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 Political سياسی

 
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ جوالی ١٠

  راھزنی ھوائی
  عبور از مرز بی شرمی و نقض مقررات جھانی

 

حال از آدمربائی ه به ممالک مستقل شنيده بوديم، تا بحال از تجاوز ه حال از راھزنی دريائی شنيده بوديم، تا به تا ب

امپرياليستھا شنيده بوديم، ولی از راھزنی ھوائی دولتی نشنيده بوديم و تصورش را ھم نداشتيم، زيرا که باور نمی کرديم 

توھين امپرياليستھا با اين وقاحت و قلدری به حريم خصوصی، ديپلماتيک کشوری تجاوز کرده و به صورت خصمانه و 

 با بی شرمی امريکاامپرياليست . مترقی عضو سازمان ملل برخورد کنند آميز با رئيس جمھور يک کشور مستقل و

تمام، زور و قلدری خويش را به نمايش می گذارد و اعالم می کند، آنجا که پای منافع اين امپرياليست مطرح است، ھيچ 

 با امريکاويژه از کسانی که در داخل ه ھد از ھمه زھر چشم بگيرد ب می خواامريکاامپرياليست . مقرراتی پابرجا نيست

آنھا می خواھند صدای . ند ا امپرياليستھا مخالفۀروشھای ضد دموکراتيک، ضد بشری، و مستبدانه و استعمارگران

ھر ه ودن را ب ادوارد اسنۀاوباما سوگند ياد کرده است که مرده يا زند.  خفه کنندامريکااپوزيسيون را در داخل خاک 

.  نظری دھدامريکات نکند خالف نظريات أدست آورد و وی را مجازات کند تا ھيچ کس جره وسيله ای که امکان دارد ب

اين اقدام اوباما تنھا نقض حقوق ديپلماتيک و معاھده ھای جھانی نيست، نقض آشکار حقوق بشر و تحميل يک نظام 

 قانون جنگل را ناظر امريکاامپرياليست .  احساس امنيت کندامريکا ۀ ارادکس نبايد بدون ھيچ. استبدای جھانشمول است

  . بر اعمال خود قرار داده است

ه کس که به حداقل شرم و اصالت، تقيدی داشته باشد، نمی تواند تصوری از آن ب ھر دم از اين باغ بری می رسد که ھيچ

نام مستر پرزيدنت باراک حسين اوباما ه م که در تاريخ بحال ما شاھد راھزنی ھوائی دولتی ھستي. ذھن خويش راه دھد

  . ضبط خواھد شد

ال و اسپانيا از پرواز ھواپيمای رئيس جمھور بوليوی از فراز خاک گ کشور فرانسه، پرتامريکابه دستور دولت 

کرده اند که ادوارد دليل آنھا اين است که تصور . کشورشان ممانعت کرده و وی را مجبور نموده اند که در وين فرود آيد
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 در مسکو سوار ھواپيمای رئيس جمھور بوليوی امريکااسنودن افشاء گر جسور برنامه ھای تجسسی و شنود اطالعاتی 

  .شده تا به خاک بوليوی پناھنده شود

 گاز به روسيه رفته بود نتوانست پس از بازگشت از ۀ کشورھای صادر کنندجلسۀکه برای شرکت در » اوو مورالس«

وی قصد داشت از مسکو به الپاز . ال و اسپانيا بگذرد و مجبور شد در وين فرود آيدگو از فراز ممالک فرانسه، پرتمسک

  .پايتخت بوليوی باز گردد

ال نيز در کنار اسپانيا مجوز پرواز ھواپيمای حامل رئيس جمھوری گکشورھای فرانسه و پرت: "به گزارش رويترز

  . ل کردند، زيرا مظنون به حضور اسنودن در اين ھواپيما بودندبوليوی را بر فراز خاک خود باط

" دروغ بزرگ" يک ،که آقای سنودن سوار اين ھواپيما بودهرا  بوليوی، اين ادعا ۀ ديويد چوکوھوانکا، وزير خارج

  ." را محکوم کرده استئیخوانده و رفتار اين کشورھای اروپا

گر ء اتريش ھم گفته است که ادوارد سنودن، افشاۀوزارت خارجيکی از مقامات : "به گزارش خبرگزاری فرانسه

  ."جمھوری بوليوی نبوده است ، سوار ھواپيمای رئيسامريکاھای تجسسی و شنود اطالعاتی  برنامه

 اياالت متحده است که از ۀاين يک اقدام خصمانه از وزارت خارج: "وزير دفاع بوليوی که در اين ھواپيما بوده، گفت

  ." متعددی برای ھدف خود استفاده کرده استئیروپاھای ا دولت

را با اين اطمينان بيان داشته  اينکه دولت اتريش از کجا فھميده که ادواردسنودن در در  داخل ھواپيما نبوده است که آن

 ست ھواپيمای اختصاصی رئيس جمھور بوليوی را جامريکادستور ه موران اتريشی بأاين واقعيت پرده می کشد که ماز 

در حقيقت رئيس جمھور بوليوی گروگان ممالک اروپائی بوده و تحت نام پذيرائی از وی در فرودگاه . جو کرده اندو 

ی التين امريکا وی را گروگان گرفته بودند و بدترين توھينھا را با اعمالشان نسبت به خلق بوليوی و خلقھای ،اتريش

  .  روا داشته اند

ی جنوبی مخالفت خويش را با سياستھای امريکامورالس رئيس جمھور ضد امپرياليست و مترقی بوليوی که در 

 تمام ۀی التين مبارزه می کند مورد کينامريکا اعالم کرده و با نفوذ آنھا در بوليوی و امريکا امپرياليست ۀاستعمارگران

  . مرتجعان جھان است

سيسات توليد برق وابسته به شرکت أ حکمی تی با امضا٣٠/١٢/٢٠١٢در تاريخ اوو مورالس، رئيس جمھوری بوليوی 

وضعيت در . خود خريده  اسپانيای سلطنتی را بۀ ايبردروال در اين کشور را ملی اعالم کرد و از آن زمان کينئیاسپانيا

 .مورد فرانسه و ساير ممالک امپرياليستی اروپا بھتر از اين نيست

سای جمھور جھان است که جان آنھا در امان ؤ رۀوی اخطار به ھموليا نسبت به رئيس جمھور ب آنھۀاين اقدام خصمان

سای جمھور ؤآنھا ھر وقت اراده کردند می توانند ھواپيمای حامل ر.  وابسته استامريکا امپرياليست ۀنيست و به اراد

 سراسر جھان ايجاد کرده است و نوعی اقدام اخير امپرياليستھا موجی از اعتراض در. مخالف خويش را سرنگون کنند

رسانه ھای .  موازين جھانی و حرمتھای موجود استۀاز احساس عدم امنيت و ترور دولتی ايجاد کرده که ناقض ھم

 اساسی که خود نوعی تجاوز به حريم ممالک مستقل است ۀلأگروھی کشورھای امپرياليستی به راحتی روی اين مس

ی التين به نمايشات اعتراضی دست زده اند امريکاخلقھای . بوط به آن را پخش نمی کنندسرپوش می گذارند و اخبار مر

.  به ديدار مورالس رفته و نفرت خود را از اين اقدام راھزنانه اعالم کرده اندی جنوبی رسماً امريکاسای جمھور ؤو ر

 ۀھواپيمای آقای اوالند فرانسوی اجازتصور کنيد حال دولت بوليوی ھواپيمای اوباما را متوقف می کرد و يا کسی به 

ای نبود که اين  و چه برنامه ھای ويژه. عبور از فراز خاک کشورش را نمی داد، چه الم شنگه ای در جھان برپا می شد

  .بی شرمی ھا شگفت انگيز شده است. در دستور کار خويش وارد نمی کردند" دموکراتيک"رسانه ھای امپرياليستی 
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 مالی پايبند ۀآنھا به ھيچ چيز جز به منافع سرماي. می دھد ھرگز به امپرياليستھا نبايد اعتماد کرد  اخير نشانۀتجرب

تا امپرياليسم در جھان وجود دارد، . امپرياليستھا ھميشه دشمنند.  ھرگز نمی تواند دوست کشوری باشدمامپرياليس. نيستند

در . اين واقعيتی است که بايد ببينيم. نی تروريسم عريانامپرياليسم يع. امنيت نيست و جنگ نمی تواند از بين رود

  . برمال می شود" دموکراتيک"زمانھای بحران ماھيت اين بازيگری ھای 

اين راھزنی ھوائی دولتی را محکوم کرده و حمايت بی دريغش را از مبارزات مردم بوليوی و ) توفان(حزب کار ايران

 .توھين به مورالس توھين به ھمه ملتھای جھان است.  می دارداستقالل بوليوی و حق حاکميت آنھا اعالم

  )توفان(حزب کارايران
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