 19ﺑﻬﻤﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺧﺒﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره  15 – 27ﺑﻬﻤﻦ 1383

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ "دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ" و ﺗﺒﻠﻮر
اراده آزاد ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ! ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻋﺮاق!

ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺮدازی "آزاد
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ" و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان "ﻣﺸﺎرﮐﺖ" ﻣﺮدم ﻋﺮاق در اﯾﻦ
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ،در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط
ﻋﺮاق وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ

ﺣﺪود  21ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ

آﻣﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت از آن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از واﺟﺪﯾﻦ ﺣﻖ رأی ﺑﺎ ﻋﺪم

ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ

ﻫﻤﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻔﺮت

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ -اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺎرت و

روزاﻓﺰون ﺗﻮده ﻫﺎ از اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان" ،آزادی" و

ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه ﻫﺎی رأی ﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن

ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻋﺮاق و ﮐﺸﺘﺎر

"اﻣﻨﯿﺖ" اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺬاﺋﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻨﺎه

) ﺻﻔﺤﻪ -- ( 2

ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ  150ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم

ﺳﺮﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺧﻮﻧﺎﻟﻮد ارﺗﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و

ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ -ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ 31

ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ژاﻧﻮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ

"آزاد" ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.

وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺮاق ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﻮاج

دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺗﻮده ای ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را "ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد" و ﻣﻮرد

ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر را درﻧﻮردﯾﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﺑﺮآﻣﺪه از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن در ﻫﺮاس از ﻣﺮدم ﻋﺎدی

اﻋﺘﯿﺎد،
ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﻋﺘﯿﺎد و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد

رأی را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ "ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ" و "دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ"

ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﺨﺪر ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ،

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪی را
از ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﺪاوم اﻋﺘﺼﺎب

ﻫﺎی ﺧﺒﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد رژﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در 6

ﮐﺎرﮔﺮان ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ "اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ"

ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری  2144ﻣﻌﺘﺎد ﺟﺎن ﺧﻮد را

اﻋﺘﺼﺎب ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ از اواﺋﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ ،وارد
دوازدﻫﻤﯿﻦ روز ﺧﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  800ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ واﺣﺪ در "ﻟﻮﺷﺎن" ،در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ،از ﺗﺎرﯾﺦ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زده
اﻧﺪ.

) ﺻﻔﺤﻪ -- ( 3

در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺣﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ،
ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
) ﺻﻔﺤﻪ -- ( 3

)ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و

آﻧﻬﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ژﻧﺮال

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" دﺳﺖ ﭘﺨﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!

ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ" .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"  31ژاﻧﻮﯾﻪ
در ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﮕﺎﻫــــﯽ ﺑﻪ
آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" آﻣﺮﯾـﮑـــﺎ

ﺑﻮش ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ.

در ﻋـﺮاق!

اﺻﻮﻻ ﺣﻀﻮر  150ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان
ﻣﺴﻠﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻋﺮاق در درﺟﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ

داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭼﻪ ﮐﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻨﻔﯽ

ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻣﺰدور

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد" ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ

ﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺻﻮﻻ ﺗﺠﺎرب و ﺷﻨﺎﺧﺖ

و ﻣﻨﻔﻮر ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮده ﻫﺎی

از آﻧﻬﺎ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﻗﺒﻞ

ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از واﻗﻌﯿﺎت

زﺣﻤﺘﮑﺶ از ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ

آﮔﺎﻫﻨﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺧﺎرج از ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ

ﺟﺎری در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﺟﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮاﺟﺒﺎری ﺑﺮای

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  20ﻣﺎه اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻀﻮر

را ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﭼﻨﯿﻦ

رأی دادن وﺟﻮد دارد ،از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن

وﺿﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از "اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اراده ﻣﻠﯽ"

ﺗﺒﻌﯿﺪی ﻋﺮاﻗﯽ در  14ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 260

داده ﮐﻪ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو

ﻣﺮدم ﻋﺮاق و "دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ"

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای رأی دادن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﮐﻪ از

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﭘﻮچ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ

اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ  140ﻫﺰار ﺗﻦ رأی داده اﻧﺪ .اﻣﺮی

در زﻧﺪﮔﯽ رﻗﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ آن ﮐﻪ

اﺳﺖ" .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ

ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و در ﻋﻤﻞ ،ﮐﺬب ادﻋﺎﻫﺎی دوﻟﺖ

ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش

ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﺑﻮش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ "اﺷﺘﯿﺎق" ﺑﻪ اﺻﻄﻼح وﺻﻒ

ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﻣﺪاﻓﻊ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد"

ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ

ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از

ﺑﺮای روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ "دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ" در ﻋﺮاق

ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" دﺳﺖ

و "اداره اﻣﻮر" ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺷﺪه

ﻋﺮاق و ﺗﺪاوم اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .آﯾﺎ

اﺳﺖ ،در اﺑﺘﺪای اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل  21ﻣﺎه اﺷﻐﺎل

ﮔﻤﺎردن ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن و ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ

ارﺗﺶ

ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﺮاق و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آن را ﺑﺎ

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و

ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ

دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﯾﻨﺪه ﻋﺮاق-

ﻓﻼﮐﺖ ،ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل

اداره ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم آﮔﺎه و زﺣﻤﺘﮑﺶ و

ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان ﻧﺪﯾﺪه

رﺳﻮاﺋﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ

اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ "ﺣﺎﮐﻢ

ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺰدور ﻋﺮاﻗﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ

ارﺗﺶ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺳﺎز آن ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق

ﻧﻈﺎﻣﯽ" ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ "ﺣﺎﮐﻢ" ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ؛

اﯾﺎد ﻋﻼوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﺤﻘﻖ آزادی دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﯾﻌﻨﯽ "ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ" ،داد و آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،آﻧﻬﺎ "ﯾﮏ

ﯾﺎﻓﺖ؟! آﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﯽ از

روز" ﻫﻢ دوام ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ

ﮐﺸﻮرﺷﺎن

از

ﺳﻮی

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺣﯿﺎت زﺟﺮآورﺷﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و ﻣﺰدوران ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺮاق و دادن

دوره دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ

ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ "ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ" "وزارت ﺧﺎﻧﻪ"ﻫﺎی

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ

ﻣﺰدور ،وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻋﺪه ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ؛ "ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ" ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﻀﻮر درازﻣﺪت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،در

ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه "ﻧﯿﻞ" ﺑﻪ "دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی" از

ارﺑﺎب آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ آب ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ،

ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ؟! آﯾﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی

ﻋﺮاق را در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ و

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺪف از آن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺶ اداره ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ

ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

زﻧﺪان "اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ" را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد

ﺗﺪاوم و رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ای و ﮔﺴﺘﺮش

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﻤﺎل

ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎل

ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و

ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ اﻧﺮژی در

ﺧﻮﻧﺎﻟﻮد اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر

رﺳﻮا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪ( و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ

روزﻣﺮه ﺑﺮ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮ ﭼﺎه ﻫﺎ و

ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻋﺮاق و ﮔﻤﺎردن اﯾﺎد ﻋﻼوی،

ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ اﺳﺖ.

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل

ﻣﺰدور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  CIAدر رأس اﻣﻮر ،ﺗﺎ

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"  31ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻋﺮاق ،ﻧﺸﺎن آﺷﮑﺎر

ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد" ﺷﺪ .در آن

ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی

ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻘﻄﻊ ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺰ "اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت" از

ﻋﺮاق و ﺣﺮﺑﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و

ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻮﻫﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎت ﺳﻠﻄﻪ

ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ "ﻣﺮدم ﻋﺮاق" ،ﺟﺎ زده ﺷﺪ.

"ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزﮔﺮی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.

)ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

)ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
"ﻟﻮﺷﺎن" ﺣﯿﺎت و ﻣﻌﺎش ﺑﯿﺶ از  70ﻫﺰار ﺗﻦ از

اﻋﺘﯿــــﺎد،
ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر

ﺗﺪاوم
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر در
ﻣﻌﺪن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ "اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ"
)ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 4

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن

ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی

و ﯾﻮرش ﺑﺮای ﻏﺎرت ﻟﯿﺒﯽ!

داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  31ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻘﺮ و ﺳﺮﮐﻮب و
ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ ﻧﻈﺎم
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
زﻣﯿﻨﻪ ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آن ﻫﯿﻮﻻی اﻋﺘﯿﺎد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دول

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﺎن ﺑﻪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و

ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ،ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ دوﻟﺖ

ﺑﺮای ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ "ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر

ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ واﺣﺪ وﻗﻌﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان

ﺟﻤﻌﯽ" و "اﻧﻔﺠﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﺎن آﻣﺮﯾﮑﻦ" در

ﻧﮕﺬارده و از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻔﺮه
ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻌﺪن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺪن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮدی
ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه
آن ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1369ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن و واﮔﺬاری آن

ﻻﮐﺮﺑﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺠﺎری ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ اروﭘﺎﺋﯽ و  ...ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻧﻔﺘﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدد .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻌﻘﯿﺐ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ای را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
در زﻣﯿﻨﻪ "ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز" ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد
ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد .اﻣﺎ در
اواﺋﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺬاﻓﯽ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ در

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﻬﺖ دادن ذﻫﻦ

زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ  2800ﺗﻦ از

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﺮط

ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺎزه

ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ

ﺑﺎزﮐﺮدن درﻫﺎی ﺑﺎزار ﻟﺒﯿﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

دادن ﺑﻪ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده و ارزان ﻣﻮاد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﺎن از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی دوﻟﺖ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ در آن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻐﻮ و دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ،

 16ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر

از ﺗﻤﺎم "اﺗﻬﺎﻣﺎت" ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .دوﻟﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 3 ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ

آﻣﺮﯾﮑﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ،

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻠﻮک ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ

ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻼن ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد

ﻣﻌﺪن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "ﻋﺪم ﺳﻮد آوری" ﺗﻌﻄﯿﻞ و 174

ﺑﺎ ﻟﯿﺒﯽ ،اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻟﯿﺒﯽ دارای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ

ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪون ﺗﻘﺒﻞ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ از ﮐﺎر

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ.

ﻣﺨﺪر در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی در ﺷﯿﻮع
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﺳﻤﺎ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺘﺎد -آﻣﺎر اﻋﻼم
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ رژﯾﻢ
 4/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ -در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﻣﻘﺎم اول و ﯾﺎ دوم ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ

ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ

ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
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آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﯾﻮرش
ﺑﺮای ﻏﺎرت ﻟﯿﺒﯽ!

ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺮاق و

آﻣﺮﯾﮑﺎ:
رﮐﻮرد ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ!

در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر  85ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺗﺶ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﻤﺒﻮد
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﻣﯽ ﺳﻮزد.

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮا

ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﻪ "ﻣﺰاﯾﺪه" ﮔﺬارده ﺷﺪه ﺑﻮد را از آنِ ﺧﻮد

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ
ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﻪ

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :

آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ روزﻣﺮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

http://www.fadaee.org/

ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮش از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ  417ﻣﯿﻠﯿﺎرد

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ

ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬارده ﺑﻮد 11 ،ﻗﺮارداد از ﻣﺠﻤﻮع 15

دﻻر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی  2004رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺮارداد ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ

وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ

واﮔﺬار ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﯽ

ﻣﻄﻠﺐ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ 417

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

در اﯾﻦ "ﺣﺮاج" ﻫﯿﭻ ﻗﺮاردادی را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﺰاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ

ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﺪاد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ

"رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ" اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ ﮐﻞ

ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﺮده اﻧﺪ "اﮐﺴﯿﺪﻧﺘﺎل"
و "ﺷﻮرون ﺗﮕﺰاﮐﻮ" ﻧﺎم دارﻧﺪ و در ﺑﻬﺮه

درآﻣﺪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  2004ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 880
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در واﻗﻊ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ درآﻣﺪ

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/

BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ

ﺑﺮداری و اﮐﺘﺸﺎف ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻃﺮاف

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻘﺮوض اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ای از ﺑﺤﺮان وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
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اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 208 – 8805621

ﻗﺮارداد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ

ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﮕﺮ

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﻓﻌﺎل

ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻮد.

e-mail : ipfg@hotmail.com

