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ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ رﺳﻮاﯾﯽ و آﺑﺮورﯾﺰی ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺎز
داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻗﺪرت
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﮑﺎء ﮐﺮد.

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ اﺧﯿﺮ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ ﻋﺮاق
اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﻴﻊ ﺳﺮﺑﺎزان
ﻣﺰدور ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻋﺮاﻗﯽ و ﺳﭙﺲ
ﻗﺘﻞ وی و ﺧﺎﻧﻮادﻩاش در ﺷﻬﺮ
اﻟﻤﺤﻤﻮدﯾﻪ در ﻋﺮاق ،ﻧﻔﺮت
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ
ﻣﺰدوران
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻬﺎن
را
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﻴﺸﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎهﻴﺖ
ﮐﺜﻴﻒ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.

در روز  ١٢ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ  ،٢٠٠۶ﭘﻨﺞ
ﺗﻦ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰدور و
ﺣﻴﻮانﺻﻔﺖ ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ از
ﻗﺒﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪﻩ وارد
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﻋﺮاﻗﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰدوران ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﭘﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻗﺒﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﮐﻪ
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻋﺮاﻗﯽ هﻢ
ﺟﺰء ﺁن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا

درﺁوردن ﻧﻴﺎت ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺧﺎﻧﻪ وارد
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺰﺑﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران ﺑﻪ ﻧﺎم
"ﮔﺮﯾﻦ"  ٣ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد و زن و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل  ۵ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ
اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﻩ و ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت
ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﺘﺮاف
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از هﻤﮑﺎران "ﮔﺮﯾﻦ"،
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ دژﺧﻴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
وارد اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺷﻮر و

ﺷﻌﻒ رو ﺑﻪ هﻤﮑﺎران ﺧﻮد
ﻓﺮﯾﺎد زد ﮐﻪ "هﻤﻴﻦ اﻵن
هﻤﻪﺷﺎن را ﮐﺸﺘﻢ!" ﺑﺪﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ" ،ﮔﺮﯾﻦ" ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﯾﮏ ﻣﺰدور دﯾﮕﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ
ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻩ و در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺜﻴﻒ
ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ  ٣-٢ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻐﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﺧﻮﯾﺶ ،او را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ! ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪ از وﺣﺸﯽﮔﺮی و دﻧﺎﺋﺖ و
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﺎوت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﯾﮏ ﻣﺎدﻩ
ﺳﻮزاﻧﻨﺪﻩ ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺴﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ و ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪﻩ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﭘﺮدﻩﭘﻮﺷﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ.
) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٢

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟﯿﻦ "ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ" از ورای ﺗﻬﺎﺟﻢ
ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ

ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻋﺮاق

ﺣﻤﻼت وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ هﻮاﯾﯽ و زﻣﻴﻨﯽ اﺧﻴﺮ ارﺗﺶ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺎﻧﻪﺧﺮاﺑﯽ و ﮐﺸﺘﺎر و رﻧﺞ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺗﻮدﻩهﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟﻴﻦ "ﺻﻠﺢ"
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦهﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
و ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺨﺮﯾﺐهﺎی وﺳﻴﻌﯽ ﮐﻪ در روزهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﺮ و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﺮدم
ﻣﺤﺮوم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﻓﺸﺎر و ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ،ﻇﺎهﺮا در واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ رﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﯽ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽهﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻩ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺁزادی زﻧﺪاﻧﻴﺎن زن و ﮐﻮدک از زﻧﺪانهﺎی
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﯾﻦ ﭼﻤﺎق رﺳﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاردن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻮل و ﭘﺮﻧﺴﻴﺐهﺎی ﺟﺎری
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺪری ﺗﻤﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺮﮔﺒﺎری را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦهﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
دادﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ
ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت روزﻣﺮﻩ ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮدﻩهﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را اداﻣﻪ دادﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ
"دوﻟﺖ" ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺁب و ﺑﺮق و
ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮهﺎ را ﺑﻤﺒﺎران و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن ارﺑﺎﺑﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺁزادی ﺳﺮﺑﺎز اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮﺁوردﻩ
ﺳﺎزﻧﺪ و در اﯾﻦ راﻩ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮای "ﻣﺬاﮐﺮﻩ" و ﯾﺎﻓﺘﻦ "راﻩ
ﺣﻞ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ" ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﻴﺮ در زﻧﺪان را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﺮور  ۵دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﻐﺪاد در ﻣﺎﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻠﻮﻩ ﺗﺎزﻩای از ﺗﺪاوم و رﺷﺪ
ﺗﻀﺎدهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻓﯽﻣﺎﺑﻴﻦ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ و ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻮﯾﮋﻩ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺁﻧﺎن در ﻋﺮاق را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد" .ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ دﻟﻴﺎﮔﻴﻦ" ﮐﺎرﺷﻨﺎس
روﺳﯽ و رﺋﻴﺲ "اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ
روﺳﻴﻪ" اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ "ﻗﺘﻞ دﻳﭙﻠﻤﺎتهﺎی اﻳﻦ
آﺸﻮر در ﻋﺮاق" در ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ "ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ" ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
وی ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در
دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ "ذﺧﺎﻳﺮ
ﻧﻔﺖ" ﻋﺮاق و اﻳﺮان "اﻧﮕﻴﺰﻩ اﺻﻠﻲ" اآﺜﺮ
روﻳﺪادهﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎت هﺎی
روﺳﯽ در ﺑﻐﺪاد و ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺁن ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ:
اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﺷﻴﻮﻩهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮاهﻨﺪ
ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻧﻈﺮﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٢

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٢

ﻋﮑﺴﻲ از اﺑﻴﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﺰﻩ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ،
دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ  ١۴ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﺳﺮﺑﺎزان وﺣﺸﻲ ارﺗﺶ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ اﺧﯿﺮ ارﺗﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ ﻋﺮاق
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ١
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن دژﺧﻴﻢ ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن "اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ"هﺎ و "ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ"هﺎ
ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از رو ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺜﻴﻒ در
ﺻﻔﻮف واﺣﺪهﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﺁن در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ" ،ﮔﺮﯾﻦ"
ﺳﺮﺑﺎز  ٢١ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر
"اﻓﺘﺨﺎری")!!( از اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ
"ﻣﺮﺧﺺ" ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺑﻮدﻩ ﺷﺪن  ٢ﺗﻦ از
ﺳﺮﺑﺎزان ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ واﺣﺪ
ارﺗﺸﯽ در ﺑﻐﺪاد و ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪن و ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰدور ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﺠﺎوز  ۵ﻧﻔﺮی ،از
وﺣﺸﺖ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮدﻩ و ﺑﺎ اﻓﺸﺎی
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس در ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎوز
و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﮐﻮس رﺳﻮاﯾﯽ دوﻟﺖ
و ارﺗﺶ ﻣﺘﺠﺎوز ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﺑﻪ ﺻﺪا درﺁورد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را وادار
ﮐﺮد ﺗﺎ در وﺣﺸﺖ از اوجﯾﺎﺑﯽ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﺳﺘﻮر "ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت"
در اﯾﻦ ﻣﻮرد و "ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﮔﺎﻩ" ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﺗﻦ از ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺎوز و ﻗﺼﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺤﺮوم و ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ
ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در "ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ"
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮐﺜﻴﻒ و
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
وﻋﺪﻩ "ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "ﺁزادی" در
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻄﻮر روزﻣﺮﻩ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻠﻖهﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﯾﻴﻨﻪ

و ﮐﺜﻴﻒ
واﻗﻌﯽ
ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﭼﻬﺮﻩ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در رأس ﺁﻧﻬﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺠﻴﻊ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ،
ﺗﺠﺎوز وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮاﻗﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﮑﻔﺘﻦ و رﺷﺪ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻐﺰش ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺧﻮﻧﺴﺮد و
ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺁن ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ﺗﻦ ﻧﺤﻴﻒ و ﺻﻮرت
وﺣﺸﺘﺰدﻩ ﮐﻮدک  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽدﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ
هﻴﭻ ﮔﻨﺎهﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در دام
اﯾﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮﻩای از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺳﺮﮐﻮب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﻮدای ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﭼﻨﮕﺎل
ﺧﻮنﺁﻟﻮد ﺧﻮد را در ﺣﻴﺎت و ﺟﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ
ﺗﻦ از ﺧﻠﻖهﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻋﺮاق ﻓﺮو ﺑﺮدﻩ
و ﺑﻪ ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻴﺮﻩ ﺟﺎن ﺁﻧﺎن و ﻏﺎرت و
ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ در ﻋﺮاق ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
"دﻣﮑﺮاﺳﯽ"
ﺟﻠﻮﻩهﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎﺳﺖ .ﻧﻨﮓ و ﻧﻔﺮت ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎد!
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﻴﻊ ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ ﻋﺮاق ﮐﻮس رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ،اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ و ﻣﺸﺎﻃﻪﮔﺮان
ﻣﺰدور و ﯾﺎ ﺑﯽﺟﻴﺮﻩ و ﻣﻮاﺟﺐ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺪا درﺁوردﻩ ﮐﻪ
ﺷﺐ و روز در ﺣﺎل ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﻮهﻢ ﭘﺮاﮐﻨﯽ در
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎدﻩ ﺻﺎف
ﮐﻨﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮﻗﺮاری
"دﻣﮑﺮاﺳﯽ" از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
هﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ رﺳﻮاﯾﯽ و
ﺁﺑﺮورﯾﺰی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ،ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻧﻨﮕﻴﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺎت
رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺁن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻩ و اﯾﻦ ﻃﻮر
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادی،
ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻗﺪرت ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺒﺎرز ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر دوﻟﺖ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﮑﺎء ﮐﺮد .هﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر
"ﺧﺮوج" ارﺗﺶهﺎی ﻣﺘﺠﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﯾﺎ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ "ﻣﺴﺨﺮﻩ" ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ و
ارﺗﺶ ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﻴﺸﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻈﻬﺮ
"ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ" و "ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﯽ" در ﻣﻘﺎﺑﻞ
"ﺗﺤﺠﺮ ﻣﺬهﺒﯽ" و  ...ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ در واﻗﻊ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﺴﻮﯾﯽ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻗﺴﻢﺧﻮردﻩ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖهﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ
در ﻋﺮاق ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ
و ﮐﻮراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻒ ﮐﺸﻴﺪن در
ﺑﺎرﮔﺎﻩ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ وﺳﻊ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت "ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ" ﺑﻪ
ﺟﻼد ﺧﻠﻖهﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺳﻬﻤﯽ از "ﮐﺮاﻣﺎت
ﻧﻘﺪی" و "ﻏﻴﺮﻧﻘﺪی" ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن،
ﺳﻨﺎ ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ...را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ و اﻓﺮادی ،هﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
"ﻣﺒﺎرزاﺗﯽای" هﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻗﺪم زدن در اﯾﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻮم ﺟﺰ ﺧﻴﺎﻧﺖ،
ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩهﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ ﻧﺼﻴﺒﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد .ﺳﻮال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺁﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟﯿﻦ "ﺻﻠﺢ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ"...
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ١
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮرد،
 ٨۶٠هﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮق ﻏﺰﻩ )ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﯽﮐﺮد(
ﮐﺎر
ﺧﻮرﺷﻴﺪی
هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺮق و ﺁب
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺗﻤﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ درد و
رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻏﺰﻩ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ،
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺣﻞ و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت در "دﺳﺖ" ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺁزاد
ﺳﺎزﻧﺪ! ﺁﯾﺎ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺿﺪﺧﻠﻘﯽای ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺠﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ
دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽاش
دارد؟ ﺁﯾﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺎهﻴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ "ﺻﻠﺢ"
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ و
ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ دهﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﯾﺒﺨﺶ و ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺤﺮوم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺜﺎل ﺑﻮش
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدهﺪ؟ در
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎی
ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر روزﻣﺮﻩ ﻣﺸﻐﻮل
داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮوژﻩ "ﺻﻠﺢ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ" )ﺑﺨﻮان ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ( و رﻓﺎﻩ و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺁزادیای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
"ﺻﻠﺢ" ﮔﻮﯾﺎ هﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدﻩ ،ﻣﺎ ﺷﺎهﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ،ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﺁوارﮔﯽ و ﺑﻴﮑﺎری ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم
و رﻧﺞدﯾﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦهﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻴﮑﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺣﺎوی اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁزادی واﻗﻌﯽ ﺧﻠﻖ در زﻧﺠﻴﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮوژﻩهﺎی "ﺻﻠﺢ"
و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ
دﺳﺖﭘﺨﺖ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ -و ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ
ﻻﻧﻪﮐﺮدﻩ در ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -ﺑﻠﮑﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدﻩهﺎی
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاهﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻋﺮاق
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ١
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺁوریﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ١٢
ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﻧﻘﺎﺑﺪار ﺧﻮدرو ﺣﺎﻣﻞ
 ۵ﺗﻦ از دﯾﭙﻠﻤﺎتهﺎی روﺳﯽ در ﺑﻐﺪاد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺿﻤﻦ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﺎن،
 ۴ﺗﻦ ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم روﺳﯽ ،از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ
"ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا" ﺑﻮد ۴ ،دﯾﭙﻠﻤﺎت روﺳﯽ را
ﺑﻪ ﻓﺠﻴﻊﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم روﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ
دﯾﭙﻠﻤﺎتهﺎی روﺳﯽ "ﺷﻠﻮار" ﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﻴﻦ
اﻣﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﻣﻘﺎم روﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻮش در ﺳﺎل ٢٠٠٣
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ روﺑﺮو
ﺷﺪ ،دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد در ﻋﺮاق در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رژﯾﻢ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻪ ﯾﮏ رﻗﻢ ﺁن ﺣﺪود  ۴٣ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮد در ﻗﺎﻟﺐ وام ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ
و ﻗﺮاردادهﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و ﺁﻏﺎز
درﮔﻴﺮیهﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﻮش،
دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏهﺎی ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ
و "ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻘﺎﯾﺎی رژﯾﻢ ﺻﺪام" در ﻋﺮاق
ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از دوﻟﺖهﺎی ذیﻧﻔﻊ در زﻣﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام در ﻋﺮاق ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی "دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ" در ﻋﺮاق-
ﺑﺨﻮان دوﻟﺖ ﻋﺮوﺳﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ-
از ﻃﻠﺐهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﻋﺮاق ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ،
ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن زاﻟﻮﺻﻔﺖ و رذل در  ۴ﻣﺎهﻪ
اﺧﻴﺮ ،هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﻘﻮق ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را
اﺧﺮاج ﮐﺮدﻩاﻧﺪ؛ ﺑﺪون ﺁن ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﻴﺎﻩ
ﻧﺸﺎﻧﺪن هﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎی ﺁﻧﺎن
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ هﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد راﻩ دهﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻧﮕﺮان "ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﻋﻤﻞ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻗﻌﻴﺖ ﻓﻮق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ،ﭘﻮچ ﺑﻮدن
وﻋﺪﻩهﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ "دوﻟﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن"
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ٢٨ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ و ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
اﺳﺎﺳﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران واﺑﺴﺘﻪ زاﻟﻮﺻﻔﺖ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﺟﺮا
درﻣﯽﺁﯾﺪ .و هﺮ ﺟﺎ هﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
ﻣﺒﺎرزات ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و
دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﺷﻪای از
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد ،اﯾﻦ "ﭘﺬﯾﺮش"
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ و
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﺑﺎ
اﺧﺮاج و ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﻬﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد.

ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ۴
از اﻇﻬﺎرات ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎی ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ و دوﻟﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ رﻗﺖﺑﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان و "ﻣﺤﺮوم ﺳﺘﻴﺰی" ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ١٨٠
هﺰار ﺗﻮﻣﺎن در روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺪ ،از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ "ﺗﻮاﻓﻖ" ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ

..

 ..زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻈﺎم
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری!
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ۴
ﺗﺎ ﺑﻴﺎد ﺁرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﮐﻨﺴﺮتهﺎی "ﺑﺎب ﮔﻠﻴﺪوف"هﺎ
و "ﻣﺎدوﻧﺎ"هﺎ و ﺟﻤﻊﺁوری اﻋﺎﻧﻪ ﭼﺎرﻩ ﮐﺎر
ﻧﻴﺴﺖ!
ﺗﺎ ﺑﻴﺎد ﺁرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎﻩهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن "ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ" ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدک ،راﻩ رهﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ﻧﻴﺴﺖ!

ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ ﺗﺮک ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد!
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ۴

ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان :اﻓﺰاﯾﺸﯽ
در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ!

ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻩاﻧﺪ .ﻣﺰدوران
رژﯾﻢ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺑﮏ ،در هﺮاس از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﻮدﻩای
و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎهﺮات ﺿﺪ رژﯾﻢ،
ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺴﺖهﺎی
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ و دﺳﺘﮕﻴﺮیهﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﮐﻮﺷﻴﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻮّ رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ و اﺧﺘﻨﺎق از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ
ﺗﻮدﻩای در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ،در ﻃﻮل هﻔﺘﻪهﺎی اﺧﻴﺮ
ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺒﺎرز در ﺷﻬﺮهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻧﻘﺪﻩ ،اردﺑﻴﻞ
و زﻧﺠﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ و رواﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩﭼﺎلهﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .داﻣﻨﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮیهﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ
ﺑﻮدﻩ و ﻣﺰدوران رژﯾﻢ دﻩهﺎ ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ و
ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻧﻬﺎ را رواﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩﭼﺎل اوﯾﻦ
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮیهﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺧﻮدی
ﮐﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽﺷﺎن از
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﻧﻴﺰ از ﺗﻴﻎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﯾﺶ

..

..

ﮐﻪ ﭼﺎرﻩ ﮐﺎر ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری و
ﻻﺷﺨﻮرهﺎﯾﻲﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮﮐﺲ
اﺷﺮاﻓﯽ ﺧﻮد را از ﺧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪران
و ﻣﺎدران ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را زﯾﺮ ﮐﺎرهﺎی
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ!
"ﻧﺎﻣﺘﻤﺪن"ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری
ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪﻩایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ
هﻴﭻ ﺣﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد!
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ دﯾﻮار ذهﻦ ﺧﻮد ﺁوﯾﺰان
ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻴﻨﻴﻢ وﺟﺪان ﺑﺸﺮی ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ دﯾﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ
دهﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!

 ..ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

..

ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ ﺗﺮک
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد!
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ از ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮدﻩهﺎی ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ در
ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﺮک در ﺷﻬﺮهﺎی ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﯾﻮرش ﺑﺮدﻩ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺒﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٣

ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان:
اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ!

ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻈﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری!
ﺗﮑﺎﻧﺪهﻨﺪﻩﺗﺮ از ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺣﺴﺎس
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و درد را ﻓﺮﯾﺎد زد و ﺧﻮد را
ﺁﺳﻮدﻩ ﯾﺎﻓﺖ!
ﺁﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻬﺎﯾﺖ رذاﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری و دﺳﺘﺂوردی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﻨﺪﯾﺪﻩ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ
اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﺪان ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ و
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
ﺣﺪاﻗﻞهﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
روزﻣﺮﻩﺷﺎن ،هﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ! اﯾﻦ ﻋﮑﺲ
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺠﻠﯽای از ﻧﻬﺎﯾﺖ رذاﻟﺖ
ﻻﺷﺨﻮرهﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﻻﺷﺨﻮر
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،از ﻻﺷﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﻩﮔﺎن
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
واﻗﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﺪ و وﺟﻮدش ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺧﺸﻢ و ﮐﻴﻨﻪ ﺑﻪ
ﻏﺎرتﮔﺮان و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن ﻧﺸﻮد؟

اﯾﻦ ﻋﮑﺲهﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ در و دﯾﻮار
اﺗﺎقهﺎﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ در و دﯾﻮارهﺎی ﮐﻮﭼﻪهﺎی
ﺷﻬﺮهﺎﯾﻤﺎن ﺁوﯾﺰان ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﻘﺎوت و ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری را ﺑﻴﺎد
ﺁرﯾﻢ!
ﺗﺎ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺎد ﺁرﯾﻢ ﮐﻪ ﻻﺷﺨﻮرهﺎ را ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﮔﻞ و ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮﻩ و زد و ﺑﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻴﺮون ﮐﺮد!
ﺗﺎ ﺑﻴﺎد ﺁرﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎی ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼن
ﻣﻔﺖﺧﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را هﺮ روزﻩ در
ﺟﻬﺎن ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﻣﺮوز
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ!

از زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﻤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ  ١٨٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن در اواﯾﻞ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  ۵٠هﺰار ﺗﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﮐﺎر ﺑﻴﮑﺎر ﺷﺪﻩاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮔﺮی رژﯾﻢ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٣

"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 :

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٣

-------------------------------------ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ:
ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Kvein
 Carterﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮدان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ در
ﻋﮑﺲ در ﺣﺎل راﻩ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻏﺬاﺧﻮری در ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩﮔﺎن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در وﺳﻂ راﻩ از
ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻴﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .و ﻻﺷﺨﻮر در ﻋﮑﺲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﮑﺎس ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻻﺷﺨﻮر را ﻓﺮاری دادﻩ و دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ را ﻧﺠﺎت
دهﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﻌﺪهﺎ "ﺟﺎﯾﺰﻩ ﭘﻮﻟﻴﺘﺰر" را ﻧﺼﻴﺐ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺮﻳﻒ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﺎوﺟﺪان ﺑﻮد ،از ﻳﺎدﺁوری ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از ﻣﺼﺎﯾﺐ ﻧﻈﺎم
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری و ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮدان دﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
او در  ٢٧ﺟﻮﻻی  ١٩٩۴ﻳﻌﻨﯽ  ٢ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﭘﻮﻟﻴﺘﺰر ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
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