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اخییییر دیییاود تیییداوو یمیییات تروریسیییتی از کیییر  الیییانررا   ت یییک  در خا ییی  اکیییا ی  طیییی یییی   یییا در 

وییییدال یمییییات تروریسییییتی ایییییز الانیییییا  نییییا  رامیییید نظییییا ی دی ییییر دولت ییییا  کییییر ایا دار   بلکییییا  بییییردی  

بییییدنباال یمییییات تروریسییییتی  ییییاری   بییییرد  اکیییی    ییییا  طبقییییاتی  بییییرادرا خییییراورا  و    رد ییییا  عییییاد 

خیییرد را تیییا  حیییر  « النیییق  قییید »النایییی  علییییا ب یییری  بیییر کیییر زبان یییا ا تیییاد  بیییرر واز  اعیییاو میییرد 

ومچیییر  باییید نیییا   ضیییمز ومییدرد  بییا نربانییییا  تروریسیی تارییی  اندی ییا  ادا یییا خراویید داد  ئیییا ریامییار ی  

بلکییییییا باییییییید از ا یییییی   ی یییییات راکیییییی  و ئیییییی  کییییییر ایا نقیییییر بلنیییییید گییییییر  د کراکییییییی را ای یییییا مییییییردگرا

   انترناکیرنالیستی با یرادث ن ریس 

نقیییاط ال یییا  اکییی    یتروریسییی   ح یییرال کیییر ایا دار  در ییییاال انحدیییاط و یییی   دیییید  روز یییر  در ان ییی

تروریسییی  دویییا ویییا اکییی  میییا بیییا به یییی از عملکیییرد دولت یییا  رکیییمی و ومچنییییز  ییییر رکیییمی کیییر ایا دار  

)ومچییییر  خا یییی  اکییییا یا تبییییدی  دیییید  اکیییی  و در راکییییتا   نییییا   ا  ریالیسییییتی آنییییا  اکیییی   النایییییات 

)ا غانسییییتا    بییییا به ییییی از زنییییدگی ال نمییییی  رد ییییا  خاور یانییییا  کییییر ایا دار یعنییییی النایییییات تروریسیییی  

اگیییر از   تبیییدی  دییید  اکییی   ئیییید  میییا  عمیییرر در  یییدر اخبیییار نیییرار نمیییی گییییرد لیبیییی  یمیییز و   اعیییرا   

در  در ال یییا   یییرد   یییاود   یییی دیییرد  الناییییات تروریسیییت اتن یییا گردیییا میییرئکی از  اییییز م یییرروا ب ییی ری  

ن ییییر در آنکییییار الییییا  باختنیییید و  ییییدوا ن ییییر زخمییییی دییییدند  ئنیییید روز بعیییید از آ   97یییییدود  2015امتبییییر 

ز آ  م یییتا دیییدند  ئنییید رو سیییا را  ییییات تروریسیییتی نیییرار گر ییی  و تمیییا ی لورا یمیییا  روکیییی ویییدال عم

اییییز اخبیییار بعنیییرا  اخبیییار یادییییا ن یییر م یییتا و  ییید ویییا ن یییر زخمیییی دیییدند   43د از آ  در بییییروت ییییدود بعییی

یملییییا  6دیییی ر  ییییاری  وییییدال   نیییرا بر 13المعییییا دیییی    ا یییا کییییر ان ییییاو   دییییرن دییییدندا در رکیییانا وییییا  

 ن ییییر الان ییییا  را از دکیییی  دادنیییید و  یییید وییییا ن ییییر زخمییییی دییییدند  130تروریسییییتی نییییرار گر یییی  و یییییدود 

آ   روزواکییی  میییا راکییی  و ئییی  کیییر ایا  و بلنیییدگروا  تبلیغیییاتی  ایییید رلرگ ا تمیییا ی رکیییانا ویییا  المعیییی 

ا آ یییاد  کییییاختا  ریالیسیییتی نییید و ا کیییار عمیییر ی را در راکیییتا  اویییداال و  یدو  را تحییی   ردیییر نیییرار داد

 د و  ی کازن

ومیییا  النیییق م ی یییی    کال اکییی  میییا در الرییییا  اکییی  النیییق  قدکیییی میییا بیییرر واز  از آ  نیییاو  یییی بیییرد

ومیییا  النیییق م ی یییی اکییی  میییا کیییر ایا دار  در اکییی  میییا خاور یانیییا را بیییا یمیییاو خیییر  تبیییدی  میییرد  اکییی   

بیییرا  خیییروح از بحیییرا  بیییا آ  ئنیییق  یییی انیییدازد  الن یییی میییا بهیییاطر آ یییاد  نبیییرد  دیییرای    ییییاال بحیییرا 

  یید وییا ن ییر م ییتا  الن ییی مییا وییر روز  دییک  الن  ییا   ندقییا ا  بهییرد  ییی گیییرد بییرا  النییق ال ییانی  

مییا   ییی دییرند  الن ییی مییا ال یین  وانعییی را بییرا  بهییر زیییاد  از کییامنا  ایییز مییر  نن ییر بییی خا و وییدارا 

 د  اک  خامی برالرد آور

  ضیییا  کیاکییییبیییا ب انیییا  قابلیییا بیییا تروریسییی  بیییا ب انیییا  قابلیییا بیییا تروریسییی  تنیییرر النیییق دا تیییر خراوییید دییید  

گ دیییتا  ام یییر م یییرروا  ارو یییا ی ت یییمی  گر تیییا انییید بردالیییا تن یییا در ئنییید روز  د دیییخراوییید   لیسیییی تیییر

 لییییی  کیاکییییی )وزارت اطاعییییاتا را ا ییییدایر دونیییید  بییییا ب انییییا ومیییییز تروریسیییی   نییییا تن ییییا دکیییی   لییییی  

 لیییی  کیاکیییی رایتیییر   کیاکیییی بیییرا  اکیییترا  کیییم  بیییازتر از نبییی  دییید  اکییی   بلکیییا یتیییی بیییا نیییرانیز الییید 

ر کییییر   وییییا   ییییررد نظییییر نییییرار دویییید  تییییا اطاعییییات را  ییییی ترانیییید نییییرو ا ییییدار ما  یرتر )تروالییییا ا د

  ر دن ار  دد  با  لی  کیاکی ارکاال مند 

نبایییید خیییر  خیییراورا  و بیییرادرا  وییی  طبقیییاتی  یییا در راکیییتا  تقریییی  ن ادویییا  د کراکیییی کیییر ایا دار  و 

ا بیییا نمیییی تیییرا  بیییا تروریسییی   بیییارز  میییرد بیییدو  آنکیییدر راکیییتا   نیییا   دولت یییا  ا  ریالیسیییتی نیییرار گییییرد  



بیییرو  ر ییی  از اییییز دیییرای   یعنیییی  قابلیییا بیییا تروریسییی  دولتیییی و ییییا   تن یییا راکیییر ایا دار   بیییارز  میییرد  

تن یییا را  گیییرو  ویییا  تروریسیییتی میییا خیییرد به یییی از کیاکییی  خیییارالی دولت یییا  ا  ریالیسیییتی وسیییتند و ییییا 

   با کیاک  الن ی گان ستروا  بدرگ و مرئ   ت دید  بارز  طبقاتی اک  قابلا 

مییارگرا  نییا بییر  بنییا  ورییی  وییا  مییاقد ومچییر  ورییی  نییر ی  ورییی   یی وبی بلکییا    بییارز  طبقییاتیدر 

بییر  بنییا  ورییی  طبقییاتی مییا والییا   ییترم وم ییی بردگییا   ییدد  اکیی   گییرد ویی   ییی آینیید و در راکییتا  

 نیییا     یییترم طبقیییاتی  بیییارز   یییی مننییید   بیییارز  طبقیییاتی در رونییید تکیییا لی خیییرد ندعیییا دولییی  کیییر ایا 

تن یییا    ا بیییا ئیییالر خراوییید م یییید و انقیییاد ال یییانی ممرنیسیییتی بیییا خراکییی  روز تبیییدی  خراوییید دیییددار  ر

 والرد دارد : بربری   تریر و تروریس  کر ایا دار ی  آلترناتیر برا  

  انقاد ممرنیستی یا نابرد  ب ری  

 صدای انترناسیونالیستی

 1394آبا   29

 

 


