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   ۀ صادر کنندی به جمع کشورھازيقطر ن

  وستيپ» حقوق بشر« و مدافع »یدمکراس«

   انتشارباز

  ١٣٩٠ ]دلو[ بھمن٢٠

  

   بر انتشار مجددی امقدمه

ا پبي قر،»وستيپ» حقوق بشر« و مدافع »یدمکراس «ۀ صادر کنندی به جمع کشورھازيقطر ن «ۀمقال  در ش،ي ده م

وضوح ثابت ه  در طول مدت زمان گذشته بیروند حوادث جھان. دي منتشر گردايبي به لی استعمار جھانۀگرماگرم حمل

روز د و درشت آن ازي ری و نوچه ھاسميالي امپریميکرد که اتئالف بھ شر در روی ھستگريم ا ني زمۀ کری ب  را ب

  . مواجه ساخته استیخطر جد

تالف امپرۀالني رذیبا تالشھا» متحد« سازمان ملل »تيامن«اصطالح ه  بی در شوراهي و روسني چۀمقابل  یستيالي ائ

ا تروردي باعث گرده،ي سوردني در ھم کوبیبرا ا،ی المللني بسمي ت ل ھ ر محل ه ی عالوه ب ل قطر،  خویئ منطق د مث

اعاز لحظ تاريخی دولت ،ی و عربستان سعودني بحرت،يکو ز راهي ترکی ارتج ازد ني ا.  وارد عمل س  هي ترکیدولتھ

ا ه در جنگھ انیک انی جھ گ جھ گ، در جن راز آن دو جن شتناک ت ن راني وی اول، دوم و دھ رد« ک ار » س در کن

ار نني اھا،يگزارش خبرگزاره  بد،يد وارد جنگ گری جھانسمي و فاشیستيالي محافل امپرني تریارتجاع صمزي ب  مي ت

ار ش شخکيگرفته است در کن ستان قطر، عرینھاي ن ارات متحدن،ي بحرت،ي کو،ی سعودب ای عربۀ ام  ی و گروھھ

 یني بشي فاجعه بار آن از ھم اکنون قابل پیامدھاي شود که پهي سوری جمھورهي وارد جنگ علیستيالي امپریستيترور

  . است

اور را تقوني حال اني جنگ، در عني در اهي ترکۀ و دست نشاندیلت ارتجاع شدن دووارد انی متي ب ه ھمچن د ک   کن

ه پ ديک اد اام ا ني اتح شور ب انا ک گ جھ ان در دو جن وایلم ست و رس ب شک ر دویئ موج ا و تالشی در ھ  ی آنھ

انیورتامپرا انی عثم دی در جنگ جھ ه حهي ترکلي اول و تب وت امپراطي ب ايرما یستھايالي خل ا در جنگ ک  و اروپ
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 ه،يترکۀ ي باره و تجزگري دیئرسوا. افتي خواھد اني پاهي ترکۀي قطعا با شکست و تجززي بار نني اد،ي دوم گردیجھان

ته و ای المللني بسميوني صھیھمواره در صدر برنامه ھا رار داش ه امروز بني ق  کشور، ني دولت اۀواسطه  برنام

  .دي آی در مء گرجستان االصل به اجراکي وغان، اردبي رجب طیتحت سرپرست

  وستيپ» حقوق بشر« و مدافع »یدمکراس «ۀ صادر کنندی به جمع کشورھازي نقطر

شھادور دد جنب ور مج ه ظھ ود ک ار نب ائی از انتظ رن بیبخش ملي رھ مي و ستي در ق انک شارکت ھمگ ردم ی و م  م

اي و رژسميالي امپرهيمستعمرات در مبارزه عل ه آن، بیمھ سته ب  الگراني استیبي صلیورشھاي یرياعث شدت گ واب

  . بشودی المللنيب

سترده ازي نیستيالي ارتجاع امپر،یالدي مدي از آغاز سال جدی ملبخشي آزادی جنبشھایري با اوجگھمزمان  ی تھاجم گ

رد» نامطلوب «ی کشورھای و مستعمره سازی خود در مستعمرات سنتی پای جامي تحکیرا برا ون دو . آغاز ک ا کن ت

  . شده استی جھانسميالي تاخت و تاز امپری و ساحل عاج قربانايبي ليیقايفراشور ک

احل رس اج، بزرگت شور تولني ع ددي ک ان، در پۀ کنن ائو در جھ شمکش بی کاک اه ک ار م ل ني چھ اگبو، حام وران گب  ل

موز فرانسه، در اثر  پول و دست آی المللني صندوق بۀندي کشور و آالسان واتارا، نماني مردم ای ضداستعمارالتيتما

ر یطرفي از حق بی سازمان ملل متحد که با تخطی ھای فرانسه و کاله آبیتھاجم نظام ه گ  خود، در نقش ارتش مداخل

  . مناقشات ھنوز ادامه دارد،ی ولدي مخالف استعمار غرب انجاممي به سقوط رژکه نيوارد معادله شدند، با ا

ردم ل. وز ادامه دارد ھنی و تجاوز نظامی جنگ داخلزي نايبي لدر اي آتش سه طرف؛ نري در زايبيم ه یروھ سته ب  واب

ا،ی سرھنگ قذافميرژ ون آمی بمبارانھ ه آن، گروهیستھاي و ترورسميالي امپری جنگني ماشزي جن سته ب سلح واب  - م

ارگرونيلي مکي انسان از جمله ونھايلي گردند؛ می می و از سکنه خالرانيشھرھا و.  شوندیگروه کشته م  ی خارج ک

ه، نيبا ا.  مواجه شده استی انسانۀ با فاجعی امروز به تمام معنايبيل.  شده و از کشور فرار کرده اندکارياز کار ب  ھم

اي سو، نکي از را،يز.  کشور حل شودني در اھاي زودني که بر که به األۀ رود مسیانتظار نم ه  پرست بني مھیروھ

دت  ل تروردرش ربی دولتسمي مقاب تعمار غ ت می داخلسمي و ترور اس د و از دی مقاوم ري کنن وگ ا،ی س  ی دولتھ

دھی و کسری دارهي سرماني سنگی مال-ی با توجه به بحران اقتصادیستياليامپر ا و ب  ی خود، نمی نجومی بودجه ھ

  . مدت را تحمل کنندی طوالنیبي صلیورشھاي نهيتوانند ھز

راتي تازه و جعلۀ ھر بار بھان،ايبي شده در لیزي برنامه رشي از پی نظامۀ مداخلی برای جھانسمياليامپر  ی می تازه ت

تفاد،ايبي لیئ ھوایروي بمباران شھرھا توسط نراموني و بن کذب، پخي با پخش اخبار از بءابتدا. تراشد ذافۀ اس  از ی ق

مان  سازتي امنی از شورا،ی عربی ارتجاعهي اتحادی گره در سرکوب مردم و سپس با مشاط»یئقايفرامزدوران «

اران ايبيملل مجوز پرواز ممنوع در آسمان ل شردوستانه« را گرفت و بالفاصله، بمب ردم و شھرھا» ب  کشور ني ایم

رد از ک ا. را آغ دف توجزي نري اخیدر روزھ ا ھ شتار وسي ب ردم غعيه ک امي م ايراني و ویرنظ ر مي عظیھ  در اث

  .                                       را جعل کرده است»ی از سپر انسانیفاستفاده قذا« استعمار، خبر ی جنگني وار ماشوانهي دیبمبارانھا

اد شوروهي راه کار آزموده شده در تجزالگري استی ھر دو کشور نامبرده، دولتھادر رایوگسالوي و ی اتح  در ی را ب

  : بکار بستندی مقاومت ملیروھايھم شکستن توان ن

   در کشور؛ تي ثبات و امن بر ھم زدنی برای داخلۀ مناقشجادي اــ

  . در داخل کشوریستي و تروری خرابکاری گروھھاحي آموزش و تسل،ی سازماندھج،ي بســ

ورهي اول، در دو کشور سورۀ در وھلگر،ي دی متد در کشورھاني اکنون از اھم الروس "یستياليسوس" ی و جمھ  ب

  .  شودی استفاده مزين
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ل ل خانتي اعتراضات به حاکمه،ي سوری جمھوردر ا تايبيدان اسد درست مث دازي ب دھایران  و تک یستي تروری بان

  . نفر کشته شده اند٢٠٠ از شي تا کنون بی غربیگزارش رسانه ھاه  معترضان آغاز شد و بی به سوراندازانيت

ور الروس، ب"یستياليسوس" یجمھ ره  ب ات ت ا ثب وان ب رنيعن ن ت شورني و ام ان، ک شور جھ اری ک امال ع  از ی ک

ازار آزاد «ستميسۀ  از سلطی ناشکيستماتي سی و گرانی فقر و گرسنگ،ی مسکنی و بیکاريمعضالت ب ، پس از »ب

وک شرق خالف د"یستيالينظام سوس" بي بعد از تخریکه در طول سالھا آن ايھور جمگري بل اد شورویھ  و ی اتح

ایکشورھا ه زی شرقی اروپ اَ وغي ري ب اد، دائم ردن ننھ تعمار غرب گ اج حمالت ار اس ودهیستياليتجاع امپر آم  ، ب

دھا راسميالي مختلف امپریترفن ات و امنی غرب ب م زدن ثب ر ھ شور و بني اتي ب ا ه  ک ا ب و در آوردن آن، بارھ زان

  . کشورممکن نشده استني به ای و عراقی افغاناي و یوگسالوي از نوع یشکست مواجه شده و صدور دمکراس

د سميالي بالروس، امپر"یستياليسوس" ی در جمھوریستيالي استعمار امپریاپي پیھاي ناکامرغم یعل م مت از ھ  غرب ب

راۀشناخته شد م زدن امنی خود را ب ر ھ ته  کشور بني اتي ب ار گرف ايبگزارش خبرگزار. ک ف، روز یھ  ١١ مختل

ورني اتختي پایمترو» برواکت« در توقفگاه یبي مھۀ شوندتي، انفجار ھدا٢٠١١ اپريل ر ا.  دادی روی جمھ  نيدر اث

  . گزارش شده استمي نفر از آنان وخ٣٠ که حال دندي گردی نفر زخم١٦٠ از شي نفر کشته و ب١٢فجار ان

ه ی در حالنيا.  حادثه خواندنيول اؤ را مسی خارجی بالروس بالفاصله کشورھادولت ل از ا« است ک ه قب  نيدو ھفت

دون زي نهي فدرال روستي امنی به شوراکينزد) Regnum(» رگنوم «ی، آژانس خبرچ مار٢٩ ،یستي ترورۀحادث  ب

د دی مدي خود را پنھان کند، به خوانندگان نوی بتواند شادمانکه نيا هھ ذاف:  ک رایغرب سرنوشت ق  لوکاشنکو ی را ب

ار نظر دور و دراز در اۀ کند و در ادامیآماده م ه رئني آن با اظھ ورد ک الروس نباسي م ور ب ه ادي جمھ  الي خني ب

 ھدف شيشاپي پ”یتيامن “لگراني تحلد،يمبر سال گذشته را خواھد بخش دس١٩ او در یروزي که غرب پشدينديباشد و ب

  ). www.sovross.ru, ١٣/٤/٢٠١١ الکساندر فرلوف،   نسک،ي میمعما(» ... دادندشانرا کامال ن

ری کسھر ه کمت نائني ک ان بی آش ار راھزن ا اسلوب ک ته باشد، می المللني را ب ارات انی داش ه انفج د ک  و یتحار دان

انسميالي امپری متدھاني از شناخته شده تریکي شونده از راه دور، تيھدا ازمان امنی جھ  دولت تي و در رأس آن، س

راھم ساخه  که بکاستيمرا ا رو»یصدور دمکراس «ۀني زمتنمنظور بر ھم زدن آرامش کشورھا و ف ه آنھ  ی می ب

  .دھد

اھاي اشغالگریئ کذای و بھانه ھااتي جعلی زمان، افشاگذشت تعماری و جنگھ انسميالي امپری اس  ی در کشورھای جھ

ه در  ف، از جمل سالويمختل ستان، ل،یوگ راق، پاک ستان، ع ر،ايبي افغان اج، ماھني بح احل ع  -یستي فاشتي و س

ه دۀالگراني و مداخالت استی جھانسميالي امپریستيترور سان اندگري آن را چنان آشکار ساخته است ک  و شمندي ھر ان

د، می منتظر افشاکه ني بدون ایردورزخ ناد حوادث بمان ع و سر چشمی اس د منب روزۀ توان  و هي سوری حوادث ام

  . دھدصيبالروس را تشخ

داقل دو دھني و خونالگرانهي حوادث استتي رفت واقعی مانتظار ان و متعصبان سر،ي اخۀ ح ا یاسي وازدگ ه ب  را ک

شرۀ خصم قسم خوردیغاتي تبلني و ماشی جھانسمياليمپر ایاسي کارگزاران سی ھااوهي وار-یتکرار طوط ان تي ب  جھ

شر« و »یدموکراس«در مورد  ه لیستيالي استعمارامپریبي صلورشي، »حقوق ب ري و دايبي ب شورھا را توجگ  و هي ک

وق بی دموکراس،ی تقلباتياتکاء نظره  کنند بی میاما آنھا ھمچنان سع.  بر سر عقل آوردند،ي نمای مريتفس شر  و حق

ردم ب» بشردوستانه«  کردن کشورھا، بمبارانھا و کشتار راني کرده، اشغال و وفي تعری امر فراطبقاتکيرا   دفاعيم

  .  بخوانندیستيالي ارتجاع امپرري خدشه ناپذقوقآنھا را جزء ح
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ده ای ھر از گاھی اجتماعی زندگدر ه بی می روی چنان حوادث تکان دھن د ک ند و صدھا تحلشي دھ  و لي از ھر س

أثی حتاي و داري بمهي نی شدن بخش اعظم انسانھاداري مستدل در بحيتوض ه ت دی مري خفت ده یکي.  گذارن  از تکان دھن

ر انيت ه پر،ي اخی حوادث روزھ وط ب ر مرب تني خب ری ارتجاعوس رو ني ت اده ت اني پس افت ه ی دولتھ ان، از جمل  جھ

ارات متحد،یعربستان سعود ه جمع ی عربۀ قطر و ام دیکشورھا« ب شری دمکراسۀ صادر کنن وق ب دافع حق »  و م

تعمارزده ی کشورھاني فعال ای و ھمکاریاري ھم،یئ ھمآواستيدواري امی بسیجا. است اق وجود اس ا اعم  مفلوک ت

شھاني خونسرکوب استعمارگر غرب در یبا دولتھا شیئ رھای جنب ه و لشکرک ه بحری بخش منطق  ن،ي و ھمچنني ب

شردوستانه« و بمباران ايبي لاني شورشی مالني و تأمحيطر در تسلخصوص قه مشارکت فعال آنھا، ب  آن، یشھرھا» ب

ه اصطالح سی آن انسانھا و تشکلھاۀچشم ھم ایاسي ب وز جنگھ ه ھن تعماری را ک ھاي و ی اس  را جزء یبي صلیورش

  . خوانند، باز کندی غرب میستياليحقوق مسلم دول امپر

نمی ممي تقدزي را نیبي در مورد حوادث لگري ترجمه سه خبر دري در زن،ي بر ااضافه ه ن.  ک د ک ه یرويباش د ھم  متح

 یستيالي ارتجاع امپریبي صلیورشھاي ۀ در جھان بتواند از ادامقتي عدالت و جستجوگران حقندگاني جوخواھان،يآزاد

ا رار فج شورھاعيو تک اک ک غالی ھولن ه ل،ی اش ورايبي از جمل اج در س احل ع ورهي و س  "یتسياليسوس" ی و جمھ

  . دي نماريبالروس جلوگ

   ١٣٩٠ فروردين ٢٦

  

  ايبي خبر در باره حوادث لسه

ل از تلو) www.warandpeace.ru(» جنگ و صلح «ینترنتي اگاهيپا ه نق رونيزيب و ) RBC(»ی سیار ب «ی خب

  :سدي نویم) RIA Novosti(»ی نووستاير «یخبرگزار

  

   فروشندیاسلحه م» القاعده« به یبي لانيشورش

  )٢٠١١ پريلادوم (

  

   محرک آنیروي و نتھايواقع: سميترور

ات نظام» اکسپرس سون «یري الجزاۀروزنام ه مقام تناد ب ا اس نبه خود مۀ در شمارر،ي الجزایب : سدي نوی روز ش

ای غارتزاتي اسلحه و تجھايبي لانيشورش ای از انبارھ ه گروھھ  ی القاعده در کشور اسالمی جنگجوی ارتش را ب

  . فروشندیمغرب م

 زي نیئ ضدھوای موشکھاني و ھمچنن،ي سنگحاتي توانسته است به تسلیستي گروه ترورني روزنامه، اني اۀنوشته ب

ای جنگحاتي و تسلزاتيدر کشور مغرب تجھ» القاعده «،ی منبع خبرنيطبق اطالعات ا. ابديدست  ا پولھ ه یئ را ب  ک

دی میداريخر آورد، یدست مه  رھا کردن مقامات گروگان گرفته شده بیبه ازا ه منيا.  کن ر سدي نوی روزنام  اگ

  .فتدي بستھايدست تروره  سالحھا ھم بني احتمال دارد ارند،ي بگايبي لاني شورشحي به تسلمي تصمی غربیکشورھا

د جنگجوی میسع» القاعده«در حال حاضر، : سدي نوی روز نامه در ادامه منيھم  کشور ني ای را در اراضاني کن

  .دي آماده نماايبي لمي رھبر رژ،ی معمر قذافهي جنگ علیا برا کرده و آنھا ررياج

ه ی ساده لوحنيا:  دھدی روز نامه ادامه منيا اه تصور شود ک ود ھر گ ه لاتيعمل» القاعده« خواھد ب  ايبي خود را ب

دود  را که در حايبي مشترک خود با لی گرفت حفاظت از مرزھامي تصمري رابطه، الجزانيدر ھم. محدود خواھد کرد
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دتي باشد، تقوی ملومتري ک٩٦٠ ردان ارتش و ھفت ھز.  کن نج گ واحارپ ه ن دارم ب رده استی مرزی ژان .  اعزام ک

  . کنندی از ھوا مرزھا را کنترل مزين)  کوپترھایھل(بالگردھا 

 اتي شود و در عملی در منطقه محسوب می افراطی سازمانھاني از خطرناکتریکيدر کشور مغرب » القاعده «ۀشعب

 در مناطق کم ستھايترور.  دست داشته استاني از جمله در ربودن و کشتن خارج،یاري خشن بستيغاه ستاخانه و بگ

را.  شوندی می مخفايبي لني و ھمچنه،يجري مال و نر،ي مرز الجزایکي در نزدی صحرائتيجمع  از زي گریمعموال ب

  . شوندی جمع مهي ھمسای آنھا در کشورھاب،يتعق

  )ی نووستاير(

  

  . کندی را تاراج مايبي ارتش لی انبارھا»القاعده«

  )٢٠١١ اپريلپنجم (

  

زارش دادري الجزاۀرتبي با استناد به مقامات عالهي العربیونيزي تلوکانال اي شمال آفرۀشاخ:  گ ده «یق القاعده (» القاع

  . کندی کشور استفاده مني ای غارت اسلحه از انبارھای براايبي لیھاي، از ناآرم)یدر مغرب اسالم

دند مجموعه ای گروھبندني تندرو ااني آن، شبه نظامۀگفته ب داز آر پی موفق ش سلھا و ٧ -ی جی از موشک ان ، مسل

ديدست به  بی نفریئ ضدھوای موشک اندازھانيو ھمچن) Calashnikov(کوفي کاالشنیتفنگھا  ني اتياکثر. اورن

  . باشندی می ساخت اتحاد شوروحات،يتسل

تگاه اتوموبايبي لی سالحھا،یونيزيل تلو مصاحب کاناۀگفته ب ارلي با ھشت دس اي توی ب اد و نوت ه هيجري از خاک چ  ب

ار دزدکي منبع، صحبت نه بر سر نيسخنان اه ب.  کندیسالحھا را در آنجا انبار م» القاعده«.  حمل شده اندیمال  ی ب

  . رودی مايبي از للقاعده کاروان اني بلکه بر سر چند،یسالح و انتقال آنھا به مال

ادن سالحھانگتني اعالم کرد، که واشکايمرا وزارت خارجه ی رسمۀندي تونر، نمامارک  بدست القاعده ايبي لی از افت

ران است ت . نگ ه، دول رد ک ونر اضافه ک ايمرات ا نماک دگاني ب الف رژاني شورشن ذافمي مخ ر ق  وارد ايبي در لی معم

  .مذاکره شده است

 ني در ای جنگاتي را بدست آورده است، از آغاز عملايبي متعلق به ارتش لحاتيعده تسل القاکه ني بر ای مبناطالعات

ات رسمءخبر آنھا ابتدا. کشور در دست بوده است در.  شددهي شنی از زبان مقام اد سي رئ،ی دبسيان ور چ  ٢۵ جمھ

لحه شورشیاسالحھا را از انبارھ» القاعده «اني اعالم کرد که جنگجوچمار سلح مخاني اس ونميالف رژ م  ايبي لی کن

  . انددهيدزد

ر سر )  و فرانسهايتانياز جمله بر (ی غربی کشورھای از آنست که برخی باره حاکني منتشره در ایخبرھا ھمچنان ب

  . کنندی آنھا ھستند، مذاکره مانيھم در م» القاعده «اني پنتاگون جنگجوۀگفته  که بی مخالفان قذافحي تسلألۀمس

  )ی سیار ب(

  

  . از ناتو کمک خواستايبي دفع خطر مخالفان لی براچاد

  )٢٠١١ اپريلچھارم (

  

   کسچي ھريعنوان ذخاه  بقايفرا
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ال ه ب.  ائتالف کمک خواستیروھاي از ناني دفاع از اتباع خود در مناطق تحت کنترل شورشی براچاد گزارش کان

  . دھدی خبر می جمعی کشور از کشتارھاني قطر، دولت ارهي الجزیونيريتلو

ه  بیرنظامي دھھا نفر غ،ی نظاماتي دولت چاد اظھار داشت، از زمان شروع عملی کالزبه دبه، سخنگوکه یطوره ب

ذافۀ احتمال که ھمنيا.  کشته شده اندايبي لانيدست شورش ند، سبب ای اتباع چاد ممکن است مزدوران معمر ق  ني باش

  .کشتارھا بوده است

شان مدولت اد خاطرن ازد بعضی چ اع ا از اتی س ه از سونيب شور را ک سلح دستگاني شورشی ک د، در ري م ده ان  ش

  . کرده اندی معرفی مزدوران قذافاني از مريعنوان اسه  بیونيزي تلویکانالھا

ردم لني را مطمئن سازد که ای جھانۀ کردند جامعی از ھمان اول سعمخالفان ه بستي نايبي م داره  ک ذافیطرف  ی از ق

ه مزدورانیم د، بلک ري د ازی جنگ ه ازاگ ه ب ستند ک شورھا ھ ول بی ک ادشتر،ي پرداخت پ ردم ع شندی را می م .  ک

اجران ی خارجوران سازند که سخن بر سر مزدی باره خاطرنشان مني در ازي نیناظران غرب  نبوده، بلکه بر سر مھ

 . ساکن شده اندايبي بھتر در لی زندگیجو و  در جستشي پیادي زی باشد که از سالھای میئقايفرا

2012/02/09/com.wordpress.1384eb://http  

 


