کيوان سابگی دومين سرباز سابق جنگ عراق و افغانستان به خاطر ضربات
وحشيانه پليس اوکلند در بيمارستان تحت جراحی پارگی طحال قرار گرفت
پليس فاشيست آمريکا ،انگلستان ،تونس ،مصر ،ليبی ،سوريه ،يونان و جمھوری اسالمی يک ماموريت دارند! سرکوب
مخالفين ،اعمال ديکتاتوری طبقه سرمايه داری عليه بشريت ستمکش و استثمار شده ،حفظ قدرت دولتی و نظام سرمايه
داری.
اين است مفھوم دمکراسی تحت نظام سرمايه داری !
اينجا خيابان و زندان شھر اوکلند آمريکا است ،نه خيابان و زندانھای تھران تحت کنترل پليس ضد شورش و بازجويان و
اوباشان جمھوری اسالمی!

شکنجه فيزيکی و روحی زندانيان سياسی و عقيدتی يک نرم و راھکار معمولی در تمام خيابان ھا و زندان ھای تحت نظام
سرمايه داری جھان است! چه خيابان تھران و اھواز و تبريز و در کھريزک و اوين تھران باشد ،چه در زندان آمريکايی
گوانتانوما ،و چه در زندان ابوقريب عراق باشيد .يا در زندان اوکلند آمريکا! فرق نمی کند ،نرم يکی است!
ارتش دائمی ،پليس و زندان آلت ھای عمده اعمال زور و سرکوب مخالفين در دست طبقه حاکمه است...
کيوان سابگی دومين سرباز سابق جنگ عراق و افغانستان به خاطر ضربات وحشيانه باتون پليس اوکلند در بيمارستان
تحت جراحی پارگی طحال قرار گرفت .
ھم اکنون کيوان سابگی ) (Sabehgiکه در عراق و افغانستان خدمت کرده است ،در بخش مراقبت ھای ويژه بعد از عمل
اضطراری پارگی طحال بستری است .او می گويد که توسط پليس نزديک مرکز جنبش اشغال وال استريت اوکلند مورد
ضرب و شتم قرار گرفته بود ،دستگير و سپس به زندان فرستاده می شود ،او می گويد در زندان شدت درد معده اش به
حدی بود که نمی توانست روی پايش بايستد .و با وجود درد معده شديد ،پليس تا  ١٨ساعت از انتقال او از زندان به
بيمارستان خوداری کرد .و زمانيکه روی دست و زانو خود را به پشت درب سلول زندانش رساند و تقاصای کمک کرد.
پليس درب را باز می کند و او که ھمچنان بروی دست و زانو خود را کشان کشان برای استفاده از توالت به سلول بغلی
می فرستد .اما راه لوله توالت بغلی نيز گرفته است .او به مدت  ٤ساعت در ھمان وضعيت در اين توالت به حالت اغما از
شدت درد به حال خود رھا می شود ،تا اينکه نرس را خبر می کنند و او می گويد کيوان بايد به بيمارستان متقل شود!
سابگی که  ٣٢سال دارد ،دومين سرباز سابق جنگ عراق است که به دنبال شرکت در تظاھرات اوکلند در بيمارستان
بستری است .اسکات اولسن يکی ديگر از سربازان سابق ضد جنگ شرکت کننده در جنگ عراق که از فعالين جنبش
اشغال وال استريت اوکلند بود ،که در تاريخ  ٢٥اکتبر توسط پوکه گلوله گاز اشک آور پليس جمجمه اش شکست
توسط برھان عظيمی شنبه ٠٥ ,نوامبر  ٢٠١١در فيس بوک انتشار يافت

لينک و متن خبر منتشر شده در روزنامه گاردين به زبان انگليسی در مورد کيوان سابگی

http://apps.facebook.com/theguardian/world/2011/nov/04/occupy-oakland-second-veteran-injured?fb_ref=U-610EkbNbCwKp4dB_IsyoZR-CFCONX01FRS336exXXX&fb_source=other_multiline&fb_action_types=news.reads

Occupy Oakland: second Iraq war veteran injured after police clashes
Kayvan Sabehgi in intensive care with a lacerated spleen after protests in Oakland, a week after
Scott Olsen was hurt. He says police beat him with batons

A second Iraq war veteran has suffered serious injuries after clashes between police and Occupy
movement protesters in Oakland.
Kayvan Sabehgi, who served in Iraq and Afghanistan, is in intensive care with a lacerated spleen.
He says he was beaten by police close to the Occupy Oakland camp, but despite suffering
agonising pain, did not reach hospital until 18 hours later.
Sabehgi, 32, is the second Iraq war veteran to be hospitalised following involvement in Oakland
protests. Another protester, Scott Olsen, suffered a fractured skull on 25 October.
On Wednesday night, police used teargas and non-lethal projectiles to drive back protesters
following an attempt by the Occupy supporters to shut down the city of Oakland.
Sabehgi told the Guardian from hospital he was walking alone along 14th Street in central
Oakland – away from the main area of clashes – when he was injured.
"There was a group of police in front of me," he told the Guardian from his hospital bed. "They
told me to move, but I was like: 'Move to where?' There was nowhere to move.
"Then they lined up in front of me. I was talking to one of them, saying 'Why are you doing this?'
when one moved forward and hit me in my arm and legs and back with his baton. Then three or
four cops tackled me and arrested me."
Sabeghi, who left the army in 2007 and now part-owns a small bar-restaurant in El Cerrito, about
10 miles north of Oakland, said he was handcuffed and placed in a police van for three hours
before being taken to jail. By the time he got there he was in "unbelievable pain".
He said: "My stomach was really hurting, and it got worse to the point where I couldn't stand up.
"I was on my hands and knees and crawled over the cell door to call for help."
A nurse was called and recommended Sabehgi take a suppository, but he said he "didn't want to
take it".
He was allowed to "crawl" to another cell to use the toilet, but said it was clogged.
"I was vomiting and had diarrhoea," Sabehgi said. "I just lay there in pain for hours."

Sabehgi's bail was posted in the mid-afternoon, but he said he was unable to leave his cell
because of the pain. The cell door was closed, and he remained on the floor until 6pm, when an
ambulance was called.
He was taken to Highland hospital – the same hospital where Olsen was originally taken after
being hit in the head by a projectile apparently fired by police.
Sabehgi was due to undergo surgery on Friday afternoon to repair his spleen, which would
involve using a clot or patch to prevent internal bleeding.
Thousands of protesters had attended the action in Oakland on Wednesday, taking over the
downtown area of the city and blockading Oakland's port.
As demonstrations continued near the camp base at Frank H Ogawa plaza during the evening, a
group of protesters occupied a disused building on 16th Street at around 10.30pm, with some
climbing up onto the roof.
There had been little police presence during the day, but more than 200 officers arrived after
11pm. Some protesters had set fire to a hastily assembled barrier at the corner of 16th Street and
Telegraph, in a bid to prevent access to the occupied building, but police drove demonstrators
away from 16th Street using tear gas, flashbang grenades, and non-lethal rounds.
Sabehgi said he had not been in the occupied building, and was walking away from the main area
of trouble when he was injured.
He said he had his arms folded and was "totally peaceful" before being arrested.
A spokeswoman for Highland hospital confirmed Sabehgi had been admitted. Oakland police
were not immediately available for comment

ھيئت حاکمه آمريکا اين طرفداران بن علی و حسنی مبارک و تمامی رژيم ھای ديکتاتور کشورھای مختلف ،از بيم ھمه گير شدن
جنبش اشغال وال استريت در آمريکا در شھرھای مختلف با استفاده از نيروی پليس و ضد شورش و با استفاده از باتون ،گاز اشک
آور حمله را آغاز کرده است .تا کنون در  ٢شھر آمريکا)اوکلند -کاليفرنيا و آتالنتا -جورجيا( جوانان شورشگر از پارک و مراکز
مبارزات جمعی شان بيرون شده اند .اين نمودی از اين حقيقت است که دمکراسی در آمريکا در خدمت حفظ منافع و از آن  ١درصد
است! و به  ٩٩درصد از طرف طبقه سرمايه دار آمريکا ديکتاتوری اعمال می شود.

اسکات والسون توسط رفقای ھمرزمش به بيمارستان متقل می شود.

اعتصاب عمومی جنبش وال استريت در اوکلند بندر اوکلند را تعطيل کرد!
جنبش وال استريت در اوکلند کاليفرنيا ديروز چھارشنبه  ٢نوامبر با پشتيبانی اتحاديه کارگران بندر اوکلند ،بندر اوکلند که
پنجمين بندر بزرگ در آمريکا است را بطور کامل تعطيل کرد .آموزگاران ،محصلين ،و کارگران به ھمراه فعالين محيط
زييست و جوانان از ھر گروه اجتماعی و منشاء طبقاتی و مبارزين انقالبی راديکال در اين اعتصاب عمومی شرکت
کردند .اين راھپيمايی از تاالر شھر)سيتی ھال( شروع گشت و در ادامه به بندر اوکلند روان گشت .

کسانی که تصميم گرفته بودند فقط نيم روز کار کنند بعدآ با اشتياق تمام محل کار شان را ترک کردند ) اعتصاب نمودند( و
به اين جنبش پيوستند .سخنرانی ھای تھييج کننده و راديکال در مرکز تاتر اوکلند و در ھر خيابانی در باالی ھر کاميونی
ايراد می شد .از ھر سکوئی برای سخنرانی استفاده شد .اين سخنرانی ھا از يک سو به عزم و تھاجمی بودن اين توده
ھای درگير اين اعتصاب عمومی افزود ،و از سوی ديگر پليس و نيروھای ضد شورش سرفدار يک در صدی ھا را در
موضع دفاعی و کيش و مات قرار داد! دھھا ھزاران نفر ) به گفته ای  ٧٠٠٠نفر( از تظاھرات کنندگان پس از عبور از
مرکز شھر شاھراه و راه ھای ورودی و خروجی اين بندر را با ديوار توده ای )و ھمچنين با پارک کردن ماشين ھايشان
در نقاط حساس اين بندر ( مسدود کردند! اين يک پيروزی تاکتيکی برای اين جنبش بود.
اين جنبش بعد از تعطيل کردن کامل بندر اوکلند به جشن و سرور ) کنسرت(ھم پرداخت.
تاثير اين حرکت )تعطيل کردن بندر اوکلند( آمريکا آنچنان بود که روزنامه ھا مجبور به انعکاس خبر اين جراھپيمايی توده
ای که از مرکز شھرداری ) سيتی ھال( شروع گشت در ادامه به شاھراه ورودی بندر اوکلند رسيد .
اين تاکتيک برای انعکاس اخبار مبارزاتی جنبش وال استريت اوکلند ھم بعد بين المللی داشت و ھم بعد ملی .
اين تاکتيک تودھنی محکمی بود به شھردار و پليس اوکلند که ھفته قبل با يورش وحشيانه به اين جنبش در اوکلند بيش از
 ١٠٠نفر را پس از کتک زدن دستگير کردند ،و يکی از سربازان تشکل "جانبازان طرفدار صلح و سربازان سابق جنگ
عراق بر عليه جنگ" -Veterans for Peace and Iraq Veterans Against the War -به نام اسکات اولسن
که در اين جنبش فعاليت می کرد را به شدت زخمی نمود .شدت جراحات وارده به مغز او به حدی است که او ھمچنان در
حالت اغما در بخش مراقبت ھای اضطراری بيمارستان اوکلند بستری است .تاکتيک بستن بندر اوکلند مانند تاکتيک بستن
پل بروکلين در  ١اکتبر توسط جنبش وال استريت در نيويورک بود .سکوت رسانه ھای طرفدار )مين استريم مديا( ھيئت
حاکمه آمريکا را شکست .در عين حال نبايد فراموش کرد که جناح ھای مختلف ھيئت حاکمه آمريکا بخصوص جناح
فاشيست مسيحی آن ،اين جنبش را بيان جوانانی ھيپی و جانوران اھل پارتی (جشن و کنسرت!( عده ای بيکار و تنبل که
دارند با ھم حال می کنند (منظور اين بيشرفھا انگ زدن به زنان و مردان مبارز اين جنبش است( معرفی می کنند.
در عين حال بی بی سی بريتانيا با دروغگويی و توھم پراکنی در مورد خبر بسته شدن بندر اوکلند به خدمات شايانش به
سرمايه داری جھانی ھمچنان ادامه می دھد .از اين کارگزاران ھيئت حاکمه بريتانيا بيش از اين توقع نيست.
توسط برھان عظيمی پنجشنبه  ٠٣نوامبر  ٢٠١١در فيس بوک انتشار يافت.
يکی از لينکھای خبر بستن بندر اوکلند)از طرف خبرگزاری "اسوشيتد پرس(" که تقريبا اين خبر را بدرستی انعکاس داده
است ) البته به اجبار ديوار توده ای مردم ستم کش و استثمار شده اوکلند( اين است:
Occupy rally shuts down shipping port indefinitely
http://news.yahoo.com/occupy-rally-shuts-down-shipping-port-indefinitely-062334964.html

