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يا عمال كل 
 ،البلدان
!إتحدوا  

ةوَرـــــــــــالث وُتــــــــــــــص  
 

 

اللينينية للواليات المتحدة األمريكية ـ ناطقة بلسان المنظمة الماركسية  

 
usmlo.org 

 
 للنضال في سبيل حكومة مناهضة للحرب

 إرفعوا أيديكم عن سوريا وإيران
 

تصعد الواليات المتحدة من خططها الحربية ضد سوريا وإيران 

وتعمل بشكل محموم على إقناع األمريكيين بأن المزيد من الحروب 

يرفض الكثير من الناس هنا . لشعوب العالم" العون"العدوانية ستمد 

بالنظر إلى خبرتهم الطويلة التي تناقض هذا المزعم هذه المحاولة 

وتم تنظيم . نستانباإلضافة إلى الحرب الدائرة في العراق وأفغا

 1يونيو و  32مظاهرات طارئة في أنحاء البالد خالل أسبوع 

ونظمت عشرات المدن تحركات تدعو إلى رفع اليد عن . يوليو

 . ية إلى الوطن اآلنسوريا وإيران وإلى عودة كافة القوات األمريك

تعمل الواليات المتحدة ومعها ذراعها العسكرية حلف النيتو إلى 

تصعيد الصراع الدائر في سوريا ومن إحدى تجلياتها اإلجرامية 

تقوم الواليات المتحدة في سوريا بتسليح و . إرسال القوات الخاصة

مساعدة قوات معروفة من اإلرهابيين والمرتزقة وتحاول تقديمهم 

إال أن عملياتهم السرية المستمرة منذ أشهر فشلت ." ثوار"لى أنهم ع

لذا يعمدون إلى إذكاء العنف ومحاوالتهم . بتحقيق غاية تغيير النظام

وكسب التعاطف من أجل المزيد من زرع الشقاق بين الناس 

لتغيير األنظمة على يد الواليات " الناجحة"تدل النماذج . العدوان

وليبيا على أن التدخل األمريكي ال يحل أية  المتحدة في العراق

مشكلة ال بل يفرض شروطًا من الحروب والفوضى والموت 

يبدو أن الواليات المتحدة لم تتعظ من دروس . والدمار سنة بعد سنة

حروبها العدوانية اإلجرامية التي وقفت بوجهها الشعوب، فهي على 

تتواطئ  في هذا.  وشك شن حروب عدوانية علنية ضد سوريا

 . القوى الغربية الكبرى الداعية إلى التدخل

تعمل الواليات المتحدة على زيادة تضليلها ومنها إستخدام شوفينية 

الدوائر الحاكمة األمريكية التي تملي بأن أي تدخل يهدف إلى فرض 

ويصار إلى أبلسة . ديمقراطية على النمط األمريكي هو أمر مقبول

الصعد من خالل إتهامها بإرتكاب سوريا وحكومتها على كافة 

 .أنتهاكات ضد حقوق اإلنسان

                                    التتمة على الثانية

 !لعودة كافة القوات األمريكية إلى الوطن اآلن

المناورات العسكرية األمريكية في كوريا هي جريمة ضد 

 السالم

يونيو نفذت الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات  33في 

مياًل فقط جنوب حدود  11ضخمة بالذخيرة الحية على بعد 

وبحسب مصدر عسكري تعد . لديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية ا

شارك فيها أكثر من . هذه المناورات األضخم منذ الحرب الكورية
 A-10 Thunderboltجندي ومقاتالت جوية من طراز  3222

وهي من أكثر الطائرات األمريكية فتكًا والمزودة برشاشات مدمرة 

إلى للتحصينات والتي تم إستخدامها مرارًا ضد العراق، باإلضافة 

وحلقت الطائرات . مروحيات من طراز أباتشي ودبابات وصواريخ

والمروحيات الحربية بشكل متكرر على وقع أصوات اإلنفجارات 

الضخمة في منطقة تم إختيارها عن قصد لقربها من حدود 

 . جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

حرية ترافقت المناورات البرية التي دامت ليوم واحد مع مناورات ب

يونيو  33و  31ليومين شاركت فيها كوريا الجنوبية واليابان في 

بالقرب من جزيرة جيجو الكورية الجنوبية والتي تبني عليها قاعدة 

في ظل معارضة سكان بتوجيه أمريكي عسكرية بحرية ضخمة 

تتمتع الجزيرة بموقع عسكري إستراتيجي بوقوعها . الجزيرة الكبير

وهي المرة األولى . ليابان بالقرب من الصينبين كوريا الجنوبية وا
التي تشارك فيها اليابان في مناورات ثالثية قرب الشاطئ الكوري 

 . على ما تقول مصادر أمريكية

تهدف المناورات إلى إجبار الكوريين على القبول بمشاركة اليابان 

. المعروفة بجرائم إحتاللها و بتاريخها العدواني الطويل في المنطقة

وهي أيضًا محاولة إلشراك اليابان في أعمال عدوانية وهو ما 

يتعارض مع الدستور الياباني الموضوع بعيد الحرب العالمية الثانية 

.تخدام القوات اليابانية في الخارجالذي يحرم إس

   الرابعةالتتمة على 
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تتمة الصفحة األولى  – سوريا

 

وهذا نفاق يعززه الزعم بأن تمويل الواليات المتحدة لإلرهابيين 

وتصعيدها للصراع الدائر وإستخدام الطائرات من دون طيار ال 

المزاعم في الوقت الذي  تساق هذه. تتعارض مع حقوق اإلنسان

الواليات المتحدة للتعذيب وللحجز يتعرض فيه السجناء في أنحاء 

باإلضراب عن الطعام للمطالبة  هؤالءاإلفرادي وهو مارد عليه 

وكما في حالة السجناء، يهدف التضليل . بإحترام حقوقهم اإلنسانية

األمريكي في حالة سوريا إلى حرف اإلنتباه عن جرائم الواليات 

يحصل ولتحديد المتحدة وإلى عرقلة أية محاولة جدية للتحقق مما 

 . من يرتكب إنتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب في سوريا

تزعم الواليات المتحدة كذلك بأن قوًى خارجية مثل روسيا هي من 

تذكي نار النزاع في سوريا على الرغم من إقرارها بتسليح العديد 

وبمساعدة مرتزقة أجانب العديد منهم ليبيين على الوصول إلى 

فعلى ما قالت . مخططات الواليات المتحدة القذرةسوريا لتنفيذ 

على ." حقير"بأن التدخل الروسي وزيرة الخارجية األمريكية 

روسيا أال تدافع عن مصالحها اإلقتصادية والدبلوماسية مع سوريا 

وزعمت بأن روسيا تزود سوريا . وأال تعارض التدخل األمريكي

وكذلك بالنسبة إلى  بالمروحيات وهو ماثبت عدم صحته بعيد أيام،

يهدف هذا كله إلى حرف اإلنتباه . زعم قيامها بإرسال سفن حربية

 . عن جرائم الواليات المتحدة وحروبها وألبلسة روسيا

ال يروق للواليات المتحدة أن يكون بين روسيا وسوريا عالقات 

وال يحلو لها عدم . تخرج عن نطاق السيطرة اإلمبريالي األمريكي

فيأتي ردها على . الصين إلمالءاتها بشأن سوريارضوخ روسيا و

قدر من البلطجة من أجل التشويش على األخرين وفرض منطق 

 ." القوة هي الحق"

تصعد الواليات المتحدة من تحضيراتها لحرب عدوانية بما فيها 

ب من أجل تشتيت وتقسيم المقاومة ال على الجبهة التضليل المطلو

ذ تم تنفيذ مناورات حربية واسعة إ. السورية فحسب بل في أسيا

بالتعاون مع كوريا الجنوبية في البحر األصفر بمحاذاة الحدود 

الصينية في إستفزاز واضح لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

من جهتها قالت روسيا بأنها تعتبر . أيضًا في ظل معارضة صينية

ومع . يةأي إعتداء على سوريا بمثابة عدوان على مصالحها القوم

 . هذا تتابع الواليات المتحدة التخويف وبإستعراض قوتها العسكرية

على ضوء المجازر األخيرة في سوريا، أقرت الوزيرة كلينتون 

بتسليح الواليات المتحدة للمعارضين للرئيس السوري بشار األسد 

." طوعًا أو كجثة هامدة"وبأنها ال تبالي إن أتى رحيله عن السلطة 

ليًا بأن اإلغيتاالت وإستخدام المرتزقة والطائرات يظهر هنا ج

إن كان الفاعل بدون طيار والتدخل العلني هي أمور مقبولة 

الواليات المتحدة، وبأنها ستعمد إلى إستخدام أية مجازر مزعومة 

 . لتبرير جرائمها العدوانية

إن المناوشة األمريكية مع روسيا والصين وخططها الحربية على 

سوريا وكوريا يمكن أن تتسبب بحروب عالمية والبد من مقاومتها 

إن التدخل األمريكي هو الجريمة ومصدر التوترات . بكل حزم

! والحل يكمن في عودة كافة القوات األمريكية إلى الوطن فورًا

 . للشعوب الحق في تقرير شؤونها

القصد من إستهداف سوريا من قبل الواليات المتحدة وحلفها ايران 

يزعم بأن . أيضًا والتي يمكن اإلستفراد بها حين يتم إبعاد سوريا

إال أن الهدف . المشكلة تكمن في السالح النووي على شاكلة العراق

للواليات المتحدة هو إنهاء اإلستقالل السياسي إليران، بما  يالحقيق

وإدارة مواردها النفطية الحالية والمستقبلية بشكل  فيها تطوير

مستقل على أراضيها وعالقاتها مع روسيا والصين وجمهورية 

 . كوريا الديمقراطية الشعبية وسواها من األمور

إذ تستمر في . تؤكد إدارة أوباما على خطها الحربي العدواني

مهورية إحتاللها للعراق وألفغانستان وتهديدها لسوريا وإيران وج

ومن المرجح أن يسعى أوباما قبيل . كوريا الديمقراطية الشعبية

اإلنتخابات الرئاسية إلى تغيير النظام في سوريا من دون تدخل 

أمريكي مباشر بالتناسق مع أجندته الحربية العدوانية القائمة على 

دفع األمور إلى حافة الهاوية والتدخل والتي تقدم على أنها ركائز 

يترافق هذا مع معارضة أغلبية . األمريكية في العالم "القيادة"

األمريكيين للحرب ووقوفهم مع شعوب األرض للمطالبة بإنهاء 

 . العدوان واإلحتالالت والتدخل األمريكي

إن سنة اإلنتخابات هذه لهي مناسبة لرفض النظام السياسي القائم 

اآلن الوقت . كونه اليمثل الشعب وال مشاعرهم المناهضة للحرب

هو لتصعيد المقاومة ومنها تنظيم تجمعاتنا العمالية والنسائية 

إن التنظيم . والشبابية وأيضًا إختيار سياسينا من العمال كي يمثلونا

حيث نقرر ونناقش جمعيًا في سبيل التأسيس لمجالس تمكين شعبية 

 –سوية ونعمل معًا كجماعة هو ما يمهد الطريق لما نحتاجه اآلن 

ضة للحرب حيث يمثل سياسيونا العمال أجندتنا القائمة حكومة مناه

دعونا أال نتورط في التناتش الواقع بين سياسي . على حقوق الجميع

علينا العمل في سبيل إقامة . األغنياء في موسم اإلنتخابات هذه

إن العمل على التأسيس لتجمعات . ديمقراطية من صنع أيدينا

ح حكومة مناهضة للحرب صانعة للقرارات وعلى التوعية لصال

 .لهي مهام راهنة ممكنة اإلنجاز

 !إرفعوا أيدكم عن سوريا وإيران
 !في سبيل حكومة مناهضة للحرب
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عسكرة العربية السعودية وخليج فارس كمصلحة إستراتيجية 

 لحلف النيتو
 Stop NATOريك روزوف، 

 

إلتقى األمين العام للحلف أندريس فوغ  في التاسع عشر من يونيو

سموسن بنائب وزير الخارجية السعودي نزار مدني في مقر را

 . حلف النيتو في بروكسل في بلجيكا

عرض زعيم الحلف على المملكة الخليجية اإلنضمام لبرنامج 

العربية السعودية هي العب مهم في "الشراكة في المنطقة قائاًل بأن 

التعامل مع حكومة  بإمكانيةالمنطقة وأن حلف النيتو سيرحب 

 ."لكة كشريك في مبادرة إسنطبول للتعاونالمم

خالل قمة حلف النيتو في المدينة  3222إطلقت هذه المبادرة عام 

 كبرىالتركية التي أعطت المبادرة إسمها في إطار إجراءات 

تضمنت أكبر توسيع في عضوية الحلف ليشمل سبع دول أوروبية 

لسوفيتي شرقية بما فيها جمهوريات من يوغسالفيا ومن اإلتحاد ا

، باإلضافة إلى إلزام الحلف بتطوير برنامج الشراكة السابق

الذي )العسكرية في الشرق األوسط والمعروف بالحوار المتوسطي 

يضم الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن و موريتانيا والمغرب 

كي يصبح الشراكة من أجل السالم والتي من خاللها تم ( وتونس

الجدد بعيد نهاية الحرب  13 رفع درجة عضوية األعضاء الـ

 . الحالي مكانتهمالباردة إلى 

أما مبادرة إسنطبول للتعاون فهي تستهدف الشركاء العسكريين 

والسياسيين للغرب في الخليج الفارسي وهي الدول األعضاء في 

البحرين والكويت وعمان : مجلس التعاون الخليجي الستة وهي

وقد إنضمت . ربية المتحدةوقطر والعربية السعودية واإلمارات الع

 . ستثناء عمان والعربية السعودية إلى مبادرة إسنطبولإجميعها ب

ففي السنوات الست الماضية قامت سفن حربية تابعة لحلف النيتو 

بزيارة البحرين والكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة وقام 

ها في بزيارة هذه الدول والتي تم إستضافتمسؤولون كبار في الحلف 

 . دول المبادرة في مؤتمرات

وللبحرين واإلمارات العربية المتحدة قوات تعمل بإشراف النيتو في 

أفغانستان كما قامت كل من قطر واإلمارات العربية المتحدة بتزويد 

 طائرات مقاتلة لحملة النيتو على ليبيا التي إستمرت لستة أشهر

 . السنة الفائتة خالل

من الجلي أن النيتو يعمل حاليًا على إستخدام العربية السعودية 

كرأس حربة في شراكته لمنطقة الخليج الفارسي مع إعادة تركيز 

ومع تصاعد مخاطر عمل منطقة الالواليات المتحدة وحلفائها على 

 . عسكري غربي ضد سوريا وإيران

لدبلوماسي السعودي مع باإلضافة إلى لقائه مع راسمونسن، إلتقى ا

نائب األمين العام والمجلس األطلسي الذي يضم الممثلين الدائمين 

الذين ومسؤولين أخرين في الحلف  32من سفراء الدول األعضاء الـ

زودوه بفكرة شاملة عن برامج التعاون مع الدول الشريكة في "

أي الدول السبع العضوة في الحوار ." منطقتي المتوسط والخليج

ستكون . ربعة العضوة في مبادرة إسنطبولألمتوسطي و الدول اال

ليبيا العضو الجديد في إطار الشراكة األولى على ان تتبعها سوريا 

أما العراق واليمن فهما . ولبنان في حال إزاحة حكومة سوريا

 . عضوان محتمالن في الشراكة الثانية

 على زيارة المسؤول السعودي للحلف وعلق الموقع اإللكتروني

إن أمن شركاء حلف النيو في الخليج هو مصلحة : "بالقول

 ." إستراتيجية رئيسية للحلف

تتمثل األهمية اإلستراتيجية للخليج الفارسي بالنسبة للنيتو وزعيمته 

يونيو مساعد  12الواليات المتحدة األمريكية بما عبر عنه في 

أن  وزيرة الخارجية للشؤون السياسية العسكرية أندرو شابيرو في

الغاية األساسية لوجود وزارته هو التسويق لشركات األسلحة 

 . األمريكية

إن إحتفالنا باليوم العالمي لإلدارة اإلقتصادية الناجعة : "ومما قاله

لتعزيز  في سياستنا الخارجية للدول هو مناسبة إلعطاء األولوية

ئم إن عملنا في المكتب السياسي العسكري القا... تشغيل األمريكيين 

على توسيع التعاون األمني مع شركائنا وحلفائنا هو على درجة 

كبيرة من اإلهمية ألمن الواليات المتحدة القومي ورخائها 

وهي ايضًا جزء أساسي من جهود وزارة الخارجية . اإلقتصادي

للوزارة صالحية اإلشراف والمصادقة ... لإلدارة الناجعة للدول 

هم هذه في تحقيق أهداف السياسة على كافة مبيعات األسلحة كي تس

 ." الخارجية األمريكية

يمكنني التأكيد اليوم على أن هذه السنة قد حطمت : "وأضاف متباهيًا

خارجية بين الحكومة األمريكية الرقم القياسي في مبيعات األسلحة ال

الـ  3213لقد تجاوزت مبيعاتنا في السنة المالية . ونظيراتها األجنبية

مليارًا على األقل عن مبيعات السنة  32ر أي بزيادة مليار دوال 12

 ."، برغم أن ربع السنة المالية الحالية لما تنته بعد3211المالية 

حطمت  3211ولوضع األمر في سياق المقارنة، فإن السنة المالية "

إذن يمكنكم . مليار دوالر 22أرقام المبيعات السابقة بما يزيد عن 

 3211أرقام عام  عنلهذه السنة % 02لـ تصور ما ستعنيه زيادة ا

 "... 

مليار دوالر شهر  22يمثل العقد الذي وقعته العربية السعودية البالغ 

بالمئة  02مقاتلة وملحقاتها  F-15طائرة  22ديسمبر الفائت لشراء 

وهو جزء من . من مبيعات األسلحة الخارجية لهذه السنة المالية

مليار دوالر  00بقيمة  3212عام ودة مع السعوديين عقالصفقة الم

 للتحصيناتلشراء طائرات مقاتلة متعددة المهام وقنابل مدمرة 

مروحية أباتشي مقاتلة  02هوك و  مروحية بالك 03باإلضافة إلى 

وصواريخ باتريوت من الجيل الثاني وصواريخ أخرى وأيضًا سفن 

 . نوهي ما عدت صفقة األسلحة األكبر في التاريخ بين بلدي. حربية

 132هذه الصفقة هي أيضًا جزء من سلة صفقات األسلحة البالغة 

مليار دوالر المبرمة مع العربية السعودية وعمان والكويت و 

يبدو . اإلمارات العربية المتحدة التي تم اإلعالن عنها في العام ذاته

هو مكيدة العالقات العامة األكثر إرباحًا في " التهديد اإليراني"بأن 

 . التاريخ

 60ديسمبر السابق وقعت الواليات المتحدة عقدًا لبيع  31في 

لإلرتفاعات العالية إلى اإلمارات العربية المتحدة صاروخ إعتراض 
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وهي المنظومة األولى من نوعها التي سيتم نشرها خارج الواليات 

 إتخذتيذكر بأن اإلمارات هي الدولة العربية األولى التي . المتحدة

 . ر النيتولها سفارة في مق

في الحادي عشر من يونيو لهذا العام أجرت الواليات المتحدة 

وتركيا الجولة الثانية من المناورات الجوية الحربية المسماة نسر 

إلى تنفيذ "األناضول الهادفة وفق المكتب الصحفي للبنتاغون 

مهمات جوية متنوعة تشتمل على اإلعتراض والهجوم والتفوق في 

ى الدفاعات األرضية والنقل والتزويد بالوقود في الجو والقضاء عل

 ".الجو والمهمات اإلستطالعية

الجولة األولى من المناورات المشتركة األمريكية التركية لعام 

شاركت في وبالمثل . فقد إجريت في مارس الفائت 3213 – 3211

الجولة الثانية من نسر األناضول طائرات تابعة للنيتو وللسعودية 

 . واإلمارات العربية والباكستان واإلردن وإيطاليا

ووصف تقرير لسالح الجو األمريكي المناورات على الشكل التالي 

 : متفاديًا اإلشارة إلى المشاركة السعودية

ت المتحدة وإيطاليا و ستقوم القوة الزرقاء المؤلفة من الواليا"

اإلمارات العربية وإسبانيا وتركيا والنيتو بصقل المهام القتالية 

-Fو  F-16الكبيرة في مواجهة القوة الحمراء المؤلفة من طائرات 

 ." يقودها طيارون أتراك F-5و  4

نقل التقرير عينه عن مصدر مسؤول في سالح الجو األمريكي قوله 

ل إلى جانبها في حال خوضنا  عملية هذه هي القوات التي سنقات"

 ." أخرى" قوة متحدة"

وهو )القادمة " القوة المتحدة"لن يختلف إثنان بشأن هوية ضحايا 

يومًا  02اإلسم الذي إطلق على حرب النيتو الجوية التي إستمرت 

. في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي( عامًا 12ضد يوغسالفيا قبل 

 هان وهما العقبتان األساسيتان بوجهلتركيا حدود مع سوريا وإيرا

 . والسعودية توسيع نفوذهما في منطقة الشرق األوسط

في نهاية الشهر الفائت وقع البلدان الفاعالن في قلب األنظمة 

الجمهورية في العالم العربي مثل ليبيا وسوريا على إتفاقية العلمانية 

ود تدريب عسكرية في الرياض والذي نص على تدريب الجن

السعوديين في المدراس العسكرية التركية ذات المعايير التي ينص 

 . عليها حلف النيتو وعلى مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة

إستحضرت وزيرة الخارجية األمريكية شباط الفائت في مستهل 

حملتها على روسيا والصين بشأن سوريا ما سمته بالربيع العربي 

عليهما اإلدراك بأنهما يتخذان موقعًا ": والصحوة العربية قائلة

يعارض ليس تطلعات الشعب السوري فحسب بل أيضًا الربيع 

 ." العربي بأكمله

في واقع الحال ما تدفع به الوزيرة األمريكية و نظرائها الغربيين هو 

خليط مميت من العسكرة والثيوقراطية واألنظمة الملكية في العالم 

.إلى الخليج الفارسيالعربي من المحيط األطلسي 

 

 

 تتمة الصفحة األولى – كوريامناورات 
خرجت تظاهرات في كوريا واليابان ضد المناورات الحربية 

وتستمر المظاهرات في . وللمطالبة بإجالء القوات األمريكية

جزيرة جيجو للحيلولة دون بناء القاعدة العسكرية المدعومة من 

 . الواليات المتحدة

ت أليام ثالثة أخرى بين ومن المقرر أن تجرى المزيد من المناورا

يونيو تشارك فيها حاملة الطائرات الضخمة إس إس  31و  32

 2222مروحية و  62جورج واشنطن والتي تحمل ما يزيد عن 

سفن وغواصات أمريكية تشارك في هذه  12وهي من بين . جندي

تعتبر . المناورات في البحر األصفر الواقع بين كوريا والصين

ن مياهها الشاطئية وكانت قد حضت الواليات الصين البحر جزءًا م

 . المتحدة على عدم إجراء المناورات في هذه المنطقة

لم تخفي الواليات المتحدة الطابع اإلستفزازي اإلجرامي لهذه 

المناورات وهي بمثابة تحضيرات لحرب عدوانية ولذا فهي جريمة 

الصين وباإلضافية إلى إجراء المناورات بالقرب من . بحق السالم

في البحر األصفر وبمحاذاة حدود جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية، تم إستخدام علم األخيرة في المناورات البرية كهدف 

تتزامن . بيةللتفجير من قبل القوات األمريكية والكورية الجنو

بداية العدوان األمريكي على كوريا في ذكرى المناورات كذلك مع 

طوة تعكس موقف الواليات المتحدة القائم وفي خ. 1612يونيو  31

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في " ,القوة هي الحق"على 

لكوريا الشعبية " إنذار واضح"بيان لها بأن المناورات هي 

علينا مواجهة . لم تنته الحرب: "إذ قال الناطق بإسمها. الديمقراطية

. ع الحرب في أي وقتالحقيقة التي ال مهرب منها بأنه يمكن إندال

. نعتقد بأن المناورات المشتركة ستكون األكبر من حيث الحجم

تسميها كوريا الشمالية إستفزازًا إال أن أي جيش لن يكون كفًأ إن لم 

   ." ينفذ التدريبات

 32222تحتل الواليات المتحدة كوريا الجنوبية بوجود أكثر من 

ية على الغواصات جندي بقواعدهم و أسلحتهم بما األسلحة النوو

تقوم الواليات المتحدة بتزويد كوريا الجنوبية . وحامالت الطائرات

يأتمر . باألسلحة والطائرات وتقوم بتدريب جنودها على إستخدامها

الذي يستغل هذه  الجيش الكوري الجنوبي من قبل الجيش األمريكي

كما تحتل . المناورات لشمل الجيش الياباني في الهيكلية الموحدة

جندي مع قواعدهم  22222الواليات المتحدة اليابان بما يقارب الـ 

 . وأسلحتهم

إن الواليات المتحدة هي من رفض توقيع إتفاقية سالم مع كوريا 

وهي تخطط وتنفذ هذه المناورات الحربية اإلستفزازية كعرض 

عضالت في المنطقة في إستهداف للكوريين وللصينيين تمثل 

 . ة والعالمتهديدًا لشعوب المنطق

تعتبر كافة اإلستعدادات للحرب العدوانية بما فيها الحرب الدعائية 

في إطار مساعي حماية السلم العالمي، تم . جرائم من أسوأ األنواع

تحريم التحضير للحرب العدوانية التي من دونها اليمكن لألخيرة 

أن أي جيش لن يكون كفًأ  : "فكما قال الناطق العسكري. الحدوث

إال أن هدف المناورات لم يكن للتدريب على ." لم ينفذ التدريباتإن 

حماية كوريا أو اليابان و ال الواليات المتحدة الواقعة على بعد 

بل هدفت إلى التدرب على العدوان ولتصعيد التوتر  .آالف األميال

بين الكوريين، وإال لما إستخدام علم كوريا الشعبية الديمقراطية 

 ك اليابان؟ كهدف ولما إشرا

الموجه لكوريا الشعبية الديمقراطية وللصين هو " اإلنذار"إن 

. إستعداد للحرب العداونية ومسعى من أجل إقحام اليابان في النزاع

المناورات الحربية خطيرة وإجرامية يعارضها على نحو واسع 

إن مطالبة الشعوب المشتركة . شعوب المنطقة والشعب األمريكي

رات الحربية وإغالق القواعد األمريكية وإعادة عي إنهاء المناو

كافة القوات األمريكية إلى الوطن اآلن، وهو الالزم فعله في سبيل 

    . إحقاق السالم واألمن لشعوب المنطقة والعالم


