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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ مارچ ٣١
 

 ارجنتاين مردم امريکائیتظاھرات سراسری ضد 

  

 سی ھزار قربانی ۀئی خاطر تجمع کردند و با سردادن شعارھا»مايو«در بوينوس آيرس مردم در ميدان تاريخی 

 . را گرامی داشتندامريکاکودتای 

 يعنی عامل اصلی امريکاخود از   نيز مردم با برپائی تظاھرات در شعارھای خود انزجارارجنتاينديگر شھرھای  در

 .ی را اعالم کردندارجنتاينکشتار بيگناھان 

 .ی ھاستارجنتاين دردناکی برای ما ۀاطرامروز روز خ : خسوس يکی از تظاھرکنندگان در اين باره می گويد

 .ی التين پاک نمی شودامريکا ۀ تاريخی ما و مردم آزادۀوقت از حافظ  که ھيچامريکا جنايات ۀخاطر

 حاکم ارجنتاين نظاميان را در ، با کودتا»کندر« در چارچوب طرح خونين خود مشھور به امريکاسی و ھشت سال پيش 

 .کرد

ن با کودتا رژيم ھای آکه بر اساس  ی التين بودامريکا برای جلوگيری از نفوذ روسيه به يکاامر ستراتيژيککندر طرح 

 .قدرت رسيدند ی التين بهامريکانظامی خونريز در کشورھای 

 ھزار غيرنظامی بيگناه را کشته و ناپديد کرد که سی ھزار نفر آنھا صد در جريان اين عمليات بيش از دوامريکا

 .ی بودندارجنتاين
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بين الملل نه فقط از جنايات خود ابراز   ھا و صھيونيسمامريکائیسفانه أمت: فابيان يکی ديگر از تظاھرکنندگان می گويد

 .را در سوريه و ونزوئال ھم تکرار می کنند پشيمانی نمی کنند بلکه ھمان جنايات

 . شيطان و اھريمن استيکاامرمردم ايران و ديگر ملل دنيا بدانند که : يکی از تظاھرکنندگان ھم می گويد

و برزيل پس از يک دوره اغتشاشات   ، بوليویارجنتاينيلی، چی التين از جمله امريکا در کشورھای امريکاکودتاھای 

 .کرد  بروزامريکاو تظاھرات اقليت مورد حمايت 

 عليه دولت امريکابا حمايت اقالم از جمله کاغذ توالت آغاز شد و   کمبود برخیۀاغتشاشات فعلی در ونزوئال نيز به بھان

  .ونزوئال ادامه دارد قانونی

  

  :افزودۀ فرستنده

اين که مأموران و حقوق بگيران امپريالزم امريکا اجازه ندارند تا از مردم سراسر جھان درس آزادی و دموکراسی 

 که زير ا افغانستان ھا من جمله کشور در بند خود م، باشد سرجايش؛ اميد ما بر آن است تا مردم عادی کشوربگيرند

 را در حيات ملتھا مشاھده ساحران امپرياليستی به خواب رفته اند، بيدار شده نقش ويرانگر امپرياليزم امريکا» ودۀ«

  . فرا بگيرند و اشغالگرنموده، درس ھای مبارزاتی الزم عليه اين قدرت جنايتکار

 پ. ف

 


