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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  یريش. م. ا

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۶

  

  سم،يالي درگاه امپرانيثناگو

  راني اهي علی داران جنگ استعمارهيطال
  

 ی کشورھا و جنگھاگري دی در امور داخلیتسيالي امپری کشورھاۀختي عنان گسی جھان شاھد دخالتھاکه ی حالدر

 باشد و ی میاري بسی در کشورھاکايمرا ۀ متحداالتي ایفرماندھه  ناتو بیستي ارتش فاشزي جنون آمیاستعمار

ه  جنگ زده، بی در کشورھای جھانسميالير امپاتيرک مستند از جنا و مدلمي جھان روزانه ھزاران فی مترقیروھاين

 ی منتشر و در دسترس عموم قرار م»!!ايبي لونيانقالب« حد و حصر ناتو و ی باتياز جنا ري اخیخصوص در ماھھا

 مردم یانقالب« اعتراضات اي و »!!ايبيانقالب مردم ل« شوند که، در باره ی مافتي ی کساناي و اناتيدھند، باز ھم جر

 را مورد ی استعماریجنگھا و خصلت تي ماھنکهي بدون اگر،ي دی ھای برخاي و ند کنی میئ سخنسرا»!!هيسور

 یستيالي غرب امپریئايخولي را علت تھاجمات مالیکتاتوري دیمھاي کارشناسانه قرار دھند، رژیابي و ارزیبررس

ه  را بینظام تھاجمات ی براسمياليحق امپر) عمال(طور دفاکته ه ، ب»بکر «اتي نظرني اروانيپ.  کنندی مفيتعر

 ،یکتاتوري دیمھايرژ« تحت عنوان هياني در براني اۀ حزب تودی فرمولبندني ا آنھا، بهانياز م.  شناسندی متيرسم

  :ديتوجه کن»  ماھني و تحوالت مسميالي امپریتسلط طلب

 عملکرد و طي منطقه در فراھم آوردن شرایکتاتوري دی نظام ھارانگري نقش وی ضرورت بررسگري بار دکي... «

  » .کشد ی مشي را پسمياليامپر) یھژمون(یکسب َسرور

  ٨٧٦ مردم شماره نامه

  

***  

  ی ترجمه آزاده دواچ،ی تکبالیثري نوشته ،ايبي فعال در انقالب لیروي ن،یئايبي لزنان
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***  

   در منطقهگري استبداد دکي یسرنگون: ايبيل

   در خارج از کشورراني ای جبھه ملی سازمانھایرائ اجأتيھ

21000=p?/wp/com.online-kar.www://http  

  

***  

   خبردادهي سوری در زندان ھاتي الملل از جناني بعفو

21068=p?/wp/com.online-kar.www://http  

  کلمه: منبع

  

  :  شده، الزم به گفتن استادي باره مسائل در

 عملکرد و طي منطقه در فراھم آوردن شرایکتاتوري دی نظام ھارانگرينقش و« بر راني حزب توده ادي تأک- اوال

 و به سمياليو خصلت امپر تي حزب از ماھني ناقص ا-مهي از شناخت نی ناش»سمياليامپر) یھژمون (یکسب َسرور

 ی کشورھا، نفگري دی در امور داخلسميالي شناختن حق دخالت امپرتيرسمه  بیمعنه تبع آن، ھمانطور که گفته شد، ب

 بر ی استعماری جنگھاهي توجن،ي آزادانه سرنوشت خلقھا و ھمچننيي از حق تعی و تخطی ملتياصل حق حاکم

  . باشد ی مهي پای بیلھاياساس تحل

 ی ب،»نيکارآنال «یکي الکترونهي مطالب مشابه آنھا در نشرگري نماند، که انتشار مطالب مذکور فوق و دهناگفت

  . کندی را افزون تر مینترنتي اهي نشرني اادي زاري بسی منفازاتيشک، بار امت

 ني دھد، در ایرار م قسميالي امپریھاي دخالتھا و جنگ افروزدي تأئی خود را مبنایابي ارزراني اگر حزب توده ا- ايثان

 قطر، عمان، اردن، مصر، انگلستان و ،یچرا در عربستان سعود:  کهدي پاسخ گوزي پرسشھا نني به اديصورت با

 اتفاق افتاد و در ايبي مسلحانه مشابه آنچه که در لی اعتراضی جنبشھا،یکتاتوري د- ی سلطنتی از کشورھایاريبس

 مردم با سرکوب زي مسالمت آمی جنش اعتراضني چرا در بحرند؟ي آینمحرکت در ه   ھنوز ادامه دارد، بزي نهيسور

 قاھره، ی از پشت بامھاراندازاني شود؟ چرا تک تی سرکوب م]عربستان سعودی[ی منطقه ا-یئکاي امریارتشھا

 حاکم را ھدف یمھاي رژیتي و امنسيلو پیروھايمردم و ن...  صنعا، امان وس،ي لندن، پارو،ي مسقط، تل آواض،ير

 در خارج از »رانيا «ی جبھه ملی سازمانھایئ اجراأتي کلمه، ھتي سا،"یزاده دواچآ" دھند؟ چرا خانم یقرار نم

 ی ترجمه نممطلب آنھا، یراني و وسميالي امپری اشغالی امان مردم کشورھای کشتار بۀ الملل در بارنيکشور و عفو ب

 اعالم نکهيصرفنظر از ا (یئباي ھزار ل۵٠ از کشته شدن »!!ايبي لونيانقالب« که دندي دھند؟ مگر نشنیکنند، آمار نم

 ناتو تا کنون خبر اتياز آغاز عمل)  کشورني ناتو در اتي جنایئ بر کوچکنماستي ھزار نفر کشته، سرآغاز۵٠رقم 

  ... داد؟

 ،یتورکتاي دیمھاي نه وجود رژگر،ي دی کشورھای اشغال و مستعمره سازألۀمس! راني حزب توده ااني آقاري خنه

 متفاوت شي کم و بی و خارجی داخل،ی اجتماع،ی اقتصادیاستھاي آنھا، سۀ دارد و از جملیگري دليبلکه، دال

 دخالتھا و شروع ی و اساسی علت اصلی و بانک جھانسميالي امپری استعماریاستھاي اشغال شده با سیکشورھا

 تحت یستي ترور-ی شبه نظامی گروھھاتي و ھداحي تسلل،يموازات آن، تشکه  باشند که بی می استعماریجنگھا

 یکي و ی استعماری داران جنگھاهيمثابه طاله  غرب بیتي امنی نھادھایاز سو» حقوق بشر« و »یدموکراس «یلوا
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.  روندیشمار مه  کشورھا بني در ای آشوب و ناامنجادي ثبات کردن و ای بیرا بسميالي امپری ابزارھاني تریاز اصل

 منطقه در فراھم آوردن یکتاتوري دی نظام ھارانگرينقش و «راني حزب توده ای فرمولبندني ایمعن گر،ي دیاز سو

 ا،ي که گوی شبھه در اذھان عمومني جز القاء استي نیزي چ»سمياليامپر) یھژمون (ی عملکرد و کسب َسرورطيشرا

 یستھايوني صھیرھبر تحت مي آنھا، مثل رژردستي زی عروسکیمھاي رژن،ي و ھمچنی مھاجم غربیمھايرژ

 الملل، ني سکوت عفو بايآ.  ھستندکي دمکراتیمھايرژ...  ومني مصر، قطر، ،ی عربستان سعوده،ي ترکیاسالم

طبق آمار وزارت بھداشت و  (ی نفر عراقر ھزاصدي و سونيلي آنھا در مقابل کشتار سه ماني کلمه و ھمنواتيسا

 رتي حیئبايل...  و ی پاکستان،یني فلسط،ی ساحل عاج،ی افغان،یئايوگسالوي صد ھزار ني، چند) عراقی قانونیپزشک

  ست؟ي نزيانگ

 ی اجرائأتي ھ،یچرا خانم آزاده دواچ.  خواھندی مهي ھمسای ھا مرگ را فقط برای در عجبم که چرا بعض-لثاً ثا

 ،ی موسونيس حري می وابسته به آقاتيسا(، »کلمه «تي سااي در خارج از کشور و »رانيا «ی جبھه ملیسازمانھا

 مشابه »یانقالب« مشارکت در یش براي خوث خود و مادر و خواھر و بستگان انایآمادگ) »جنبش سبز«رھبر 

   کنند؟ی را با صراحت اعالم نم»!!ايبيانقالب ل«

 استعمار ی جھنمني ماشی از سوايبي اشغال لۀ داشت که فاجعی جسارت فوق العاده ادي دور و زمانه، واقعا باني ادر

 یستھاي بر حمالت تروری را با چشم پوشهي سوری در زندانھاتيجناۀملل در بارال ني خبر عفو باي و ديانقالب نامرا 

 و یطبعا خانم آزاده دواچ.  قرار داددي و تأکدي تأئورد را مهي به مردم سورلي اسرائاني نظامیمسلح تحت رھبر

  . کنندی آنھا اقدام مفيارند که به ترجمه و تأل خود حداقل اعتقاد دی مطالب و ترجمه ھای به محتواگرانيد

 ندارد و قاتالن قتي و قتل حقی استعماری جنگھاهي جز توجیگري دی معنچي مطالب ھنگونهي و نشر افي تألترجمه،

 ايبي لیئايخولي خبر، گزارش از بمباران مالدئو،ي سند، ولم،ف) شتري ب،یاحتمال قوه و ب(رغم دھھا ھزار ه  اگر بقتيحق

 ی کشورھایراني اشغال و وۀ دارند بر ھمه فاجعر استعمار، ھمچنان اصرای جھنمني کشورھا توسط ماشگريدو 

انقالب « و از یطور کله را ب» انقالب«مختلف و قتل عام مردم آنھا چشم ببندند، حداقل قرائت خود از مقوله 

 ني ھم آنھا را بھتر بشناسند و ھم بدانند که ارانيا تا مردم ندي نمااني بزيطور اخص نه  را بهي سورندهي و در آ»!!ايبيل

 و ی المللني بسميوني صھیفرماندھه  ناتو بیستي فاشماني پ،یستيالي ھمصدا با دول امپریني اساس کدام آئهب انيمدع

 کردن راني و،ی و ضد مردمیکتاتوري ولو دیمھاي اشغال کشورھا، ساقط کردن رژران،ي ای اسالمی جمھورميرژ

 یلي منطقه را دلی استبدادیتھاي حاکماي کنند و ی مفيتعر» انقالب« روستاھا و قتل عام شھروندان آنھا را شھرھا و

  ! خوانندی می استعماری در شروع جنگھاسميالي امپرتيبر حقان

 به درگاه یئ تر، ثناگوحيعبارت صحه  ھولناک، بني چنني برخورد به حوادث ای ھاوهي شني اکه، ني گفتار اۀجينت

 جنگ ی برای سازنهي جز زمیگري طرفدارانش، مفھوم دهي و توجحي صرفنظر از ھر گونه توضسم،ياليمپرا

  .  تواند داشته باشدی نمراني اهي علیاستعمار

 ی ھزاران نشاناني از م،»!!ايبي لونيانقالب« از جمله د،ي مستعمرات جدوني با انقالبشتري بیئ آشنای باالخره، براو

  :»! شود ھر که در اوغش باشدی روهيس« تا دي مراجعه کنري زیا ھیمعتبر، به نشان
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