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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ھوادار پورتال: فرستنده
  )ل·م (يدن رھبر حزب کمونيست سو،آندرش کارلسون: نويسنده

 پيام پرتوى: برگردان از
  ٢٠١٣ اگست ١٩

  

  !مخواھي ما تو را در اينجا نمی

 

عنوان اولين پرزيدنت ه  ب،مبر سپت۵-۴که باراک اوباما در  از اين) يدنوزير امور خاجه سو(و کارل بيلد دولت 

 به دعوت ، جرج دبليو بوش،رئيس جمھور سابق· ند ا خوشحال،يد آ میيدن به سو، براى بازديد دولتىامريکا

  · آمده بوديدن اروپا به سوۀاتحادي

 ً   محسوب می،ش اعنوان پاداشى براى خدمات طوالنى و وفاداریه  حتى ب،افتخارى براى خود بيلد بازديد را مطمئنا

عنوان ه  کور کورانه بيدن سوۀکنم فراموش نکنيد که بيلد پيش از ترفيع به مقام وزير امور خارج خواھش می· نمايد

     ·نمود  انجام وظيفه میامريکامبلغ براى جنگ 

اين يک جنايتکار جنگى و جنگ طلب است که دولت با آغوش · پاخيزنده ا ب دوستداران صلح بايد عليه اوبامۀاما ھم

  ·ى به او را داردئباز و گردنى خميده خيال خوش آمد گو

  ·فھرست جنايات جنگى باراک اوباما طويل و وحشتناک ھستند

 عنوان پرزيدنت جنگ در افغانستان راه ب، ً  رتصوه  که بيدن با دريافت پشتيبانى فورى از سو طبيعتا

     · دامن زده است،فزايد امداوم بر فعاليتھاى خود می

 يدن آن نيز با حمايت سو، را رھبرى نمودااو تجاوز امپريالٮستى به ليبٮ·  
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 نمايد  و نابود نمودن سوريه بھره بردارى مییاو از تروريسم به منظور بى ٽبات·  

 يدھدد قرار مئيأل را عليه فلسطينيھا مورد تئياو تجاوزات مداوم اسرا·  

  يمن و سومالى،ى مانند پاکستانئعليه کشورھااو جنگ ھواپيماھاى بى سرنشين را ، ً  فقط  با تقريبا

  ·شدت دامن زده استه  ب،فھرست کشته ھاى غيرنظامى

 صورت چشم گيرى افزايش داده استه را ب“ قتلھاى ھدفمند  ”ۀاو برنام·   

  شمالى را در معرض وريایرقى ک در آسياى جنوب شامريکااو به منظور توجيه حضور ارتش 

   ·تحريکات مداوم قرار داده است

 حفظ نموده ، با وجود دادن وعده در مورد بستن آن،ى و اجبارى گوانتانامو بى رائاو اردوگاه فرا قضا 

  ·است

 شوند  و ترافيک کامپيوترى در سراسر جھان کنترل می-به فرمان او تمام مکالمات تلفنى·  

 عنوان اعالميه اى در اين ه  ب، راامريکا موشکى ۀ موسوم به برنامۀو برنامخصوص اه و در آخر و ب

   ·  دنبال نموده است، در صورت لزوم از بمب اتمى استفاده کندتا آماده است امريکامورد که 

اين · شوند که اينھا ميراٽ باقيمانده از جرج دبليو بوش و پرزيدنتھاى ديگر است برخى اعتراض نموده و مدعى می

   ·تا حدودى حقيقت دارد

عنوان رھبر نيرومندترين و وحشى ترين قدرت نظامى امپرياليستى جھان به پرزيدنت جنگ و ه باراک اوباما ب

 وحشى تر ،امريکادر پس جمالت امپرياليسم · آن لفاضيھاى شيرين را فراموش کنيد· شود جنايتکار جنگى مبدل می

   · زند  نيشخند می،از ھر زمان ديگر

 را بعنوان امريکاتنھا در خالل يک دھه چين ·  از نظر اقتصادى يک قدرت امپرياليستى در حال افول استکاامري

 ۴٣ى ئ به تنھاامريکا·  ھمچنان برتر استامريکااما از نظر نظامى · بزرگترين اقتصاد جھان پشت سر خواھد گذارد

مقايسه ) Sipri 2011( درصد روسيه ٣،۶ درصد چين و ٧،٣ با ،پردازد درصد از ھزينه ھاى نظامى جھان را می

 يک اقتصاد در حال افول را با امريکا·  کشور جھان پايگاھھاى نظامى دارد٧٠ در امريکاعالوه بر اين · شود

کند بايد مشت  کسى که شھامت مخالفت را پيدا می· نمايد سيستمى جھانى از کنترل و تھديدات نظامى جبران می

   · يستى را بچشدآھنين امپريال

 نه فقط ، پوتين، طراحى شده با پرزيدنت روسيهجلسۀاوباما يک ·  بخشى از اين سناريو استيدنبازديد اوباما در سو

 ، بلکه براى اينکه روسيه ديگر، اين فقط يک بھانه است،که روسيه به سنودان پناھندگى موقت اعطاء نمود براى اين

   · لغو کرد،پذيرد  را نمیامريکا اوامر ،مانند دوران يلتسين

يکى از (لمان و با کارلسکرونا ا تحت رھبرى ،Nothern Coastsبازديد زمانى رخ ميدھد که ناتو در تمرينات 

 و اين با ، ساختى جنگى مبدل نموده استۀ بالتيک را به يک منطق،عنوان پايگاهه ب) يدنشھرھاى جنوبى سو

 بالتيک به يک ۀوت اوباما از رھبران کشورھاى سکانديناوى و حوزاطالعاتى ادغام شود که نشريات در مورد دع

جناح ” به منظور بحٽ در مورد روشھاى کارى که به زبان ناتو تجمعی ، سران در استکھلم منتشر نموده اندجلسۀ

   ·شود  ناميده می“ شمال

 احتمالى او جلسۀ بازديد اوباما و ،تمرينات ناتو· شوند  آشکار میدشواريھا ،از ديدگاه روسى به اين امر مشاھده کنيد

ه  ب، اينھا تجاوزى به روسيهۀ ھم،عنوان فعالترين شرکت کنندهه  بيدن و با سو،)يا فقط شايعه اى در مورد آن(

   ·اين مخالف ترويج صلح وٽبات در اين بخش از جھان ماست· يند آحساب می
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 با خوشحالى در ،“ بسيار خوبۀبيان يک رابط· ”الدب ھمانطور که گفته شد کارل بيلد بى پرده و صريح به خود می

 اينچنين به يک قدرت بزرگ ، مانند حال حاضر، ھرگزيدنکه سو به دليل اين· سفانه حق داردأنويسد و مت تويتر می

 يدناين اتحاد است که بيش از ھر چيز ديگرى تھديدى را عليه آينده و امنيت سو· امپرياليستى نزديک نبوده است

     ·دھد یتشکيل م

ى که امکان دارد و در ھر ئ تا جا  گسترده– مردم را به اعتراض يدنحزب کمونيست در خالل بازديد اوباما از سو

 در امريکا عليه سياست جنگى و دخالت در امور داخلى ،عليه جنايتکار جنگى باراک اوباما –مکانى که ممکن است 

 ، در تحريکاتيدن سوۀعليه مشارکت فعاالن خصوصه ر و ب جنگى ناتو و در آخۀ عليه اتحادي،کشورھاى ديگر

  ·خواند  فرامیامريکاجنگ ناتو و 

اما عليه راين فلت :  بشنودامريکا را در مورد سياست جنگى يدناجازه بدھيد که باراک اوباما نظرات صلح در سو

 خالى مبدل نموده است ۀوستو بيلد و عليه انطباق با ناتو که عدم تعھد رسمى را به يک پ) يدننخست وزير سو(

   !  را تشکيل ميدھيديدنشما بزرگترين خطر امنيتى سو: دئيبگو

   ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد،نشريه کارگر

٢٠١٣/٠٨/١۴  
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