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  تجاوز امپرياليستی به حريم ھوائی ايران

   و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی يک سکه اند
  

در آغاز انقالب می اندازد، به سفارت انگليس " خط امام"ياد دانشجويان ه نشجو که ما را بنام داه ی باناخيرا اوباش

حمله کردند و از در و ديوار اين سفارت باال رفتند و با يک سياست تحريک آميز با تجاوز به حريم ملی يک کشور 

 جھانی به عنوان يک کشور ۀ جھانی، کشور ايران را در عرصۀرسميت شناخته شده ديگر، با نقض ھمه موازين ب

که امپرياليسم و صھيونيسم  شاھدان ماجرا از اين ھمه اغتشاش و آشوب طلبی آنھم در زمانی. متجاوز معرفی نمودند

تان ناپاکی در کار است تا سياست تجاوز به ايران را ی ماند و می پندارد که دسبر طبل جنگ می کوبند، در حيرت م

  . توجيه گرداند

 سياسی خمينی پرست، نمی توانستند اينبار از جلوی سفارت انگليس رژه بروند و ی قبل سازمانھاخالف دفعات

ھمان سازمانھا و جريانات سياسی که برای رژه رفتن از . اعالم نمايند" خط امام"ھمبستگی خويش را با دانشجويان 

د از اين اشغال جديد، الزم نمی بينند که به استند، امروز با انتقا ديگر به رقابت بر می خمريکا با يکامقابل سفارت 

  .اين روش بی احترامی به مردم ايران است.  خويش برخورد انتقادی بنمايندۀگذشت

ه گونه ای است که قدرتھای امپرياليستی و صھيونيستھا با نقض ھمه قراردادھا و تعھدات به وضعيت کنونی جھان ب

 ضد سوريه توطئه ه تجاوز کرده، با کشی به عراق و افغانستان و ليبي جھانی، با قلدری و عربدهۀرسميت شناخته شد

نموده، قطعنامه ھای غير قانونی برای تحريم مردم ايران در شورای امنيت سازمان ملل گذرانده و جنايات اسرائيل 

. جلوه می دھندئيد نموده و تجاوز به پاکستان و ايران توسط ھواپيماھای بدون سرنشين را عادی أدر نوار غزه را ت

در وضعيتی که رعايت موازين بين المللی و احترام به آنھا در عين انتقاد به دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا 

 اين تعھدات اھميتی دو چندان پيدا می کند و به نفع مصالح ملی ايران است، در شرايطی که عقل سالم ۀدر نقض ھمھ

 امپرياليستھا که خود را متعھد به موازين جھانی نشان داده، ولی آنھا را ۀياکارانبه ما حکم می کند، با اين سياست ر

رسما و آشکارا لگد مال می کنند، به مبارزه برخيزيم و نشان دھيم که آنھا چگونه برای موازين جھانی و تعھدات و 

در اين شرايط . بی اعتناء ھستند بين المللی تره ھم خرد نمی کنند و نسبت به آنھا ۀرسميت شناخته شده پيمانھای ب
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پرتشنج، دولت جمھوری اسالمی ايران سياستی را در پيش می گيرد که امضاء بر زير اسناد اتھامات به ايران و 

  .  افسارگسيختگی امپرياليسم و صھيونيسم در جھان استۀتبرئ

م بی شرمانه، يک تجاوز آشکار اين اقدا. مريکائی به حريم فضائی ايران تجاوز کرده استاھواپيمای بی سرنشين 

مريکائی بر فراز شوروی مورد اصابت موشکھای ا ٢نظامی است و يادآور زمانی است که ھوايپمای اکتشافی يو

مريکا به مرزھای اتجاوز آشکار امپرياليسم . شوروی قرار گرفت و سقوط کرد و خلبان آن گاری پاور دستگير شد

. ی جھان و سخنرانی خشم آلود خروشچف در سازمان ملل منجر  شديکی از مسايل بحرانه ھوائی شوروی، ب

که خود را  ولی رژيم جمھوری اسالمی به جای اين. مريکائيھا از آن تاريخ از پرواز ھای اکتشافی دست کشيدندا

 مريکا مراجعه کرده و مردم را بسيج نمايد بهاقربانی تجاوز معرفی کند و به ھمه مراجع جھانی برای محکوميت 

  .اعمالی دست می زند که با منطق معمولی قابل توضيح نيست و عمال خيانت به منافع ملی کشور ماست

مريکا از ھمان موقع مورد اعتراض بود، زيرا با نقض مداوم تعھدات جھانی و ا امپرياليسم ۀاين روش تجاوزکاران

ھم اکنون نيز . داشت می نی سوم نگه پرتگاه جنگ جھاۀنشان دادن زور بازو در زمان جنگ سرد، دنيا را بر لب

مريکا به جای پوزش خواھی از ملت و دولت ايران با لحن آمرانه و بی شرمانه درخواست ااوباما رئيس جمھور 

 مطلعين و مفسرين جھان گفته اند، از دست ۀآنطور که ھم. کرده است، که ھواپيمای جاسوسی آنھا پس داده شود

عمال ارزش . مريکا در جھان استا ۀمال شدن مھمترين و حساسترين فنآوری پيشرفتدادن اين ھواپيما به معنای بر

نظامی اين ھواپيماھا بر باد رفته است و فروش آنھا به ساير کشورھا ديگر مقدور نيست و شرکتھای تسليحاتی 

  . مريکا ميلياردھا دالر در اين زمينه خسارت ديده اندا

که آنھا مرتب  طوریه سرانه و تجاوزکارانه را به اسرائيل نيز سرايت داده است، بمريکا اين روش خودا امپرياليسم

تو گوئی . ادعائی خويش می پردازند" تروريستھای"با ھوايپماھای خويش به فضای نوار غزه تجاوز کرده و به قتل 

ممالک در کنار ھم کافی است تا ھمه مقررات جھانی را که سنگ بنای ھمزيستی مسالمت آميز " تروريست"اتھام 

تجاوز امپرياليسم .  می کندعملیمريکا ھمين روش را در افغانستان و پاکستان ا امپرياليسم. است، به زير پا گذارد

مريکا به ساير ممالک با نقض ھمه تعھدات جھانی به صورت يک امر طبيعی در آمده است و ملتھای جھان به اين ا

  .رياکاری واقفند

 اعتراض در ميان آنھا ۀردم جھان و ساير ممالک به اين ھمه گستاخی معترضند و زميندر چنين وضعيتی که م

مريکا، به انزوای ايران منجر می افراھم است، رژيم جمھوری اسالمی به وسايلی دست می برد که به جای انزوای 

 می آيند، نتوانند از اين گردد و حتی کار را به جائی می رساند که روسيه و چين نيز که از متحدين ايران به حساب

يک پيروزی سياسی و نظامی در ھدايت و نشاندن ه ايران ب. اعمال آشوب طلبانه، تشنج زا و غير قانونی حمايت کنند

 ۀمريکا دست زده و ضرباايران با اين کارش به تحقير امپرياليسم . مريکائی دست يافته استاھواپيمای بی سرنشين 

ھا وارد کرده است، ايران با اين اقدامش حتی در برنامه ھای جنگی امپرياليستھا و سختی به صنايع تسليحاتی آن

صھيونيستھا در تجاوز به ايران خدشه وارد آورده است، ايران می توانست دارای تمام آن امکانات تبليغاتی جھانی 

ا در ساير عرصه ھای باشد تا در تمام صحنه ھای جھانی، در شورای امنيت و يا جلسات رسمی سازمان ملل و ي

برگ . مريکا را به صالبه بکشد و خواھان محکوميت اين سياست باشدا امپرياليسم ۀديپلماتيک، سياست تجاوزکاران

 ۀبرنده ای که می توانست در دست ايران باشد، غير قابل انتظار بود و می توانست يک پيروزی مھم در عرص

  .مھم را از دست دادايران اين بخت . ديپلماتيک برای ايران باشد
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ی أمريکا رامريکا باشد و ممالکی که به محکوميت اايران می توانست خواھان رسيدگی شورای امنيت به تجاوز 

 ضعفی به ۀ سياھی در سازمان ملل پيدا می کردند و نقطۀنمی دادند، فقط خودشان را بی آبرو کرده بودند و کارنام

 اين امکانات بی ۀولی رژيم جمھوری اسالمی ھم.  مورد انتقاد قرار دھنددست ديگران می دادند تا آنھا را ھمواره

 موازين جھانی در خدمت منافع اسرائيل ۀ موارد نقض گستاخانۀنظير را در نشان دادن حقانيت ايران در انتقاد به ھم

يم اقتصادی ايران  قطعنامه ھای غيرقانونی شورای امنيت برای تحرۀمريکا، از دست می دھد و نمی تواند  دسيساو 

  .ايران حکم کسی را پيدا کرده است که رطب خورده و می خواھد منع رطب کند. را محکوم نمايد

ئيد ھيچ کدام از دوستان ايران نظير أتجاوز به حريم انگلستان در ايران نقض قوانين جاری جھانی است و مورد ت

ئيد اين اقداِم خالِف قانون، مبنائی قرار می گيرد تا سفارت أزيرا ت. نيز نخواھد بود... ونزوئال، کوبا، روسيه و چين و

طرفه نمی  احترام به تعھدات بين المللی يک. ھمان ممالک نيز توسط اوباش امپرياليستھا مورد تھاجم قرار گيرد

مريکا جنايتکارانه و غير اسای جمھور ؤمريکائی ھا به خليج خوکھاست و راکوبا که خود قربانی تجاوز . شود

. قانونی حکم قتل فيدل کاسترو را شخصا امضاء کرده اند، چگونه می تواند بر نقض قوانين بين الملل صحه بگذارد

مريکا در آنجا صادق است و يا در مورد اشغال ا و دخالتھای غير قانونی امپرياليسمھمين وضعيت در مورد ونزوئال 

  .تايوان که بخشی از خاک چين است

مريکا برای ا ايران را در اعتراض به امپرياليسمرت انگلستان در ايران شده است، دست کاری که با اشغال سفا

حتی رسانه ھای گروھی جھان که در انحصار امپرياليستھا و صھيونيستھا . تجاوز به حريم ھوائی ايران بسته است

تحت الشعاع تجاوز به ھستند، اجازه نمی دھند فريادھای اعتراض ايران به گوش کسی برسد زيرا اين فريادھا 

اين وضعيت دقيقا آب ريختن به آسياب امپرياليسم و آشوب طلبی و تحريک در . سفارت انگلستان قرار گرفته است

جمھوری اسالمی با اين کار، گور خود را نمی . منطقه است و مورد سوء استفاده دشمنان بشريت قرار خواھد گرفت

  .ازدکند، ايران و مردمانش را به خطر می اند
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