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   توفان-حزب کار ايران : فرستنده

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٩
 

  نه به جنگ امريکا عليه سوريه
   عليه باراک اوبا ماسويدنگزارش مختصری ازاعتراضات مردم صلحدوست و آزاديخواه 

  

 موجب اعتراضات گسترده ای در ٢٠١٣مبر سويدن در چھارم سپت به »ماک اوبابار«، امريکاسفر رئيس جمھور 

اين سفر درحالی صورت گرفت که بارک اوباما قراربود درھمين تاريخ به ديدار .  گرديدسويدنشھرھای  مختلف 

سی برسر تجاوز به سوريه و عدم تحويل  برود، ليکن به داليل تشديد اختالفات سيا»پوتين«رئيس جمھور روسيه، 

نفر محافظ و جاسوس  ھا با صد و ، وی اين قرار مالقات را قلدرمنشانه لغو نمودامريکا به دولت »ادوارد سنودن«

 آدمکشی و تجاوز به ۀ جبھاروینمارک و ايستلند و نسويدن، فنالند ، د شد تا با جلب حمايت دولتھای سويدنراھی 

  . ايدسوريه را تقويت نم
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 بزگترين تروريست دولتی جھان  که برای بمباران کشور مستقل سوريه ۀ دراعتراض به حضور بارک اوباما نمايند

 سازمان و حزب و ٢٠اين کميته متشکل از .  تشکيل گرديد"مبر در استکھلمت موقت چھارسپۀکميت" شتاب دارد

 به پای برگزاری تظاھرات عليه بارک  سوريهنه به جنگ امريکا عليهنھادھای مترقی بود که حول شعار مشخص 

 گرد آمدند و با سخنرانيھای روشنگرانه و متنوع   Medborgarplatsen ھزارنفردرميدان ۵بيش از . اوباما رفتند

 از يک سو و از سوی ديگر به امريکا امپرياليست ۀسياسی عليه بارک اوباما و محکوميت سياستھای جنگ طلبان

  .  و سياست ھای فرصت طلبانه ونوکرصفتانه اش پرداختندسويدنکار و امپرياليستی افشای دولت محافظه 

 احزاب و سازمانھا وشخصيت ھای سياسی و ھنری ھريک به سھم خود درمورد بارک اوباما  سخنرانی کردند و ما 

  . اين سخنرانيھا را درچند جمله می آوريمۀنھا فقط چکيدآخاطر طوالنی بودن ه ب

اکنون می توان با قاطعيت  .ا آنطورکه در تبليغات انتخابات رياست جمھوری وعده داده بود عمل نکردبارک اوبام" 

 جزسرکوب جنبشھا وبراندازی دول نافرمان و امريکاعنوان رئيس جمھوره اظھارداشت که ھدف اساسی اوباما ب

 درافغانستان وعراق و تحميل  جنگۀادام ، بر روى نفت و گاز غنى جھان عربامريکاسم ياليم کنترل امپريتحک

 و کشتار مردم بيگناه توسط ھواپيماھھای بی ئی، حمالت ھوااويرانی کشورليبي جنگ قومی ومذھبی دراين کشور،

اوز اسرائيل عليه ملت ج حمايت از دولت متۀ سودان ، ادامۀسرنشين در پاکستان و افغانستان و يمن وسومالی ، تجزي

 ھمان سياست امريکابارک اوباما رئيس جمھور .   زندانيان نبوده استۀانتانامو و شکنج زندان گوۀو ادام... فلسطين 

مردم از  نفر ۴۵٠٠طبق آمار ھای رسمی بيش از . دھد  جرج دبليو بوش را ادامه داده و ھمچنان میۀجنگ افروزان

....  يمن جان باخته اند در کشورھای افغانستان و پاکستان و امريکاغير نظامی توسط ھواپيماھھای بی سرنشين 

بارک اوباما عالوه بر چنين سياستھای جنايتکارانه ای، دست به استراق سمع و کنترل پستھای الکترونيکی مردم 

 ميزبان چنين رئيس سويدنامروز دولت . جھان نيز زده و حتا به متحدين نزديک خود نيز رحم نکرده است

  ....." ننگ و سرشکستگی استۀ افتخارنيست، بلکه مايۀا مايجمھوری است، ميزبانی برای چنين فردی نه تنھ

يلی چجھان از و درھمبستگی با خلقھای امريکاتظاھرکنندگان با حمل پرچم ھای متنوع سياسی عليه جنگ افروزی 

 به حرکت درآمدند و با فرياد Mintorget سویه گرفته تا سوريه و عراق و فلسطين  و افغانستان و کوبا و ايران ب

  و زنده باد ھمبستگی بين المللی نظر ھزاران نفر از مردم امريکاه به جنگ عليه سوريه و نابود باد امپرياليست ن

 اين تظاھرات با شکوه با سخنرانيھای شورانگيزی عليه دولت .مسيرراھپيمائی را به خود جلب نمودند خيابانھای

و با ابراز ھمبستگی با مردم جھان با موفقيت به کارخود  جھانخواربين المللی بارک اوباما ۀ و عليه نمايندسويدن

 و ١ تلويزيونی کانال ۀدر شبک" دمکراتيک"م با سانسور أخبراين تظاھرات ھرچند کوتاه و مختصر و تو. پايان داد

  . خبری منعکس گرديدۀ  وھمينطور راديوی سراسری دولتی و چند روزنامسويدن  ۴کانال 

***  

 نيز با انتشار اعالميه و فراخوان سياسی ايرانيان ضد  تجاوز و مترقی را به اين )وفانت(ن حزب کارايرانفعاال

رفقای حزبی با  تدارک   .پردازندگ افروزبتظاھرات دعوت نمودند تا درصفی متحد به اعتراض عليه اوبامای جن

 اته تا عراق و افغانستان و ليبي از ويتنام گرفامريکاقبلی وحمل يک پالکارد بزرگ حزبی که تمام جنايات امپرياليست 

 توجه بسياری "دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد" درآن نقش بسته بود وبرافراشتن پرچم.....و سوريه

 سراسری تلويزيون چين که در اين ۀشبک. خود جلب نموده ی و بين المللی را بسويدناز تظاھرکنندگان و خبرنگاران 

مصاحبه ای با يکی از سخنگويان حزب، رفيق توفان قاسمی انجام داد و دليل شرکت تظاھرات شرکت داشت 
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 نيز مصاحبه ای درمورداين تظاھرات با  TT،سويدنخبرنگارخبرگزاری رسمی . درچنين تظاھراتی را جويا شد

  .عمل آورد که درزير مالحظه می فرمائيده رفيق سخنگوی حزب ب

   ھستيد و علت شرکت شما دراين تظاھرات چيست؟ ازچه حزب و سازمانی:خبرنگارچين 

ھستيم، حزبی که  پرچمش مارکسيسم لنينيسم است و موضع ) توفان(ن حزب کارايران ما از فعاال:توفان قاسمی

ما . کند قاطعی عليه جنگ و تجاوزامپرياليستی دارد وازحقوق ملل و مردم محروم و زحمتکش جھان حمايت می

 امروز امريکا.  بزرگترين تروريست دولتی جھان اعتراض نمائيمۀيه بارک اوباما اين نماينددراينجا گرد آمديم تا عل

آھنگ آن دارد تا با تجاوز و بمباران سوريه و سرنگونی دولت بشاراسد دولت گماشته ای بر سرکارآورد و با اشغال 

ازاين رو ما مخالف سرسخت .  نمايدبه کشورما تجاوز" بمب اتمی "ۀ ايران  تحت بھانۀلبنان و خالی کردن پشت جبھ

تجاوز به سوريه ھستيم زيرا اين عمل نقض حقوق بين الملل است ، نقض تماميت ارضی و حق حاکميت ملت سوريه 

  ... و متحدينش نظير عربستان و قطر امريکار کند و يا برافتد و نه ييدولت سوريه بايد توسط  مردم سوريه  تغ .است

تجاوز به سوريه فرجامی جز کشتار بيشتر . کنيم تا ازاين تجاوز جلوگيری نمائيم  میما دراين تظاھرات شرکت

  .وويرانی زيرساخت اين کشورندارد

  

   ھمراه خواھد شد؟ امريکا با سويدنآيا  چيست،سويدن نظرتان درمورد دولت :خبرنگارچين

ت سياست سنتی بی طرفی اش رنگ  را يک دولت امپرياليستی می دانيم که سالھاسسويدن ما دولت :توفان قاسمی

 است زيرا امريکا ۀ اروپاست  وازخودش اراده ای ندارد و ازطرفی شيفتۀ خود عضو اتحاديسويدن. باخته است

 و امريکا دخالت مستقيم سويدناکنون دولت . گيرد  صورت میامريکا به بازار سويدنبخش بزرگی از صادرات 

امريکا سياست " دارد اگر چنين امری رخ دھد ت اما درعين حال بيان میبمباران سوريه را با احتياط رد کرده اس

 عمل نموده و است ھمانطورکه در افغانستان و ليبيامريکا دنباله رو سويدنبه بيان ديگر " . شان قابل فھم استيبرا

تدريج اشغال ه اما ب تجاوز به اين کشوررا نپذيرفت و آن را غير قانونی اعالم داشت ءدر مورد عراق ھم اگرچه ابتدا

 ھم اکنون با پيمان نظامی سويدن .و سرنگونی رژيم صدام حسين و بمباران عراق را يک گام به پيش ارزيابی نمود

  .سوی عضويت رسمی دراين سازمان گام برمی دارده ناتو ھمکاريھای فراوانی دارد و شتابان ب

***  

  :فان قاسمی درمورد علت شرکت دراين تظاھرات   با رفيق توTT،سويدن خبرنگارخبرگزاری رسمی ۀ مصاحب

TT : معترضيد؟سويدن ازچه گروه و حزب ايرانی ھستيد و چرا به سفر بارک اوباما به   

 را سويدن به امريکاھستيم و دليل اصلی سفر رئيس جمھور ) توفان(ن حزب کارايران ما از فعاال:توفان قاسمی

 آنھم در سويدن به امريکادعوت از رئيس جمھور . يه می بينيم برای تجاوز به سورسويدنجلب ھمکاری دولت 

اوباما . کند  شرم آوراست شرايطی که او طبل جنگ را به صدا درآورده و برای تجاوز به کشورسوريه  بی تابی می

دھد وھدفش جنگ  وی ھمان سياستھای او را ادامه می. ھمان جرج بوش در لباس يک سياه پوست مسلمان زاده است

اوباما يک تروريست بين المللی درلباس . روزی و اشغال کشورھای ضعيف برای کسب ھژمونی برجھان استاف

اوباما در دستی مدال صلح دارد و دردست ديگر . ئی   است که به عوامفريبی مشغول استامريکا" دمکراسی"

 سخن می گويد و از سوی "دمکراسی و عدالت و حقوق شھروندی صلح،" ازيک سو از . ھواپيماھھای بی سرنشين

ن حزب کارايران به ھمين دليل ما فعاال. دھد  و سوريه ادامه میادگر به کشتار مردم در افغانستان و عراق و ليبي
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کنيم وچنين سفری ھيچ   را محکوم میسويدنھمراه با ھزاران نفری که دراينجا گرد آمده اند  سفر بارک  اوباما به 

  .ل جھان نداردربطی به صلح و دوستی بين مل

  

  سويدندر) توفان(ن حزب کارايرانفعاال

  ٢٠١٣مبر  سپت۴
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http://rahetoufan67.blogspot.se  

/se.blogspot.kanonezi://http 

/se.blogspot.kargareagah.www://http 

org.toufan.www 

  

  سايت کتابخانه اينترنتی توفان

htm.ketabkane/org.toufan://http  

  

   توفانسايت آرشيو نشريات

htm.archive%20tofan_nashrie/org.toufan://http  

  

  ترئيتوفان در تو

toufanhezbkar/com.twitter://https  

  

  فان در فيسبوکتو

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

ts=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https  

 


