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» بربرھای وحشی«، حمله بلجيمآيا تروريسم در فرانسه و 
 !اروپاست به
 )بخش يکم(

   
ترديد ھر فرد  بی.  روی دادبلجيم حمالت مشابھی در ھای اسالمی در پاريس، پس از حمالت وحشيانه تروريست

نگاران نشريه  ای ترديد اين ترورھا را که اغلب قربانيانش روزنامه دوست و مخالف خشونت و آگاه بدون لحظه انسان

 .کند ی بودند را محکم و قاطع محکوم میبلجيمشارلی عبدو و شھروندان عادی فرانسوی و 

غرب و  به» بربرھای وحشی«و يا تھاجم » مسلمانان«عموم  دارد که اين ترورھا را بهاما گرايشاتی در غرب وجود 

ويژه گرايشات  به. کنند جويان را تبليغ می تمدن اروپا با ھدف تحريک احساسات مردم بر عليه مھاجران و خارجيان و پناه

ھای  کمپ کنند و حتی  يغ و ترويج میھای غيرانسانی را تبل تر اين سياست راست و راسيستی و نژادپرستی ھر چه بيش

  . زنند پناھندگی را آتش می

در چنين شرايطی، بخشی از مھاجران خود را سرافکنده، برخی دچار رعب و وحشت و برخی نيز اگر در ظاھر ھم 

ر؛ چپ؛ دوست؛ سکوال اما بخش انسان. شود گرفته می» انتفام«شان خوشحالند که از اروپائيان  کم در دل نشان ندھند دست

ستيزی و  زمان عليه ھرگونه خارجی کنند و ھم و کمونيست در عين حالی که تروريسم دولتی و غيردولتی را محکوم می

داری مبارزه  ھای سياسی و اجتماعی ضدجنگ و ضدراسيسم و ضدسرمايه دوش و ھمبسته با جنبش نژادپرستی ھم

کنند و در عين  گيرد آن را محکوم می کجای جھان قربانی میکنند و برايشان فرقی ندارد که اين نوع تروريسم در  می

  .کنند دردی می حال با مردم آن منطقه و کشور ھمبستگی و ھم

خشونت، جنگ  عبارت ديگر خشونت، به به. کند در ھر صورت ھر کس ھر محصولی بکارد ھمان را نيز درو می

بنابراين، ھرگز با جنگ و . گردد ندی منجر میدوستی و آرامش و امنيت و رعايت حقوق شھرو به جنگ، صلح  به

  . گردد وجه دموکراسی و آزادی و امنيت برقرار نمی  ھيچ گيری، به خونريزی و تروريسم دولتی و غيردولتی، انتقام

 ١١ھای اسالمی و غيراسالمی در اروپا و يا  ترورھای وحشيانه گروه اما ھدف نويسنده در اين مطلب، نه پرداختن به

جويان و مھاجران،  ستيز عليه پناه ھای راسيستی و خارجی اقدامات تروريستی گروه ر آمريکا، بلکه پرداختن بهسپتامب

گويان  اما اين تروريسم دولتی را ھم سران و سخن. ھای آفريقا و آسيا است تروريسم دولتی و غيردولتی در قاره به
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نامند تا اين تجاوز و  می» امنيت«و » دموکراسی«ور ھا و ھم ژورناليست نوکر صفت رسمی، با آب و تاب صد دولت

  .کنند پذير  کشی خود را در افکار عمومی جامعه، توجيه جنگ و کشتار و نسل

ھا و  کشند دولت آتش می ھای پناھندگی را با ساکنان آن به واقعا چرا ھنگامی که گروھی راسيست و نژادپرست کمپ

نامند؟ يا در بھترين حالت  جويان نمی تباران و پناه خارجی به» ئیوحشی اروپاحمله بربرھای «ھای رسمی آن را  روزنامه

  . آورند تا دھان جامعه را ببندند اش را سرھم می چنين جناياتی را با دستگيری و زندانی کردن يکی دو نفر سر و ته

ده، عمل خود را  دستگير شناروی، فردی که در پی حمالت تروريستی در »آندرس برينگ برويک«برای مثال، 

  .دھشتناک، اما ضروری توصيف کرده است

بر اساس . ی را پس از کشتار جوانان سوسياليست در جزيره اوتويا دستگير کردندناروي ساله ٣٢ متھم پوليسان مأمور

مسيحی «بوک، آندرس برينگ برويک يک  ی و تارنمای شخصی متھم در فيسنارويھای  ، رسانهپوليسھای  گزارش

  . بوده استنارویھای نژادپرست در  است که عضو يکی از گروه» بنيادگرا

نخست انفجار بمب در . اند ھا نفر مجروح شده  نفر کشته و ده٩٢، ٢٠١١ جوالی ٢٢در حمالت وحشتناک روز جمعه 

. جا نھاد ھا مجروح به  کشته و ده٧وزير اين کشور رخ داد،  ، که در نزديکی دفتر کار نخستنارویاسلو، پايتخت 

اين جوانان در .  در اردوگاه تفريحی جوانان در جزيره اوتويا زدجوانانکشتار  ساعاتی بعد برويک با چند اسلحه دست به

 . برای گذراندن تعطيالت گردھم آمده بودندنارویاردوی حزب سوسياليستی کارگر 

تر اعالم  صفحه دارد، پيش ١۵٠٠، آندرس برينگ برويک در مانيفستی که بيش از نارویبراساس گزارش تلويزيون 

  .»اروپا بايد از مارکسيسم فرھنگی و اسالمی شدن نجات يابد«: کرده بود

دليل کوچکی اين جزيره، امکان فرار برای بسياری  به. طول انجاميد  دقيقه به٩٠حدود » جزيره مرگ«کشتار جوانان در 

  . بر تن داشتسپوليمتھم در زمان ارتکاب جرم اونيفورم . از جوانان وجود نداشت

 نفرشان ٨٤اند که  قتل رسيده  نفر به٩٢حداقل . ، افکار عمومی جھان را تکان دادنارویعام خونين در  خبر اين قتل

ھای  اين جزيره را اتحاديه.  تابستانی شرکت کرده بودندئیبودند که در اردو) AUF( »سازمان جوانان کارگر«اعضای 

  .بودند و مکانی با اھميت نمادين بسيار برای کل جنبش کارگری بوداين سازمان بخشيده  کارگری اسلو به

  اين جزيره  و سوار بر قايق از ساحل بهپوليسبا لباس «: سی گفت بی به بی» کی.آر.ان « اوله تورپ، خبرنگار شبکه

 ديگری توضيح شاھد عينی. »ھا انجام دھد گذاری خواھد تحقيقاتی در رابطه با بمب کوچک نزديک ساحل آمد و گفت می

ھای  گذاری در اسلو صحبت کند و آدم  است و آمده در مورد بمبپوليسدھد که قاتل با اين ادعا آمده بود که افسر  می

  .کافی که جمع شدند، تيراندازی آغاز شد

 جوانان وحشتی باورنکردنی برقرار شد و. گلوله بسته شدند ای ھراسناک، جوانان با مايو و لباس شنا بر تن به در لحظه

ھا پشت  بعضی. رسيدند قتل می  کشتار، به پريدند و حين شنا کردن و دور شدن از صحنه دريا می شان به برای نجات جان

قتل  دفاع را يکی پس از ديگری به ھا سنگر گرفتند يا ھراسان در غارھا پنھان شدند و مرد مسلح افراد بی صخره

  .رساند می

ھا  آن آمدند به کرد و وقتی از جايگاه خفايشان بيرون می رفت، مردم را صدا می ه راه می دور و بر جزيرپوليساو با لباس 

اليز .  را که ديد فکر کرد امن و امان است اما بعد تيراندازی آغاز شدپوليس لباس   ساله،١٥اليز . کرد تيراندازی می

  .»سوی کسانی که در آب بودند يراندازی بهبعد شروع کرد ت. کسانی که در جزيره بودند شليک کرد اول به«: گويد می

اما اين فرد با يک تفنگ که قربانيان را کشته بود، تفنگ . در ببرند اند تا جان سالم به چندين قربانی وانمود کردند مرده

  . سرشان شليک کرد شکاری ديگری در آورد و دوباره به
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عقيده او، غير از اين گروه تروريستی، چه کسی و جريانی  به. سوی القاعده نشانه رفت نخست انگشت اتھام بالفاصله به

گرايان اسالمی ھميشه موجود بود، با  دست افراط توانست چنين ترور ھولناکی را انجام دھد؟ امکان چنين حمالتی به می

ن جوانانش کند و سازما  از اين حرکت حمايت مینارویافغانستان نيرو فرستاده و حزب کارگر   بهنارویکه  اين توجه به

دردی خود را ابراز کرد و در عين حال از  ترين ھم  جمھور آمريکا اوباما، بالفاصله صميمانه سئير. ھم مخالف آن نيست

  .چنان ادامه دارد، بکوبد که ھم» جنگ عليه تروريسم«فرصت استفاده کرد تا بر طبل حمايت از 

می کاری کرده که تروريسم بالفاصله با مردانی با رنگ  عمو اين طرف با روحيه  سپتامبر به١١کارزار تبليغات از 

اما اطالعاتی که متعاقبا منتشر شد بالفاصله اين نظريه . شود ھا تداعی می ھا يا افغان  مثل عربئیھا پوست تيره و لباس

، با ظاھر ئیاردوی سازمان جوانان حزب کارگر مردی موطال برمال شد که فرد مھاجم به. را کنار گذاشت

قاتل نه مسلمان است و نه عضو القاعده که عضوی از . ای بوده است  و حرفهپوليسلباس افسر   و ملبس بهئیانديناويااسک

  . استنارویجامعه 

او پول کم .  درس خوانده و کسب و کاری را نيز راه انداخته استنارویدر . ی استنارويآندرس برينگ بريويک، 

 ئیت کوچکش خريده که پيش از آن عناصر دنيای زيرزمينی جرم و جنايت مافيا شرک ای برای اداره نداشته چون مزرعه

اين مزرعه در ضمن با ماجرای معروف يک فقره سرقت بانک . کردند عنوان کشتگاه ماريجوآنا استفاده می از آن، به

  ) م-٢٠٠٤  در سالنارویبرد مسلحانه به مرکزی مالی در  ماجرای معروف دست - سرقت نوکاس( . ارتباط دارد

ھای   ماه مه، شش تن کود مصنوعی، که معموال برای ساختن بمب٤بريويک احتماال برای تدارک ديدن رويدادھای روز 

  .عنوان پوشش استفاده کرد اش به  داری شود، خريد و از کسب و کار مزرعه خانگی استفاده می

 ٢٠ھا حدود  ه در آن دوره در نظرسنجیک( »ترقی«، عضو فعال حزب نژادپرست ٢٠٠٧ سال، يعنی تا سال ١٠او 

 کرسی ٤١در آن دوره، با )   Fremskrittspartiet( حزب ترقی. و سازمان جوانان آن بوده است) درصد رای دارد

سوی گرفتن  حال در دولت نبوده اما به  ھزار عضو دارد تا به٣٠اين حزب که حدود . دومين حزب بزرگ مجلس بود

  . دولت خيز برداشته است

اتحاديه « شود و از تأسيسپارتی آمريکا در اروپا  او پيشنھاد داده تی. مسلمان است شدت ضد کمونيسم و ضد ريويک بهب

که سازمان باشد حرکت  بيش از اين) English Defense League-  ھا اتحاديه دفاع از انگليسی( »ھا دفاع از انگليسی

افزايش حضور مھاجرين مسلمان در اين کشور اعتراض  هگرای انگلستان است که با تحرکات خيابانی ب راست

  .پردازد، حمايت کرده است  می

خواند چرا که ايشان اين فکر را مطرح کرد  می» قاتل ميھن«، را نارویوزير سابق  ، نخست»گرو ھارلم بروندالنت«او 

ھا ظاھرا   »مارکسيست«ه چطور گويد ک او در ضمن مدام از اين می. ی استنارويکند،   زندگی مینارویکه ھر کس در 

  .اند ھا، نفوذ کرده جا، از جمله فرھنگ و مدارس و رسانه در ھمه

  .داليل سياسی انتخاب شده بودند دقت به بر قربانيان به. دھی شده و حرکتی سياسی بود شکی نيست که اين ترور، سازمان

 فردی کامال ناشناخته بوده نارویزمان امنيت تا زمان دستگيری برای سا» برويک«، اعا کرده است که ناروی پوليس

  ! ناشناخته بوده است؟ناروی و سازمان امنيت پوليسواقعا چرا چنين فردی با اين سابقه سياسی و فعاليت برای . است

ترين جنايت  اين بزرگ«: ات و ابعاد اين فاجعه گفتتأثير، درباره نارویوزير  ھم در حالی که ينز استولتنبرگ، نخست آن

  .»شود  محسوب مینارویپس از جنگ جھانی دوم در 
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گونه تالش  آيا اين. انعکاس دادند» چی ديوانه تفنگ«صدا اين جنايات را اعمال يک  المللی رسمی، يک ھای بين رسانه

 ديگر معطوف سازند؟ در حالی که اين حمله نه تصادفی و مسأله ھا را از محتوای سياسی اين رويدادھا به کردند حواس

  .دھی بسيار حساس و قوی بود ه اتفاقی بود، بلکه سازمانن

 در چند سال گذشته توجه کافی ناروی است خدمات اطالعاتی  ی تروريسم نيز گفتهناروي» کارشناسان«از » بريخ«

   افراطی بريويک نداشتند؟ ھای راست ھا خبری از ديدگاه آيا آن. گرايان نکرده است  راستئیگرا  خطر افراط به

کرد يا بيش از يک   عمل میئیتنھا آيا بريويک به. ھای اين پرونده تاريک و عدم شفافيت است  ھم بسياری از جنبهھنوز

گويند  اما شاھدانی ھستند که می. چی در کار بود؟ اولين تصويری که داده شد اين بود که او تنھا عمل کرده است تفنگ

جا است که استولتنبرگ، رھبر  جالب اين.  کشتار شرکت کرده استحداقل يک نفر بدون لباس فرم در جزيره بوده که در

  .المللی است  مشغول تحقيق در مورد امکان روابط بينپوليس کرده که تأکيدحزب کارگر، 

ای عليه   اسکيل پدرسن، يک کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و اين حمله را حمله رھبر سازمان جوانان حزب کارگر،

ھای خود، ضديت با نژادپرستی و دفاع از دموکراسی و  ارزش چنان به  گفت سازمان جوانان ھمدموکراسی دانست و

  .دھد برابری ادامه می

اين «: ھای تلويزيونی گفت دوربين روشنی از اين جنايت تکان خورده بود و در مقابل  وزير، به استولتنبرگ، نخست

سی نيوز،  بی اما بی. » و سازمان جوانان آن استروینا، عليه حزب کارگر نارویای عليه جنبش کارگری  حمله

  .است» نارویھای   و ارزشنارویعليه نظام سياسی «ای  بالفاصله اين پيام را رقيق کرد و گفت اين حمله

، احساسات المان مانند سران اتحاديه اروپا و در راس ھمه آنجال مرکل صدراعظم ئی اروپائیگرا مداران راست سياست

ستيزی را  مطبوعات رسمی نيز ھم ھمين سياست خارجی. زنند تا حمايت راست را جلب کنند  را باد میضدمسلمانان

  . کنند ھای افراطی و ضدمھاجر را تشويق می آنان غيرمستقيم گرايشات و سازمان. کنند تبليغ می

د اما بعد گفت مساله را ای عليه جنبش کارگری است، شروع کر که اين حمله  صحيح بر اينتأکيدرھبر حزب کارگر با 

ھای   و دستگاهپوليس معنای واقعی صرفا نبايد صرفا به در جھان امروز، به. اين اشتباه بزرگی بود.  سپردپوليس بايد به

ھا توجه  ھای فاشيست فعاليت ھای اطالعاتی دولت به سرويس. ھا اتکا کرد امنيتی برای ارائه دفاع موثر عليه فاشيست

 و دولت، ھميشه پوليسھای امنيتی و  کم بخشی از دستگاه چرا که دست. شوند ھا نمی انع فعاليت آندارند اما چندان م

تواند   و حاکميت در حفاظت از جامعه و امنيت شھروندان میپوليس ئیکارآ باور کورکورانه به. عالئق فاشيستی دارند

بايد فھيمد که اين قاتل و . بار دارد گافکار عمومی جامعه را منحرف و خواب فرو ببرد که نتايجی مخرب و مر

جمعی زدند در عين حال لباس افسر  عام دسته اين قتل دھی و طراحی شده از قبل دست به طور سازمان فکرانش که به ھم

  !جامعه بدھد؟ خواست چه پيامی به  پوشيده بود، میپوليس

راه انداخت که بايد با   و جھان بهنارویرا در  از ترس و وحشت ئیاين حمله و حمالت مشابه تروريستی در اروپا، فضا

، چھارمين حزب بزرگ پارلمان )ِسازمان جوانان حزب چپ سوسياليست - SU( »جوانان سوسياليست«. ھا مقابله کرد آن

.  درست در ھمان جزيره، صورت بگيرد لغو کردند  بعد،  مجبور شدند اردوی تابستانی خود را که قرار بود ھفتهناروی

منتشر کردند که در آن رھبر اين سازمان، اوالف ماگنوس » اتحاديه جوانان کارگر«ای در ھمبستگی با   بيانيهھا آن

  .»باخته، نه يک دقيقه سکوت که يک عمر مبارزه برای تمام رفقای جان « :درستی گفت لينگه، به

ھای پناھندگی  کمپ تيز و نژادپرست بهس ھای خارجی حمالت گروه. جويان است پناه مثال دوم درباره حمالت راسيستی به

  .سوی اروپا، شدت گرفته است جويان به  پناهئیپيما زمان با موج راه  تاکنون، ھم٢٠١٥جويان از جمله از سال  و پناه
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کشيده، از جنگ و ديکتاتوری گريخته  ده و رنجيد بيپناه، آس دفاع و بی  ن بیي نه تنھا پناھندگان و مھاجرئیھای اروپا دولت

کاری مانند دولت ترکيه بر سر زيست و زندگی  دارند؛ بلکه خود با دولت جنايت دات خود مصون نگاه نمیيرا از تھد

ان، ھمواره ين ميستيز و نژادپرست در ا ھای خارجی در چنين موقعيتی، روشن است که گروه. کنند پناھندگان معامله می

 و اسکانديناوی ئیجويان در برخی کشورھای اروپا پناهت سخت و دشوار يای در خصوص وضع کننده اخبار نگران

 .رسد گوش می به

کارگر نيز نياز دارند  ت اقتصادی و رفاھی بھتری دارند و بهي که وضعالمان و سويدنچون   ھمئیچنين در کشورھا ھم

تراشيده و  ی کلهھا جويان در اين کشورھا نيز از حمالت گرايشات راست پارلمانی و راسيست باز ھم مھاجرين و پناه

 در پارلمان اين سويدنھای  عنوان مثال، حزب دموکرات به. پوش خارج از پارلمان نيز در امان نيستند چکمه

طرق مختلف نھان و آشکار  گيرند و به گيری می جويان موضع ، ھمواره عليه مھاجرين و پناه)حزب نژادپرست( کشور

 . ای پناھندگی را آتش بزنندھ کنند تا کمپ ھای راسيستی را تشويق می گروه

ھا و  رابطه دارند با پخش شبنامه» سويدنھای  حزب دموکرات«ی که احتماال با سويدنستيز  ھای خارجی گروه

ن بروشورھا از جمله نوشته شده يدر ا. آفرينند غاتی در ميان جامعه و پناھندگان رعب و وحشت میيبروشورھای تبل

ن يدر ا. » نه حق داشتن مسکن و نه حق کارکردن خواھند داشتسويدندگی خود در پناھندگان در طول زن... «است که 

پناھندگان ملزم ھستند تا آخر عمر خود در کمپ و چادر زندگی کنند و « شده است که تأکيدغاتی، يبروشورھای تبل

  ...و. »امکانات رفاھی دسترسی نخواھند داشت به

جويان در  پناه ھای نئونازی باشند، چند بار به گروه رود وابسته به که گمان میھا فرد مسلح   اعالم کرد که دهسويدن پوليس

  .اند استکھلم حمله شبانه کرده

 صورت گرفته ئیکشورھای اروپا جويان به زمان با افزايش تنش بر سر ورود پناه ھا، اين حمالت ھم طبق خبرگزاری

 در مرکز استکھلم، پس از دريافت اطالعاتی درباره پوليسھای ضد شورش و ھليکوپتر  ان، يگانمأمور حضور .است

  .، تقويت شدجنوری ٣٠جويان کم سن و سال در جمعه شب  پناه گرايان برای حمله به توطئه افراط

جويان در استکھلم، پايتخت  شماری از پناه پوش به صد مرد نقاب ، باندی متشکل از نزديک به يکسويدن پوليسگفته  به

  .نداين کشور حمله کرد

ھای خود را پوشانده و بازوبند مشکی بسته بودند، اواخر شب  براساس اين گزارش، اين افراد در حالی که صورت

 در ايستگاه اصلی قطار شھر استکھلم خارجيان را مورد ئیپيما ، با راه١٣٩٤ بھمن ٩ - ٢٠١٦ جنوری ٣٠گذشته جمعه 

 .ضرب و شتم قرار دادند

رود، حمله  شمار می جويان به ھای تجمع پناه که در حوالی ايستگاه واقع شده و از جمله مکانميدانی  چنين به اين افراد ھم

 .کردند

نقل از يک شاھد عينی نوشت که شاھد حمله گروھی از افراد نقابدار سياھپوش  به» بالدت آفتون«ی سويدنروزنامه 

  . تن بوده است٣کردن  خارجيان در اين شھر و مصدوم به

  .کردند افراد با ظاھر خارجی حمله می ی، مھاجمان نقابدار بهسويدنروزنامه نوشته اين  به

حومه استکھلم » ورمدو«، در ٢٠١٥ست اگ ١٤ر آن اقامت دارند، جمعه شب جو د يک محل ديگر که کودکان تنھای پناه

آتش کشيده  کنند، به ی سال زندگی م٢١ تا ١۵جويان تنھای بين   تن از پناه٢٠در اين محل که . مورد حمله قرار گرفت

  .نشانی، آتش را خاموش کنند مردم محل موفق شدند قبل از رسيدن نيروی آتش. شد
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ھا  ، توسط نازيستسويدنھا کمپ پناھندگی در شھرھای مختلف  ھای اخير ده ھای در ماه  و رسانهپوليسگزارش  بنا به

  .اند آتش کشيده شده به

زده و متعاقب آن اسکان  جويان و مھاجرين جنگ ويژه ورود گسترده پناه ر و بهھای اخي جويان در ماه وضعيت اسکان پناه

ھای اخير ارائه شده  سوزی ، گزارشات متعددی در مورد آتشسويدنھای گوناگون در سراسر  دادن آنان در کمپ

در   ٢٠١۵مبر  نو١١در تاريخ . ھا عمدی است وزیس نشانی و نيروھای امداد، اين آتش ين آتشمسؤولگفته  به  .است

يک کمپ موقت » لروم«در کمون ) سويدنبيست و ھشت کيلومتری شھر گوتنبرگ، دومين شھر بزرگ ( »فلودا«منطقه 

ديده و يک   صبح صورت گرفت چندين کمپ موقت، آسيب١٠سوزی که ساعت  در اين آتش. آتش کشيده شد  بهئیجو پناه

  کسی سوزی عمدی بوده و خوشبختانه به ، اين آتشسويدن پوليس شگزار به .خاکستر تبديل شد  به طور کلی کمپ نيز به

جويان  زودی پناه  موقت داشته و قرار است که به ھای بر پا شده در اين دوره، جنبه کمپ .آسيبی نرسيده است

  . گان منتقل شوندھای دائم جھت اقامت پناھنده ساختمان به

مارگوت «از جمله . کننده است وسيال دموکرات نيز بسيار تحريکدر اين ميان سخنان مقامات دولتی از حزب حاکم س

اين «گفته بود که » ھيتر نی داگنز«ی سويدن با روزنامه وگو  چندی پيش در گفتسويدن ، وزير امور خارجه»والستروم

ی کاھش فشار بر قرار گرفته است و اتحاديه اروپا بايد برا» فروپاشی«جويان در آستانۀ  دليل ھجوم گسترده پناه کشور به

او اين اظھارات را در حالی عنوان کرد که کشورش در تالش است ديگر   .»ھای خود را افزايش دھد استکھلم تالش

   .جويان را بپذيرند تری از پناه تا سھم بيش اتحاديه اروپا را ترغيب کند اعضای

در دراز مدت اين نظام . باشد جو نمی پناه ر ھزا١٩٠پذيرش ساالنه  کشور ما قادر به  کنم تصور می«: گفت» والستروم«

  .»نوازی ما حمايت افکار عمومی را در پی نخواھد داشت اين ميھمان. فرو خواھد پاشيد

ی  ا مدرسه پوش به ، در حمله يک مھاجم نقاب١٣٩٤ مھر ٣٠ - ٢٠١۵بر و اکت٢٢شنبه  پنجھا، روز  گزارش خبرگزاری به

در اين حادثه دو . ، يک معلم مدرسه کشته و يک معلم ديگر زخمی شدسويدندر شھر ترولھتان واقع در غرب 

تان مارچ ساله نيز زخمی شدند که يکی از آنان بر اثر شدت جراحت وارده پس از مدتی در بي١۵ و ١١آموز  دانش

  .درگذشت

جشن ھالووين لباس مناسبت  آموزان گفته که فکر کرده مرد نقابدار به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس، يکی از دانش به

باره با حمله او  يک اند از آن مرد عکس بگيرند که به خواسته آموزان می دانش. مبدل پوشيده و وارد مدرسه شده است

 .گذارند فرار می ترسند و پا به شوند، می رو می شان روبه سمت معلم به

اند با شليک گلوله، مھاجم را   موفق شدهليسپوشنبه گزارش داد که نيروھای  پنجروز » ھتر داگنس نی«ی سويدن  روزنامه

وارد مدرسه شده «توصيف کرده که » دار مردی نقاب«، مھاجم را پوليسگوی  نقل از سخن اين روزنامه به. متوقف کنند

کم يک چاقوی   ساله بوده و دست٢١، فرد مھاجم پوليسگوی  گفته سخن به. »و با شمشير چند تن را زخمی کرده است

  .تماال دو چاقو به بزرگی شمشير ھمراه داشته استبزرگ يا اح

اکنون تحت درمان   زخمی شده و ھمپوليستان شھر ترولھتان، فرد مھاجم بر اثر اصابت گلوله مارچگوی بي گفته سخن به

در محوطه اين مدرسه . آموز دارد  دانش۴٠٠ای که اين اتفاق در آن رخ داده  ، مدرسهپوليسگوی   سخن گفته به. است

وقوع  اين رخداد در کافه تريای مدرسه به. اند ھای ورزشی نيز واقع شده خانه و سالن دبستان، کتاب چنين يک پيش مھ

  . کيلومتری شمال گوتنبرگ قرار دارد٧۵ ھزار سکنه در ۵٠ شھر ترولھتان با .پيوسته است

مند و بر اساس  بانيان خود را ھدفی، قرسويدن ساله ٢١، اعالم کرد که لوندين پترسون، مھاجم سويدن پوليسنھايت 

  .شان انتخاب کرده بود رنگ پوست
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برای ھمين .  طعمه حريق شدندسويدنجويان در  ھای در حال ساخت برای پناه ھای گذشته، شمار زيادی از کمپ در ماه

يک از عامالن  وز ھيچدر عين حال ھن. دارند جويان را مخفی نگاه می ھای پناه ھا و اقامتگاه ی محل خوابگاهسويدنمقامات 

 .اند  نشدهئیاين نقاط شناسا حمله به

ستيزی ھشدار داده و  پديده خارجی  افراطی، در يک برنامه تلويزيونی نسبت بهئیگرا ھلنه لوو، کارشناس پديده راست

ھای  يز نشانهکردند و اينک ن  نود اقدامات خود را با دو قطبی شدن جامعه توجيه می ھا در دھه گفته است که دست راستی

  .شوند کننده مشابھی ديده می نگران

 فقره جرم با انگيزه نفرت در اين کشور ۶٣٠٠ نزديک ٢٠١۴، در سال سويدن» شورای مبارزه با جرايم«بنا بر اعالم 

 .سابقه بوده است روی داده که بی

. اند ربوط به مناقشات مذھبی بودهھا م ھشت درصد اين بزه: شده، رقم ديگری ھم افزايش يافته است در ميان جرايم ثبت 

 .اند داشته» نفرت از بيگانه«ھای  ھا ھمانند قبل، انگيزه درصد آن ۶٩ترين درصد جرايم يعنی  اما بيش

. پراکنی عليه بيگانگان در اينترنت نيز تشديد شده است ، نفرتسويدنشھرھای  با ورود موج اخير متقاضيان پناھندگی به

 .اند ای يافته سابقه ھا و تحرکات ضدخارجی در اينترنت گسترش کم ھا، عکس شعارھا، پيامگويد  شورای ياد شده می

، استفان لوفون، روز سويدننخست وزير سوسيال دمکرات . گويند که مخارج پناھندگان بايد کاھش يابد ھا می یسويدن

 . اعالم کرد که اوضاع در درازمدت قابل تحمل نخواھد بود،٢٠١۵ اکتوبر ٢٣جمعه 

گيرند و پس از انقضای اين اقامت، بار ديگر شرايط  جای اقامت دائمی تنھا اقامت محدود می پس متقاضيان پناھندگی به

ی بايد از ھمان آغاز شروع شود و ھر کس پاسخ منفی گرفته بايد فورا سويدنفراگيری زبان . متقاضی بررسی خواھد شد

 را ھمانند يونان و ايتاليا، در سويدنجويان مازاد در  ديه اروپا بايد پناهافزون بر اين، اتحا.  را ترک کندئیجو کمپ پناه

 .کشورھای ديگر تقسيم کند

 و اداره امنيت پوليسروسای  ، بهسويدن پارلمان ئیھای پناھندگی از سوی کميته قضا  امنيت اقامتگاهتأميندر اين ميان، 

 .دولتی محول شده است

جويان را در ميان کشورھای عضو  زار نفر که تقريبا باالترين نسبت سرانه پناه ھ٨٠٠ ميليون و ٩ با جمعيت سويدن

  .ھای آتی دارد  ھزار تن را در سال٨٠اتحاديه اروپا دارد، اخيرا اعالم کرده است که قصد اخراج 

 کاھش يافته شدت دار به  عکسئیھای شناسا جويان جديد در اين کشور، پس از اجرای برنامه کنترل کارت اما پذيرش پناه

  .است

شان را از  آتش کشيده شد، ده تن جان  بهالمانجويان در شھر لوبک  ، يک کمپ پناه١٩٩٦ سال جنوریھنگامی که در 

  .اند سوی اين کمپ پرتاب کرده بودند، پيدا نشده زا به حال عامالن اين حمله که مواد آتش تا به. دست دادند

ھای  ای گروه طور فزاينده عامالن اين حمالت، به. شوند آتش کشيده می ه به، دوبارالمانھای آوارگان در  اکنون کمپ

  .ستيز ھستند خارجی

 ٤٠طور مثال در شھر  به. دھند ھای آوارگان گزارش می کمپ زا به ھا تقريبا روزانه از حمله با مواد آتش  رسانهالماندر 

َھزار نفری برکن واقع در منطقه مونسترلند، ظاھرا يک فرد ن َ ِ اشناس اول شيشه پنجره ساختمانی را که برای اسکان ُ

خوشبختانه اين کمپ خالی بود و کسی زخمی . زا انداخته شد جا مواد آتش آن جويان آماده شده بود، شکست و بعد به پناه

 .نشد
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در سرک  تن در اين سرپناه آوارگان ٤٨در شب حادثه، . گونه ديگری بود  بهالمانِ سال پيش وضعيت در شھر لوبک ٢٠

ِھفن شتراسه« آتش  ھا به  اين ساختمان محل اقامت آنجنوری ١٨تاريخ  حدود ساعت سه و نيم شب به. اقامت داشتند» َ

  .کشيده شد

 تن ١٠در نھايت . خاطر دود غليظ خفه شدند ن پريدند، برخی ديگر بهئيپا ھا به برخی از ساکنان اين کمپ از پنجره

اين بدترين حمله با مواد . ھا شديد بود ھای برخی از آن  ديگر زخمی شدند که جراح تن٣٨شان را از دست دادند و  جان

گرد اين اقدام ترويستی، دفتر مطبوعات شھر لوبک  مناسبت بيستمين سال به.  فدرال بودالمانآوارگان در تاريخ  زا به آتش

 .دانگيزترين روزھای تاريخ جديد لوبک سخن ز ای از يکی از غم با نشر اعالميه

آتش کشيده شده بود، پارکينگ يک   سال پيش به٢٠که » ٥٢ھفن شتراسه «امروز در محل کمپ آوارگان در سرک 

ِميشائل بوتی ير نيز در مراسم . اند رسم يادبود يک لوحه برونزی نصب کرده ن شھر بهمسؤوالجا  اين. شرکت قرار دارد
او در آن زمان . ِ وقوع حادثه منصب شھرداری لوبک را داشتاو در زمان. کند سوزی شرکت می يادبود از قربانيان آتش

 .ھايش را بگيرد ھای تلويزيون نتوانست يا نخواست جلو اشک در برابر دوربين

ھا  يک دليل ناراحتی او اين است که در آن سال.  سال ھنوز آشکار است٢٠تاثر او ھمين حاال ھم بعد از گذشت 

  . مورد نبوده استتنھا» ھفن شتراسه«سوزی در سرک  آتش

 کنيسه يھوديان در شھر لوبک ١٩٩٤در سال : سخن گفت» سوزی چھار سال آتش«وله، بوتی ير از  در گفتگو با دويچه

 کمپ آوارگان ١٩٩٦در سال . آتش بکشند  افراد ناشناس دوباره سعی کردند کنيسه را به١٩٩٥در سال . آتش کشيده شد به

 . شدآتش کشيده به» ھفن شتراسه«در سرک 

 .يک خانواده الجزايری پناه داده بود کشيش اين کليسا به. ھای آتش سوخت ، يک کليسای کاتوليک در شعله١٩٩٧در سال 

يک خانم ھمکار او در اين . بوتی ير در آن زمان، ھدف حمله با بمبی قرار گرفت که در بسته پستی جای داده شده بود

کند، اين است که عامل يا عامالن ده مورد  شدت ناراحت می  پيشين را بهچه که اين شھردار آن. شدت زخمی شد حمله به

 .اند حال پيدا نشده تا به» ھفن شتراسه«قتل در سرک 

گفته اين  به. اند و فقط عليه ساکنان کمپ پناھندگان تحقيق شده است بوتی ير گفت که تحقيقات در آن زمان يک طرفه بوده

 پوليسگرای افراطی در اين جنايت تحقيق نشده است و  کاران راست  داشتن خالفشھردار پيشين در مورد احتمال دست

ھای  بوتی ير گفت که مدارک اثبات ناپديد شده و شبکه. مدارک و شواھد در اين زمينه را ناديده گرفته است

 .اند در نظر گرفته نشده) گرا کاران راست تبه( ارتباطی

ِولف ديتر فگل، خبرنگار از برلين در ُ گويد که مردم اکنون   مقايسه با آن زمان از روند مثبت سخن گفته و میُ

حمالت کنند و نسبت بهھای بسياری از آوارگان حمايت میامروز انسان«: دھند شان را با آوارگان نشان می ھمبستگی

زا از سال گذشته اد آتشگويد که موارد روزافزون حمله با مواما اين خبرنگار می. »عليه آوارگان نگاه متفاوتی دارند

 .بدين سو او را بسيار نگران کرده است

ھای آوارگان در سال گذشته ميالدی سخن اردوگاه  مورد تھاجم به528از » پرو آزول«سازمان مدافع حقوق پناھندگان، 

که بيش از چھار ھای آوارگان اعالم کرده   مورد اعمال خالف عليه سرپناه٩٢٤ فدرال از المان ئی جناپوليس. گفته است

 . است٢٠١٤برابر در ھمان دوره زمانی در سال 

ھای مردم استفاده  داوری گرا از پيش طيف راست«: باره گفته است  فدرال در اينالمان ئی جناپوليسس ئيَھولگر مونش، ر

گرايان در اين   راستآيد که نظر می به. »طبقه متوسط جامعه راه يابد اين وسيله به کنند به و سعی می... کند ابزاری می
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ھای آوارگان اشخاصی ھستند  سرپناه حمله به  درصد از مھاجمان مظنون به٧٠تقريبا «: گويد او می. اند زمينه موفق بوده

 .»اند حال سابقه اعمال خالف با انگيزه سياسی را نداشته که تا به

 که از خشونت ئیھا  بود که افزايش شمار انسان سال گذشته، گفتهاکتوبر فدرال در ماه المانتوماس ديمزير، وزير کشور 

 .کننده است گيرند، نگران کار می

کردن، سعی  شان مانند زخمی ھا بفھمانيم که اعمال خالف آن ما بايد به«: ، در آن زمان اداع کرده بودالمانوزير کشور 

شھروندانی از ھمان مناطق « مظنونان ديمزير افزود که دو سوم از» .زا غيرقابل قبول است قتل و حمله با مواد آتش به

 .»حال ھيچ کار خالفی انجام نداده بودند و تا به ھستند

کم يک مورد  دست. سوزی شديد رخ داد شان خارجی بودند، سه آتش تر ساکنان  که بيشئیھا يک شب در ساختمان

 .سوزی چھار تن کشته شدند در يک آتش. سوزی عمدی بوده است آتش

گوی  سخن.  چھار کشته و چھار زخمی برجای گذاشتالمانبام يک خانه در شھر فورتس ھايم سوزی در پشت  آتش

ھويت قربانيان تا نخستين . »ھا انجام شده باشد ھنوز معلوم نيست که اين حمله با انگيزه دشمنی با خارجی«:  گفتپوليس

  .رار داردفورتس ھايم در ايالت بادن وورتمبرگ ق. شنبه صبح مشخص نشده بود ساعات سه

:  گفتپوليسگوی  سخن. بردند سر می جا به سوخته، چھار قربانی آن احتماال ھنگامی که سقف شيروانی خانه در آتش می

 .»ھای آتش فراگرفته بود سقف را شعله. شب تماس عاجل گرفته شد ما مدت کوتاھی پيش از نيمه به«

اقامتگاه «جا  ھا گفتند که اين اما مقام. نشين شھر قرار دارد ھای محلی در منطقه عمدتا خارجی گفته اداره اين خانه به

 .»جويان نيست پناه

تر ساکنان آن خارجی بودند، زخمی  سوزی يک خانه که بيش  تن در آتش١٢در گودنسبرگ واقع در شمال ايالت ھسن 

 .شدند

تر ساکنان اين خانه کارگران  او گفت که بيش. ھا شديد است ھای پنج تن از آن  جراحتپوليسگوی  گزارش يک سخن به

 . اسکان داده نشده بودئیجو جا ھيچ پناه آن. ھايشان ھستند چنين چند کارگر لھستانی و خانواده بلغاری و ھم

 .طور کامل سوخت و از ھم فروپاشيد اين خانه به. زا وجود ندارد  گفته که ھيچ مدرکی دال بر حمله با مواد آتشپوليس

ِن وورتمبرگ که پناهِيک خانه در ايالت باد کس  اما ظاھرا ھيچ. آتش کشيده شده است جا جای داده شده بودند، به جويان آن ِ

 .سوزی عمدی بوده است  گفت که اين آتشپوليسگوی   يک سخن.زخمی نشده است

 .فرانکفورت زخمی گرديدند ھايم نزديک به سوزی سرپناه مھاجران در ھيپين پنج نفر در يک آتش

  .اند  زخمی گرديدهالمانھايم واقع در غرب ايالت ھسن  سوزی در ھيپين کرد که پنج نفر در يک آتش تأئيد پوليس

جو از کشورھای سوريه، عراق،   پناه٦٠ کيلومتری جنوب فرانکفورت قرار دارد، ٦٠ که در ئیجو در يک کمپ پناه

اند که اين ساختمان اکنون غيرقابل سکونت است  مقامات گفته. کنند طعمه آتش گرديد الجزاير و سوماليا زندگی میحبشه، 

  .باشند جويان می و در صدد يافتن يک مکان مناسب ديگر برای اقامت اين پناه

سوزی  ورد حمالت آتش و چندين مالمانسوزی جمعه اندکی پس از خشونت عليه مھاجران در ھايدناو واقع در شرق  آتش

 .گيرد جويان در برلين، نيدر زاکسن و بايرن صورت می ھای پناه عمدی بر اقامتگاه

. صدا درآورد  زنگ خطر را بهالمانيا استخبارت داخلی » حفاظت از قانون اساسی«س اداره ئيھنس گيورگ ماسن، ر

او . تر کرده است گرايان افراطی را بيش  سوی راستميان آمدن ترور از جويان خطر به گفته او، فضای داغ بحران پناه به

 تشکيل گردند که آماده باشند حمالت ئیھا توانيم رد کنيم که در جو موجود گروه ما نمی«:  گفتالمانمجله اشترن  به

 .»راستی افراطی را انجام دھند تروريستی دست
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و » ان دی پی«گرای افراطی ھمانند  زاب راست اين حمالت را احمسؤول، المانس اداره امنيت داخلی ئيجورج ماسن ر

  .»دارند خشونت وا می اند، زيرا يک تعداد افراد را به مسؤولھا با تبليغات تندشان  آن«:خوانده و گفته است» ھا راست«

ترور  نيز نسبت به) دی.پی.اس(  از حزب سوسيال دموکراتالمانديتمار ووديک، نخست وزير ايالت برندنبورگ 

ی در نشست بيست و پنج سالگی موجوديت المانمدار  اين سياست.  ھشدار داده استالمان در  راستی ستجريانات د

گيرد، نوعی از  حمالتی که امروز عليه مھاجران صورت می«به درستی گفت است ) فرانکفورت اودر( بارندنبورگ در

 .»م بزرگ عليه جامعه مدنی استجويان در عين زمان يک اقدا او اضافه کرد اين ارعاب پناه. تروريسم است

 اشاره کرد و گفت که چنين حمالتی المانحمالت محالت اقامت پناھندگان در براندنبورگ و ديگر نقاط  ووديک، به

وی اضافه کرد که در . »راستی ھميشه براندنبورگ را متضرر ساخته است  دستئیگرا افراط«: امکان دارد ادامه يابد

کامال «ھا و مصارف صحبت کردن کاری  ، ھميشه از ھزينهالمان در کشوری غنی مثل ارتباط با بحران مھاجرين

 .است» ارزش بی

، ضمن اشاره »زوپر ايلو«روزنامه  مارتين دليگ، وزير اقتصاد ايالت زاکسن از حزب سوسيال دموکرات به

ھا، تصوير مدرن و پذيرا   از خارجیيک فاجعه اقتصادی است، زيرا با نفرت«ھا در ھايدناو گفته است که اين  ناآرامی به

 .»گردد برای جھان زاکسن، برعکس آن می

جويان  ستيز در مقابل يک اقامتگاه پناه ھای خارجی در ھايدناو، اين شھر کوچک ايالت زاکسن، صدھا تن از افراد گروه

جويان ابراز  را با پناهشان  از جانب ديگر مردم زيادی ھمبستگی.  زخمی شدندپوليس ٣٠بيش از . آشوب برپا کردند

  .داشتند

، گفته است که »زوپر ايلو«روزنامه  ، بهالمانِولفگنگ تيفن زی، وزير اقتصاد تورينگن از حزب سوسيال دموکرات 

 .وجھه اين منطقه، آسيب رسانده است نيز به» پگيدا«کنندگان  تظاھر

فضای امن و پذيرای جھانی دارند که  ت، نياز بهگذاری خارجی و صادرات استوار اس  که روی سرمايهالماناين اياالت 

تر دارد که تنھا تورينگن   از آن جھت نيز اھميت بيشمسألهاين .  برای نفرت از خارجيان وجود نداشته باشدئیدر آن جا

 .ای نياز مند است  ھزار نيروی حرفه٢٨٠حدود   به٢٠٢٥تا سال 

بر اين عقيده است که در عين زمان » زوپر ايلو«زارش روزنامه گ ديتر وايدليخ، از اتحاديه ابتکار زاکسن، بنا به

طبق گزارش اين . »ھا را در معرض خطر قرار داده است تمام منطقه و شرکت«ھای افراطی  راستی ھای دست آشوب

ناپذير   و برلين عليه خسارت ترميمالمانھای شرق  گوی گروه کاری اتحاديه تصدی روزنامه، ھارتموت بونزن، سخن

 . شدار داده استھ

جويان آسيب  آور انداخته که در اثر آن، تعدادی از پناه جويان در شھر مساو، گاز اشک يک کمپ پناه  ساله به٢٨يک مرد 

ھا دچار مشکل تنفسی و  اند که آن جو را معاينه کرده  پناه٤٠دھندگان   گفته است که نجاتپوليسگوی  يک سخن. ديده اند

 .تان انتقال داده شده استمارچبي تر به ديدگان دو سالمند و ھشت طفل برای کنترل بيش سيباز جمله آ. اند چشم شده

، نژادپرستان، ھنگام شب، خانه يک خانواده بزرگ ١٩٩٣ می ٢٩شايان ذکر است که بيست سال پيش، يعنی در 

  .ستيزی باالست اق افتاد، خارجی، شھری که اين حادثه در آن اتف»ِزولينگن«نام . آتش کشيدند  بهالمانای را در  ترکيه

» ِگنش«ای تبار  سوزی، چھار دختر و زن جوان جان باختند و شمار زيادی از اعضای خانواده ترکيه بر اثر اين آتش

ِمولوده گنش«. شديدا زخمی شدند او آن . اش را از دست داد، پنجاه ساله بود مادر اين خانواده، ھنگامی که کودکان» ِ

  :آورد ياد می زمان را چنين به
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و . اين درد تا ھنوز باقی است. کنم عنوان مادر درد را احساس می گذرد، من به از آن زمان تا حاال که بيست سال می«

 .»کنم اين درد را تا آخر زندگی فراموش نمی

ِخانم مولوده گنش، زمانی که او در سال  اش را کمک  ادهکار نظافت مشغول شد تا خانو  آمد، بهالمان  از ترکيه به١٩٧٣ِ

. زنده در آتش سوختند  زنده١٩٩٣ می ٢٩ھا را در شب  کند که چھار نوجوان خانه آن  وی آن لحظه را احساس می.کند

ِسوزی، مولوده گنش و ھمسرش، دو دختر و دو نوه بر اثر اين آتش ھا آمده بودند، از  ديدار آن شان را که در اين شب به ِ

 .دست دادند

ِمولوده گنش امروز کند، چون فرزندانش نيز در اين  ِاش در شھر زولينگن زندگی می  ساله است و ھنوز ھم با خانواده٧٠ ِ

  . شھر ساکن ھستند

خارجی صورت گرفته است، اين احساس ھنوز   که عليه احساسات ضدئیھا با وجود تالش: گويد خانم ايونا سچراکی، می

ھای مختلف در  اين سو در جھت ايجاد تفاھم ميان مليت  سال به١٥ از اين خانم يونانی تبار،. ھم در اين شھر وجود دارد

وی در باره . ای است کند، و از جمله عضو ھيئت مشورتی در امور مھاجران در پارلمان منطقه  مبارزه میالمان

  :گويد خارجی می ھا و احساس ضد داوری پيش

ھای  داروی  سپتامبر و بعد از آن داليلی اند که پيش١١کنم که تحوالت اجتماعی، بحران مالی و حوادث  من فکر می«

من «: افزايد خانم ايونا سچراکی می. » قرار گيرند و احساس ناامنی و ترس وجود داشته باشندتأئيدھا مورد  انسان

ھای  گيری تر بزنيم، زيرا اکنون من افزايش موضع اقدامات بيش ست ھمين حاال ما دست به کنم که ضروری احساس می

 .» بر سر حفظ دموکراسی استمسألهبينم و ما بايد مراقب جامعه باشيم، چون  فراطی را آشکارا میا

 مورد تبعيض المانناراحتی از اين ناحيه که در . کنند ھا را احساس می انجمن زنان ترکيه ای نيز ھمواره اين ناراحتی

 .شوند انزوا کشيده می گيرند و به قرار می

ھای نژادپرستی سازمان مخفی ناسيونال  تر از جنايات با انگيزه  جزئيات بيشخصوص بعد از افشای به

تر مورد بحث قرار   بيشالمانخارجی در  ھا و احساسات ضد داوری ، پيش)ھا ھای نو يا نئونازی نازی( سوسياليستی

 .گيرند می

کارگيری خشونت وارد  نگ و به نفره تالش کردند با پرتاب س١٠٠، گروھی تقريبا ٢٠١٥ اکتوبرشامگاه دوشنبه اول 

  .ھای پذيرش پناھندگان در شمال يونان شوند يکی از قرارگاه

کشورھای شمالی اروپا  کمک قايق راھی سواحل ايتاليا شوند و خود را به خواستند از بندر پاتراس به جويان می اين پناه

 .برسانند

ھای نارو و مانوس   که از سوی حکومت استراليا در کمپجويانی الملل اعالم کرده است که وضعيت پناه سازمان عفو بين

  .بخش نيست شوند رضايت نگھداری می

برند که کمبود  ھا از مشکالت فراوان رنج می جويان در اين کمپ ای گفته است که پناه اين سازمان با انتشار گزارش تازه

 .رود شمار می ترين آن به امکانات سالمتی از عمده

  

  ٢٠١٦ چبيست و نھم مار  - ١٩٣٥ ]حمل[دينشنبه دھم فرور سه

  ادامه دارد

 
 


