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پیرررر وشم یرررررم ی حرررروس الارررریا دمکرررر ا یرررر ارررری یوا و بررررع تنرررر آ شکسررررش وحررررر ا و خرررر و
نی ویهرررام دول رررئ نیرررللین ا دملک اارررئ نرررلی و پاارررل کرررع تلافرررا نامرررع ارررام ریایرررش ا رررادم را
امضرراک کرر دد بلدنرر [ ]1نررران ارادد اکث یررش یرر بررع اتدرراو مرر دا یلنررا برر ام خال ررئ اش پررئ آمررر اام
اج مرررا ئ ایررر تداام امرررع ارررام ندررر ان یرررو ،ظالمانرررع و فاجبرررع برررار یررر کرررار م مرررئ باشررر امرررا ایررر
تغیی دولرررش نمرررئ تلانررر با ررره راررررایئ اش ایسررر مئ باشررر کرررع آنهرررا را بلجررررلد آوردد اارررش ،یررر ا کرررع آنهررررا
پیام اام بح ا حاد ا ادم اس کع اش م تها نل کرلر را دیار خلد ک دد ااش
درطرررل منرررارشا ان خابررراتئ ،در وا ررر  ،دو خررری اررری [یب رررئ] مررر ی یش ایسررر و برررلر واشم و بحررر ا آ
برررع پررری بررر دد شررر د اارررش :یرررط خررری نیرررل لینررر ا ارررخش یررر و خررری میانرررع کی ررروم ،کرررع ایررر آخررر م ماایرررش
ندررر ان یرررو تلافقرررا بررر ائ ارررا و تنبیرررش اش دولرررش م طقرررع ام یرررلرو و آرایررر اما یالیسررر ئ اتحادیرررع اروپرررا
را بع رامیش مئ ش اا
رررر ا م اخ ررررع در منررررارشد ان خابرررراتئ و ب ررررلر روشرررر یرررر
پیررررر پی ملایرررر مررررا در ایرررر ان خابررررا
پارلمان اریسرررر ئ بررررلد ،یرررر ا کررررع ایااررررش مررررا انقالبررررئ و جهررررا بی ررررئ مررررا کملنیسرررر ئ ااررررش ان خابررررا ارررری
ییررررروم را تغییررررر نمرررررئ داررررر و برررررع ویرررررل ایسررررر و اررررر مایع دارم را تغییررررر نمرررررئ داررررر و جهرررررا را اش
اا ثمار ،ا و و رنج ناشئ اش بح انهام پئ در پئ ا ادم راا نمئ ک
ا رررامئ کرررع ایسررر و پارلمان اریسررر ئ تحرررش حاکمیررررش برررلر واشم تلاررری طنقرررع اررر کلس شررر د مررررر و یش
مررئ یابرر  ،مررا رر نرر اریو بررا شرر ک ما در ان خابررا بررع ایرر مررل کمررط نمرراییو در مقابررل ،مررا ا ررو ایرر
ایرررر د کررررع پارلمان اریسررررو شررررکل دملک اتیررررط دیک رررراتلرم ارررر مایع و رررر ر دولررررش مرررر ر تحررررش ارررر نررررل
رتم رررر ت ی
حکررررلم ئ ااررررش را راررررا نخررررلاایو کرررر د[ ،پارلمررررا ] کمی ررررع ام ااررررش کررررع م رررراف مررررر
ج احهام بلر واشم بلیژد الی ارشئ مالئ را م ی یش مئ ک
در ان خابررا مسرری ع بررر ارر ی ررلن ئ مررر ی یش رکررلد ا ررادم میرررا و بررلیژد اررلا خرررا مسرری ع بررر ائ
ارررام بررری اش حررر بررراام دولرررش برررلد امرررا رکرررلد ا رررادم ماای رررا ایسررر ماتیط اارررش و راد حرررل آ نیرررو برررع
امرررا انررر اشد بایررر ایسررر ماتیط باشررر بحررر ا ن یجرررع مرررلرد ان رررار ت ا ضرررا درونرررئ اررر مایع دارم اارررش،
بررر ائ بررری اش حررر دولرررش فقررری یکرررئ اش م ررراا خرررا ایررر بحررر ا اارررش اررر آل نررراتیلم در یهررراریلس
اررر مایع دارم شررریادم اارررش مرررا بایررر خرررلد اررر مایع دارم را وا رررل ک ررریو و ایسررر مئ اج مرررا ئ من رررئ بررر
ا ررراد جمبرررئ ب ررر ار اررراشیو ،اررری مئ کرررع اج مرررا ئ کررر د ابررروار تللیررر  ،تسرررخی ررر ر و مررر ی یش تللیررر
تلارری خرررلد کرررار ا برررا ب نامرررع ریرروم بررر ااررراس نیاشارررام اج مرررا ئ و ام رری اح ررر اا برررع محررریی شیسرررش
من ام اااائ آ باش
دولرررش ج یررر «اررری یوا» و شررر کام آ  ،ناایلنالیسرررش ارررام ج رررا راارررش  ANELیلنانیرررا مسررر قل []2
امیررر وار برررع کررراا باشپ داخرررش وحرررر ا بررر ائ ارررام ناپایررر ار دولرررش  -کرررع نمرررئ تلانررر پ داخرررش شرررلد -برررع
دننرررا یرررط هم رررالحع وا برررئه برررا ط نکرررارا ارررع جاننرررع اارررش[ ]3یب رررئ نمای ررر ا اررر مایع دارم مرررالئ بررری
الم رررئ ،برررع م رررلر برررع دارررش آورد ب خرررئ ام یررراشا اااارررئ بررر ام بخررر بور رررئ اش جمبیرررش یلنرررا کرررع
شررر ی ا تحرررش تا ی مررررکال ا رررادم ررر ار دارنررر دولرررش ج یررر امیررر وار اارررش کرررع ن رررو و ان نررراط اررردش و
ارررخش بلدجرررع را م ل ررر اررراخ ع و اش ایاارررش ارررام ترررلرمئ کرررع در م طقرررع یرررلرو برررع بررر بسرررش راررری د و اش
شرررکاف ایاارررئ کرررع در درجرررع او تلاررری ج رررا برررئ نهایرررش راارررش مررراری لرررلپ  -کسررریکع ط فررر ار خررر و

ف انسرررع اش اتحادیرررع اروپرررا اارررش  -نهایرررش ااررر دادد را بک ررر ا ررر کسرررئ مرررئ تلانررر اتحادیرررع اروپرررا را بررر و
یلنا ت لر ک [ ،اما] اتحادیع اروپا ب و مرارکش ف انسع طبا غی ابل ت لر ااش
ررلر  ،ح ررئ ا رر دولررش ج یرر بررا ملفقیررش ب لانرر درد نررا ترر ی الاررو بحرر ا را تسررکی دارر ،
در ارر
طبرررا نمرررئ تلانررر خرررلد بیمرررارم را برررع ویرررژد در محررریی بررری الم رررئ اررر مایع دارم جهرررانئ و نیللین الیسرررو
وحرررئ درمررا ک رر ح ررئ بررا احیررام ا رراد کی رروم مب رر شرر د  ،کررع ااااررا دک رر ی ا ررادم ارری یوا مررئ
باشررر  ،ت هرررا مرررئ تلانررر در ت رررام ن یرررع پررر داشم کی ررروم مرررل نمایررر برررا یرررط ا ررراد کلیرررط و محررر ود
ش د در م شاام م ئ ،ای ااش داا ا ناس
ویررربیش جهرررا اش ی ررر م نرررل برررع دلیرررل پی یررر ئ و ادغررراا بررراشار وام ررری ح کرررا اررر مایع بررری الم رررئ
دیررر د اارررش ارررقلط در نررر ک ارررلد کرررع بلیرررل اش داررر اد ررراد مررریالدم [ ابرررل مرررراا د اارررش]،
د رررل
م جررر برررع تغییررر اررر مایع ررر ارم در بخررر برررانکئ دیررر د اارررش ،انناشرررش یمرررئ اش اررر مایع اررراخ ئ،
[م جرر بررع] ایجرراد یررط ا رراد مررالئ مجرراشم دیرر د کررع بسرریار آارری پرر ی ااررش ،ا امیکررع رر دپ پررل
ار مئ دا
نق م و باشم الدا انع بانکئ را ملرد یال
برررا اندجرررار بحررر ا  ،دول هرررام برررلر واائ اروپرررا ب نامرررع ارررام نجرررا برررانکئ تبیررری کررر دد انررر ترررا بررر ائ ارررام
برررانکئ را برررع بررر ائ ارررام مرررلمئ تنررر یل ک ررر و در نهایرررش در ررر د ان قرررا آ برررع مررر دا اروپرررا اسررر  ،در
حرررالئ کرررع بسررریار و یحانرررع برررع یررربی تررر ی آ ارررا داه ن رررو ام رررل خرررل و ان رررل مرررئ شن ررر در امررری
حررا ارر مایع مررالئ اش ط یررا ب خررئ مانررع شنررئ اررا در بهرر د واا ج یرر هبحرر ا را بررع یررط ف ررش تنرر یل
ک ده
اژمررلنئ اما یالیسرر ئ آلمررا ج یرر  ،ایرر بررار برر اارراس مویررش اررام ا ررادم من ررئ برر تج یرر الحرراو ارااررع
شرررر د ااررررش[الحاو آلمررررا شرررر ئ بررررع آلمررررا ] ،بطلریکررررع کرررررلراام ج ررررلس  ،بررررلیژد یلنررررا را بررررا کمارررری
ارراخ ئ و تررلای آمیررو بررع امررل بررال تن ر یل ک ر دد ان ر م هررئ بررع تحقی ر برری اش ح ر ای ر م ر دا ش ر د ان ر  ،ب را
اارر اد بررع اخررالو پ وتسرر انئ ارر ئ و خررلدآشار ،کررع در حررا حایرر تلجیررع اخال ررئ ایرر د آ برر ام اررر مایع
دارم تجارم ک دد ااش
حقیقررررش یررررط مسرررری طررررلانئ [ج ا انررررع ایسررررش] اش آ ییویکررررع شررررنع پاراررررایا نیررررل لینرررر ا در برررر لی و
ف انکدرررلر و مل رررع ررر ا اخرررالو کرررع پررررش کیررر ارررام پررر پرررل و ریاکرررارم ارررام برررورگ پ هرررا ن رررع
داشررر ع انررر پرررللئ کرررع دولرررش آلمرررا بررر ام یلنرررا فررر ااو مرررئ ک ررر حا رررل اش درآمررر اام مالیررراتئ نیسرررش و در
مسررر قیما اش بررراشار
ن یجرررع با ررره افررروای فررررار مرررالئ بررر مالیرررا دا ررر ا آلمرررانئ نمرررئ ررر دد ایررر ررر
ف ررع مررئ شررلد و بررا ایررافع کرر د اررلد بررع یلنررا واا دادد میرررلد آلمررا  ،مان رر ارر ا نررار دا رر د خررلس،
آنق راا او احما نیسش کع در یط هیالع ایاده ا مایع ارم ک .
مررررا بررررا رفقررررام آلمررررانئ رررر ود برررری الم ررررئ الایالیسررررش در یررررط اب کررررار مررررل برررری الم ررررئ خطرررراس بررررع
کرررار ا آلمررررانئ ،ی ررر ی دفبررررع تن یغرررا شلنیسرررر ئ را افرررراک کرررر دد و دروه برررلر واشم آلمررررا را آشررررکار
نمرررلدیو و اررررر ار دادیررررو ،آنهررررا مررررئ تلان رررر آی ررر د خررررلد را در ا نلشررررش ک ررررلنئ یلنررررا و کررررار ا ج ررررلس
اروپا وتر ی بیکارم ،در حا حای بنی

ررلر  ،تغییرر ا ارر ی کررع اروپررا را اش اررو جرر ا مررئ ک رر  ،نیرراش بررع وحرر ان ناایلنالیسرر ئ طنقررع
درارر
کررررار و منررررارشد برررر ام ارررر ن لنئ ایرررر ایسرررر و دارد کررررع اش ایررررلام ریایررررش ،بیکررررارم و مح ومیررررش
اج ما ئ تغ یع مئ ک
آت  28 ،انلیع ،اا 2015
رفقای انترناسیونالیست
نلشررر ع برررراا اش ت جمرررع ف انسررررلم اررر ا رررر ئ رفقرررام یلنررررا اش وس ارررایش  Engymoااررررش ررر ود برررری
الم رررل الایالیسرررش  ،وابسررر ع برررع ررر ای کملنیسرررش بررری الم رررل درآلمرررا اارررش نلشررر ع برررع دو شبرررا در آلمرررا
پخ ش د ااش
یاداشش م جو ان یسئ:
[ ]1مباا ا

لنا ل اتحادیع اروپا و غی د در تلافا با تحمیل ریایش ا

ادم ب یلنا

واررئ جررام مررئ یرر د کررع حرروس
[ ]2یلنررا مسرر قل یررط حرروس ج ررا راارر ئ ااررش در اروپررا در امررا
محاف رررع کرررار ب ی انیرررا جرررام دارد برررا پررر ی ف مهررراج مخرررال اارررش و حوبرررئ م رررئ اارررش کرررع برررا اررری یوا
ملافرررا اارررش ،کرررع کمرررط مرررالئ اش ط یرررا مررر اک ا مجررر د تغییررر ک ررر و نرررل اش ان خابرررا ا رررالا کررر د کرررع
خلاارررا یرررط جنهرررع م حررر برررا اررر کسرررئ اارررش کرررع بررر یرررع ایررر ج یرررا اارررش آنهرررا برررا  13ندررر نمای ررر د و
اررری یوا برررا  149ندررر نمای ررر د در مج ررر  ،برررع «تویارررارس» در پارلمرررا یلنرررا اکث ی رررئ ررراط می اررر رانررر
آ [یلنا مس قل] «کام لاش» کع آشکارا ی یهلدم ااش و وشی دفا ش د ااش
[ ]3تلریکرررا ارررع جاننرررع ررر وو بررری الم رررئ پرررل  ،بانرررط اروپرررام م کررروم ،کمیسررریل اروپرررا اسررر
تداام امع اام مخ دئ را ب یلنا تحمیل ک دن

کرررع

