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 وطن پو ر: پژوهش تهيه و
 

 مرزي جهان نانهئنگاهي به ديوارها ي خا
 )ننگين ديورند مرز امتداد ماين گذاري پاکستان در  سيم کشي ونۀبه بها(

  اولخش ب
  

  ي مراکش براراضي مردم صحراديواراستبداد
 

  
  

از بام تا شام در باره اين ديوار خبر می خوانديم يا می شنيديم و می . ديوار برلين يک موضوع خبری روزانه بود
ريزی بود  اين ديوار که شايسته فرو. ناميده می شد, و ديوار آهنين, گیلين ديوار شرم؛ بی عاطفه ديديم؛ ديوار بر

 ديوارهای ديگری که سر برکشيدند و همچنان سر بر می کشند با آن که بسيار ۀاما کسی در بار, سرانجام فرو ريخت
  .بزرگ تر از ديوار برلين هم هستند خبری نمی شنود

اری که اياالت متحده در مرز مکزيک در دست ساختمان دارد يا ديوار سيم خاردار دو اليه به دور از آنجمله اند ديو
 . در منطقه وابسته به خاک اسپانيا در ساحل دريای مديترانه ای مراکش" و مليله" کويتا"

ای اشغالی فلسطين يا مثال هيچ چيز در باره ديوار ساحل غربی که به منزله تدوام اشغالگری اسراييل در سرزمين ه
همينطور است در مورد ديوار مراکش که .  برابر ديوار برلين می رسد گفته نمی شود١٢است و بزودی طول آن به 

 ساله اخير عامل ثابت ماندن اشغال جنوب صحرا توسط اين کشور شده و در باره اش تقريبا هيچ چيزی گفته ٢٠در 
 برابر ٦٠ی شده و به وسيله هزاران سرباز محافظت می شود طولش اين ديوار که تمام طولش مين گذار. نمی شود

  . ديوار برلين است
 چگونه می شود که رسانه های قدرتمند اين ديوارهای بلند را نمی بينند و هر روز بی صدا از کنارشان رد می شوند؟ 

ل غربی مغاير قوانين بين المللی  دادگاه بين المللی در هاگ اعالم کرد که احداث ديوار در ساح٢٠٠٤در ماه جوالی 
 همان دادگاه ١٩٧٥در اکتبر سال  .  اسراييل اين حکم را نشنيده استًاتا همين امروز ظاهر.  برچيده شوداست و بايد

بين المللی هاگ اعالم کرد که هيچ پيوندی ميان ادعای استقالل ارضی ميان جنوب صحرا و پادشاهی مراکش وجود 
يک روز . ماجرا از اين بدتر است. راکش خود را به نشيدن زد عمق واقعيت را نشان نمی دهدگفتن اين که م. ندارد

را آغاز کرد و ظرف مدت " مارش سبز"بعد از صدور اين حکم مراکش برنامه اشغال صحرای جنوبی موسوم به 
حرا را از کوتاهی بخش های وسيعی از صحرای جنوبی را در ميان آتش و خون متصرف شد و اکثريت مردم ص

  . و اشغالگری از آن زمان تاکنون همينطور ادامه يافته است. مناطق اشغالی بيرون ريخت
در تعداد بيشماری از مصوبه های سازمان ملل بر استقالل ملت صحرا تاکيد شد اما حاصل همه اين مصوبه ها چه 

پادشاهی .  سرنوشت خود تصميم بگيرندبود؟ يک نظرخواهی ترتيب داده شد تا اهالی مناطق اشغال شده خود در باره
اما طولی نکشيد که . مراکش برای برنده شدن در نظرخواهی مناطق خالی شده صحرا را از مراکشی ها پر کرد

معلوم شد حتی مراکشی ها هم قابل اعتماد نيستند و در نتيجه پادشاه مراکش که ابتدا با نظرخواهی موافقت کرده بود 
 .  چه خواهد شد ؟ و متعاقب آن با رای گيری مخالفت کردکه می داند نتيجه: گفت

مراکش با انکار حق تعيين سرنوشت مردم صحرا اعتراف کرد که کشوری را دزيده . اين مخالفت همان اعتراف است
موکراسی جهانی يآيا ما اين نوع سرقت را همچنان مورد تاييد قرار خواهيم داد؟ آيا ما که در چهارچوب يک د. است
گی می کنيم همچنان خواهيم پذيرفت که تنها بايد فرمانبرداران محض باشيم؟ قطعنامه های متعدد سازمان ملل در زند

محکوميت اشغال سرزمين های فلسطينی توسط اسراييل چه حاصلی داشته اند؟ و يا بيشمار قطعنامه های صادره عليه 
 :وبا؟ به قولييتحريم ک

  ."واسترياکاری حفاظ گناه در برابر تق " 
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برای اين قدرت ها . اين تازگی ها حتی ناسيوناليسم هم به يک حق ويژه برای قدرت های معظم تبديل شده است
  . ناسيوناليسم ديگران يا شبيه تروريسم است يا پوپوليسم و يا چيزی که بکلی بايد به آن بی اعتنا بود

 کشور ٨٢ سرقت رفته شان جنگيده اند از سوی  سال برای بازيابی وطن به٣٠ناسيوناليست های صحرا که بيش از 
مريکای التين و آفريقا ا به جمع اکثريت گسترده در جهان و از جمله از سوی کشور اوروگوئه که در اين رابطه اخيرًا

هيچ کشور اروپايی جمهوری صحرا را به . اما نه از سوی اروپايی ها, به رسميت شناخته شده اند, پيوسته است
فراموشکارانه و يا دست کم , ونه زمختی از برخورد غيرمسووالنهاين نم. اسپانيا هم همينطور. ه استرسميت نشاخت

  . بيزار کننده است
 سال پيش صحرا تحت استعمار اسپانيا بود و اسپانيا هم به لحاظ حقوقی و هم اخالقی موظف بود پاسدار استقالل ٣٠

 پشت سر خويش چه باقی گذاشتند؟ طی يکصد سال استعمار چه اما اين استعمارگران وقتی که رفتند. صحرا باشد
اين سه تا باضافه ! يک حقوق دان و يک کارشناس تجارت! داکتر يک! تعداد تحصيل کرده پرورش دادند؟ سه نفر

علت اين چشم پوشی . آنها صحرا را مانند لقمه ای در بشقاب گذاشتد تا پادشاهی مراکش آن را ببلعد: يک خيانت
ا چه بود؟ آيا به خاطر آن بود که اهالی صحرا از نظر اسپانيا تنها کاالی تجاری محسوب می شدند که بايد به اسپاني

چند سال پيش  عرضه می شدند؟ ,شرکت ها و کشورهای خريدار اجناسی که مراکش می فروخت اما مالکش نبود
بمب دستانش را از بين . بغداد مصاحبه کردخاوير کورسويرا با يکی از قربانيان بمباران عراق در بيمارستانی در 

ای کاش ما نفت : " گفت,  بار مورد عمل جراحی قرار گرفته بود١١دخترک که تنها هشت سال داشت و . برده بود
  !نداشتيم

مردم صحرا شايد گناهشان اين است که آبهای ساحل طوالنی شان بزرگترين مرکز صيد ماهی در آتالنت است و 
اين کالم  فسفات جهان و احتماال نفت و گاز و اروانيوم را در منطقه خالی شده از سکنه شان د ارند؟ بزرگترين معادن 

اردوگاه مهاجرين در شرق  . منابع طبيعی عامل فالکت ملت ها خواهد شد: در قرآن نيامده است اما می تواند بيايد
صحرايی در محاصره . ع شده استالجزاير در محاصره خشک ترين صحرای همه صحراهای خشکيده جهان واق

اما در چنين مکانی و در بخش های آزاد . فضای پهناور خالی ؛ در محاصره هيچ ؛ جايی که تنها سنگ ها می رويند
ملت صحرا که بسيار فقير است موفق شده , شده صحرا که از نظر اقليمی وضعی بهتر از آن چه توصيف شد ندارد

اين معجزه برای مردمان فقير . به کل جهان اسالم کمتر از همه مردساالر را بنا کنداست جامعه ای بسيار باز و نسبت 
بخش . صحرا فقط محصول اشتياق پايان ناپذير آنها به آزادی که به وفور در اين منطقه اسير کمبود وجود دارد نيست

 . سپانيا صورت می گيردو بيشترين کمک ها هم از سوی مردم ا. بزرگی از آن نتيجه همبستگی بين المللی است
و ارزش های آنها بمراتب موثرتر از اقدامات توخالی دولت ها و محاسبات بی , همبستگی قدرتمندانه مردم اسپانيا

اين ضرب . صدقه تحقير آور است. سخن از همبستگی است نه صدقه دادن: بايد دقت کرد . مالحظه شرکت هاست
مردم ." ستی که می گيرد هميشه پائين دستی است که می دهد د :"می گويدالمثل آفريقايی را نبايد فراموش کرد که 

اردوگاه هايشان نام شهرهای ربوده شده شان را بر . آنها به اندوه و نوستالژی محکوم شده اند. صحرا انتظار می کشند
 ناميده می شوند چرا که آنها فرزندان ابر. اسمره, العيون: خود دارد؛ نام ديدارگاههايشان را و اقامت گاهايشان را

 است که در انتطار عدالتند؛ چيزی که به نظر می رسد در دنيای ٣٠آنها بيش از . هميشه چشم انتطار باران بوده اند
  .امروز از باران در کوير کمياب تر است

 

 ديوار برلين

  
  

 سال شهر برلين را به دو ٢٨ نماد جنگ سرد بود که به پرده آهنين مشهور شد و به مدت  اصلی ترينديوار برلين
 .منطقه شرقی و غربی تقسيم کرد

، چهار کشور اصلی پيروز جنگ يعنی متفقين شامل آمريكا، انگليس، ١٩۴۵پس از جنگ جهانی دوم و در سال 
. ل يكی از آنها بود تقسيم آردندوه هر آدام تحت آنتری آلمان را به چهار بخش آ شده فرانسه و شوروی، آشور اشغال

بنابر اين با وجود اين که تمام شهر برلين در قسمت . برلين به عنوان پايتخت آلمان نيز از قاعده جداسازى مستثنى نبود
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ر از ل نيروهای شوروی به مراتب بيشتوالبته قسمت تحت آنتر. تحت نفوظ شوروی قرار داشت ميان متفقين تقسيم شد
 .شد ها بود و شامل بخش شرقی شهر می ساير قسمت

شد و رياست اين آميسيون  های نخست بعد از جنگ، شهر توسط آميسيونی متشكل از هر چهار آشور اداره می در ماه
ل آمريكا، انگليس و و سه بخش تحت آنتر١٩۴٨در سال . ها بود هر ماه و به صورت چرخشی به عهده يكی از آن

 ١٩۴٩ اآتبر ٧در . شدند و جمهوری فدرال آلمان را آه به عنوان آلمان غربی معروف بود تشكيل دادندفرانسه يكی 
 . ل شوروی تشكيل شد آه به جمهوری دموآراتيك آلمان يا آلمان شرقی معروف شدودربخش شرقي دولتي تحت آنتر

اين . ی گسترده مردم را در پی داشتآلمان شرقی شرايط اقتصادی و سياسی رو به وخامت گراييد و نارضايتدر اما 
با آغاز جنگ . ناراضيان به ويژه در برلين شرقی به دنبال شرايط بهتر زندگی راه برلين غربی را در پيش گرفتند

رفت مرز بين آلمان شرقی و  ها بين شوروی و ديگر متحدانش باال گرفت و همانطور آه انتظار می سرد آشمكش
های شرقی و غربی شهر تردد  شهروندان برلينی هنوز آزاد بودند تا بين قسمتبا اين حال . غربی بسته شد

 ميليون نفر از آلمان شرقى به آلمان ۵/٢ حدود ١٩۶١ تا ١٩۴٩هاى  براساس آمارهای منتشر شده در فاصله سال.آنند
 . غربى مهاجرت کردند و راه اصلى آنها ورود به برلين غربى بود

يعنی مثًال در . هزار نفر از برلين شرقی به برلين غربی پناهنده شدند١۶٠ تعداد ١٩۶١همچنين طی شش ماه اول سال 
بيشتر مهاجرين آارگران . شدند  نفر از برلين غربى وارد بخش آلمان فدرال مى٢٠٠٠ تقريبًا روزانه ١٩۶١گست ا

اين .  آلمان محسوس بودمتخصص، آارشناسان، اساتيد دانشگاه و روشنفكران بودند آه آمبود آن ها در بخش شرقى
ها و از دست دادن نيروهای  اين مهاجرت. امر موجب نارضايتی دولت آلمان شرقی و اتحاد جماهير شوروی سابق شد
های زيادی متوجه اتحاد جماهير شوروی و  آار، آلمان شرقی را در معرض فروپاشی اقتصادی قرار داد و خسارت

 . کرد می» اريک هونكر«دولت آلمان شرقی تحت رهبری 
از اين رو آنها دست به عملی محدود . های شوروی شکل يافته بود چرا آه اقتصاد و صنعت آلمان شرقی عمًال بر آمك

هاى ارتباطى بين برلين شرقى و  کننده زدند و به دستور نيكيتا خروشچف ، رهبر اتحاد جماهير شوروی تمام راه
و با هدف جلوگيرى از رفت و » ديوار حافظ ضد فاشيست«وان غربى را مسدود کردند و ديوار برلين را به عن

 .بنا کردند) به تعبير اروپاى شرقى(آمدهاى نامطلوب 
های منتهی به نقاط  ، نيروهای نظامی آلمان شرقی خيابان١٩۶١در اولين ساعات روز يک شنبه سيزدهم آگوست 

با ايجاد اين حصار آه ارتفاع آن به دو متر . ندمرزی را محاصره آردند و آارگران در مرز مشغول ساختن ديوار شد
گيرد آه  احداث اين ديوار چنان شتابان انجام می. های شرقی و غربی شهر آامال قطع شد رسيد، ارتباط بين بخش می

 سال از يكديگر جدا شدند سرنوشت ٢٨آردند برای مدت  ها آه در مناطق مختلف شهر زندگی می بسياری از خانواده
زنان از شوهران ، فرزندان از والدين ، برادران و . های آلمانی رقم زد اری را برای بسياری از خانوادههای ناگو

. ها تا آخر عمر موفق به ديدار دوباره يكديگر نمی شوند ها جدا شده و بسياری از آن خواهران از يكديگر برای سال
های خود را  ن را شاهد باشند و امکان ديدار دوباره خانوادهها آنقدر زنده نمانند که فروريختن ديوار برلي گروهی از آن

 .پيدا کنند
. گذشت  آيلومتر آن از وسط شهر مى۴۵ آيلومتر بود آه ١۵۵طول ديوارى آه به دور برلين غربى آشيده شده بود، 

ای دو ه گذرگاه. با احداث اين ديوار شهر برلين غربی به صورت يك شهر محصور در خاك آلمان شرقی در آمد
 مورد مسيرهای ٩۵ غربی و -های شهری برلين در جهت شرقی   مورد خيابان٩٧.  مسير قطع شد١٩٢طرف در 

اين حصار اندآی در خاك آلمان شرقی نصب شد . بيرون شهری بين برلين غربی و ساير مناطق آلمان شرقی بسته شد
ه طوری آه اگر آسی پشت اين حصار ب. تا بدين ترتيب از هرگونه تجاوزی توسط آلمان غربی مصون بماند

 .ايستاد، درواقع در خاك آلمان شرقی قرار داشت می
های شهر کنده شده بود و برای رفت و آمد وسائل نقليه  قسمتی از خيابان. ها در نقاط معينی از شهر مستقر شدند  تانك

توقف و ارتباط تلفن اين دو بخش نيز خطوط راه آهن و مترو بين دو طرف هم م. ای معين شده بود عمومی قوانين تازه
 هزار نفر ۶٠اين امر به دليل اين آه حدود . همچنين ساآنان برلين شرقی از ورود به برلين غربی منع شدند. قطع شد

در روزهای بعد مقامات آلمان . آردند مشكالت زيادی به بار آورد از ساآنان برلين شرقی در برلين غربی آار می
 .هايی آه در خط حائل واقع شده بودند ديوار آشيدند ها و درهای ساختمان ام پنجرهشرقی در مقابل تم

بر باالى ديوار .  ديوار گسترش يافت و سيم خاردار مجهز به الكتريسيته در فواصل زياد نصب شد١٩۶١تا پايان سال 
 همچنين در .ل عبور و مرور ساخته شدوهاى مراقبت براى حفاظت و آنتر سيم خاردار نصب شد و برج

تمام .  متر از سوی هر دو آلمان آغاز شد٩١ای در حدود   آار ساخت حصار موازی با فاصله١٩۶١سپتامبر٢٠
ای به وجود آمد آه به  هايی آه در فاصله بين اين دو حصار قرار داشتند، تخريب شدند و بين دو حصار، محدوده خانه

 آوبيده شده بود، با شن پوشيده شد تا ردپای آسانی آه قصد فرار از اين نوار آه خاك آن آامال. گفتند آن نوار مرگ می
فاصله زياد بين دو حصار اين امكان را به نگهبانان مرزی می داد تا . اين حصارها را داشتند براحتی مشخص شود
 .در صورت لزوم بتوانند به فراريان شليك آنند
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ايجاد شد آه مهمترين آن گذرگاه ايستگاه بازرسی چارلی در های بازرسی  در نقاط مرزی برای عبور و مرور ايستگاه
 فردی به نام پيتر فيشر آه قصد داشت در نزديكی اين منطقه از ١٩۶٢ اوت ١٧در . بخش آمريكايی برلين غربی بود

اين امر موجب آشوب در برلين غربی و نفرت ساآنان . ديوار برلين باال رود توسط نگهبانان قسمت غربی آشته شد
 .ها شد رلين غربی از آمريكايیب

 هزار قطعه بتنی مقاوم شده به ارتفاع سه و نيم متر ۴۵ آغاز شد و در آن از ١٩٧۵مرحله آخر ساخت ديوار در سال 
هايی افقی در باالی ديوار کار گذاشته شد تا عبور از روی ديوار  همچنين لوله. و عرض يک و نيم متر استفاده شد

 .دشوارتر شود
هايی آه ديوار برلين برپا  هايی آه به تازگی منتشر شده در طول سال تحقيقات پژوهشگران آلمانی و گزارشبر اساس 

 ٢۴اولين قربانی فرار از ديوار برلين جوان .  نفر نيز بشدت مجروح شدند٢٠٠ نفر در پای آن آشته و حدود ١٢۵بود 
اند   نفر از قربانيان کسانی بوده١۴.  غربی را داشت قصد فرار به برلين١٩۶١اوت سال ٢٨ای بود که در تاريخ  ساله

 نفر ديگر نيز زمانی آشته شده اند آه اصًال قصد فرار ٣٢. که از غرب قصد ورود به آلمان شرقی را داشته اند
 .اند نداشته

 در ميان  سال سن داشتند و٣٠ درصد کشته شدگان زير ٨٠. اند  نگهبان نيز به طور اتفاقی آشته شده٨ در اين ميان 
 تا ١٩۶١اين آمارها در يك گزارش دولتی آلمان با عنوان مرگ بر روی ديوار از .  زن وجود داشته است٨آنها 

 .شد  نفر ذآر می٢٠٠شدگان بر روی ديوار برلين  پيش از اين تعداد کشته.  ذآر شده است١٩٨٩
بيشتر فرارها به زمانی بر . بی فرار کنند هزار نفر موفق شدند به برلين غر۵ حدود ١٩٨٩ تا ١٩۶١در بين سال های 

 . های خاردار بود گردد آه تنها حصار بين دو بخش شهر سيم می
ها چند  در طول اين سال. های آنار مرز به آن طرف حصارها رفتند های آپارتمان ها از طريق پنجره همچنين بعضی

 نفر موفق ۵٧، ١٩۶۴م، چهارم و پنجم اآتبر سال در روزهای سو. مورد عمليات فرار منحصر به فرد نيز اتفاق افتاد
 متر در زير نوار مرگ آنده بودند، فرار آنند و يا فرار عجيب دو برادر که ١۴۵شدند تا از طريق تونلی آه به طول 

های بسيار سبكی به دست هايشان فاصله بين دو ديوار را بر فراز نوار مرگ پرواز آردند و خود را به  با بستن بال
 . ديگر رسانندطرف

.  ميالدی زمينه فروپاشی ديوار برلين فراهم شد١٩٨٠با بهبود تدريجی مناسبات ميان شرق و غرب در اواخر دهه 
سازى را به عنوان يك اصل در آشورهاى   حكومت آمونيستى شوروی تصميم گرفت دموآراسى١٩٨٩در سال 

تفاقی افتاد که روند روبه پايان دولت آلمان شرقی را اما در اين ميان ا. اروپايى شرقى تحت نفوظ خود دنبال آند
 . دولت مجارستان درهای خود را بر روی غرب گشود. آغازگر شد

از آنجا آه مهاجرت بين آشورهای . ، مرزهای بين مجارستان و اتريش باز شد١٩٨٩گست ادر بيست و سوم 
به مجارستان بودند از طريق اين کشور و نيز آمونيستی ممنوع نبود، ساآنان آلمان شرقی آه مجاز به رفت وآمد 
ها طی يک ماه به سرعت افزايش  اين مهاجرت. چكسلواآی به آلمان غربی و ساير آشورهای اروپای غربی رفتند

 هزار نفر از اهالی آلمان شرقی به سمت مجارستان حرآت آردند تا ١٣به طوری که در ماه سپتامبر حدود . يافت
 .ش خود را به آلمان غربی برسانندبتوانند از طريق اتري

در پاييز همان سال، تظاهرات اعتراض آميز مردم نسبت به دولت آلمان شرقی شدت گرفت تا اينكه در هجدهم اآتبر 
همان سال اريك هونكر، رهبر آلمان شرقی از سمت خود آناره گيری آرد و چند روز بعد ايگون آرنس جانشين او 

با . به ساآنان برلين شرقی اجازه دهد تا برای سفر به برلين غربی تقاضای ويزا آننددولت جديد تصميم گرفت . شد
هاهزار نفر از ساآنان برلين شرقی خود را به محل های مشخص شده رساندند تا از  اعالم اين مطلب از سوی دولت ده

 . مرز عبور آنند و به برلين غربی بروند
چرا آه آنها برای مقابله با چنين جمعيتی . نگهبانان را دچار مشكل آردهجوم اين جمعيت به آنار مرز ماموران و 

سرانجام ماموران مرز را گشودند و مردم توانستند از . شد لحظه به لحظه بر انبوه جمعيت اضافه می. آمادگی نداشتند
به اين . ده بودنددر آن طرف مرز، اهالی برلين غربی برای استقبال از همشهريان سابقشان جمع ش. آن عبور آنند

 .  به روز فروپاشی ديوار برلين تبديل شد١٩٨٩ترتيب نهم نوامبر 
های بعد و توسط آسانی آه از ديگر نقاط آلمان شرقی خود را به برلين رسانده بودند به  اين ديوار ظرف روزها و هفته

ان بود آه سرانجام در سوم اآتبر فرو ريختن ديوار برلين، اولين قدم در راه اتحاد مجدد دو آلم. تدريج خراب شد
 . صورت گرفت١٩٩٠

 عنوان کرد که وقتى در ٢٠٠۴ سال بعد، در سال ١۵ميخائيل گورباچف رئيس جمهور وقت اتحاد جواهير شوروى 
 با هلموت آهل صدراعظم آلمان غربی مذاآره آرده بود به طور مشترک به اين نتيجه رسيدند آه هنوز ١٩٨٩جوالى 

در نهايت هم به اين توافق کردند آه از ميان برداشتن ديوار به قرن بيست و . لمان فرا نرسيده استزمان وحدت دو آ
او عنوان می کند که البته مردم آلمان تصميم ديگرى گرفتند و با پافشارى روى برچيدن ديوار، . يكم موآول شود

آزى نيز بال فاصله از آن ها سرمشق مردم ساير آشورهاى اروپاى شرقى و مر. رهبرى تاريخ را به دست گرفتند
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 قطعه از ديوار اصلی برلين در ٣۴ درحال حاضر .گرفتند و موانع رسيدن به آزادى را از سر راه خود برداشتند
مموز   . نگهداری می شودي

 

  ديواراسراييل برتماميت ارضي فلسطين
 

  
  

نام ويليام برنز را به خاورميانه اعزام عراق، نماينده اي به  دولت آمريکا براي تسهيل اجراي طرح هاي خود در بارهء
 بوجود آمده، ٢٠٠٥را که به منظور استقرار يک دولت فلسطيني در سال » کوارتت « کرده است تا طرح صلح

پيشنهاد جامعهء بين المللي را  اما دولت با رد عقب نشيني از سرزمين هاي مجددآ اشغال شده،. فعال کند دوباره
ميکند تا از جمله، در ساختن ديواري تسريع کند که از هم اکنون  ب، اسرائيل کسب وقتبدين ترتي. نپذيرفته است

 .کرانهء باختري را ضميمهء اسرائيل مي سازد قسمتي از سرزمين هاي
کرانه باختري رود اردن و بيت المقدس مي کشد چشم اندار   که دولت اسرائيل گرداگرد سرزمين هاي}ديوار امنيتي{

 . را از اساس تغيير خواهد داد سي خاورميانهجغرافيائي و سيا
 ديواري که آلمان شرقي –برلين و پهنايش دو برابر آن است  اسرائيل با کشيدن حصاري که ارتفاعش سه برابر ديوار

 به طور يک جانبه بخش قابل توجهي از ساحل غربي –و آلمان غربي آن را ديوار ننگ  مي ناميد» ديوارصلح«آن را 
را کامال محبوس  ملحق کرده و موانع نظامي دور شهرهاي فلسطيني را تنگ تر ساخته و در نتيجه اهاليخود  را به

 .کرده است
گرداگرد نوار غزه را حصاري از سيم برق دار و غيرقابل  ، زماني که دولت يهود)١٩٨٧ -١٩٩٣(طي انتفاضه اول 

 ن حصارها به اسرائيل امکان داد تا عالوه بر حفظ سلطهاي. اين باريکه زمين ساخته شد نفوذ کشيد، نخستين ديوار دور
 ٢٠هم اکنون . کنترول کند تحرک و رفت و آمد فلسطيني ها را نيز) مستعمره مهاجرنشين يهودي( کولوني ١٦اش بر 

هزار نفري آن در سه بخش تفکيک شدهء اين  ٢٠٠درصد غزه تحت کنترول اسرائيل است و جمعيت يک ميليون و 
فلسطينيان کرانه باختري به  . واشنگتن مي رسد، محبوس گشته اند سعت آن به سختي به دوبرابر شهرناحيه که و

هدف اولين مرحله ء اين طرح جدا ساختن اسرائيل از بخش اعظم . دچار خواهند شد سرنوشت فلسطيني هاي غزه
 . سرزمين هاي کرانه باختري ست شمال

الحاق کولوني هاي متعدد به اسرائيل، چندين ناحيهء  دارد ولي با قرار١٩٦٧اگرچه اين حصار بر روي مرزهاي 
 درصد از ٦٠نواحي فلسطيني مانند دهکدهء کفين از . آن ها را با هم قطع ميکند کليدي فلسطيني را دور زده رابطهء

ست  از دخود را  کشاورزي خود محروم شده و نواحي ديگري مانند شهر قلقيليا نه تنها زمين هاي کشاورزي اراضي
 . غربي و هم از اسرائيل قطع مي گردد ميدهد، بلکه به خاطر وجود اين حصارها ارتباطش هم از سرزمين هاي ساحل

اين ديوار توسط جدارهاي بتوني . يک ميليون دالر تمام مي شود هر کيلومتر از ديوار اين بخش، براي دولت اسرائيل
جاده   متر، سيم هاي خاردار و٢تر و نيز با خندق هايي با عمق  م٣٠٠ديدباني در فاصلهء هر   متري و برج هاي٨

 ٩٥به طول ) ازشمال(اولين قسمت ديوار  . تقويت مي گردد) که محالت فلسطيني را دور مي زند(هاي انشعابي 
که مي کند   درصد از اراضي کرانه باختري را عمال به اسرائيل الحاق٦/١تا کفرقاسم کشيده شده و  کيلومتر از سلم

نظر دارد اين ناحيه را به گونه اي  دولت يهود در.  هزار فلسطيني١٠اسرائيلي ست و ) کولوني( مستعمره ١١شامل 
بر سر وضعيت نهائي فلسطين، بازگشت به عقب آن چنان از  به اسرائيل ملحق کند که هنگام از سرگيري مذاکرات

 اينجاست که با استراتژي تغيير مکان خط سبز. قي گردداين الحاق غيرقابل برگشت تل نظر سياسي گران تمام شود که
از اين هم مصيبت  آن چه براي آرزوهاي فلسطيني ها در راه برقراري يک دولت. روبرو هستيم) ١٩٦٧مرزهاي (

 کيلومتري مرزها در درون ٨ديوار در  در حاليکه در شمال،. تر است کشيدن ديوار دور بيت المقدس شرقي است
 . در عمق بسيار زيادتري کشيده خواهد شد ده مي شود، در بيت المقدس، ديوارسرزمين ها کشي

. اسرائيل در مورد ديوار شمال و ديوار بيت المقدس متفاوت است اين اختالف نشان دهندهء اين است که منطق
مصر، (  طاباو در) ٢٠٠٠ژوئيه (اسرائيل که با پيشنهادهاي ارائه شده در مذاکرات کمپ ديويد  خواست هاي حداقل
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هاي شمال را که هم اکنون در ان  تطابق داشته ثابت مي کند که دولت يهود قصد آن دارد که کولوني) ٢٠٠١ژانويه 
 . سوي ديوار واقع است براي خود حفظ کند

ين ديوار در ا آن است که همان گونه که آريل شارون و بن اليعازر، وزير دفاع ، بارها تأکيد کرده اند اين امر مؤيد
اورشليم بازتاب تمايالت اسرائيل و نمايانگر  اما، برپايي ديوار در. منطقه به مثابهء يک مرز سياسي تلقي نمي شود

ساختمان سازي را در اين منطقه  دولت يهود براي تحکيم کنترل بيت المقدس بزرگ برنامهء . چنين مرزي ست
ز سال به تأييد شارون رسيده است، ديوار بر اساس آغا که در» نقشهءتوسعهء اورشليم«در . متمرکز ساخته است

 تعيين کرده ١٩٦٧ميشود که اسرائيلي ها آن را پس از الحاق بيت المقدس شرقي در  محدوده اي از بيت المقدس کشيده
الحاقي قرار دارند  عالوه بر آن دو ناحيهء بزرگ مجتمع استعماري گيوون و معال آدوميم را بيرون از منطقه اند و
 .بر مي گيرددر

متعددي پديد مي آورد، زيرا به ضميمه کردن شمار زيادي  الحاق بيت المقدس بزرگ در دولت يهود مشکالت پيچيدهء
براي . و الزامات امنيتي را برجسته مي نمايد) دموگرافيک(بين الزامات جمعيتي  از فلسطيني ها منجر شده و تضاد

عمدتا در مرزهاي  ديوار اول داخلي ست و. مقدس دو ديوار بنا کندمشکل، اسرائيل مصمم است دور بيت ال حل اين
 . بيروني ست که دور کولوني ها کشيده ميشود قلمرو شهرداري که اسرائيل تعيين کرده ساخته مي شود و ديوار دوم

در المقدس داراي جريان برق بوده يک جادهء کمربندي انحرافي و  برخالف دژهاي قرون وسطايي، ديوارهاي بيت
ساختمان دو ديوار چنان . جدارهاي بتوني و دستگاه هاي ردياب آن را تکميل خواهد کرد برخي نقاط خندق ها و

. بند خط رابطي بين کولوني هاي اسرائيلي موجود و نواحي نظامي ايجاد کند طراحي شده که به صورت يک گردن
کرده، بدين   امنيتي محافظت ميشد مجددا ضميمهها که کولوني هايي را که سابقا از طريق يک نوار قصد اسرائيلي

در حال حاضر، توجه اسرائيل متمرکز است بر . ترتيب تمام فضاهايي که اين کولوني ها را جدا مي کند کنترل نمايد
است که از  در شمال، اسرائيل ديواري ساخته. که مناطق اسرائيلي را از اهالي فلسطيني جدا مي کند ساختن موانعي

در شرق، به موازات جبل الزيتون يک . سازد قلنديه مي گذرد، به منظور آن که بيت المقدس را از رام اهللا جدامنقطهء 
 . ابوديس و عزاريه را از بيت المقدس جدا سازد ديوارهء بتوني ساخته شده تا مناطق فلسطيني
 بر آن بخش قابل مالحظه اي از را از بيت المقدس جدا مي کند و عالوه در جنوب، يک ديوار و خندق، بيت اللحم

راشل  بدين ترتيب، اسرائيل محوطه اي را که به مقبرهء. فلسطيني را به اسرائيل ملحق مي سازد زمين هاي شهري
خود الحاق مي کند، در حالي   به– و هم براي يهوديان و هم براي مسلمانان مقدس به شمار مي رود –معروف است 

شهردار بيت المقدس ايهود اولمرت . اردوگاه پناهندگان قرار دارد بيت اللحم و در حاشيهءکه اين ناحيه کامال در داخل 
 و اردوگاه» کفر عقب«فقدان محکوميت بين المللي اين اعمال، ساختمان يک ديوار دور  هم با سوءاستفاده از

شهرداري اسرائيلي بيت المقدس  اهالي فلسطيني اين ناحيه که در حوزهء شمالي. پناهندگان قلنديه در دست اقدام دارد
از طرف ديگر . مي کنند اما از خدمات شهرداري محروم اند قرار دارد ، ورقهء اجازه اقامت دارند و ماليات پرداخت

 . خاطر پست بازرسي قلنديه با موانع و محدوديت روبروست ورود آنان به بيت المقدس به
 يه از ساحل غربي رود اردن ديواري اضافي بسازد و بدين نحو،دارد جهت قطع اين ناح عالوه برآن ، اولمرت قصد

المقدس، دولت  با پايان ساختمان ديوار از شمال ساحل غربي تا بيت. اهالي را در يک زندان بالقوه محبوس نمايد
 هزار ٢٩٠و تقريبا ) کولوني(مستعمره  ٣٩ درصد از اراضي ساحل غربي را به خود ملحق مي سازد که ٧يهودي 

هزار نفر به طور رسمي، حق اقامت در اسرائيل نداشته و لذا حق سفر  از اين عده هفتاد. سطيني را دربر مي گيردفل
سرزمين هاي  آن هم در حالي که اسرائيل امکان زيست آنان را در. خدمات اجتماعي اسرائيلي را ندارند يا استفاده از

بسر مي برند فوق العاده آسيب پذير   هزار نفر در آن٧٠ين شرايطي که ا. کرانه باختري به کلي از بين برده است
) هبرون(اگر ديوار به سمت جنوب تا الخليل . خواهند شد است و شک نيست که آنان به تدريج مجبور به مهاجرت

ر دولت اسرائيل بنا ب.  درصد ديگر از اراضي را نيز به خود ضميمه کند٣که اسرائيل  ادامه يابد، تخمين زده مي شود
 :اين اصل که مي گويد 

ها را  ساختمان ديوار و گسترش کولوني» که امروز ساخته شود، فردا براي خود حفظ خواهيم کرد  هرآنچه را« 
قطعنامهء سازمان ملل متحد است،  هر چند اين اعمال برخالف قوانين بين المللي و از جمله ده ها. عملي مي سازد

اگر پارامترهاي پيشنهادي پرزيدنت . ها وجود ندارد ز اين خالف قانونهيچگونه ساز و کاري براي جلوگيري ا
هر آن چه در بيت المقدس يهودي ست اسرائيلي خواهد «بياوريم گه مي گفت   به خاطر٢٠٠٠کلينتون را در دسامبر 

ن آن برچيد ، خواهيم ديد که چراگسترش و تقويت مستعمره ها موجب مي شود که» عربي ست فلسطيني شد و آن چه
 . ها گران تر و بازهم دشوارتر گردد

پيشنهاد از سرگيري مذاکرات براي وضعيت نهائي تا سه سال يا  و» کوارتت«اگر جامعه بين المللي در پشتيباني از 
خواهد  القول به نظر مي رسد ولي براي نوع دولت فلسطين که در آن هنگام مورد مذاکره قرار پنج سال آينده، متفق

داشته باشد نه تنها بايد جامعه بين  براي اينکه مذاکرات بخت از سر گيري و پيشروي. فکري نکرده استگرفت چندان 
تحميل نمايد، بلکه اقداماتي را نيز جهت تشويق کولون ها به  المللي متوقف کردن مستعمره سازي را بر اسرائيل

 . هيچ پيش شرط يا آتش بسي باشدچنين سياستي نبايد تابع. اشغالي به کار بندد عزيمت از سرزمين هاي
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سرانجام دادگاه بين المللی الهه با صدور رای، عدم مشروعيت احداث ديوار حائل درسرزمين های اشغالی فلسطين ، 
احداث اين ديواربه معنای : قضات دادگاه الهه تاآيد آردند . از اسرائيل خواست ساخت اين ديوار را متوقف سازد

ن المللی است به همين خاطر اسراييل را به توقف احداث اين ديوارو توقف بخشهای ساخته شده ناديده گرفتن قوانين بي
اين دادگاه از اسراييل خواسته است غرامت خسارتی را آه به فلسطينيها به خاطر ساخت اين  .ديوار فرا خواند

احداث ديوار حائل رای دادند و تنها  قاضی دادگاه بين المللی الهه در مخالفت با ١٤ .ديواروارد آرده است، بپردازد
دربخشی ديگر از رای صادره ازسوی دادگاه بين المللی الهه از اسراييل  .يك قاضی آمريكايی با آن مخالفت آرد

خواسته شده سرزمين غصب شده فلسطينيها را آه برای احداث اين ديوارمصادره آرده است را به صاحبانش 
  . برگرداند

 .ار را غير قانونی دانست و گفت اسراييل بايد اين ديواررا از اراضی اشغالی فلسطينيان برچينداين دادگاه ساخت ديو
 پس ازناآامی آشورهای عربی در اتخاذ تصميمی قاطعانه برای ٢٠٠٣مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبرسال 

درهمين راستا  .للی الهه ارجاع دادتوقف ساخت ديوار حائل توسط اسرائيل ، دوسيه اين ديوار را به دادگاه بين الم
 :معاون وزيرامورخارجه تشكيالت خودگردان فلسطين گفت

نماينده فلسطين در سازمان ملل متحد برای شرآت در نشست دادگاه بين المللی الهه " ناصر القدوه " هياتی به رياست 
خواسته بود ازصدور هرگونه رای درباره آمريكا پيشتر از دادگاه بين المللی الهه  .عازم الهه پايتخت هالند شدند

 آشورجهان با صدور رای از سوی دادگاه الهه موافقند حال آنكه ٣٦همچنان . مشروعيت ديوار حائل صرف نظر آند
استقبال اتحاديه اروپايی و اتحاديه عرب از رای دادگاه بين المللی الهه  . آشوربا رای دادگاه مخالف آرده اند١٣تنها 

 پس از اينكه دادگاه بين المللی الهه در عدم مشروعيت ديوار نژاد پرستانه حائل در سرزمين های  رحائل درباره ديوا
  .اشغالی فلسطين رای داد اتحاديه عرب و اروپا و محافل داخلی فلسطينی درمجموع از اين رای استقبال آردند

هه ديدگاه اتحاديه را در غيرقانونی خواندن ديوار به نظر می رسد دادگاه بين المللی ال:  آميسر اتحاديه اروپايی گفت
حائلی آه دولت اسرائيل درحال ساخت آن درآرانه باختری رود اردن است، تاييد آند و از اسراييل بخواهد اين ديوار 

سخنگوی اتحاديه اروپايی قبل از تشكيل دادگاه الهه و اعالم رای در نامشروع  .را در سرزمين های اشغالی برچيند
ما می دانيم آه دادگاه بين المللی الهه با ارائه رای مشورتی خود در خصوص اين : ودن ساخت ديوار حائل گفتب

 . موضوع همان ديدگاه اتحاديه اروپايی را آه مخالف با ساخت اين ديوار است، تاييد می آند
اتحاديه اروپايی همچنان به : جان آريستوفر ويلوری سخنگوی اتحاديه اروپادرآنفرانسی مطبوعاتی اظهارداشت  

درخواست های خود از اسراييل برای برچيدن اين ديوار در داخل اراضی اشغالی فلسطين و قدس شرقی و اطراف آن 
اتحاديه اروپايی مدتی طوالنی است آه ابراز نگرانی آرده است احداث اين : وی خاطر نشان ساخت  .ادامه می دهد

سراييل و آرانه باختری را در برنگيرد و در مسير حل و فصل اختالفات ميان  ميان ا١٩٤٩ديوارخط آتش بس سال 
  .اعراب و اسراييل مانع ايجاد شود

نگرانی عميق خود را ازبابت احداث ديوارحائل در فلسطين اشغالی اعالم آرد  درعين حال اتحاديه اروپا
رئيس  .وانی را برای مردم فلسطين ايجاد می آنداين چنين اقداماتی تنها مشكالت انسانی و اقتصادی فرا: واظهارداشت

رای دادگاه بين المللی الهه نوعی : تشكيالت خودگردان فلسطين پس از پايان نشست دادگاه بين المللی الهه گفت 
وی از شورای رهبری فلسطين خواست برای بررسی  .پيروزی برای تمام ملتهای آزادی خواه محسوب می شود

  .ز سوی ديوان عدالت بين المللی نشستی را برگزار آنند تصميمات اتخاذ شده ا
رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين با تاآيد براينكه جامعه بين المللی بايد با آسانی را آه صلح نمی خواهند رويارويی 

 : و آنها را به چالش بكشد اظهارداشت
ست وزير تشيكالت خودگردان فلسطين در همين حال نخ .جهان بايد موانع موجود بر سرراه صلح را بردارد 

ما آار خود را برای برچيدن : ازتصميم بجای دادگاه بين المللی الهه مبنی بر برچيدن ديوار حائل استقبال آرد و گفت
وي درعين حال ازجامعه بين المللی وشورای امنيت سازمان ملل متحد خواست  .اين ديواربه زودی آغاز خواهيم آرد

اگر اسراييل صلح می خواهند بايد پايبندی خود را : وی گفت  . ديواربه مردم فلسطين آمك آنندبرای برچيدن اين 
رای صادره ازسوی  .برای برچيدن ديواری حائلی را آه در سرزمين اشغالی فلسطينيها بنا آرده است، اعالم آنند

در نخستين واآنش  .ايش خواهد داد دادگاه فشارهای بين المللی را برای توقف ساخت اين ديوار توسط اسراييل افز
داخلی، دولت اسراييل بابرگزاری نشستی رای دادگاه بين المللی الهه را درعدم مشروعيت احداث ديوارحائل درآرانه 

تنها رای معتبر در مورد احداث ديوارحائل رای : ليه اسراييل گفت يوسی بيلد وزير عد .باختری رود اردن رد آرد
  .اسراييل دادگاه الهه را به اتخاذ موضع دشمنانه عليه اسراييل متهم آرد ليه  وزير عد. يم استدادگاه عالی اين رژ

جامعه بين المللی نبايد از رای دادگاه بين المللی الهه : سخنگوی آابينه اسراييل گفت" ديويد سرانگا"درهمين راستا 
تل  .ی ابزاری برای تهاجم به اسراييل شوددرخصوص عدم مشروعيت ديوارحائل حمايت آند زيرا ممكن است اين را

آويو بيم از آن دارد آه رای صادره از سوی دادگاه بين المللی الهه موجی از درخواستها عليه اين رژيم را برای 
برچيدن اين ديوارو اعمال فشار و تحريم ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برانگيزد تاجايی آه موجب تحريك 

  .يها عليه اين رژيم شوداحساسات فلسطين
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بايد به با احترام به رای قوانين : عمرو موسی منشي اتحاديه عرب هم ضمن استقبال از رای دادگاه الهه اظهارداشت
آاخ سفيد رای صادرشده از سوی دادگاه بين المللی الهه درمورد ديوار نژاد پرستانه . بين المللی آن را اجرا آنيم 
الن سخنگوی آاخ سفيد صدور رای دادگاه الهه درخصوص عدم مشروعيت  اسكات مكل. حائل را آم اهميت دانست

اعتقاد نداريم آه اين دادگاه محل مناسبی برای به چالش آشيدن اين : احداث ديوار حائل را آم اهميت دانست و گفت
يالت پنسلوانيا بود سخنگوی آاخ سفيد آه به همراه جرج بوش رئيس جمهوری آمريكا در راه سفربه ا .موضوع است

ما اعتقاد نداريم آه دادگاه الهه محل مناسبی برای حل و فصل مسائل سياسی است بنابراين : درعين حال ياد آورشد
 . حل و فصل شود" نقشه راه"اين مساله بايد ازطريق طرح 

بعيت آن آشور درآيند، داد تا به تا مهاجران فرصت مي هزاران مهاجر مقيم آمريكا در اعتراض به رد قانونى آه به
اين تظاهرات تقريبا در تمامى شهرهاى مهم ." ما خواهان عدالت هستيم"دادند آه  آنان شعار مي. خيابانها ريختند به

مهاجران در تظاهرات خود پارچه  . ها نيز به صف تظاهرآنندگان پيوستند آمريكا برگزار شد و شمارى از آمريكايي
همه ما آمريكايى "، "رعايت آامل حق همه مهاجران"آه روى آنها نوشته شده بود، آردند  هايى را حمل مي نوشته
 ". ما خواستار عدالت هستيم"و " هستيم

آنند آه عمده آنان از  ميليون مهاجر غيرقانونى درآمريكا زندگى مي ١٢  آمار غيررسمى حكايت از آن دارد آه  
بخش عمده سخنرانان اجتماعات اعتراض آميز در شهرهاى مختلف  . اند آمريكاى التين روانه شهرهاى اين آشور شده

آردند و مطالب سخنرانان انگليسى زبان نيز همزمان به زبان  آمريكا، به زبان اسپانيايى براى جمعيت صحبت مي
براى داد شانس خود را  اى را آه به اين مهاجران اجازه مي مجلس نمايندگان آمريكا اليحه . شد اسپانيايى ترجمه مي

شد اما حتى اعضاى  نيز پشتيبانى مي" جورج بوش"اين اليحه از سوى . دريافت تابعيت بيازمايند، رد آرد
  . جمهوريخواه مجلس نيز با آن مخالفت آردند

توان گفت به جز گروه اندآى  چنين مخالفتى با مهاجران در آمريكا تاآنون سابقه نداشته است، چرا آه تقريبا مي
اند، بقيه ساآنان آنونى آمريكا مهاجرانى هستند آه از ديگر  ال در آشورشان به حاشيه رانده شدهسرخپوست آه عم

. اين مهمانان قديمى اآنون حاضر به پذيرش ميهمانان جديد نيستند . اند آشورها خود را به اين سرزمين رسانده
شد، سناتورهاى سنا را براى  ز پشتيبانى ميمهاجران اميد دارند با اين تظاهرات آه از سوى نهادهاى مدنى آمريكا ني

خبرهاى تاييد نشده حكايت از آن دارد آه گروهى از سناتورهاى آمريكا  . بررسى مجدد اين اليحه تحت فشار بگذارند
از " ادوارد آندى"در واشنگتن پايتخت آمريكا  . تالش مى آنند تا دوهفته ديگر، مجددا اين اليحه را به بحث بگذارند

" مارتين لوتر آينگ"پوستان در چهل سال پيش به رهبرى  رهاى دمكرات، اين تظاهرات را به تظاهرات سياهسناتو
آند، نادرست  وى خطاب به تظاهرآنندگان معترض گفت، قانونى آه همه مهاجران را مجرم فرض مي. تشبيه آرد

  .است
گوييم گزارش دهيد و  ما مي. بعد اخراج شويدگويند حضور خود را در آمريكا گزارش دهيد و  آنها مي: "آندى افزود

هاى مهاجر هم خالفكار هستند،  آنند حتى آشيش برخى فكر مي: اين سناتور دمكرات تصريح آرد". شهروند شويد
  . درحالى آه اين طرز فكر آامال اشتباه است

د تا آار آنند و فرزندان خود آين اين تجمع و مساله مهاجرت درباره انسانهاى خوبى است آه به آمريكا مي: "وى گفت
  ". را بزرگ آنند و به روياى آمريكا برسند

اين سناتور ". من و سناتور جان مك آين طرحى داريم آه قوي، عادالنه و براى آينده آمريكا است: "آندى گفت
  . دمكرات از تظاهرآنندگان درخواست آرد تا اين طرح را مورد حمايت قرار دهند

زنند؟ آنهايى آه  چه آسانى دست رد به سينه شما مي: " دمكرات نيز خطاب به معترضان گفتسناتور" جيم موران"
. آنند آه شهروند شدن، بايد مساله اتفاقى يا مربوط به متولد شدن در اين آشور باشد آنند فكر مي آرزوى شما را رد مي

ر آنيد و اگر شهروند آمريكا شويد، اين دانيد سرنوشت شما اين است آه وضعيت آمريكا را بهت شماها هستيد آه مي 
  ".توانيد به ثمر برسانيد مهم را مي
فهمند آه با آشيدن حصار دور آمريكا، اين آشور به  آنها نمي. اين افراد منطق ندارند و پيشنهادپذير نيستند: وى افزود

  . ست نيامده استترين افرادش بد پرست عزت آمريكا با اخراج پرآارترين و ميهن. اين جا نرسيده است
آنيد و فرزندان خود  اگر شما در اين آشور زندگى مي: "نماينده دمكرات مجلس از ايالت مريلند نيز گفت" آلبرت وين"

  ".ايد و ماليات مى دهيد، شما آمريكايى هستيد را بزرگ آرده
رول جمهوريخواهان، تحت آنت رييس جمهورى آمريكا پس از رد اليحه حمايت از مهاجران در مجلس " جورج بوش"

حضور گسترده سناتورها و نمايندگان دمكرات در  . اند اى شده دمكراتها را متهم آرده بود آه مانع تصويب چنين اليحه
هاى آتشين آنان در حمايت از مهاجران، در حقيقت اين تظاهرات را به ميدان رقابت سياسى دو  تظاهرات و سخنراني

ه بود آه قرار است چند ماه ديگر روى در روى يكديگر شانس خود را براى آسب حزب عمده آمريكا نيز تبديل آرد
  . آراى مردم در انتخابات آزمايش آنند

 ادامه دارد
 


