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 سپتامبر، شورای 24روز شنبه 
حکام آژانس بین المللی انرژی 

ای، در نشست خویش  هسته
ای را برعلیه جمهوری اسالمی  قطعنامه

 22در این قطعنامه که با . تصویب کرد
 و یک رأی  رأی ممتنع12رأی موافق، 

مخالف به تصویب رسید، از جمهوری 
غنی سازی "اسالمی خواسته شده که 

 را متوقف ساخته، به میز "اورانیوم
 با کشورهای اروپایی باز "مذاکره"

گردد و اجازه دهد تا مأمورین این 
آژانس بدون محدودیت از کلیه مراکز 

به . ای این رژیم بازدید نمایند هسته
ژانس، در رغم اینکه در نشست آ

مابین قدرت های  نتیجه توافق فی
ای جمهوری  جهانی پرونده هسته

اسالمی اینبار به شورای امنیت سازمان 
ملل ارجاع نگشت، اما با صدور این 

ای جمهوری  قطعنامه، بحران هسته
اسالمی وارد مرحله جدیدی شد و 
یکبار دیگر این سوال مطرح شد که 
واقعیت چیست و در پس پرده این 

ران چه منافع و اهدافی در جریان بح
  است؟

تا آنجا که به تبلیغات و ادعاها 
باز می گردد، دولت های غربی و در 
رأس آنها آمریکا چنین جلوه می دهند 

 تا مبادا فعالیت های "نگرانند"که 
ای جمهوری اسالمی منجر به  هسته

سالح "دستیابی این رژیم سرکوبگر به 
صورت چرا که در این .  گردد"اتمی

به زعم آنها این رژیم بعنوان یکی 

 صلح جهانی "محور شر"ازدولت های 
 "تهدید" را مورد "امنیت غرب"و 

از سوی دیگر نیز . قرار خواهد داد
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
اسالمی با ایفای نقش در این کارزار 

 داشتن  "حق"تبلیغاتی می گوید که 
 برای  را"سالح اتمی" و "تکنولوژی"

خود محفوظ داشته و در راه دفاع از 
این حق حاضر به هرگونه اقدامی 
هست و به این ترتیب، با گرفتن قیافه 
ماجراجو و شرور به خود، بر آتش 

  .تبلیغات امپریالیستی می دمد
تمام این ادعاها در شرایطی 
مطرح می گردند که دولت آمریکا از 

 1990ابتدا و به خصوص از اوایل دهه 
 فعالیت های اتمی جمهوری اسالمی از

آگاه بوده و در همین رابطه در سال 
های اخیر، اوجگیری تضادهای 
امپریالیستی باعث شده تا نقش بعضی 
از کمپانی های آمریکایی، آلمانی و 
فرانسوی و دولت های وابسته ای نظیر 
پاکستان در کمک به جمهوری اسالمی 
ی برای دستیابی به مواد و تجهیزات اتم

در نتیجه با  .در افکار عمومی رو شود
توجه به ماهیت وابسته به امپریالیسم 
جمهوری اسالمی و با توجه به این 

 "ای تکنولوژی هسته"واقعیت که 
ابزاری نیست که بدون تأیید و یا 
حداقل اطالع بزرگترین قدرت های 
انحصاری صاحب این تکنولوژی در 
بازار جهانی توزیع گردد، می توان 

مید که تحرکات و فعالیت های فه
جمهوری اسالمی در این زمینه نمی 
توانسته بدون اطالع مقامات دولت 
های بزرگ نظیر آمریکا صورت 

  .گرفته باشد

  

  
  

  
  
  

ای که امپریالیسم امریکا در  تعرض غارتگرانه
سال های اخیر به مواضع اقتصادی، سیاسی و نظامی 

ر خویش در سطح سایر رقبای امپریالیست و جهانخوا
بین المللی سازمان داده، عالوه بر هر نتیجه ای که 
داشته است، به تغییر و تحوالتی در آرایش هیأت 
حاکمه ضدخلقی در چند کشور آسیای میانه منتهی 

در جریان این تغییرات ما شاهدیم . شده است

کشورهایی که تا چندی پیش در حوزه نفوذ شوروی 
نظیر اوکراین و (داشتند سابق و روسیه امروز قرار 
با ایجاد تحوالتی در باال ...) گرجستان و آذربایجان و

یعنی در هیأت حاکمه های ضدمردمی آنها تغییر 
اد عوذ امپریالیسم آمریکا در آنها ابجهت داده و نف

در تبلیغات امپریالیستی می . وسیع تری یافته است
 کوشند تا با اتکاء به نارضایتی های گسترده و بحق

کارگران و توده های تحت ستم در این کشورها از 
نظام و دولت های ضد خلقی حاکم، این تغییر آرایش 
در هیأت حاکمه کشورهای نامبرده به نفع آمریکا را، 

 جازده  و آنها را با "انقالبات دمکراتیک توده ای"
 "الله ای"، "نارنجی"، "مخملین"القابی نظیر انقالب 

حالی که این به اصطالح انقالبات در  .مزین سازند... و
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

 
  
  
  
  
  

  تی پیرامون قطعنامهتی پیرامون قطعنامهکاکانن
  ایای  المللی انرژی هستهالمللی انرژی هسته  آژانس بینآژانس بین

  

 

  ""ایای  هستههسته""ابی کارزار تبلیغاتی جاری بر سر پرونده ابی کارزار تبلیغاتی جاری بر سر پرونده یی  حدتحدت""
گیری گیری   ریکا گویای شدتریکا گویای شدتجمهوری اسالمی برای امپریالیسم امجمهوری اسالمی برای امپریالیسم ام

مابین دول جهانخوار برای بردن سهم بیشتر از مابین دول جهانخوار برای بردن سهم بیشتر از   تضادهای فیتضادهای فی
غارت و استثمار خلق های تحت ستم ما و بازار ایران غارت و استثمار خلق های تحت ستم ما و بازار ایران 

در حقیقت، اختالف بر سر نوع برخورد با پرونده در حقیقت، اختالف بر سر نوع برخورد با پرونده . . باشدباشد  میمی
 نظامی یا  نظامی یا -- آن آن""حلحل""ای ایران و چگونگی ای ایران و چگونگی   هستههسته

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

 
  
  
  

  ینینــــــــــــــــــــــــــهای مخملهای مخمل  البالبــــــــــــــــــــــــانقانق
  !!یدیدبار در روسیه سفبار در روسیه سفایناین
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  تی پیرامون قطعنامهتی پیرامون قطعنامهکان
  المللیالمللی  آژانس بینآژانس بین

  ایای  انرژی هستهانرژی هسته
  

   11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
  

در تأیید این مدعا باید به ویژه بر 
کمک های شایان توجه دولت 

 که در وابستگی آن به -پاکستان
 به جمهوری -آمریکا شکی نیست

اسالمی در این زمینه اشاره کرد که 
سال گذشته افشای آن به یک رسوایی 

رای دولت پاکستان و آمریکا بزرگ ب
  .مبدل گشت

 "خطر"اما چرا اخیرا بار دیگر 
دستیابی جمهوری اسالمی به سالح 
اتمی تا به این حد در نزد مقامات 
آمریکایی عمده شده، آن هم در حالی 
که متخصصین مسایل اتمی و 
کارشناسان سازمان سیا در خود 
آمریکا تخمین می زنند که بعید است 

 سال 10 و یا حتی 5 این رژیم در
آینده بدل به یک قدرت اتمی گردد؟ 
صرف نظر از این واقعیت که در لحظه 
حاضر جمهوری اسالمی در چه 

ای از دستیابی به سالح های  مرحله
اتمی قرار دارد،  پاسخ به این سوال را 
باید در منافعی یافت که این تبلیغات 

  .برای سازماندهندگان آن در بر دارد
 است که در هیات حقیقت این

حاکمه آمریکا محافل و جریاناتی 
وجود دارند که در راستای تحقق 

 و در واقع "طرح خاورمیانه بزرگ"
برای گسترش دامنه نفوذ و بازارهای 
تحت سلطه امپریالیسم آمریکا در 
مقابل سایر امپریالیست ها، خواهان 
حمله نظامی به ایران و در صورت لزوم 

سالمی با یک تعویض رژیم جمهوری ا
مسلما . رژیم وابسته دیگر می باشند

ای جمهوری  باال گرفتن بحران هسته
اسالمی و اقداماتی نظیر ترک میز 
مذاکره با اروپا و تضعیف چشم انداز 

، تبلیغات "راه حل مسالمت آمیز"
تهدید آمیز و جنجال برانگیز طرفین 
در این مورد در نقش هیزمی ست که 

ریالیستی را آتش کوره تبلیغات امپ
همچنان گرم نگه می دارد و مواضع 
راست ترین جناح های امپریالیستی 
آمریکا و پشتیبانانشان در کشورهای 

این . مختلف اروپا را تقویت می کند
 دستیابی "خطر"تبلیغات حول 

جمهوری اسالمی به سالح های 
ای، احساس ناامنی در افکار  هسته

 عمومی منطقه و جهان را باال برده و
زمینه را جهت گسترش فضای 
. میلیتاریستی و جنگی آماده می سازد

در چنین فضایی ست که ما شاهد 
فروش فزاینده ساز و برگ جنگی به 
دولت های منطقه و در نتیجه رونق 
چشمگیر کار و بار کمپانی های 

  .تسلیحاتی آمریکایی می باشیم
همچنین در شرایطی که 
امپریالیسم آمریکا می کوشد کلیت 
پروژه امنیتی کالن و سیاست های 

جنگ طلبانه و توسعه طلبانه خویش 
در سطح بین المللی را با ساختن یک 

، "خطرناک" و بسیار "شریر"دشمن 
سالح "دشمنی قدرتمند و مسلح به 

 توجیه سازد، تبلیغ "های کشتار جمعی
بر سر خطر وجود یک جمهوری 

 در راستای "ای هسته"اسالمی 
 نیازی نقش ایفاء پاسخگویی به چنین

  .می کند
از سوی دیگر ما شاهدیم که 
سیاست های جنگ طلبانه و ضد 
مردمی بوش و دار و دسته اش در 
دولت آمریکا، در رابطه با جنگ عراق 
و تداوم اشغال این کشور، بطور 
روزمره با مخالفت های فزاینده افکار 
عمومی در آمریکا و حتی برخی از 

 گیرد، محافل طبقه حاکم قرار می
تبلیغات سرسام آور در مورد 

 جمهوری اسالمی مسلح به "تهدیدات"
سالح اتمی، کوششی برای توجیه 
مواضع جنگ طلبانه بوش در افکار 

عمومی امریکاست که تحت عنوان  
 و "تروریست ها" با "جنگ بی پایان"

. دولت های تروریستی عرضه می شود
این تبلیغات در حقیقت در راستای 

فع عظیم ترین کمپانی های تأمین منا
تسلیحاتی و نظامی در آمریکاست که 
صاحبان آنها مستقیم و غیرمستقیم 
نقش های کلیدی در هیات حاکمه 
آمریکا دارند و بقای آنها در تداوم 
شرایط ناامن و میلیتاریستی نهفته 

  .است

حدت یابی کارزار تبلیغاتی جاری 
 جمهوری "ای هسته"بر سر پرونده 

ای امپریالیسم امریکا گویای اسالمی بر
مابین دول  گیری تضادهای فی شدت

جهانخوار برای بردن سهم بیشتر از 
غارت و استثمار خلق های تحت ستم 

در حقیقت، . ما و بازار ایران می باشد
اختالف بر سر نوع برخورد با پرونده 

 - آن"حل"ای ایران و چگونگی  هسته
نظامی یا غیرنظامی، با دخالت شورای 

 انعکاس وجود و -امنیت یا بدون آن
درست به . واقعیت این تضادهاست

همین دلیل است که در حالی که 
بخشی از جناح های امپریالیستی به 
ویژه در امریکا از ارجاع مستقیم 
پرونده ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل و ضرورت اقدام نظامی برای حل 
آن سخن می گویند، دولت های 

سیه و چین بخاطر منافع اروپایی، رو
خویش با این راه حل مخالفت نموده و 
حاضر نیستند با تن دادن به چنین 
راهی حداقل در حال حاضر زمینه را 
برای یکه تازی و اعمال سلطه 
انحصاری دولت آمریکا در تصاحب 

اقتصادی و نظامی در  مواضع سیاسی
امری . منطقه و در ایران آماده سازند

ی تضعیف مواضع و که مسلما به معن
پرونده . منافع غارتگرانه خود آنهاست

ای جمهوری اسالمی و قطعنامه  هسته
اخیر برعلیه این رژیم را باید در چنین 

  .دچارچوبی بررسی نمو

   

  ینینــــــــــــــــــــــــــهای مخملهای مخمل  البالبــــــــــــــــــــــــانقانق
  !!اینبار در روسیه سفیداینبار در روسیه سفید

  
    11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

  
ار و دسته های تنها در جریان این تحوالت، د

ضدخلقی و وابسته به جناح های مختلف سرمایه داری 
جهانی جای خود را با یک دار و دسته ضدخلقی و 

) به جناح دیگری از سرمایه داری ضدخلقی(وابسته 
اکنون در ادامه تالش ضدخلقی . عوض کرده اند

امپریالیسم آمریکا در دست اندازی به حوزه نفوذ 

شاهد تبلیغات عوامفریبانه ما ) روسیه(رقبای خویش 
وسیعی از سوی رسانه های جیره خوار امپریالیسم می 

 وقوع یکی دیگر از این "احتمال"باشیم که در مورد 
 قالبی این بار در روسیه سفید خبر می "انقالبات"گونه 
نگاهی به رویدادهای جاری در این مورد به . دهند

بات و خوبی پرده از قوه محرک این به اصطالح انقال
منافع و دست های ضدخلقی نهفته در ورای آن در 

  .روسیه سفید بر می دارد
در ماه آگوست دولت لهستان اعالم کرد که 

و ) الکساندر کوازنیوسکی(رئیس جمهور آن کشور 
مذاکراتی را با رؤسای ) ماریک بلکا(نخست وزیر 

جمهور و نخست وزیران اُکراین، گرجستان و لیتوانی 

 مورد سرنگون کردن رئیس جمهور روسیه و التویا در
در ماه های گذشته تهدیدات . سفید انجام دادند

لهستان علیه دولت روسیه سفید پس از درگیری های 
این درگیری . سیاسی مختلف شدت بیشتری یافت

های سیاسی به بهانه دفاع از آزادی های دمکراتیک 
در . اقلیت لهستانی های مقیم روسیه سفید آغاز شد

الکساندر (اه مه رئیس جمهور روسیه سفید م
رئیس اتحادیه لهستانی های ساکن آن ) لوکاشینکو

کشور را اخراج کرد و شخص دیگری را که مدافع 
در ماه . دولت روسیه سفید بود به جای او نشاند

جوالی سفیران هر دو کشور به کشور خود فرا خوانده 
نی های در ماه آگوست انتخابات اتحادیه لهستا. شدند



  

مقیم روسیه سفید در پشت درهای بسته انجام شد و 
همه مسئولین انتخاب شده موافقین دولت روسیه 

دولت لهستان علیه این انتخابات تبلیغات . سفید بودند
زیادی را به راه انداخت و ژست مدافع دمکراسی را 

اما واقعیت این است که منافع اقلیت . به خود گرفت
ی مقیم روسیه سفید و یا حقوق کوچکی از لهستانی ها

دمکراتیک مردم آن کشور بهانه هایی هستند برای 
دستیابی امپریالیست های آمریکایی و اروپایی به 

  . سیاسی بیشتر در روسیه منافع اقتصادی
بورژوازی حاکم بر لهستان اتحادیه اروپا را 
تحت فشار گذاشته است که تکلیفش را با روسیه 

ت لهستان سال های زیادی است دول. سفید تعیین کند
مثل (که علیه روسیه سفید اقدامات گوناگونی را 

انجام می ) حمایت مالی از گروه های مخالف دولت
به عنوان مثال دولت لهستان در ماه آگوست . دهد

 یورو صرف ایجاد یک ایستگاه 234000بیش از 
روزنامه ها و . رادیویی مخالف دولت روسیه سفید کرد

اعالمیه های گروه های مخالف دولت روسیه سفید نیز 
گروه های ناسیونالیستی . در لهستان چاپ می شوند

 که در روسیه سفید " روسیهجبهه سفید پوستان"مثل 
فعالیت ضددولتی دارند نیز از جانب دولت لهستان 

  . حمایت می شوند
باید دانست که  لهستان از نظر اقتصادی رابطه 

 درصد صادرات و 75. نزدیکی با اتحادیه اروپا دارد
 درصد واردات آن با کشورهای عضو اتحادیه 60

یه وابسته اروپا است و از نظر گاز و نفت نیز به روس
 کشور جداشده 6روسیه سفید آخرین کشور از . است

به . از روسیه است که هنوز روابط خوبی با مسکو دارد
عنوان مثال لوله های گاز روسیه به آلمان از روسیه 

 68 درصد از صادرات و 50سفید عبور می کنند و 
درصد از واردات روسیه سفید با روسیه صورت می 

لمان با روسیه برای لهستان روابط نزدیک آ. گیرد
به طوریکه دولت و رسانه های . خوش آیند نیست

دولتی لهستان قراردادهای اخیر آلمان و روسیه را 
 خوانده و آن را به اتحاد " پوتین- اتحاد شرودر"

این امر در .  هیتلر و استالین تشبیه کردند1939
ضمن خشم بورژوازی لهستان را از ایجاد خط لوله گاز 

بورژوازی لهستان از این . ی بالتیک نشان می داددریا
هراس دارد که منافعش در اتحاد روسیه و آلمان 

طرح خط لوله بالتیک گاز روسیه را . قربانی شود
مستقیمأ به آلمان منتقل می کند و در نتیجه موجب 

از .  روسیه خواهد شد-بستن خط لوله گاز لهستان
کراین از بندر طرف دیگر، تغییر جهت خط لوله نفت اُ

موجب رشد ) برودی(اُدسا به شهر مرزی لهستان 
در ابتدا هدف . اختالفات میان لهستان و روسیه نیز شد

از ایجاد این شبکه نفت رسانی این بود که نفت 
مستقیمأ ) بندر اُدسا(قزاقستان از طریق دریای سیاه 

 لهستان برود که در آن صورت "دنزیگ"به بندر 
اما . ه نفت روسیه به پایان می رسیدوابستگی لهستان ب

در جریان ساخت این شبکه نفت رسانی، روسیه موفق 
اقتصادی، طرح  شد که با اعمال فشارهای سیاسی

 تغییر دهد که " برودی- اُدسا" را به " دنزیگ-اُدسا"
  .بتواند از آن طریق نفت روسیه را به اروپا حمل کند

انقالب های "مقدمه چینی و شروع همه 
همه آنها .  تاکنون بسیار شبیه به هم بوده اند"ملینمخ

با اعتراض یک کشور به اصطالح مدافع دمکراسی 
به نتایج انتخاباتی که در کشوری ) آمریکا و نوکرانش(

که باید انقالب مخملین صورت بگیرد، شروع شده 
معموأل به خرج آمریکا و (تبلیغات زیادی . اند

ود در کشور مورد علیه نارسایی های موج) حامیانش
هدف صورت می گیرد و این تبلیغات وارد رسانه ها و 
تظاهرات خیابانی گسترده نیز می شوند و به تدریج 
رئیس دولت را مجبور به استعفاء کرده و سپس 

در این . انقالب مخملین را به مرحله اجرا در می آورند
انقالبات مخملین نقش ویژه ای به دانشجویان و 

به عنوان . ختلف جوانان داده شده استسازمان های م
 در "کمارا"مثال می توان از سازمان جوانان 

به معنی گاو  ("زوبر" در اکراین و "پورا"گرجستان، 
این سازمان ها . در روسیه سفید نام برد) کوهان دار

مستقیمأ از آمریکا کمک مالی می گیرند و اعضای آنها 
 "آتپور"ام توسط یکی از سازمان های صربستان به ن

 با حمایت 2000آتپور در سال . آموزش داده شده اند
مستقیم آمریکا طرح سرنگونی رئیس جمهور 

. را سازماندهی و عملی کرد) مالسویچ(صربستان 
سازمان "موسسه ای دولتی در آمریکا به نام 

 به ریاست مدلین البرایت، و چند "دمکراتیک ملی
ی انقالبات سازمان دیگر آمریکایی نقش حمایت مال

انقالب "طرح اجرای یک . مخملین را اجرا کرده اند
 در روسیه سفید نیز از مدت ها قبل آماده "مخملین

  .شده است
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آنها اگر از دست پلیس ها و 
نند، به ژاندارم های مراکش فرار ک

دست ژاندارم های اسپانیایی می افتند 
که در آنطرف دیوار کمین کرده اند و 
با شدت عمل هر چه بیشتری با 

پلیس . پناهندگان برخورد می کنند
اسپانیا حتی به پناهندگان در داخل 

از . خاک مراکش نیز شلیک می کند
حوادث دردناکی که برای پناهجویان 

دیوار در طول این مدت در پای این 

مرزی بوجود آمد به موارد زیر می 
  .توان اشاره کرد

 28 صبح روز 3 در حوالی ساعت -1
سپتامبر صدها نفر کارگر مراکشی 

به ( متری 6قصد عبور از دیوارهای 
 – کیلومتردر مرز اسپانیا 10طول 

 را ملیانزدیک به شهر ) مراکش
که مورد حمله ژاندارم های . داشتند

دو طرف مرز اسپانیا و مراکش در 
قرار گرفتند و بسیاری از آنها توسط 
ژاندارم های مراکش دستگیر شدند و 
برخی نیز که از دیوار عبور کرده و به 
اسپانیا وارد شدند توسط ژاندارم های 
اسپانیا دستگیر شده و به دولت 

چندین نفر . مراکش تحویل داده شدند
نیز با گلوله های ژاندارم ها زخمی 

  . شدند

اوایل ماه اکتبر نیز حادثه  در -2
 نفر با گلوله های 7مشابهی رخ داد و 

ژاندارم های . ژاندارم ها کشته شدند
 ساله روستایی به 17اسپانیایی، جوان 

 را که موفق شده "جوزف ابونام"نام 
بود از دیوار بگذرد دستگیر کردند و 
آنقدر او را با قنداق تفنگ زدند که 

د ساعت خون باال آورد و بعد از چن
  .  فوت کرد

 در ماه آگوست نیز جسد چندین -3
جوان آفریقایی در زمین های اطراف 

یکی از این . مرز کشف شده بود
 ساله ای به 16اجساد متعلق به پسر 

پلیس اسپانیا به جو .  بود"جو ایپو"نام 
 شده بود شلیک ملیاایپو که وارد مرز 

کرد و جسد او را به داخل خاک 
 گفته می شود که در .مراکش انداخت

 نفر دیگر نیز کشته شده 2آن روز 
  . بودند اما اجسادشان ناپدید شده است

پلیس اسپانیا و مراکش جهت الپوشانی 
جنایات خود اعالم کرده اند که تمام 
این افراد به طور تصادفی زیر دست و 

دولت . پای پناهندگان کشته شده اند
خود اسپانیا با تغییر قوانین پناهندگی 

به اقداماتی نیز دست زد، از جمله این 
 هزار نفر از پناهندگان 600دولت به 

با این . ساکن اسپانیا اجازه کار داد
ترفند، نه تنها دولت از پرداخت کمک 
هزینه پناهندگی خالص شد بلکه با 
دریافت مالیات از این کارگران ارزان 

در عین . به خزانه دولت نیز افزود
طلع شدن پناهندگان حال، در نتیجه م

از قوانین جدید پناهندگی، ورود 
 درصد 40غیرقانونی به اسپانیا حدود 

  .کاهش یافت

 ...                                            !   !   یروز باد انقالبیروز باد انقالبپپ                                                ..       !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم      ..                 ..



  

در چارچوب سیاست های ضدپناهندگی دولت 
 35 با صرف 1990های غربی، دولت اسپانیا در دهه 

میلیون دالر که از طرف اتحادیه اروپا اهداء شده بود، 
 دیده بانی های متعدد، دو الیه نرده های فلزی همراه با

 و گیرنده های حسی "فایبر آپتیک"چشم الکترونیک 
در سال های بعد، با . در مرزهایش با آفریقا نصب کرد

صرف حدود یک میلیون دالر دیگر، ارتفاع این دیوارها 
   )بلند تر از دیوار برلین. ( متررسید6به 

علت کشیدن این دیوار جلوگیری از ورود 
در ضمن با پیوستن . یقا به این کشور بودپناهنده از افر

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

تغییرات عمده ای نیز در قوانین پناهندگی خود بوجود 
آورد که از تابستان گذشته به مرحله عمل در آمدند و 

پناهنده در اسپانیا بسیار مطابق آنها ورود و پذیرش 
    .سخت تر از قبل گردید

در تابستان، پناهندگان آفریقایی برای اینکه 
مشمول قوانین جدید قرار نگیرند در گروه های بزرگ 
چند صد نفری برای پناهنده شدن به اسپانیا به مرزها 

پناهندگان معموأل با نگهبانی نوبتی و . هجوم آوردند
ه با شاخه های درختان می سازند استفاده از پله هایی ک

  .از دیوارهای مرزی عبور می کنند
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  زندانیان نیواورلئانزندانیان نیواورلئان
  گرفتهگرفته  سیلسیل  هایهایدر سلول در سلول 

  

در جریان طوفان کاترینا در آمریکا، صدها 

که بیشتر آنها به دلیل (زندانی زندان نیواورلئان 

گیر جرائم کوچک مثل دزدی از فروشگاه ها دست

به ) شده اند و اغلب آنها هنوز دادگاهی نشده اند

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

به . بودند، بدون غذا و آب آشامیدنی به سر بردند

دلیل از کار افتادن ژنراتورها، هوای سلول هایی که در 

عالوه بر . زیرزمین قرار دارند غیرقابل تحمل شده بود

 مسدود شدن فاضالب شهری و در این، سیل موجب

نتیجه جاری شدن فاضالب در سلول ها شده بود که 

 روز محسوب می 3آب آشامیدنی زندانیان در آن 

در این اوضاع غیرقابل تحمل، بوی تعفن اجسادی . شد

که سیل با خود آورده بود و در زمین های اطراف 

  .زندان شناور بودند نیز مزید بر علت شده بود
چنین وضعیت وحشتناکی وقتی هم که در اثر 

 روز درهای زندان باز شد، خطر مرگ و 3بعد از 
آنها را ساعت . تحقیر و آزار زندانیان به پایان نرسید

 درجه، بدون آب و غذا در جاده 90ها در هوای 
کسانی که تقاضای آب . مشرف به زندان نگه داشتند

وله می کردند با حمله نگهبانان و گاز اشک آور و گل

وقتی دوباره باران و . های پالستیکی مواجه می شدند
سیل شروع شد، آنها را در فضای باز بیابان، با یک 

  .پتوی خیس به حال مرگ رها کردند
  

  

  عملیات مبارزین مسلحعملیات مبارزین مسلح
  در هنددر هند

  

شرق   در"چارَکند"دولت هند اعالم کرد در ایالت 
 "مائوئیست" که مبارزان   این کشور در انفجار بمبی

 پلیس کشته و حدود 12دست کم  ار گذاشته بودند،ک
در اطالعیه دولت هند تاکید .  نفر مجروح شدند14

های هند در چندین ایالت این "مائوئیست"شده که 
 .کشور فعال هستند

 
  

  خودکشیخودکشی
  پناهنده در ترکیهپناهنده در ترکیه  یکیک

  

یک پناهجوی ایرانی به نام فاطمه توکلی که بیش از 

سر می برد و تقاضای چهار سال بود که در ترکیه ب

پناهندگیش رد شده، برای جلوگیری از باز پس 

مقامات . فرستادنش به ایران دست به خودکشی زد 

UN سه بار 1365 تا سال 59 به رغم اینکه او از سال 

توکلی  برادرش نصراهللا شده است و دستگیر و زندانی

 در جریان اعدام های دسته   از جمله کسانی است که

 تیرباران شده است، اما باز هم با 1367جمعی سال 

  .پناهندگی او موافقت نکرده اند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ""پیام فداییپیام فدایی""
  بر روی شبکه اینترنتبر روی شبکه اینترنت

  از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران 
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  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
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  شماره تلفنشماره تلفن
  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
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تعدادی از پناهندگان افریقایی در اسارت پلیس 
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