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 Political شيری

 
  شيری. م. ا

 ٢٠١٣ اکتوبر ٣١

   صلح نوبلۀ بين المللی برندگان جايزجلسۀ در ئیرسوا
 وارسا در 

 را جلسات اينگونه لح نوبل، که معموالً  بين المللی برندگان جايزه صجلسۀبر مراسم افتتاح سيزھمين و اکت٢١روز 

اتحاد شوروی و شخصيت بسيار محبوب غرب افتتاح می کند، » اولين و آخرين رئيس جمھور«چوب، ربوميخائيل گ

» رئيس جمھور«سا، يچوف و در شرايط پريشان حالی ميزبان، لخ والربوگ بدون حضور جلسهزيرا، اين . پيش نرفت

 گشايش يافت و دقايقی بعد، با سخنرانی مايريد کوريگان پولند، پايتخت وارسادر ) ١٩٩۵-١٩٩٠ (پولندسابق 

)Mairead Corrigan(يکی ديگر از برندگان جايزه صلح نوبل به افتضاح کشيده شد ،)١( .  

خاطر حل و ه ب)  با بتی ويليامزمشترکاً  (١٩٧۶ صلح نوبل سال ۀ جايزۀايرلندی، برند ماريد کوريگان، صلحدوست 

 به بارک ٢٠٠٩ صلح نوبل سال ۀ ايرلند شمالی، در بخشی از سخنان ھيحان انگيز خود، اعطای جايزۀناقشفصل م

.  و اروپا، ارتش ناتو را يک ارتش اشغالگر و متجاوز خواندامريکا بی پروا به ۀشدت تقبيح نمود و با حمله اوباما را ب

. وجود نداشت، با اين وجود، اين کشور را بمباران کردندما ھمه می دانم که در عراق تسليحات امحاء جمعی «: او گفت

آنھا اقدام خود را تجاوز .  گردن کلفتی می کنندا حتااالن غربيھا در مقابل ھر کشور نامطلوبی مثل عراق، ليبي

ای دفاع از شھروندان غيرنظامی ھستند و کشور را با بمبارانھا و موشکھه می گويند موظف ب. انساندوستانه می نامند

  .)٢(»... شمالی در نوبت بعدی ھستندوريایاکنون ايران و ک. بالدار با خاک يکسان می کنند

ک اوباما، ھمچنين، به نوشتاری تحت ، بارامريکا به رئيس جمھور ٢٠٠٩ صلح نوبل سال ۀدر مورد اعطای جايز

  .)٣(، رجوع کنيد»ريش دست شما، قيچی دست شماست«عنوان 

، سازمان عفو بين وارسا صلح نوبل در ۀ بين المللی برندگان جايزجلسۀ از افتضاح در عالوه بر اين، يک روز پس

علت کشتار مردم غيرنظامی يمن و پاکستان با ھواپيماھای بی سرنشين به ارتکاب جرايم ه  را بامريکاالملل دولت 

واقعيات بيشتر جلوگيری می جنگی متھم کرد و تصريح نمود که دولت اوباما از دستيابی ديده بانان حقوق بشر به 

  .)۴(کند

 بين المللی برندگان جلسۀ اين است که يک روز قبل از گشايش امريکاموضوع قابل ذکر ديگر در رابطه با امپرياليسم 

 توسط احتماالً  (امريکا در  »تمساح« مخدر بنام ۀ، برخی رسانه ھا از ابداع نوع جديدتر مادوارسا صلح نوبل در ۀجايز

شود و در عرض کمتر از دو ماه از پای  خبر دادند که از ھمان اولين بار استعمال آن، فرد معتاد می) اامريکدولت 

ئی گروھھائی از جوانان را برای قتل و کشتار امريکاشود، که روانشناسان   ھمين گزارش گفته میۀدر ادام. درمی آيد

  . )۵ (...کنند تربيت می

  :نظر می رسده فوق، توضيح و بررسی چند نکته ضروری بدر ارتباط با يادآوری گزارشات خبری 
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» قھرمان«خود .  صلح نوبلۀ بين المللی برندگان جايزجلسۀسا در ي در مورد چرائی پريشان حالی لخ وال-  اولۀنکت

. نظر می رسد اين دليل، نه واقعی بود و نه، کافیه اما، ب. موضوع را با مرخصی اخيرش از بيمارستان توضيح داد

 بستگی پولندخصوص در جامعه ه  با نفرت عمومی نسبت به وی انزوای او در جامعه، بن می رود، علت آن، اساساً گما

 سراسری دنيای سرمايه به عدالت ۀفراموش نبايد کرد زمانی که در سالھای نود قرن گذشته، در اثر حمل. داشته باشد

 خائنان و ۀسا، اين بز طاليه دار گلير يافت که لخ والييغسود نيروھای فوق ارتجاعی ته اجتماعی، فضای جھانی چنان ب

 سياسی، تبليغاتی، تشکيالتی، ايدئولوژيک و مالی ھمان دولتھائی ۀوطن فروشان معاصر، با کمک و پشتيبانی ھمه جانب

 مصر، ،اخلقھای سومالی، افغانستان، عراق، ليبي» دوستان«می نامند و ديروز، » دوستانه سوريه«که امروز خود را 

 به رياست جمھوری اين پولندی ۀ رأی دھندگان فريب خوردءکه با اکثريت بزرگ آرا می خواندند، پس آن... يمن و 

» رھبری« را نابود ساخت، کشور تحت پولندکشور برگمارده شد، کار، توليد، علم و تمام زيرساختھای اقتصادی 

ه  استعماری غرب کشانيد و بۀ را به زير سلطپولند. خودش را به فاحشه خانه و مرکز صدور فاحشه تبديل کرد

، ولی »اّمی«اما، زمان زيادی طول نکشيد که مردم فريب خورده و ...  در آورد- ناتو -  امپرياليسمئیعضويت ارتش جنا

ه  به فريبکاری غرب امپرياليستی، ب به تجربهدر واقع بسيار داناتر و آگاه تر از بسياری ياوه گويان دانشمندنما،

خصوص، دولتھای آنگلوساکسونی و ھمچنين، به اشتباه خود پی بردند و سعی کردند اشتباه تاريخی خود را در انتخابات 

 دوم انتخابات رياست ۀسا در دوريدر راستای تصحيح ھمين اشتباه بود، که لخ وال. بعدی رياست جمھوری تصحيح نمايند

اگر چه اين مشت آھنين ...  برخوردار شدپولندیی دھندگان أ ردرصد) ٢/٠( فقط از پشتيبانی دو دھم پولندجمھوری 

سا سر در الک ي آن لخ وال  استعمار بی تأثير بود، اما پس ازۀ در پنجپولند در شرايط گرفتاری پولندیرأی دھندگان 

، علت یاحتمال بسيار قوه ب. دليل نفرت و انزجار عمومی نسبت به وی، از نظرھا پنھان گرديده خود فرو برد و ب

 نيز ھمين وارسا صلح نوبل در ۀ بين المللی برندگان جايزجلسۀ در پولندپريشان حالی قھرمان خيانت به کشور و مردم 

  .بوده است

 علت غيبت ميخائيل ۀدر گزارشات خبری رسانه ھا، ھيچ توضيحی در بار. چوفربو عدم حضور ميخائيل گ- نکته دوم

اما، دليل واقعی آن تا حدود بسيار زيادی . برندگان جايزه صلح نوبل داده نشد بين المللی جلسۀچوف در سيزھمين ربوگ

  .روشن است

چوف، بزرگترين خائن و جنايتکار تمام تاريخ بشر، تا آنجا که بنده اطالع دارم، مدتھاست که به محاق ربوميخائيل گ

آنگلوساکسون وی در اينجا و آنجا نامی از او نبرند، ھيچ کس، چه اگر ولی نعمت ھای . رفته و از انظار پنھان شده است

زيرا، نه تنھا خلقھای کشورھای . فکر او نيسته در خرابه ھای باقی مانده از اتحاد شوروی و چه در خارج از آنھا ب

وف و چربوميخائيل گ، حتی ھمه بشريت مترقی از سالھا پيش می دانند که در اثر خيانت دھشتناک »بلوک شرق«

آنھا، غرب » رھبری«باندھای مزدور داخلی ھمنوای او به کشور اتحاد شوروی و خلقھا، حزب و دولت تحت 

منھای (امپرياليستی نه فقط موفق شد عدالت اجتماعی را تخريب و اتحاد شوری را تجزيه نموده و تمام اجزای آن را 

 اقتصادی عادالنه را حفظ -م موفق شد نظام اجتماعیرغم تمام حمالت و فشارھای امپرياليس جمھوری بالروس که علی

 سرمايه داری و اغلب آنھا را به حياط خلوت و مستعمرات مفلوک امپرياليسم تبديل کند، بلکه، سبب ۀ، به زائد)نمايد

 ۀ غرب و حملۀ فاشيسم مھارگسيختۀسوی عدالت اجتماعی، و ھمچنين، نوزائی و توسعه تخريب راه آغاز شده بشريت ب

 بمباران و ويرانی دھھا کشور و بيکاری، فقر و ۀاسری آن به کل جھان و ھمه دستآوردھای بشری گرديد و زمينسر

 و متحدانش امريکاخانه خرابی صدھا ميليون نفر و کشتار دھھا ميليون نفر ديگر در اثر حمالت جنون آميز امپرياليسم 

چوف، حتی تحت تدابير شديد امنيتی، جسارت ربوئيل گميخاکه  با اين توصيف مختصر، تصور اين. را فراھم ساخت

  .حضور در مجامع عمومی را داشته باشد، يک تصور باطل است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 خودش را امريکا، مثالً . که ھر کسی، می بايست پاسخ يکسری سؤاالت را، حداقل برای خودش، بدھد  اين-نکته سوم

رغم راه اندازی   مجاز است علیامريکاھد؟ چرا خوا  اين جھان می داند و از جان و مال بشريت چه میۀچه کار

، سودان، سومالی، سوريه، ا، ويتنام، کامبوج، ايران، اندونزی، عراق، افغانستان، ليبيورياک(کشتارھای ميليونی 

و » دمکراسی«، دم از )فريقاای التين، اروپا، امريکاطور کلی در تمام کشور ھای آسيا، ه پاکستان، مصر، يمن، ب

ک اوباما در مجمع ھمانطور که بار، امريکابزند؟ آيا می تواند اين واقعيت بديھی را بپذيرد که دولت » رحقوق بش«

 امريکاکند؟ چرا ھر کشوری بايد با  ، از ايدئولوژی صھيونيسم پيروی می)۶(عمومی سازمان ملل متحد تصريح نمود

 سارق مسلح بين المللی است، قريب نھصد پايگاه خاطر اين است که اين دولت يکه داشته باشد؟ آيا ب» حسنه «ۀرابط

 سلطه خود را به جھان اعمال می ، بی ھيچ پشتوانه و نيروی نظامیدالر، با ردنظامی زورگيری در سراسر جھان دا

 و متحدان اروپائی آن مشکل امريکا فقط برای وريای ايران يا جمھوری دمکراتيک خلق کئ ھسته ۀکند؟ چرا برنام

 و متحدانش می امريکاعھده گرفته اند؟ چرا فقط ه را ب» جنگ با تروريسم «ۀ و متحدانش وظيفامريکاط است؟ چرا فق

 رابطه نداشته امريکا؟ اگر کشوری با ...تھديد کنند، تحريم نمايند، بمباران و ويران سازندرا توانند ھر کشور دلخواھی 

از (لوکه کردن نقدينگی ھايش در قمارخانه ھای امپرياليستی دھد؟ مواد مخدر، ب  چه چيزھائی را از دست میباشد، مثالً 

قدار تسليحات امحاء جمعی  حق دارد گسترده ترين مامريکا بيماريھا کشنده؟ چرا ۀ، يا رواج و اشاع)جمله، بانک جھانی

پيشکش  و صدھا چرای ديگر امريکارا در اختيار داشته باشد؟ جاسوسی جھانی ) يميائی، ميکروبی و غيرهکاتمی، (

و لذا، بدون دادن پاسخ صريح به اين پرسشھا، بدون شناخت و آگاھی به خصوصيات و ويژگی ھای . وازدگان سياسی

آقای حسن روحانی در مقابل » اعتدال و اميد«بود و مثل دولت غربگرای » ورزشکار«، يا بايد امريکاامپرياليسم 

مشغول ) زبان ساده تر، دوال و راست شدنه ب(» نرمش قھرمانانه«، اين راھزن بين المللی به نمايش امريکاامپرياليسم 

شد، که خود اين چيزی نيست جز تبعيت از فرامين سارق مسلح و سجده در پيش پای گردن کلفتی، که در ھمه حال 

لت طلب  خلقھای آزاديخواه، عداۀخواست خود را به کرسی خواھد نشاند يا بايد پذيرفت، که ديگر زمان اتحاد و اتفاق ھم

  . فرارسيده است،، اين ديوانگان زنجيرگسيختهامريکاو صلحدوست جھان برای مھار حاکمان مھاجم 

 بين المللی جلسۀ در مايريد کوريگانويژه، سخنان ه رغم بازتاب جھانی ب که، علی  آخر و مھمتر از ھمه اينۀنکت

آور است که رسانه ھای فارسی و دری زبان وابسته  عفو بين الملل، حيرت ۀ و بيانيوارسابرندگان جايزه صلح نوبل در 

زمان خيانت اصطالح سياسی که تا ه ويژه، آن دسته از وازدگان به به گروھھا و دستجات ليبرال و غرب زده، ب

رضايت نمی دادند، در مقابل اخبار و » ھمين امروز، سوسياليسم«چوف به چيزی کمتر از ربودھشتناک باند مزدور گ

 که چشم بستن  آنھا علی الظاھر معترفندۀکه ھم در صورتیچـرا؟ . الذکر سکوت قبرستانی اختيار کردندگزارشات فوق 

  .کاری آشکار استبر واقعيات، يک تبھ

 ١٣٩٢ عقرب -آبان ٧ 

  

  منـابـع

  -)٢(  و-)١(

http://www.vesti.ru/videos?vid=546868 

 )٣(- 

http://www.mashal.org/content.php?c=bainenmelal&id=00651 

http://jenhezedetajavoz.blogspot.com/2009_10_01_archive.html 

)۴(- 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

http://news.wikipg.com/news/1479138/ 

)۵(- 

http://www.vesti.ru/(20.10.2013) 

)۶(- 

http://www.hafteh.de/?p=49506 

 


