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 Reports  گزارشھا

 
  يونگه ولت

  کوريای جنوبی/ مارتين ويزر، سئول:سندهينو
  یحميد علو: برگردان

 ٢٠٢٢ سپتمبر ١٢
  

 يکاامر مقابله با بازی ھای جنگی 
   جنوبی در برابر مانورھای نظامی سئول و واشنگتن مقاومت می کندريایوائتالف چپکرای ک

 
  .نزديکی بين سئول و پيونگ يانگ مدت ھاست که به فراموش سپرده شده است

 نظامی منعقد شد که ھدف ۀند و توافقنام با يکديگر مالقات کردلسه ایج جنوبی و شمالی در ريایوچھار سال پيش، ک

  . آن پايان دادن به خصومت ھا بودۀبلندپروازان

 به مدت يازده روز تحت عنوان سپر امريکا ۀ جنوبی به ھمراه اياالت متحدريایومبر، ک سپت١ست تا گا ٢٢اکنون از 

  . زدورياکموکراتيک خلق عليه جمھوری د» وضعيت اضطراری نظامی«ی ا با محتوانورمآزادی اولچی دست به يک 

 به پايان رياو شبيه سازی شده به شمال جمھوری دموکراتيک خلق کۀبزرگترين مانور جنگی در چند سال اخير با حمل

  .رسيد

 جنوبی که از ماه می بر سئول حکومت می کند، توافقات خود را زير پا گذاشت، ريایوزمانی که دولت محافظه کار ک

  . جنوبی آمدندريایوان ھای پايتخت کست به خيابگا ١٣ھزاران نفر در 

 جشن گرفته می شود، به عنوان کوريا در اپانج سال پيش امپرياليسم ٧٧روز آزادی دو روز بعد، که در آن پايان اشغال 

  .مناسبت اين روز انتخاب شد
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 .ت جنوبی حفظ شده اسکوريای تقسيم شبه جزيره است که تا به امروز توسط ۀھمزمان اين تاريخ ھمچنين نشان دھند

 تظاھرات امريکا نظامی با انورم نفر در اعتراض به ۶٠٠٠با وجود شرايط بد آب و ھوا و تعطيالت آخر ھفته، حدود 

  .کردند

 استقرار واشنگتن است و در آن ۀدر اين اعتراضات، اين که بخش جنوبی شبه جزيره در حال تبديل شدن به منطق

  .رفت سرباز مستقر شده اند مورد انتقاد قرار گ٢٨۵٠٠

اين تظاھرات که از ايستگاه اصلی قطار تا اقامتگاه رسمی جديد رئيس جمھور يون سوک يول برگزار شد، توسط 

» ت برای اتحاد مجدد مسالمت آميز مستقلسگ ا١۵ ۀکميت «–ائتالفی که به طور خاص برای اين منظور تشکيل شده بود 

  .سازماندھی شد

 آمدند، از انجمن ھای بسيار بزرگ گرفته تا سازمان ھای غيردولتی  گروه برای اين منظور گرد ھم٩١در مجموع 

 .کوچکتر

 . استکوريا، يکی از مھم ترين سازمان ھای درگير در روابط بين ونج ١۵ ۀ اجرای بيانيۀاينھا شامل کميت

ه در آن زمان  توافق شدۀ، اين کشور متعھد به اجرای بياني٢٠٠٠ بين سئول و پيونگ يانگ در سال لسهجاز زمان اولين 

بينی کرده  ھا در دو طرف مرز را پيش یئکوريابوده است که به عنوان مثال، ھمکاری اقتصادی و مبادالت بيشتر بين 

  .بود

ل سئول را به دست گرفتند، توافق به تدريج ضعيف تا به و دوباره کنتر٢٠٠٨که محافظه کاران در سال  پس از اين

  .صفر رسيد

  .ی در اين تظاھرات شرکت کردندکارگر ۀفدراسيون ھای اتحادي

آنھا متعھد به ايجاد روابط نزديک بين سئول و پيونگ يانگ ھستند، تقاضا برای پايان دادن به مانورھای نظامی تنھا 

 کوريایھای کارگری   چپ کنفدراسيون اتحاديهۀاز سوی ديگر، سازمان ھای متحد در جبھ. بخش کوچکی از آن است

  .ای نيز برگزار کردند و قبل از برگزاری تظاھرات جلسات جداگانهتر ھستند  جنوبی بسيار فعال

 نيز قرائت شد که در آن مانورھای نظامی کوريا ملی کارگری جمھوری دموکراتيک خلق ۀ تبريک اتحاديلسهجدر اين 

  .به شدت محکوم شده بود

 تأسيس شد، ٢٠١٧ر سال اين حزب که د. تنھا حزبی که در اين تظاھرات حضور داشت، حزب کوچک ترقی خواه بود

 جنوبی کوريای در پارلمان ٢٠٠۴ًعمال جانشين حزب دموکراتيک کارگران شد، که اولين نيروی چپ بود که در سال 

  .ی را به دست آوردئکرسی ھا

  .ممنوع اعالم شد» توطئه« ۀ، اين حزب به بھان٢٠١۴اما در سال 

  .ان از دست دادکيم جائه يون، رھبر فعلی حزب مترقی کرسی خود را در پارلم

 :تلقی می شد» دوستانه« شمالیکوريایبرای توجيه اين ممنوعيت از بھانه ای استفاده شد از يک لطيفه که نسبت به 

 جنوبی ممکن کوريایزد گفته بود که زيرساخت ھای  که چشمک می در يک جلسه، يکی از اعضای حزب در حالی«

 » .است در صورت جنگ فلج شود

 

 


