيه را متھم به يک " آقای کايا" عالوه بر آن، . ًالح در جھان است، شديدا  انتقاد کردسچھارمين صادرکنندۀ 

 داعش -ِ دولت به اصطالح اسالمیهاز يک طرف اين کشور بخشی از ائتالف علي. " و خطرناک ساختبازی دوطرفه

 اروپا به خاطر دفع پناھندگان، دولت ۀاتحادي" او انتقاد کرد،  که ". است، و از جانب ديگر از داعش حمايت می کند

لمان ادولت . ز مسير ترکيه صورت می گيردِاما تمام قاچاق نفت داعش ا ترکيه را سخاوتمندانه کمک مالی  می کند،

ًی را که به ترکيه می فرستد، از ترکيه مستقيما به داعش سپرده ئنمی تواند، به طور کامل اطمينان بدھد، که سالح ھا

  ".نشوند

 از  محل اين رھپيمائی. ده ھا نفر در راه پيمائی عيد پاک سھم گرفتند)  ھولشتاين –ِايالت شلزويک ( ِ در شھر الد لوند 

ِيادبود اردوگاه اسيران يھودی برای جنگ ھای " لمان اآغاز و در مقابل اردوگاه نظامی ) درزمان جنگ جھان دوم(ِ

ِ به نام برامشتت ه ایدر منطق"  elektronischen Kampfführung der Bundeswehr« (ELOKA)الکترونيک 

َزيگلند  کوپرز "  خانم .  خاتمه يافت-  جائی که جاسوسی نظامی صورت می گيرد–Bramstedtlund لوند ِ ِ Siglinde 

Cüppers " فون ھای ھمراه را در ِيلاز اين جا می توانند،  تمام ارتباطات راديوئی و ت"در سخنرانيش انتقاد کرد، که

  . مختل سازند وکنترول استراق سمع، لمان، ا اياالت ۀمنطقه و در ھم

  : منبع

Junge Welt 
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