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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٣
  

 مقصر جھانی روز :  روس
 عادی سرد و يا بسيار گرم است؟، تقصير ھوا غير. روسھا در ھمۀ مسايل مقصر اند. خوب است که روسھا وجود دارند

  .ازروسھا است

. يک حزب ملی راستگرا، دولت فدرال المان را در حالت سرگيجی و آشفتگی قرار داده؟ باز ھم ھمين روسھا باعث شده

اگر روسھا وجود نمی . انگيال مرکل صدراعظم المان، در عمق پرسش ھای ھمگانی لغزيده است؟ او حدس می زند

 .  المانھا مجبور بودند که روسھا را به وجود بياورندداشتند،

را " خطای دولت"صفحۀ انترنيتی فوکوس به روز جمعه . روسھا ھمچنان به دولت خدماتی خوبی را به انجام می رسانند

ه استخبارات روس با استفاده از افشای پلتفورم ويکی لکس با خبر تکاندھندۀ ای ک: به دست آورد، که ثابت می سازد

جالب اين است که يک مأمور عالی رتبۀ . المان را بی اعتبار و بدنام بسازد ولی حيثت و اعتبار کرملين را باال ببرد

 روسھا اسناد محرمانۀ ارتش المان فدرال را که در زمينۀ ٢٠٠٩در سال : امنيتی با حس کنجکاوی در جست و جو شد

 کشته به جای گذاشت از طريق ويکی لکس آشکار ١٠٠ه زياد تراز بمباردمان دو تانک بار بری بنزين در افغانستان ک

 . مأمور دولت در يک صفحۀ نشانه گيری، ارتش فدرال المان و در مجموع ناتو را به مالء عام رسوا ساخت. کرد

به  افغان غير نظامی را ١۴٢قومندان کالين کسی که امر به خاکستر مبدل نمودن : وی جريان را طوری گزارش داد که

احتمال دزدی بنزين داد، به حيث يک مسيحی گرفتن چنين  تصميمی برايش مشکل بود، اما به حيث صاحب منصب 

خداوند، : که با خود می گفت قومندان کالين جھت عبادت در ساحۀ عبادتگاه کليسا رفته، در حالی" خدا با ما است "معتقد

 . بمباردمان آزاد. ر است که در آنجا آخرين ترديد را از ميان بردارد، به يقين قادانکشاف يابدی که آھن را گذاشت ئخدا او

اگر روسھا موضوع را طوری که به وقوع پيوسته بود آشکار نمی ساخت، حيثت واعتبار دولت فدرال المان باال تر می 

: ًاصال فيصله نشدبود، و ھيچ گاه به جبران خسارات قربانيان مجبور نمی شد، نی، جبران خسارات در مورد قربانيان 

 افغان را ١۴٢ صورت گرفت، امر به آتش زدن ٢٠١۵به عکس نظر به فيصلۀ محکمۀ عالی قضائی در کلن که در سال 

جنايتی را که مرتکب شده بود از [ نگرديد، بلکه تصويبتوسط قومندان کالين، عالوه بر اين که خالف اجرای وظيفه 

جنايتی است که فقط از امپرياليستھا سر می [ل اصيل و واقعی ارتقاء داده شد ،مقام کالين ازيک قومندان به جنرا]مترجم

، روسھا به ھيچ ]جنايت يک قاتل خلق بی سالح به رسميت شناخته می شود از مترجم[تا زمانی که ]. زند از مترجم

  .صورت نبايد از عملی که انجام می دھند، منصرف شوند
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  :افزودۀ مترجم

تاريخ تھاجم جنايتکارانۀ امپرياليسم امريکا و شرکاء به سوريه بر می آيد، حدود پنچ سال قبل آغاز تا جائی که از مطالعۀ 

دولت جنايتکار فرانسه  به صورت غير قانونی به . مداخلۀ نظامی  در خاک سوريه توسط  دولت فرانسه صورت گرفت

 ستراتيژيک امپرياليسم امريکا و شرکاء را حريم  کشورسوريه تجاوز نمود تا اھداف و پالن ھای طرح شدۀ اقتصادی و

بود و از " رژيم اسد"از يک جانب ھدف از تھاجم امپرياليستھا انھدام . با در نظر داشت منافع شان، برآورده بسازند

 سال است که دست تمام ۵حدود . به حيث ھم پيمان و دوست روسيه، ايران و لبنان" اسد"جانب ديکر نابودی شخص 

. يتکاراز امريکا گرفته تا کشور ھای ناتو، روسيه و ايران و لبنان تا مرفق در خون خلق سوريه آلوده استدولتھای جنا

  .ھر کدام با مداخالت خود ھست و نيست سوريه را به يغما برده و خلقھا را نابود و آواره کردند

حق امپرياليسم امريکا و کشور ھای ناتو  اما موضوعی را که در اين نوشته می خواھم تذکر بدھم، اين است که  به کدام 

فقط روسھا را متھم به بمباردمان و کشت و کشتار در سوريه می نمايند؟ تبليغاتی  را که کشور ھای امپرياليستی از 

طريق رسانه ھا به گوش خلقھا می رسانند، طوری وانمود می کنند که فقط قوای نظامی پوتين است که سوريه را بمبارد 

چنانچه در اين اواخر اوالند رئيس جمھورفرانسه می خواھد تا روسيه به اتھام جرايم . مرتکب جنايات می شودمی کند و 

  .جنگی مورد بازخواست قرار بگيرد

 اما اين که قبل از مداخلۀ نظامی روسيه، دولت فرانسه بود که به جنايت در سوريه شروع نمود که  توسط امپرياليسيم 

ن جناياتش ناتو و ھمچنان با ھمکاری عربستان سعودی، اسرائيل، ترکيه و کشور ای ھمپيماامريکا به کمک کشور ھ

ھمين بود که روسيه به حيث ھم پيمان و دوست . شروع نمودند" رژيم اسد"ھای خليج فارس به منھدم نمودن 

وسيه مواضع ر. ، آغاز نمود"اسد"کشورسوريه مداخلۀ نظامی را در سوريه و آنھم به تقاضا و درخواست رئيس جمھور 

را در تقابل با مخالفان " اسد"را توسط جت ھای جنگندۀ خويش ھدف قرار داد تا مواضع " اسد"تند روان اسالمی ضد 

،  پيش مرگۀ شمال عراق به حيث متحد نزديک امريکا و ترکيه می باشند که از )داعش(تند روان اسالمی . تقويت نمايد

را با "  اسد"به ھمين ترتيب دولت  المان است که مخالفان ضد . خوردارھستندحمايت اقتصادی و نظامی امپرياليستھا بر

  . اسلحه مجھز می سازد

مگر امروز دولتھای ناتو که المان و فرانسه و انگلستان در رأس آنھا قرار دارند، با ناديده گرفتن جنايات خود در 

 مورد تھاجم قرار داده و بايد عليه آن اقدامات سوريه، طوری وانمود می کنند که اين فقط پوتين است که سوريه را

  .صورت بگيرد

 دولت المان چندی قبل در بعضی از شھر ھای المان به شمول شھر برلين تظاھراتی را عليه حمالت اخير قوای ھوائی 

ۀ شان حمل در پالکت ھائی که توسط يک تعداد انسانھای سازمانيافته به وسيل. روسيه در شرق حلب به راه انداخته بود

  .می گرديد، فقط عکس پوتين را به حيث تجاوزگربرجسته ساخته بودند
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چه روسھا ھم مرتکب جناياتی شده و می . ف من پشتيبانی ازرژيم روسيه و پوتين است در اينجا نبايد تصور شود که ھد

شوند که می بايد به پاسخگوئی کشانده شوند، در اينجا می خواھم صرف يک جانبه نگری رسانه ھای غربی را زير 

د اوباما، مرکل، اوالند، که اگر چنان نمی بود و در کنار عکس پوتين عکسھائی از جنايتکاران ديگر مانن. سؤال ببرم

قرار داده می شد، در آنصورت تظاھرات مردمی و بی طرفانه و در مجموع عليه جنايات و تجاوزات در ... کامرون و

  . کشور سوريه می بود

تنھا کمپين عليه پوتين بود که به راه انداخته بودند تا دولت المان جناياتی را که خود مرتکب می شود و به خصوص 

 و تجاوزات رژيم اوباما را که ادامۀ سياستھای جنايتکارانۀ بوش پدر و پسر است و به ھمين ترتيب ھمکاريھای جنايات

وی را با تروريستھای که دست به دست ھم دادند، در اکثر کشور ھا باعث قتل و قتال غارت، ويرانی، نابودی و بی 

می " سی آی ای"استخبارات دولت المان با ھمکاری . شاندامانی تا بحران اقتصادی و اجتماعی عميق، گرديده است، بپو

خواھد تا با تظاھرات و عکسھای پوتين روی پالکت ھا خاک به چشم مردم بپاشانند و اذھان آنھا را فقط به جنايات 

يد، مگر در مقابل از حمالت قوای امريکا به يک شفاخانه که باعث نابودی انسانھا گرد. در سوريه سوق بدھند" پوتين"

  .خاموشی اختيار می کنند

قرار گزارشات بعضی از رسانه ھا و نويسندگان امريکائی، امريکا به ميليونھا دالر را در کشور المان جھت تضعيف 

قدرت خلق در اتحاديه ھای کارگری قدرتمندی که وجود داشتند و دارای مزايای اجتماعی متعددی بودند  به مصرف 

 ترتيب شبکه ھا و سازمانھای جاسوسی در تالش اند تا سازمانھای چپی وجنبش ھای توده به ھمين. رسانده و می رساند

سيستم قضائی، نھاد ھای قانونی و رسانه ھای خبری را تحت کنترول . ئی و سازمان يافته را سرکوب و سرنگون نمايند

  .خود دارند

 ھای کشور ھای شمال افريقا را دگرگون رژيم. اوباما کشور و خلق عراق و ليبيا را به خاک و خون يکسان نمود

ساخت، در کشور ھای امريکائی التين کودتا ھا را به راه انداخت و رژيم ھای ترور و دولتھای غير مشروع  را 

  .جانشين دولتھای منتخب خلقھا نمود، که مثال برجستۀ آن را در کشور برازيل و ونزوئال می توان شاھد بود

 و تبليغات شبه نظاميان نئونازی در اوکراين به مصرف رساند که باعث ورشکستگی اقتصاد ميليونھا دالر برای اسلحه

تجاوز عربستان سعودی عليه يمن را تقويت می نمايد و ميليارد ھا دالر را در اختيار دولت . اوکراين و قتل انسانھا گرديد

مريکا و شرکاء در وطنم افغانستان چه بگويم که از جنايات امپرياليسم ا.  اسرائيل جھت نابودی خلق فلسطين، می گذارد

  .مثنوی بيش از ھفت من کاغذ است

پس اوباماست که با تھاجمات به کشور ھا وبا انھدام و نابودی دولتھا و خلقھای آن،  بايد در محکمۀ جنايات جنگی کشيده 

  .گرشود، تا درسی باشد برای ديگر سران کشور ھای ناتو و روسيه و ھر کشورمھاجم دي

  .است) پوتين(طوری که ترجمه را از نظر گذشتانديد، حال ھم مقصر جنايات در سوريه فقط روس 
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