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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢١

  

 مبارزه کردنمی شود عليه تروربا جنگ 

ری از جنگ اتومی و داکتران موظف به داکتران بين المللی برای پيش گي"بخشی از گروه سازمانھای المانی 

 به روز جمعه اطالعيۀ ٢٠٠١به مناسبت پانزدھمين سال ضربات يازدۀ سپتمبر    (IPPNW)" مسؤوليت اجتماعی

  .مطبوعاتی را منتشر نمودند

تمام منطقه را به ھرج و مرج و بی نظمی مواجه ساخته، باعث افزايش مخرب و ويران کننده " جنگ عليه ترور"

ميليون ھا سوريائی، عراقی و افغان، پناھجويانی مستقيم و غير مستقيم ، ستمديدگان و رنجبرانی . نسانھا شده استفرارا

به شمول المان در امور داخلی کشورھای شان، مجبور ]  مترجم- کشور ھای امپرياليستی[مداخالت نظامی  ھستند که با 

تا به حمايت ازجنگ به اصطالح عليه  می خواھند ت المان ، از دول(IPPNW)صلح داکتران سازمان . به فرار شدند

صدور سالحھای المانی می بايد در . و در عوض از طرق غير نظامی به حل معضالت اقدام بورزند ترور ادامه ندھد 

   . مناطق جنگی و بحرانی سرانجام متوقف گردد

در سال ]  مترجم- شور ھای ناتو بر افغانستان بعد ازشروع تجاوز ک[بعد از شروع جنگ کشورھای ناتو در افغانستان 

تجاوز امپرياليستی [در اثنای جنگ عراق .  ميليون افزايش يافته است٤٠ مجموع پناھجويان برای بار اول به ٢٠٠٢

تحميل شده از جانب [در نتيجۀ جنگھای .  ميليون رسيد٤٢تعداد پناھجويان به زيادتر از ]  مترجم- امريکا و شرکاء

  . بدين سو تعداد پناھجويان ھمچنان رو به افزايش می باشد٢٠١١ليبيا و سوريه از سال ]  مترجم-مامپرياليز

.  ھزارنفر از کشور سوريه درخواست پناھندگی در المان داده اند٢٠٠.٠٠٠ًتقريبا ) ٢٠١٦تا جوالی  (٢٠١٦در سال 

  . از عراق انسان ٦٠.٠٠٠  حدود  انسان از افغانستان ٨٠.٠٠٠به ھمين ترتيب حدود 

داليل فرار انسانھا را قحطی و گرسنگی، فاجعۀ طبيعت و محيط زيست و يا از بين رفتن دار و ندار ونابودی زيربنای 

با آنھم اکثر فراريان از جنگ، مناقشات و . زندگانی آنھا به وسيلۀ سياست ھای جھانی سازی نئوليبرالی، باعث شده است

  . جار ديگر، مجبور به فرار گرديده اندکشمکش ھای خشونت آميز و وقايع ناھن

 Body Countشمارش اجساد "که زير نام   IPPNWنتايج کار تحقيقاتی . با جنگ نمی توان عليه ترور مبارزه کرد

 سال به قيمت از دست ١٣در جريان اين  "جنگ عليه ترور"صورت گرفت، به وضاحت نشان می دھد به اصطالح 

  .  ميليون انسان تمام شده است١.٣ دادن جان 
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 ٢٠١٧ جنوری سال ١٥که قرار است به روز يکشنبه، " لوکسمبورگ ـ ليب کنشت"ائتالف تدارک جھت تظاھرات 

   :برگزار شود، دعوت به تظاھرات را در روز چھار شنبه گذشته انتشار دادند  

منظور " [نوع سازمانيافتۀ کشتار جمعی است" " گجن"روزا لوکسمبورگ در اثناء جنگ جھانی اول اظھار نمود، که

و ليب کنشت و پيروان راه  منفعت جويان جنگ، روزا لوکسمبورگ  ] روزا جنگھای امپرياليستی و غير عادالنه است

در حالی که پيامد جنگ  .اين دو شخصيت را به اساس مواضع انعطاف ناپذير شان عليه جنگ، به خيانت متھم می کردند

  .المان کشتار دسته جمعی و قتل عام انسانھا بودفاشيستی 

 به ھمه ھشدار  ، پاپ فرانسزيسکو و انسانھای بی شمار ديگر از به وجود آمدن جھنم جديد جنگ"فيدل کاسترو"امروز 

  می دھند 

 ميليون انسان از جنگ، ترور و اختناق و ٦٠. جنگھا، مناقشات و کشمکش ھای جنگی کرۀ زمين را فراگرفته است

با لحن نيش دار و اھانت آميز، انسانھائی را که زجر و ) نازی ھا(مگر با وجود آن فاشيست ھا . گرسنگی در فرارھستند

  .مقصر مشکالت خودشان معرفی می دارند شکنجه ديده، ناگزير به فرار از جنگ شده اند، 

م منافع با ھمديگر، کمک ھای اجتماعی در عين حکمروائی و تقسي] کشور ھای امپرياليستی از مترجم[استثمار کنندگان 

را کاھش داده، شرايط پناھندگی را محدود تر ساخته، به مناطق بحرانی سالح فرستاده ، کشتار وويرانی ھا را افزايش 

  . . ًخودشان مستقيما به کشتار می پردازند) درونھای(می دھند، به آن اکتفاء ننموده با طيارات بدون سرنشين 

به صورت صلح آميز تحت شعار   ٢٠١٧ جنوری ١٥وقف و جھان بينی ھای متفاوت به تاريخ ما چپی ھا با م

تظاھرات ما عليه جنگ و عليه . مظاھره می نمائيم) ھمبستگی انسانھای استثمار شده، در ھر جائی که به دنيا آمده باشند(

   . گی انسانھا می باشدفاشيست ھا برای ايجاد يک جھان عادالنۀ اجتماعی و جھانی با اتحاد و ھمبست

 راه  ما. در راه تحقق اين آرمان واالی انسانی مبارزه کردند و جان دادند" ليب کنشت"و " روزا لوکسمبورک"

  .مبارزاتی آنھا را به پيش  می بريم

   :داسم فاميل، اسم، در صورت داشتن لقب و منطقۀ خود را به آدرس ذيل بفرستن(کسانی که از تظاھرات حمايت می کنند
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