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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮﯾﺎی ﺷﺪتﮔﯿﺮی
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دول ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻏﺎرت و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ و ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ "ﺣﻞ" آن -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ

ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون آن -اﻧﻌﮑﺎس
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وﺟﻮد و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺳﺖ".

آﮔﺎه ﺑﻮده و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﺎل
ﻫﺎی

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ

اﺧﯿﺮ،

اوﺟﮕﯿﺮی

ﺗﻀﺎدﻫﺎی

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻌﻀﯽ
از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و دوﻟﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ

آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ

روز ﺷﻨﺒﻪ  24ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ازدوﻟﺖ ﻫﺎی "ﻣﺤﻮر ﺷﺮ" ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ

در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ رو ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ

ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی

ﻣﻠﻞ ارﺟﺎع ﻧﮕﺸﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ

و "اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺮب" را ﻣﻮرد "ﺗﻬﺪﯾﺪ"

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺧﻮﯾﺶ

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری

ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ و

رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری

واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ "ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪای"

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ 22

ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار

اﺑﺰاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﯾﺎ

رأی ﻣﻮاﻓﻖ 12 ،رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﯾﮏ رأی

واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ و در ﭘﺲ ﭘﺮده اﯾﻦ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ "ﺣﻖ" داﺷﺘﻦ

ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼع ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎی

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،از ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﺤﺮان ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاﻓﯽ در ﺟﺮﯾﺎن

"ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی" و "ﺳﻼح اﺗﻤﯽ" را ﺑﺮای

اﻧﺤﺼﺎری ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در

اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ "ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی

اﺳﺖ؟

ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ و در راه دﻓﺎع از

ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدد ،ﻣﯽ ﺗﻮان

اوراﻧﯿﻮم" را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰ

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ادﻋﺎﻫﺎ

اﯾﻦ ﺣﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ

ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

"ﻣﺬاﮐﺮه" ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎز

ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در

ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽ

ﮔﺮدد و اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﯾﻦ

رأس آﻧﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺷﺮور ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺮ آﺗﺶ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ

آژاﻧﺲ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﮐﻪ "ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ" ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ دﻣﺪ.

ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت

ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ

ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ

رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺸﺴﺖ آژاﻧﺲ ،در

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﻪ "ﺳﻼح

ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎی

اﺗﻤﯽ" ﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت

اﺑﺘﺪا و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از اواﯾﻞ دﻫﻪ 1990

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ

از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﺴﺘﻪای،

در

ﻧﺸﺴﺖ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از

اﻧﻘــــــــــــﻼبﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠـــــــــــــﯿﻦ
اﯾﻨﺒﺎر در روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ!

ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ آراﯾﺶ
در ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ را،
"اﻧﻘﻼﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای" ﺟﺎزده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻘﻼب "ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ"" ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ"" ،ﻻﻟﻪ ای"
و ...ﻣﺰﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﺎت

ﺗﻌﺮض ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی

ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺳﺎﺑﻖ و روﺳﯿﻪ اﻣﺮوز ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﻈﯿﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ و

ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﻄﺢ

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و (...ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺑﺎﻻ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ

ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در آراﯾﺶ ﻫﯿﺄت

ﺟﻬﺖ داده و ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﻧﻬﺎ اﺑﻌﺎد

ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ

وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ

ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺤﻖ

رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﺪاﻓﺸﺎن در ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺪرت ﻃﺒﻘﻪ
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران زاﻟﻮﺻﻔﺖ ،ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺣﯿﺎت و ﻣﻌﺎش ﺗﻮده ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ.
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"ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" و در واﻗﻊ

ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ

ﺣﺪت ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﺎری

ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ و ﺑﺎزارﻫﺎی

در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه "ﻫﺴﺘﻪای" ﺟﻤﻬﻮری

ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

دﺷﻤﻦ "ﺷﺮﯾﺮ" و ﺑﺴﯿﺎر "ﺧﻄﺮﻧﺎک"،

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮﯾﺎی

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎن

دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ "ﺳﻼح

ﺷﺪتﮔﯿﺮی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دول

ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم

ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ" ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺎزد ،ﺗﺒﻠﯿﻎ

ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری

ﻏﺎرت و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ

رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ

اﺳﻼﻣﯽ

راﺳﺘﺎی

ﻣﺎ و ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،

در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ

ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎء

اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ

اﺳﻼﻣﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮک ﻣﯿﺰ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ "ﺣﻞ" آن-

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 1

"ﻫﺴﺘﻪای"

در

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن -ﮐﻪ در واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ

ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮرای

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ -ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری

"راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ" ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺿﺪ

اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون آن -اﻧﻌﮑﺎس وﺟﻮد و

اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻃﺮﻓﯿﻦ

ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮش و دار و دﺳﺘﻪ اش در

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺳﺖ .درﺳﺖ ﺑﻪ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺸﺎی آن ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﻮاﯾﯽ

در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻧﻘﺶ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺑﺰرگ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ

آﺗﺶ ﮐﻮره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را

و ﺗﺪاوم اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻄﻮر

ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ

ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮم ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﻣﻮاﺿﻊ

روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻓﮑﺎر

وﯾﮋه در اﻣﺮﯾﮑﺎ از ارﺟﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

اﻣﺎ ﭼﺮا اﺧﯿﺮا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ "ﺧﻄﺮ"

راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از

ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎﻧﺸﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،

ﻣﻠﻞ و ﺿﺮورت اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ

اﺗﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﺳﺎم آور در ﻣﻮرد

آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

"ﺗﻬﺪﯾﺪات" ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ

اروﭘﺎﯾﯽ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ

و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی

ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ در ﺧﻮد

ﻫﺴﺘﻪای ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ در اﻓﮑﺎر

ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮش در اﻓﮑﺎر

ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و

ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

راﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﯿﻨﻪ را

اﯾﻦ رژﯾﻢ در  5و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  10ﺳﺎل

زﻣﯿﻨﻪ را ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی

"ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن" ﺑﺎ "ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ" و

ﺑﺮای ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ

آﯾﻨﺪه ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت اﺗﻤﯽ ﮔﺮدد؟

ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺼﺎﺣﺐ

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ

در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ

اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺣﻘﯿﻘﺖ در راﺳﺘﺎی

ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽاﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ در

ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻪ

ﻓﺮوش ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

ﻣﻨﻄﻘﻪ و در اﯾﺮان آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺮی

ﻣﺮﺣﻠﻪای از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻧﻖ

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮاﺿﻊ و

اﺗﻤﯽ ﻗﺮار دارد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺎر و ﺑﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ

ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ

ﮐﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ در ﺗﺪاوم

اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻠﯿﺖ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﻦ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد.

ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ

ﭘﺮوژه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻼن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

اﺳﺖ.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﺪه ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ

ﻣﺴﺎﯾﻞ

اﺗﻤﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن آن در ﺑﺮ دارد.

ﺣﻮل

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

"ﺧﻄﺮ"

در

ﺷﺮاﯾﻄﯽ

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ

اﻧﻘــــــــــــﻼبﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠـــــــــــــﯿﻦ

رﻗﺒﺎی ﺧﻮﯾﺶ )روﺳﯿﻪ( ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ

و ﻻﺗﻮﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ

وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﯿﺮه ﺧﻮار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ

ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات

ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد "اﺣﺘﻤﺎل" وﻗﻮع ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ

ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﻫﺎی

ﮔﻮﻧﻪ "اﻧﻘﻼﺑﺎت" ﻗﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر در روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ درﮔﯿﺮی

دﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ

ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻓﺎع از آزادی ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،دار و دﺳﺘﻪ ﻫﺎی

ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮده از ﻗﻮه ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﺎت و

اﻗﻠﯿﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ .در

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری

ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ورای آن در

ﻣﺎه ﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ )اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ دار و دﺳﺘﻪ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و

روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.

ﻟﻮﮐﺎﺷﯿﻨﮑﻮ( رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ آن

اﯾﻨﺒﺎر در روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ!
ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 1

واﺑﺴﺘﻪ )ﺑﻪ ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ(

در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ

ﮐﺸﻮر را اﺧﺮاج ﮐﺮد و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ

ﻋﻮض ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن در اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر )اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﻮازﻧﯿﻮﺳﮑﯽ( و

دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺎﻧﺪ .در ﻣﺎه

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ )ﻣﺎرﯾﮏ ﺑﻠﮑﺎ( ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﺑﺎ رؤﺳﺎی

ﺟﻮﻻی ﺳﻔﯿﺮان ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه

ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان اُﮐﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ

ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی

ﻣﻘﯿﻢ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و

از روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ دارد .ﺑﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﺮوع ﻫﻤﻪ "اﻧﻘﻼب ﻫﺎی

ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز روﺳﯿﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن از روﺳﯿﻪ

ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ" ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ

ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  50درﺻﺪ از ﺻﺎدرات و 68

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ

زﯾﺎدی را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ژﺳﺖ ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را

درﺻﺪ از واردات روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ

)آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ( ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری

ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﻠﯿﺖ

ﮔﯿﺮد .رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻟﻬﺴﺘﺎن

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﺮوع ﺷﺪه

ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق

ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ دوﻟﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی

اﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی )ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﻪ ﺧﺮج آﻣﺮﯾﮑﺎ و

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای

دوﻟﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻟﻤﺎن و روﺳﯿﻪ را

ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ( ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ

"اﺗﺤﺎد ﺷﺮودر -ﭘﻮﺗﯿﻦ" ﺧﻮاﻧﺪه و آن را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد

ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وارد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدیﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺳﯿﻪ.

 1939ﻫﯿﺘﻠﺮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ

ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻟﻬﺴﺘﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را

ﺿﻤﻦ ﺧﺸﻢ ﺑﻮرژوازی ﻟﻬﺴﺘﺎن را از اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز

رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ

ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﺑﺎ روﺳﯿﻪ

درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﺑﻮرژوازی ﻟﻬﺴﺘﺎن از اﯾﻦ

اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورﻧﺪ .در اﯾﻦ

ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ

ﻫﺮاس دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ در اﺗﺤﺎد روﺳﯿﻪ و آﻟﻤﺎن

اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را )ﻣﺜﻞ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﻃﺮح ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﮔﺎز روﺳﯿﻪ را

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن "ﮐﻤﺎرا" در

دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ

ﺑﺴﺘﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻟﻬﺴﺘﺎن -روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن" ،ﭘﻮرا" در اﮐﺮاﯾﻦ و "زوﺑﺮ" )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺎو

ﺑﯿﺶ از  234000ﯾﻮرو ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ اُﮐﺮاﯾﻦ از ﺑﻨﺪر

ﮐﻮﻫﺎن دار( در روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و

اُدﺳﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی ﻟﻬﺴﺘﺎن )ﺑﺮودی( ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ

اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻫﺪف

ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم "آﺗﭙﻮر"

در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻔﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺖ

آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﻧﺪ .آﺗﭙﻮر در ﺳﺎل  2000ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻣﺜﻞ "ﺟﺒﻬﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن روﺳﯿﻪ" ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه )ﺑﻨﺪر اُدﺳﺎ( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺮح ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪدوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن

ﺑﻪ ﺑﻨﺪر "دﻧﺰﯾﮓ" ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮود ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت

ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن )ﻣﻼﺳﻮﯾﭻ( را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ای دوﻟﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی راﺑﻄﻪ

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻔﺖ رﺳﺎﻧﯽ ،روﺳﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ" ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪﻟﯿﻦ اﻟﺒﺮاﯾﺖ ،و ﭼﻨﺪ

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ دارد 75 .درﺻﺪ ﺻﺎدرات و

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاﻗﺘﺼﺎدی ،ﻃﺮح

ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﺎت

 60درﺻﺪ واردات آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ

"اُدﺳﺎ -دﻧﺰﯾﮓ" را ﺑﻪ "اُدﺳﺎ -ﺑﺮودی" ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻃﺮح اﺟﺮای ﯾﮏ "اﻧﻘﻼب

اروﭘﺎ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﺖ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ" در روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻣﺎده

اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  6ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﺷﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮزی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ

 -2در اواﯾﻞ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎدﺛﻪ

آن روز  2ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه

ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ رخ داد و  7ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی

ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ

 -1در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺢ روز 28

ژاﻧﺪارم ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ژاﻧﺪارم ﻫﺎی

ﭘﻠﯿﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺮاﮐﺶ ﺟﻬﺖ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ

در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮزی

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺮاﮐﺸﯽ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺟﻮان  17ﺳﺎﻟﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ

ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از دﯾﻮارﻫﺎی  6ﻣﺘﺮی )ﺑﻪ

ﻧﺎم "ﺟﻮزف اﺑﻮﻧﺎم" را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ زﯾﺮ دﺳﺖ و

ﻃﻮل  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮدر ﻣﺮز اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ –

ﺑﻮد از دﯾﻮار ﺑﮕﺬرد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﭘﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .دوﻟﺖ

ﻣﺮاﮐﺶ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﯿﺎ را

آﻧﻘﺪر او را ﺑﺎ ﻗﻨﺪاق ﺗﻔﻨﮓ زدﻧﺪ ﮐﻪ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد

داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ژاﻧﺪارم ﻫﺎی

ﺧﻮن ﺑﺎﻻ آورد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ زد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺮاﮐﺶ در دو ﻃﺮف ﻣﺮز

ﻓﻮت ﮐﺮد.

دوﻟﺖ ﺑﻪ  600ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ

 -3در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺳﺎﮐﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر داد .ﺑﺎ اﯾﻦ

ژاﻧﺪارم ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و

ﺟﻮان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻃﺮاف

ﺗﺮﻓﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از دﯾﻮار ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ

ﻣﺮز ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻼص ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ژاﻧﺪارم ﻫﺎی

اﺟﺴﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ  16ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ارزان

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ دوﻟﺖ

ﻧﺎم "ﺟﻮ اﯾﭙﻮ" ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻮ

ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .در ﻋﯿﻦ

ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ

اﯾﭙﻮ ﮐﻪ وارد ﻣﺮز ﻣﻠﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﻠﯿﮏ

ﺣﺎل ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ژاﻧﺪارم ﻫﺎ زﺧﻤﯽ

ﮐﺮد و ﺟﺴﺪ او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک

از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ورود

ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺮاﮐﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در

ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﺪود  40درﺻﺪ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن

ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 4
آﻧﻬﺎ اﮔﺮ از دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ و
ژاﻧﺪارم ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ژاﻧﺪارم ﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در آﻧﻄﺮف دﯾﻮار ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در داﺧﻞ
ﺧﺎک ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﯿﺰ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از
ﺣﻮادث دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت در ﭘﺎی اﯾﻦ دﯾﻮار

..

..

زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

..

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

...

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ

در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ای ﻧﯿﺰ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد

ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در دﻫﻪ  1990ﺑﺎ ﺻﺮف 35

آورد ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ در آﻣﺪﻧﺪ و

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻫﺪاء ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ورود و ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر

دو ﻻﯾﻪ ﻧﺮده ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد،

ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭼﺸﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ "ﻓﺎﯾﺒﺮ آﭘﺘﯿﮏ" و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﺴﯽ

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

در ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ

ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﺻﺮف ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دﯾﮕﺮ ،ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ

ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ

ﺑﻪ  6ﻣﺘﺮرﺳﯿﺪ) .ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ از دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ(

ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ .ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ و

ﻋﻠﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ دﯾﻮار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
از دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮزی ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻗﻄﻊ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﻮاورﻟﺌﺎن
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﯿﻞﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺻﺪﻫﺎ

ﺗﻌﺪادی از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در اﺳﺎرت ﭘﻠﯿﺲ

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﻣﺰر ﻣﻠﯿﺎ

ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎران و

از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺪام ﻫﺎی دﺳﺘﻪ

ﺳﯿﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎل  1367ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ

ﭘﺘﻮی ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮگ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺴﻠﺢ

در ﻫﻨﺪ

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"

ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز دادﮔﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ( ﺑﻪ

دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد در اﯾﺎﻟﺖ "ﭼﺎرَﮐﻨﺪ" در ﺷﺮق

ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺪت  3روز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ از آب ﭘﺮ ﺷﺪه

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان "ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ"

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ  12ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﺪود

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :

 14ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .در اﻃﻼﻋﯿﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ

http://www.fadaee.org/

زﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪان ﻧﯿﻮاورﻟﺌﺎن )ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺜﻞ دزدی از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻏﺬا و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﻫﻮای ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﺷﺪه ﮐﻪ "ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ"ﻫﺎی ﻫﻨﺪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻦ

زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ،ﺳﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎری ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در آن  3روز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ،ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ اﺟﺴﺎدی
ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد و در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻃﺮاف
زﻧﺪان ﺷﻨﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از  3روز درﻫﺎی زﻧﺪان ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و

ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯿﺶ رد ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎز ﭘﺲ

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد  .ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﺎ در ﻫﻮای  90درﺟﻪ ،ﺑﺪون آب و ﻏﺬا در ﺟﺎده

 UNﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ او از ﺳﺎل  59ﺗﺎ ﺳﺎل  1365ﺳﻪ ﺑﺎر

ﻣﺸﺮف ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب

دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮادرش ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﻮﮐﻠﯽ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 7946494034

ﺗﺤﻘﯿﺮ و آزار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﮔﻠﻮﻟﻪ

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

