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 :  شدگان احتياج فراموش

  تفسيری بر شورش ھای يمن

 

 کشورھای ادرست در مورد ليبي. شته است به مثابه جلوه گاه بھار عربی معروف گاانقالب در تونس ، مصر و ليبي

حتا . ، خسته نمی شوند خويش عمل می کنندۀ انساندوستانۀغربی که دست اندر کار دارند از تکرار اين که به وظيف

ن سوريه نيز که البته از خارج به لحاظ نظامی بدانھا کمکی نمی شود، اما از طريق اقدامات تنبيھی نسبت به مخالفا

  .ا کمک می شودحاکميت به آنھ

بدون اينکه افکار عمومی جھانی بدان توجھی داشته باشد، اين کشور که در . حال ببينيم فرق اينھا با يمن در چيست

موقعيت آنجا از دو جھت با مشکل . نوک شبه جزيره عربستان قرار دارد، با بروز فاجعه فقط کمی فاصله دارد

روھای سرکوبگر و خشن صالح ديکتاتور بی پشتيبان می باشند، بلکه نه تنھا تظاھرکنندگان در مقابل ني. روبروست

گريبان خواھند ه ب مان کمک رسانی اوکسفام می گويد، آنھا به زودی با رنج گرسنگی نيز دستزطوری که ساه ب

  .کلی خوابيده است، نرسده بود، اگر که کسی به داد اين ملت که بازار و اقتصادش ب

 آنھا اوالً : ا آزاديبخش ناميده اند در کارھای آنجا دخالتی نمی کنند دستکم دو دليل داردکه غربيانی که خود ر اين

 ۀ که صادر کننداو در ثانی يمن برخالف ليبي. سوی اروپا سرازير گردد ندارنده واھمه ای از اينکه سيل آورارگان ب

ل يمنی ھا فقط اميدوارند که قدرت ھای به ھمين دلي.  نمی کندأنفت می باشد برای اقتصاد جھانی نقش مھمی را ايف

  .غربی ھمان وظيفه انساندوستانه ای را که دائم بر زبان می آورند، در مورد آنھا فراموش نکنند

 
   ٢٠- ٠٩- ٢٠١١ سپتامبر ١٩ –برگرفته از اُزنابروکر سايتونگ 

-oz-neue/58964/2115297/pm/de.presseportal.www://http
news?unruhen-jemen-zu-kommentar 

 
  :يادداشت
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ن المانی تراوش نموده که الزم به يادآوريست، تمام آنچه در باال خدمت تان تقديم گرديد از قلم يک تن از نويسندگا

ديد ساير قلم به دستان سرمايه را به نمايش گذاشته و حد اقل در نکات آتی با  گفت بدون پرده پوشی طرز می توان

  :طرز ديد پورتال در تقابل قرار دارد

 آنچه را نويسنده خواسته انجام وظيفۀ انسان دوستانه معرفی دارد، نه تنھا ھيچ مناسبتی با انسان دوستی ندارد -١

  .نافع غارتگرانۀ امپرياليستی می باشدبلکه عمليست جنايتکارانه که ھدف از آن تأمين م

 خالف ادعای نويسنده که گويا شورشيان مسلح در سوريه کمک خارجی دريافت نمی دارند، امروز ھمه کس می -٢

نه تنھا از طريق عراق و لبنان، بلکه به صورت اشکار از طريق و شرکاء داند که امپرياليزم جنايت گستر امريکا 

  .وابسته ساختن آن به خود با تمام قواء می کوشدنيدن خيزش مردم سوريه و راف کشاحترکيه در به ان

 دخالتی ندارند، يکی از آن دروغ ھائيست که فقط از ذھن وابستۀ يمن تبليغ به اين که گويا غربی ھا در امور -٣

يندۀ صاحب اختيار کشور عربستان سعودی به مثابۀ نماکه نويسندگان غربی می تواند ترواش نمايد، چه گذشته از آن 

زم در منطقه دستش تا مرفق به خون خلق يمن سرخ است، امپرياليزم جنايت گستر امريکا خود نيز در مواقع يامپريال

ضرورت و نياز کمک مزدورانش، زير نام مباره عليه تروريسم، بر مردم آنجا از فضاء باران مرگ فرستاده و می 

  .فرستد

چنگال نوکر شان قاله را که گويا مردم يمن منتظر کمک غرب اند تا آنھا را از  جادارد آخرين جملۀ نويسندۀ م-۴

  .، برخاسته از پرروئی استعماری نويسنده معرفی بداريم خاصی تبصرۀنجات دھد، بدون 
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