 19ﺑﻬﻤﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺧﺒﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره  15 – 20ﺗﯿﺮ 1383

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ -

ﻋﺮاق :ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟

و ﻧﻪ ﺻﻮری " -اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت" ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ "ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎز

روز دوﺷﻨﺒﻪ  28ﺟﻮن ﭘﺲ از

اﻣﻨﯿﺖ" از "اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی" دوﻟﺖ

"ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ" وی اﺳﺖ  -را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ای

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ "ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ" ،ﺣﺎﮐﻢ

اوﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

"دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ" ﻋﺮاق ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

 150ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی

اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺮاق ﺑﺎ "اﯾﺎد ﻋﻼوی"،

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ

رأی ﻣﺮدم در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده را در ﻋﺮاق

اﻣﺎ در ورای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی

ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از

و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی "ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ" در

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ "ﻗﺪرت" را دو روز

اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻣﻮﺟﯽ از "ﺗﺒﺮﯾﮏ" و

ﻋﺮاق ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در  30ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ

"ﺗﻤﺠﯿﺪ" از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی

ﺑﺪون ﺟﻮاب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ

ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻋﺮاق

ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و

ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯽ ای ﺑﺎ "اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت" ﺑﻪ

"ﺗﺤﻮﯾﻞ" داده اﻧﺪ .دو ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺷﯿﻮه ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ رﻧﮕﺎرﻧﮓ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ

ﻋﺮاق اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

ﭘﺎﯾﻪ دوﻟﺖ و ژﻧﺮال ﻫﺎی ارﺗﺶ

ﻓﻮق در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﮐﺪام ﻋﻮاﻣﻞ

ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﯾﺰه

ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟

"اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت" "ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ" و آن را

ﺧﻮارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق "ﺗﺒﺮﯾﮏ" ﮔﻔﺘﻨﺪ.

اﺑﺮاز "ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از "ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺪرت"

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻞ

ﺑﻪ دﺳﺖ "ﻣﺮدم ﻋﺮاق" ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و

ﺑﺮوﻣﺮ ،ﺑﺎ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ از ﻣﻘﺮ ﺧﻮد در

ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺰدور

ﺑﻐﺪاد ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر

و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﯾﺎد ﻋﻼوی  -ﯾﻌﻨﯽ

ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺳﻮی

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاری

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد" .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ"

ﺑﺮای ﺳﯽ آی ای و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب از زﻣﺮه اﻓﺘﺨﺎرات

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ:

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول
ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺎﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و رﻧﺠﺪﯾﺪه ﻋﺮاق ﻓﻘﺮ
و ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﺷﻐﺎل
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز واﻗﻌﯽ در
آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 2

ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
در آﺳﺘﺎﻧﻪ  18ﺗﯿﺮ!
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ -ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،1378رژﯾﻢ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺮاس از وﻗﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم،
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ داﻣﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ .در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺰدوران ﺑﺎ اوﻧﯿﻔﻮرم و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺰوده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ

"ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ"
ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﮑﺎری
و ﮔﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

"ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" در

ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن " 255ﮐﻮدک ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" دﯾﮕﺮ

ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻓﺰوده

ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن "ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ" ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﻣﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ  35درﺻﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ

ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای

ﻗﺎدری ،ﮐﺎرﮔﺰار رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن

ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ،ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ،

ﻋﺮاق :ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در...

ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺟﻨﺠﺎل در ﻣﻮرد "اﺣﺘﺮام

دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺎء اﯾﻦ
ﺟﻼدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ

در دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ زﯾﺮ

ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  11ﻫﺰار

" آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮاق

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﯾﻦ

روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ

"اﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻘﻪ"  -ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻼد اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ

درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و

ﺷﺪه اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﻓﺮار از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و واﺑﺴﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و

ﺑﻪ ﺻﺪور " 97ﺣﮑﻢ" دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪه

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺎ

ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﺟﺮأت اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺑﺎره آﻧﻬﺎ

ﺷﺪت ﺗﻤﺎم اداﻣﻪ دارد و روزی ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﻋﺮاﻗﯽ و

را ﻧﺪارﻧﺪ  -اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ

ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﺪه از

ادﻋﺎی "اﻧﺘﻘﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺪرت" آن

ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺰدوران

ﺳﻮی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ

ﻫﻢ ﺑﻪ "ﻣﺮدم ﻋﺮاق" ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان

"ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ

ﺣﻤﻼت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺮدم

اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﻮچ و ﻋﺎری از

ﻣﺒﺎرز ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﺸﺎر

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮاق

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻏﺮب ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮش

ﺗﻦ از ﺗﻮده ﻫﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت

ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺎء در ﻣﻌﺮض

در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -

اﻣﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ و

و ﺑﻠﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺗﺮک ﻋﺮاق

ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺗﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از

و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور اﯾﻦ ﺟﻨﮓ

ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت -

ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رو ﺷﺪن دروغ ﻫﺎی

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه در ﻓﻮق

آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ

و ﻗﺪرت ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﯿﺰ

 -در ﻋﺮاق ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ

ﺟﻨﮓ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در

ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻋﺮاق اﺣﺎﻃﻪ

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻮق،

ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻣﻮر

ﮐﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اردوﮔﺎه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،رادﯾﻮ ،ﺑﻮرس ،اوراق ﺑﻬﺎدار

ﮐﻪ  15ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،ﺑﻪ

و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی

و ...ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل را ﻣﻨﺼﻮب

رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ "اﺣﮑﺎم"

ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ

ﻫﺎی ارﺗﺶ ﻣﺘﺠﺎوز اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻖ

ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ ،ﯾﮏ "ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه" در

اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" آﺗﯽ ﻋﺮاق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺮاق را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد را در

آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻫﺎ و ﯾﺎ اﺣﺰاب و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم را

ﻋﺮاق ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎزد.

ﻋﺮاق دوﻟﺖ ﺑﻮش را در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر

از ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.

ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ،روﺳﺎی

ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮاق

ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺪرت از دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎل و از ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ

اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﮕﺎن زﻧﺠﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب

ﺷﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺎد ﻋﻼوی و ﺷﺮﮐﺎء

ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ

ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد

ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺰل آﻧﻬﺎ

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ در

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺼﺎب

ﻋﺮاق ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺰاران ﺗﻦ از

ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺰدور اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺮدم در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎی ﺻﺪام ﺳﺎﺧﺘﻪ و

در ﻋﺮاق  -آن ﻫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻟﻐﻮ ﺣﺎﮐﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ -
ﻣﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺨﻔﯿﻒ اﯾﻦ
ﻓﺸﺎرﻫﺎ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻨﺤﺮف

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ!

ﺳﺘﻢ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪن
ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ای ﺑﻪ اﺳﻢ
"دوﻟﺖ ﻋﺮاق" اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دوﻟﺖ
ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ ﮐﺮزای ،در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
"ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ" اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺪت
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و
ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻋﺮاق و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ از ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺪاوم
ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﺮاق
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ ﻣﺘﺠﺎوز اﻣﺮﯾﮑﺎ در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺎﻧﻮر
اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﯿﺎﻫﻮی
ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ در ﺑﺎب "اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت" ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ ارﺗﺶ

ﻣﺘﺠﺎوز

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن
آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ  ،ﺑﯿﺮون راﻧﺪن
اﯾﻦ ارﺗﺶ و ﺑﺮﮐﻨﺪن ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﻣﺰدوراﻧﺶ در ﻫﺮ ﻟﺒﺎس و در ﻫﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺮط اول ﻧﯿﻞ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
واﻗﻌﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻋﺮاق اﺳﺖ.

ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ

در آﺳﺘﺎﻧﻪ  18ﺗﯿﺮ!
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1
رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش

ﺷﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﻃﺮﻓﺪاری از

ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﻣﺰدوران ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی

"داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن" و "ﺟﻮاﻧﺎن" ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﮐﺮﯾﻪ ﺷﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ در

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و در درون ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ

روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای

"ﻣﺠﻮزی" را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﺘﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪه

ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ رژﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر

ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدن ﺳﺎﯾﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺠﻤﻌﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ

رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و اﺧﺘﻨﺎق ،ﻓﻀﺎ را ﻣﺨﺘﻨﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﻮﻧﺴﯽ ،وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰدور

ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﯾﻮﻧﺴﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ "ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ را ﻣﻨﮑﻮب و

دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ  9ﺗﯿﺮ در

ﺑﺮای روز  18ﺗﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه" .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد

ﻣﺮﻋﻮب ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺖ

ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ

ﮐﻪ "ﻣﺎ اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ

دادن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺣﺸﺖ زده رژﯾﻢ راﺟﻊ

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ دارﯾﻢ".

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺎرب

ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺣﯿﺎت و ﻣﻌﺎش اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای از ﺗﻮده

"ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ"

ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ و رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻮﻟﻨﺎک وﻟﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع دﻫﺸﺘﺒﺎری ﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
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اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ

" 2000ﮐﻮدک ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن وﺟﻮد

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ

رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮر دردﻧﺎک

دارﻧﺪ ﮐﻪ  60درﺻﺪ آﻧﻬﺎ "ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺎﻏﻨﻪ" ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺻﺮﻓﺎ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻂ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ ﻫﺎ و

ﻫﺰاران ﮐﻮدک ژﻧﺪه ﭘﻮش ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎه و

" 80درﺻﺪ" اﯾﻦ رﻗﻢ ﺷﺎﻣﻞ "ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر" ﻣﯽ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ

ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر ،ﮔﺪاﺋﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق،

ﺑﺎﺷﺪ" .ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر" در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ

ﻣﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه و ﺑﺎ

دزدی و  ...زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻔﻮر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺠﻪ آﻫﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

اﻃﻔﺎل ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری از

ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در

ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران زاﻟﻮﺻﻔﺖ ﺑﺮ

آﻏﻮش ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ،در

ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ ،آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ

ﻋﻠﯿﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ

ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺮاج ﺳﺎزی ﻫﺎی وﺳﯿﻊ

ﺑﺮای ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺧﻮد ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

ﻣﻌﻀﻞ "ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از

ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻗﻄﻊ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ دوﻟﺘﯽ و

ﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ

ﺗﺠﻠﯿﺎت دردﻧﺎک و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮاﻧﻪ

ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﺮ

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮداﮔﺮان اﻧﺴﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان

ﺻﻌﻮدی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮرم و

ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎر آن ﺑﺮﮔﺮده ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺰاران ﮐﻮدک ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺰاﯾﻨﺪه و

ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ

ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-

روﻧﺪی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی

ﮔﺮدد.

و ﺷﺎق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻮﻧﺪ،

"ﺑﺤﺮان"  35ﻫﺰار ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ...
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ﺑﻪ رﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ دادﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﮐﻮﺵﻴﺪ ﺕﺎ در اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎن دادن "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮﻩ دهﺪ
ﮐﻪ رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
"ﻣﺨﺎﻟﻒ" هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺕﻘﻠﺒﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ
ﺑﻮدﻩ و در ﺻﺪد ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ
"ﻣﺠﺮﻣﺎن" ایﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ ،اﻣﺎ
در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎرات او ﻣﻌﻠﻮم ﺵﺪ ﮐﻪ
"ﺕﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ و ﺕﮑﻤﻴﻞ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت"

در ایﻦ ﻣﻮرد دارای"ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ
هﺎی زیﺎدی" ﺑﻮدﻩ و ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﻧﻴﺰ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۵ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻩ ﺑﻪ اﺕﻬﺎم
ﺟﻌﻞ  ٣۵هﺰار ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رأی ﺳﺎزی در "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﻣﺠﻠﺲ
هﻔﺘﻢ ٣ ،ﻧﻔﺮ "ﺁزاد" ﺵﺪﻩ اﻧﺪ و ﻓﻌﻼ
هﻢ ﺕﻨﻬﺎ  ٢ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزداﺵﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ایﻦ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺮیﺎن ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺧﻴﻤﻪ ﺵﺐ ﺑﺎزی هﺎی

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻃﻮل  ٢۵ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ،دیﮑﺘﺎﺕﻮری
ﺡﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﻴﺮ
ﻓﺮیﺐ و ﺕﺮس و ﻧﻴﺎز وهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق هﺎی ﻣﺎرﮔﻴﺮی و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺵﺮﮐﺖ "ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ"
ﻣﺮدم ،ﮐﻮﺵﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت
ﺧﻮیﺶ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ"
دادﻩ و ﺧﻮد را ﺡﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رأی ﺕﻮدﻩ هﺎ
ﻧﺸﺎن دهﺪ .اﻋﻼم ﮐﺸﻒ  ٣۵هﺰار
ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ در ﺟﺮیﺎن
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ" ،ﺁن هﻢ در یﮏ
ﺵﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮچﮏ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ یﮑﺒﺎر

دیﮕﺮ ﻣﺎهﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻴﺎق
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ رأی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم ﺕﻮﺳﻂ
ایﻦ رژیﻢ  ،ﺡﺎﺻﻞ چﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺳﺖ.
ﺵﺎیﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮیﺎن ﺧﻴﻤﻪ
ﺵﺐ ﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ اﺧﻴﺮ ﺡﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎیﯽ هﺮچﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺕﺮ
ﻣﺮدم روﺑﺮو ﮔﺸﺖ ،رو ﺵﺪ ﮐﻪ
ﻣﻴﺰان ﺁراء اﻋﻼم ﺵﺪﻩ در ﺑﺴﻴﺎری
از ﺵﻬﺮهﺎ ،ﺑﻪ ویﮋﻩ ﺵﻬﺮهﺎی
ﮐﻮچﮏ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺕﻌﺪاد واﻗﻌﯽ
واﺟﺪیﻦ رأی در ایﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﮔﻮﺷﻪ ای از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران زاﻟﻮ ﺻﻔﺖ و
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آﻧﺎن در ﺳﺮﺷﮑﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه،
ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ
اﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ای از داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺑﺮﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﻧﺮوژ

ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮاردادی

در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن راه آﻫﻦ ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ

و ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ را در ﻣﺤﻞ اداره ی ﻣﺮﮐﺰی راه آﻫﻦ در ﺷﻬﺮ

ﮐﺎﻧﺎدا
 82ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﺳﺎدﺑﺮی ) (Sadburyدر

"ﺑﺤﺮان"  35ﻫﺰار
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت!

ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮑﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻧﯿﺰ ﮐﺮده

در ﺕﺪاوم رﺳﻮاﺋﯽ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺕﻘﻠﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ
و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ در ﻧﻤﺎیﺸﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﻣﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ،
اﺧﻴﺮا اﺳﻨﺎد ﺟﺪیﺪی دال ﺑﺮ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺕﻘﻠﺒﺎت رو
ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .در ایﻦ راﺑﻄﻪ اﺡﺪ ﺧﺎن ﺑﻴﮕﯽ ،دادﺳﺘﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ،ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ "ﺳﺎﺧﺖ و
ﺟﻌﻞ ﺑﻴﺶ از  ٣۵هﺰار ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ" در ﺟﺮیﺎن
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ ﺵﻮرای اﺳﻼﻣﯽ" از ایﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ" در ایﻦ ﺵﻬﺮ ﻧﺎم
ﺑﺮد .ایﻦ ﻣﻘﺎم رژیﻢ ﺑﺪون اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ هﻮیﺖ ﺟﺎﻋﻠﻴﻦ
 ٣۵هﺰار ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺟﺮیﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ -
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﺎﻧﺪ هﺎ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺕﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت ﺑﺎﺵﺪ -ﻣﺪﻋﯽ ﺵﺪ
ﮐﻪ "ﻋﻮاﻣﻞ ایﻦ اﻗﺪام در هﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اول
ﺵﻨﺎﺳﺎیﯽ ﺵﺪﻧﺪ" و ﻣﻮرد "ﺑﺮﺧﻮرد" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺎﻣﺤﺪودی را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
 74ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺮداری در ﺷﻬﺮ ﻧﻠﺴﻮن در اﯾﺎﻟﺖ
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ﺷﻬﺮداری ﺑﺮﺳﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،از  18ﺟﻮن اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺎﻣﺤﺪودی را ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮداری اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد ﺑﺎ
اﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦ  27ﻣﺎه ﻣﻪ 16 ،ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰارع ﻣﻮز در
ﻣﻨﻄﻘﻪ "اروﺑﺎ" )ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ( اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺎﻣﺤﺪودی را آﻏﺎز

ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﻧﺮوژ در ﺗﺎرﯾﺦ  23ﺟﻮن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
 375000ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ

و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺻﻮرت

اﻋﺘﺼﺎب ﻓﻘﻂ  6روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ "ﭼﮑﯿﺘﺎ" )آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(

ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن از ﻃﺮف

و "ﻓﺎی ﻓﯽ" )اﯾﺮﻟﻨﺪی( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری

دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی

ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﯽ را ﺑﻪ

ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ

 25ﺟﻮن رأی ﺑﻪ اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب دادﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد

ﺿﺮرﻫﺎی ﺧﻮد را )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺣﺪود  8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد( ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان،

اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﭘﺲ از اﮐﻮادور و ﮐﺎﺳﺘﻮرﯾﮑﺎ،

ﻧﻔﺖ ﺑﻪ  715000ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮوژ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮز ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و  90درﺻﺪ ﻣﻮز

ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز دارد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز در ﻣﻨﻄﻘﻪ

درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﺳﻮد

اروﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎی

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻧﺮوژ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻣﺤﻠﯽ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
زدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب در ﺗﺎرﯾﺦ  19ﺟﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع ﻣﻮز از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﺰدوران ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﺎل  1989ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود 400
ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ
راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

ﻣﮑﺰﯾﮏ

در ﻣﺎه ﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا دﺳﺖ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان

 10ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺷﻬﺮ "ﭘﻮﺑﻼ"

ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از  18آﮔﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ

 700ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ دون ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ  Tefahotدر

اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟﻮن ﺑﻪ

 8,5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﻋﺘﺼﺎب دﺳﺖ زدﻧﺪ .در اﺛﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻤﺎم 40

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ

ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪون اﻃﻼع دادن ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺮده و

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و

ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺎن  9درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ  Rakovskyدر روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺮاج ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن راه آﻫﻦ

روز  19ﺟﻮن ،ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و

ﺣﻘﻮق و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺴﮑﻦ

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا در ﻣﻌﺎدن روﺳﯿﻪ

"اوﺗﺮﺧﺖ" ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات در

ای ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻠﻨﺪ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از

روز دوﺷﻨﺒﻪ  7ژوﺋﻦ ،ﺑﯿﺶ از  200ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺑﻨﺪر "روﺗﺮدام" در ﻫﻠﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ.

اﯾﻦ اﺧﺮاج ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ادﻏﺎم ﻣﺬﮐﻮر در

اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ

آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮ

ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ

دارد ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.fadaee.org/

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 208 – 8805621

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

