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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٣ می ٢۴

  

  شورای جھانی صلح

  !مداخلۀ فرانسه در مالی را محکوم کرد

  

 به پشتيبانی تمام عيار اتحاديۀ اروپا و ناتو را مداخلۀ خشونتبار نظامی فرانسه در کشور مالی،) ١(شورای جھانی صلح 

  .محکوم کرد

فريقا ااين مداخله در تداوم اجرای طرح ھای امپرياليستی برای تسلط جغرافيای ستراتژيک سرزمين ھای وسيعتری در 

  . کشور ديديم و بمباران اينا در مداخلۀ خونبار در ليبي٢٠١١واقع شده، و ھمان اھدافی را در بر می گيرد که طی سال 

ھدف آنھا تصاحب منابع انرژی است که در عين حال موضوع رقابت درنده خوی نيروھای مرکزی امپرياليستی می 

  .باشد، اگر چه برای کشتار مردم مناطقی که ھر بار ھدف خود قرار می دھند  در اتحاد با يکديگر عمل می کنند

ت را محکوم می کند، که از سوی ديگر به ھمکاری ھم پيمانان شورای جھانی صلح اين جنايت جديد فرانسۀ امپرياليس

  .ديگرش در ناتو حمله و مداخلۀ ديگری را عليه سوريه تدارک می بيند و عالوه بر اين ايران را نيز تھديد می کند

مردم جھان اکثريت عظيم . ما خواھان توقف فوری تجاوز نيروھای فرانسوی و نيروھای نظامی اروپا و ناتو ھستيم

اتحاديۀ اروپا و ناتو را مردود می دانند که تنھا در خدمت منافع شرکت ھای » صلح طلبانۀ«مأموريت ھای  به اصطالح 

  .چند مليتی بوده و ھمواره موجب مرگ و فقر مردم بوده و ھست

جھان می خواھيم که عليه  می کنيم و از تمام مردم صلح طلب ءما کشتار مردم مالی توسط نيروھای امپرياليستی را افشا

  .فريقا به شيوه ھای  مختلف  واکنش نشان دھنداطرح ھای امپرياليستی در 

  ٣٠١٣ جنوری ١۶دفتر شورای جھانی صلح، 
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 http://combatpourlapaix.hautetfort.com/archive/2013/05/18/le-conseil-mondial-de-la-

paix-condamne-l-intervention-franca.html 
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٣ می ٢٢

 


