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ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺟﻠﻮه ای از "دﻣﮑﺮاﺳﯽ" اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﻋﺮاق!

ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻی آن را در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﻣﺒﺮا ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﻮق ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ

اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻣﻮﻫﻦ

داده اﻧﺪ .ادرار ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻀﺮوب و

اﺳﺖ .ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان

ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن اﺳﺮاء ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی

از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ

ﺟﻨﺴﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ،

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ای از رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان در

ﻟﺨﺖ ﮐﺮدن و وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺑﻪ ﺣﺪی ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻼدان و

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت

ﻣﺮد ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﺟﻨﺴﯽ

آﻣﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را واداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ

ﺑﯿﮑﺮان اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان و ...ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ارﻋﺎب ﺟﺰء ﻻﯾﺘﺠﺰای ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺎﯾﺸﺎن ،ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺨﻮف آن را از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ

ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﻪ "اﻓﺮاد" و "ﺑﻌﻀﯽ

ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی

و

اﻧﺴﺎن آزاده ای را ﺑﻪ درد آورده و

ﺳﺮﺑﺎزان" ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از آﻧﻬﺎ

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در

ﺗﻨﻔﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻔﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﻼن

"وﻋﺪه ﻣﺠﺎزات" ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ  -آﻧﻬﻢ در

در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﯿﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ

ﺑﺼﺮه اﺳﺖ ،دژﺧﯿﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و

اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی

ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت)!؟( -ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎﻫﺎی

ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﻣﻮرد

ﺗﻤﺮﯾﻦ "دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "آزادی" آﻧﻬﺎ

ارﺗﺶ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار

در ﻋﺮاق ،ﮔﻮش ﻓﻠﮏ را ﮐﺮ ﮐﺮده

زﻧﺪان

ﻣﺨﻮف

"اﺑﻮﻏُﺮﯾﺐ"

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﺰﺋﯽ
از رﻓﺘﺎر روﺗﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ،در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ.
) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ
در روز  11اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی

زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﭘﻼﮐﺎرد و

ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت،

ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ

ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﺷﺮط
ﮔﻮﻧﻪ

ﺧﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎر

ﺑﺮﮔﺰاری

ﻫﺮ

اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ

زﯾﺮ

راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ

ﺻﺮف "ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" و  ...ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮی از

ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از رﺷﺪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت و

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .در واﻗﻊ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی اﻧﻔﺠﺎری در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ

اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ و

ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه آن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ،

ارﻋﺎب و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ در

ﻧﻈﺮ

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 2

ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮده ای
در آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در
دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  6600ﮐﺎرﮔﺮ را
از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد در  35ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ
اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻧﯿﺰ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺒﻪ  3آورﯾﻞ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم دوﺑﺎره

روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  30ﻣﺎرس ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺎرﮔﺮان

در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه و دﺳﺖ ﺑﻪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی "ﺑﻤﺒﺎردﯾﺮ" در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاج 800

ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ،

دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .روز دوﺷﻨﺒﻪ  26آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری

ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی واﮔﻦ ﻗﻄﺎر

ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی "ﻓﯿﺎت" در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،در

وﻋﺪه ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ "ارﺗﺶ ﻧﻮﯾﻦ
ﺧﻠﻖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ"

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان "ﻓﯿﺎت" ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻗﺮارداد
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﺮده و ﺳﻼح ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻟﯿﺴﺖ "ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی

روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  6آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ در ﻣﺎﻧﯿﻞ

ﺗﺮورﯾﺴﺖ" ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ "ارﺗﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ"

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در روز اول ...
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

آﻧﻬﺎ "ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﻨﻮع!" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ
ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ زﯾﺴﺘﯽ

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘُﺰ "ﮐﺎرﮔﺮ دوﺳﺘﯽ" ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ

ﺧﻮد ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮔﻮﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اول

ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد "ﺟﺎی ﻣﺎ در

ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﺪارد.

ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه" .در ﻣﺴﯿﺮ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اوﺑﺎش و اراذل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺟﺪا از اِﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﯿﺪات اوﻟﯿﻪ ،در روز ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ

ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ از "ﻣﺨﺒﺮاﻟﺪوﻟﻪ" ﺗﺎ "ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن" ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن و ارﻋﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ درآﻣﺪه ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﺎت ﭼﻤﺎق

ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺿﺮب

دار و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺰدور ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ارﻋﺎب و

و ﺟﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ را از راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن و

ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان

ﻫﺠﻮم ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮای

ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن اﻟﻐﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﺠﻮم  ،ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات،

اﺳﻼﻣﯽ دﻫﻬﺎ ﺗﻦ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرک ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل

ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮداده ﺷﺪ.

ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی

ﺗﻈﺎﻫﺮات در اﯾﺮﻟﻨﺪ و آﻟﻤﺎن
در روز ﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن  10ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ﺑﺮای رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ در ﺷﻬﺮ دوﺑﻠﯿﻦ،
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮﻟﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮم ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از  30ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮﻟﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﺷﺎم ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻣﺮﮐﺐ از  16ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای  18اﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ زدوﺧﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن  6ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  2ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  70ﻧﻔﺮ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

و در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن

ای از "دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "آزادی"

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه و

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ

دﺳﺘﮕﯿﺮی "اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن" و ﻣﺮدم

ﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده و ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﻋﺎدی ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﺎم

ﻋﺮاق ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ

ﺷﺎن را ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ

درﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

رﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻓﯽ

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاری از ﺟﺒﻬﻪ

ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در

ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﻧﻨﮕﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اوج ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ

ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ

اﻋﻤﺎل ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر

ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب و

و ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ

و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و اﻋﺪام ﻫﺎی

ﺳﺘﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه و از زﻣﺎن

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ...رﻓﺘﺎر روﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻋﺮاﻗﯽ از

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ

ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ازﺣﺪاﻗﻞ  30ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ

زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺮاد

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دژﺧﯿﻤﺎن

اﺳﺮاء و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ دژﺧﯿﻤﺎن

ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺠﺮوح ﺑﻮده

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ

اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮﻧﺸﺪﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﺳﺮ

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺟﻠﻮه ای از "دﻣﮑﺮاﺳﯽ"...
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

ﺣﻀﻮر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ
ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰدور اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن را زﻧﺪه
زﻧﺪه روی آﺗﺶ ﮐﺒﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ

ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ

اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎدﮔﺎر

رؤﺳﺎی ارﺗﺶ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺟﻨﺎﯾﺎت ارﺗﺶ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻨﻮن آﺳﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺮاﻗﯽ

داوﻧﯿﻨﮓ اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻟﻨﺪن ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در زﻧﺪان ﻫﺎی ﻋﺮاق

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان و اﻓﺴﺮان ﻣﺰدور

ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ

ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ردﯾﻒ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺗﺪاوم آﻧﻬﺎ از

ﻫﻨﻮز ﭘﮋواک ﻋﺮﺑﺪه ﻫﺎی ﺑﻮش و ﺑﻠﺮ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯽ

ﺳﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ

در ﻓﻀﺎ ﺟﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ادﻋﺎ

ﻫﺎی آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎزﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ

اﺳﺖ .ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﮔﻮﯾﺎ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر

آﻣﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد

"دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "آزادی" ای را ﺑﺮای

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان

"رﺳﻤﺎ" ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون

ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﻋﺮاق ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ

وﺣﺸﺘﺰده وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

درز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو

ﮐﻪ در زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺻﺪام

ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺷﻐﺎل وﯾﺘﻨﺎم ،اﻓﺴﺮان

ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺷﮑﻨﺠﻪ و

ﺣﺴﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺣﯿﻮان ﺻﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺟﻠﻮی

ﮐﺸﺘﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰدور

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻣﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ

دورﺑﯿﻦ ،ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه

ﺳﻨﺪ و ادﻋﺎی دﯾﮕﺮی در ﻋﻤﻞ ﺷﻤﻪ

ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی
دال ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮار و ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ و ﺑﯽ
آﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮای

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎی زاﻟﻮﺻﻔﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﻫﯽ ﺟﺰ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ
ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ
از ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﻫﯿﺖ
"دﻣﮑﺮاﺳﯽ" اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺖ و
اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻮس رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و
ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورده ﮐﻪ
از "ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ" اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﺮﻋﻮب ﮔﺸﺘﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﺑﺮای ارﺗﺶ
ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻮرا
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﺸﺘﻨﺎک "ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﭘﻨﻬﺎن"
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای

ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در "ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و

ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ" ﻣﻮرد "ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده" ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،در ﺟﻤﻬﻮری

زاﻟﻮﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،آﻧﻬﻢ ﺗﺤﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ ﮐﺎری و

ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و

زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ

واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻓﻆ آن

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا

ﻣﻘﺎم رژﯾﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮ ﻣﻌﺎون "ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

"ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ" از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﺴﮑﻮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روﺳﯿﻪ ،در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  22آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری در
ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ ﺑﺮ آراﻣﮕﺎه ﻟﻨﯿﻦ 134 ،اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺒﯿﺮ

آﻣﺎر دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را
اﺣﺘﺴﺎب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ آﻣﺎر
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺷﺐ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

ﻫﺠﻮم ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ "ﺟﺒﻬﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ"

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.fadaee.org/

در ﺗﺎرﯾﺦ اول آﭘﺮﯾﻞ  ،2004ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک،
دﻓﺎﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاداران "ﺟﺒﻬﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ" را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داده و ده ﻫﺎ
ﺗﻦ از ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ" دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﺒﻬﻪ ی رﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﻠﻪ ی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺿﺒﻂ وﺳﺎﺋﻞ آﻧﺎن،
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ ی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﻨﺎد ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺣﺎل

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/

ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﺑﻪ "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﻫﺠﻮم
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آزادی ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ راﯾﺞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اروﭘﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده
و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و دﻣﮑﺮات و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را اوج ﺗﺎزه ای داده اﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ "ﺟﺒﻬﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ" و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺿﺒﻂ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ.

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻫﻠﻨﺪ
روز ﺷﻨﺒﻪ  10آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻠﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
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ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
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زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 4
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﺘﯿﺰی ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ،ﺑﯿﺶ از  26ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ از ﻫﻠﻨﺪ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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