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 Political  سياسی

  
  سترن نصرتین: فرستنده

  ٢٠٢٢اگست  ٠٦
   

 هللا  جاسوس پوتين، ھمدست اسد و حزب

 
   جرمی کوربين را جاسوس پوتين اعالم کردندئیسياستمداران بريتانيا: پس از انتقاد از تحويل تسليحات

 عليه جرمی کوربين، رھبر سابق ئی رسانه ھا و سياستمداران بريتانياۀر حمالت وحشيانبه گزارش راشاتودی، شيپو

  . پارلمان بريتانيا به دليل حمايت وی از مذاکرات صلح با روسيه زده شدۀحزب کارگر و نمايند

  .ناميد» عامل امپرياليسم روسيه« سابق حزب کارگر حتی کوربين را ۀمايک گپس، نمايند

ھبر سابق حزب کارگر به دليل انتقاد اخيرش از تصميم بريتانيا برای ارسال کمک نظامی به اوکراين جرمی کوربين، ر

 مسالمت آميز با والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه، مورد انتقاد سياستمداران و مطبوعات بريتانيا ۀبه جای مذاکر

  .ه اندناميد» ننگ بريتانيا«و » کالھبردار پير«او را . قرار گرفته است

گردد   تلويزيونی لبنانی الميادين باز میۀ راه اندازی شکار جادوگران در بريتانيا عليه کوربين به مصاحبه با شبکۀعقب

  .می کند» طوالنی و بدتر« کمک ھای نظامی تنھا درگيری را ۀکه در آن رھبر سابق حزب کارگر توضيح داد که ارائ

ھای تسليحاتی  محموله«: کند، گفت غرب به اوکراين را منعکس میکوربين که موضع مسکو در قبال کمک نظامی 

  »تر خواھد کرد تر و وخيم اين فقط اين جنگ را طوالنی. کند مشکل را حل نمی

جنگ «جوی صلح، رھبران جھان به دنبال  و  پارلمان ايسلينگتون شمالی ادامه داد، سياستمداران به جای جستۀنمايند

  :ھستند» بيشتر و جنگ افروزی بيشتر

اين جنگ برای مردم اوکراين، برای مردم روسيه و برای امنيت کل جھان يک فاجعه است و بنابراين برای صلح بايد «

  ».کارھای بيشتری انجام شود
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» سربازان روسی در حال مرگ ھستند«و » ميرند ھا می اوکراينی«در اين مصاحبه، کوربين ھمچنين از اين واقعيت که 

  .محکوم کرد» تر تر و استرس بزرگ بار بزرگ«در حالی که گسترش ناتو را به عنوان سف کرد، أابراز ت

  »به تبعيد رفته انداوکراينی ھا در حال مرگ ھستند و ھزاران ھزار از اوکراينی «

  .انجام دھد» بيشتر، خيلی بيشتری برای صلح«نی نيز بايد تالش  جھاۀبه ھمين دليل است که جامع

فريقا در مذاکرات صلح ا ۀ پيشنھاد کرد که سازمان ھای بين المللی مانند اتحادين سياستمدار انگليسدر اين زمينه، اي

  .روسيه و اوکراين مشارکت داشته باشند

به ھر «فريقا يا اتحاديه عرب بايد ميانجيگری کنند زيرا آنھا ا ۀنمی تواند کمک کند، اتحاديمتحد ملل کوربين گفت، اگر 

  ».ت اقتصادی مستقيمی در اين درگيری ندارندطريقی ھيچ منفع

رھبر سابق حزب کارگر نتيجه گيری کرد که پايان دادن به جنگ ھمچنين باعث می شود که گاز روسيه دوباره به اروپا 

  .سرازير شود

  »نمی توانند زنده بمانند«لمان بدون اين گاز ا مانند ئیوی با اشاره به کمبود گاز در غرب افزود که کشورھا

  .ًاظھاراتی که ظاھرا برای تشکيالت سياسی بريتانيا تلخ به نظر می رسد

 . حزب محافظه کار، نگرش رھبر سابق حزب کارگر را شرم آور توصيف کردۀبرای مثال، الکساندر استافورد، نمايند

  » .است) با پوتين(  بدترين نوع مماشاتۀد شرمساری مطلق است و نشان دھنۀاين اظھارات ماي«: او به ديلی ميل گفت

 مستبدان به بيگناھان، نشان دادن قدرت ۀتاريخ به وضوح نشان داده است که تنھا راه جلوگيری از حمل«: استافورد گفت

  » .است

 ۀاو به روزنام. شدت از نظرات کوربين انتقاد کرد وزير دفاع سابق بريتانيا نيز ب دفاع وۀتتوبياس الوود، رئيس کمي

  :توضيح دادانگليسی تلگراف 

  » . حمايت از دموکراسی گاھی مستلزم استفاده از زور وحشيانه استک نمی کند که پيامدھای ژئوپليتيککوربين در«

  .خواند» امپرياليسم روسيه«تر عامل ئي سابق حزب کارگر، حتی کوربين را در توۀدمايک گيس، نماين

  »آنھا در واقع عوامل امپرياليسم روسيه ھستند. وز شود او می خواھند پوتين پيرۀکوربين و فرق.  درست استًدقيقا«

 و نفرت پراکنی عليه رھبر سابق ءبا اين حال، تنھا اين نمايندگان تشکيالت سياسی بريتانيا نيستند که در کمپين افترا

  .کارگر نقش دارند

ا که طبق نظرسنجی ھا در ميان  کوربين را بھانه ای قرار دادند تا اين سياستمدار رۀ نيز مصاحبروزنامه ھای انگليس

  .مردم محبوبيت دارد، در وضعيت بدی قرار دھند و او را بدنام کنند

 ۀکوربين در اين مصاحبه با يک شبک:  جرمی کوربين را اينگونه آغاز می کندۀ ديلی ميل مطلب خود دربارۀروزنام

ريستی حزب هللا مورد حمايت ايران حمايت که از رژيم اسد طرفدار روسيه در سوريه و گروه ترو«تلويزيونی لبنانی 

  ».ًاين دقيقا ھمان ايستگاھی است که کالھبردار قديمی به آن عالقه دارد«، »می کند

مين تسليحات به أت« مسالمت آميز با والديمير پوتين به جای ۀديلی ميل افزود، با توجه به ديدگاه کوربين در مورد مذاکر

  ».ًزار باشيم که جرمی کوربين تقريبا سه سال پيش از سمت خود کنار گذاشته شدبايد شکرگ«، بريتانيا »اوکراين

 داونينگ استريت قرار داشت، نه تنھا ممکن بود تمام اوکراين را اشغال کند، ١٠ شماره ۀاگر والديمير پوتين در خان

  .بلکه اروپای شرقی را نيز تھديد می کرد
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با . ھم ھست» يک سر سوزن منطق«حاوی » مارکسيست پير« که اظھارات  مقاله ديلی ميل در ادامه می گويدۀنويسند

ھای طرفدار روسيه را  ًاين حال، برای يافتن آن بايد عميقا حفاری کرد و بسياری از مزخرفات ضد غربی، ھمدردی

  .بررسی و کنار زد

  : را وارد بازی کرد١٩ رسوا ھمچنين ھمه گير کوويد ۀاين رنگين نام

ل از اين وتوانست يک مشکل غير قابل کنتر ًتقريبا مطمئن ھستم که اگر دولت کوربين سرکار بود میبه ھر حال، من «

  .گير ساخته باشد بيماری ھمه

 ۀن ضد کرونا را قبل از اتحاديي واکسًمقام سکاندار بريتانيا، ما حتمامن خيلی شک دارم که با دست لرزان جرمی در 

 » برپا بودئی ھنوز ممنوعيت ھای کرونادست نمی آورديم و در کشوراروپا به 

 

 


