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  سرمقالهسرمقاله

   "هدفمند كردن يارانه ها"

  !جديدي براي چپاول توده هاطرح 

طرح دولت ، يورش وحشيانه ديگري به حقوق و دستمزد كارگران و زحمتكشان ... 

بوده و وسيله اي جهت سر شكن كردن هر چه بيشتر بار بحرانهاي نظام ظالمانه حاكم 

بر دوش توده هاي ستمديده ايران است، امري كه در صورت تصويب شدن، شرايط 

عملي كردن اين . آنچه كه هست هم دهشتناك تر خواهد نمودزندگي آنها را از 

طرح به اعتراضات و شورشهاي مردمي دامن خواهد زد؛ و به همين دليل برخي از 

 بواسطه "مشكالت جدي در جامعه"نمايندگان مجلس رژيم در وحشت از بروز 

الرضا موسي براي نمونه . اجراي اين طرح، به بقيه همپالگيهاي خود هشدار مي دهند

  هر گونه اختالل در قانون مديريت": نماينده مجلس رژيم در اين باره گفت ثروتي

خدمات كشوري، خطر بالقوه اي است كه تجمع هاي كارگري و كارمندي را در پي 

  ����٢   ...    ".اتفاق به هيچ وجه غيرمنتظره نخواهد بود دارد و اين

  !"چنبره ساواك"ئي خلق در چريكهاي فدا: در افشاي ادعاي وزارت اطالعات
 �� 	
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  در صفحات ديگر
ي نقش دولت فرانسه در نسل كـش       ●

 17 .........................  در رواندا

جلوه اي ديگر از همكـاري فـرخ          ●

نگهــدار بــا رژيــم جمهــوري    

    19............................  اسالمي

ــمبل  ● ــاي خوشــه اي، س بمــب ه

  14.. ..........ددمنشي سرمايه داري 

آفتاب در خاوران هيچگاه غـروب       ●

  16.. .....................نخواهد كرد 
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طرح تحول " دي ماه اليحه 10روز سه شنبه 

 در حضور " هدفمند كردن يارانه ها" يا "اقتصادي

احمدي نژاد، رئيس جمهور رژيم، به مجلس ارائه شد 

تا پس از تصويب بصورت قانون درآمده و جهت 

در صورتي كه اين . اجرا در اختيار دولت قرار گيرد
ب مجلس به صورت قانون اليحه ضد خلقي با تصوي

درآيد، در اثر عواقب عملي آن بدون شك ماشاهد 

تغييرات منفي بزرگي در سطح زندگي بخور و نمير 

ميليونها تن از اقشار زحمتكش و بويژه كارگران 

دولتمردان دولت احمدي نژاد . ستمديده خواهيم بود

كه در ريخت و پاش و اسراف دست همه همپالگيهاي 

ري اسالمي از پشت بسته اند در خود را در جمهو

فريبكارانه از ضرورت جلوگيري  مقدمه اليحه مزبور

دستورات " بر اساس "مسلمانان" كه " اسراف"از
، داد سخن "منع شده اند" از آن "دين مبين  اسالم 

داده و به روي خود نمي آورند كه دولت خود آنها 

 كننده كشور مي باشد و اگر "اسراف"بزرگترين 

است از اسراف جلوگيري شود، نه فقط دولت قرار 

خود آنان بلكه اساساً رژيم جمهوري اسالمي بايد از 

  .قدرت ساقط و سرنگون شود

   

اليحه ضد مردمي اخير در شرايطي به مجلس ارائه مي 
شود كه همگان بياد دارند كه يكي از وعده هاي 

انتخاباتي احمدي نژاد در زمان انتخابات رياست 

.  بر سر سفره مردم بود"پول نفت"وردن جمهوري، آ

ولي امروز همگان نتايج عملي آن تبليغات فريبكارانه 

را پس از گذشت سه سال از زمامداري وي به عينه 

ديده و يا با پوست و گوشت خود آنرا لمس مي 

بر عكس ادعاهاي رياكارانه احمدي نژاد هر . كنند

 ها نيامد كس مي بيند كه نه تنها پول نفتي بر سر سفره

بلكه با افزايش روزمره قيمتها و گراني سرسام آور 

بهاي مواد غذائي، قدرت خريد مردم بطور محسوسي 

نزول كرده و سفره كم رونق آنها خالي تر از گذشته 
درست به همين خاطر است كه امروز . گرديده است

وعده هاي سابق احمدي نژاد به يكي از لطيفه هاي 

اين لطيفه ها به . ده استرايج در كشور تبديل ش

خصوص در زماني صورت مي گيرد كه آن موجود 

حقير، عليرغم همه واقعيت هاي غير قابل انكار، دست 

از تبليغات فريبكارانه بر نداشته و دو باره مدعي شده 

كه با ارائه اليحه اخير قصد دارد جهت برقراري 

، پرداخت نقدي را جايگزين "عدالت اقتصادي"

احمدي نژاد و دولتش كه در .  دولتي نمايديارانه هاي
حيف و ميل اموال مردم و دزديهاي ميلياردي شاهكار 

هائي آفريده اند كه در تاريخ دزديهاي دولتي بي 

و در حالي كه با پيشبرد سياستهاي  )1(سابقه بوده

اقتصادي ضد كارگري خود بر فاصله فقير و غني به 

رعتي بيش از طرز شتابناكي افزوده وجامعه را با س

گذشته قطبي تر ساخته اند، حال با  علم كردن پرچم 

، كارزار ديگري براي مردم "عدالت اقتصادي"

فريبي راه انداخته و در نقش گربه عابد، منزه نمائي 
چنين دولتي  مدعي است كه مي خواهد با . مي كنند

هدفمند كردن يارانه هاي دولتي به هر خانوار كم 

قد پرداخت كرده و اجازه ندهد درآمد مقداري پول ن

كه ثروتمندان از سوبسيد هاي دولتي به ضرر خانواده 

هفت "هاي كم درآمد كه در  نمودار هاي اقتصادي 

 را تشكيل مي دهند، استفاده كنند تا به "دهك اول

    . را بر قرار سازند"عدالت اقتصادي"اين ترتيب 

  

اي با نگاهي به اليحه مورد بحث بهتر مي توان ادع

فوق و معناي واقعي اهداف دولت احمدي نژاد را از 

 كردن يارانه ها روشن ساخته و "هدفمند"به اصطالح 

نشان داد كه در چارچوب رژيم ضد خلقي جمهوري 
اسالمي  به مثابه حافظ نظام سرمايه داري حاكم ، 

 چه " اسراف" و جلوگيري از"عدالت اقتصادي"

  .معنائي پيدا مي كند 

  

ل اليحه مزبورتاكيد گرديده كه دولت در ماده او

. مجاز است قيمت حامل هاي انرژي را اصالح كند

 در جمهوري اسالمي پيشاپيش "اصالح"البته معناي 

حامل هاي "روشن است، يعني آزاد كردن قيمت هاي 

 كه اين امر جز افزايش بي رويه قيمت كاال "انرژي
ول در طرح اليحه تح. هاي مزبور معناي ديگري ندارد

قيمت فروش داخلي ": اقتصادي آمده است كه 

بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و 

ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و 

اي تعيين شود كه  گونه شرايط اقتصادي كشور به

حداكثر پس از سه سال از ابالغ اين قانون قيمت 

هاي  قيمتهاي يادشده كمتر از نود درصد از  حامل

شامل (هاي مترتب فوب خليج فارس با احتساب هزينه

) حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني
 بنابراين بر اساس اين طرح قرار است در ". نباشد

عرض سه سال قيمت نفت و گاز و  مشتقات آنان به 

 در صد قيمتهاي رايج در منطقه خليج فارس 90سطح 

 شدن اين طرح، قيمت ها واضح است كه با اجرا. برسد

تازه، افزايش قيمت تنها . شديدا افزايش خواهد يافت

به بهاي نفت و مشتقات آن محدود نشده و در ماده 

هاي بعدي اين اليحه به دولت اجازه داده مي شود كه 

به همين ترتيب قيمت برق،آب و سرويس هاي مربوط 
 در 75به  فاضالب را در فاصله اي سه ساله به سطح 

از همين جا معناي عملي . قيمتهاي منطقه برساندصد

 دولت احمدي نژاد روشن مي "تحول اقتصادي"

دولت احمدي نژاد از  تحول اقتصادي منظوري . شود

جز حذف سوبسيد هاي دولتي و رساندن بهاي 

كاالهائي كه بطور سنتي توسط دولت تعيين مي شد، 

به سطح قيمتهاي رايج در بازار منطقه خليج فارس 

 "هدفمند كردن يارانه ها"

  !طرح جديدي براي چپاول توده ها
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در سيستم اقتصاد ي ايران كه بخش بزرگي از . ندارد

آن دولتي است تا كنون  رسم بر اين بوده كه دولت 

 كه از ارز حاصل از -با استفاده ازمنابع درآمد خود

فروش نفت و مالياتهائي كه از مردم اخذ مي كند و 

همچنين سودي كه از شركتهاي دولتي به دست مي 

 قيمت كاالهائي كه با پرداخت مابه التفاوت -آيد

شامل سوبسيد مي شدند با قيمتهاي واقعي، از رشد 
سريع قيمتها جلوگيري كرده و زندگي را براي 

بخشهاي وسيعي از مردم كه به دليل فقر و كمي در 

آمد كمرشان در زير بار تامين زندگي خم شده است 

اما حال كساني كه مدعي بودند . تحمل پذيرتر نمايد

فت را به سر سفره مردم بياورند با مي خواهند پول ن

وقاحت تمام در حال نقشه كشي براي دزديدن همان 

شندرغازي هستند كه به اين طريق بدست مردم مي 

در واقع بخشي از حقوق آنها را تشكيل مي رسيد و 

  .داد
در صورتي كه اين اليحه در مجلس تصويب شود و 

ه يارانه هاي دولتي حذف گردد بطور طبيعي قيمت هم

كاالهائي كه مشمول سوبسيد مي شدند افزايش يافته و 

تورم افسار گسيخته كنوني را بطور وحشتناكي 

واضح است كه نتيجه عملي اين . افزايش خواهد داد

وضع فشار هر چه بيشتر به    كارگران و زحمتكشان 

مي باشد كه هم اكنون هم بر اساس آمار هاي دولتي 

ي مي كنند و اكثريتشان در زير خط فقر زندگ

همچنين در نتيچه چنان سياستي تعداد هر چه بيشتري 
از خانواده هاي كم در آمد به زير خط فقر كشانده 

از آنجا كه خود طراحان كامالً به معناي  .خواهند شد

واقعي طرح خود واقف بوده و مي دانند كه پياده 

شدن آن چه اثرات وخيمي در زندگي اكثريت مردم 

 گذاشت، ظاهراً به چاره جوئي ايران بجا خواهد

پرداخته و اعالم كرده اند كه دولت مبالغي كه از 

طريق لغو يارانه هاي دولتي نصيب اش مي شود را در 

صندوقي ريخته و سپس با باز كردن حساب بانكي 
براي خانواده هاي كم درآمد از اين صندوق ماهانه 

مبلغي به حساب آنها واريز خواهد كرد تا به قول 

احان طرح مزبور اين خانواده ها قادر شوند با طر

افزايش قيمتها كه بطور طبيعي پيش خو اهد آمد 

شكي نيست كه حتي اگر چنين وعده اي . مقابله نمايند

هم عملي شود، اين امر هرگز نمي تواند جبران كننده 

دستبرد بزرگي شود كه دولت احمدي نژاد با چنان 

نجديده ايران مي طرحي به سفره اكثريت توده هاي ر

در حالي كه مردم ايران بنا به تجارب عيني خود .  برد

از دولت هاي ضد خلقي اي نظير دولت احمدي نژاد، 

پيش بيني مي كنند كه آنچه هم در اين ميان فورا 

عملي خواهد شد و قسمت نقد طرح را تشكيل مي 

دهد، همانا لغو سوبسيد هاي دولتي خواهد بود؛ و 

ني دادن وجهي به خانواده هاي كم بخش نسيه آن يع

درآمد با توجيهات و بهانه هاي مختلف به طاق نسيان 
اتفاقاً، هنوز طرح دادن وجهي به . سپرده خواهد شد

خانواده هاي كم در آمد تصويب نشده، خود 

دولتمردان رژيم فرياد برآورده اند كه دولت چنين 

 نفر پولي ندارد كه بخواهد ماهانه در اختيار ميليونها

اين را نيز مردم ايران ! خانواده كم درآمد قرار دهد

مي دانند كه حتي اگر چنان طرحي به مورد اجرا 

گذاشته شود، پرداخت نقدي يارانه كه الزاما بايد از 

طريق بوركراسي فاسد دولتي انجام شود، تنها زمينه 

جديدي براي دزدي و چپاول حقوق مردم بوجود 
  . خواهد آورد

  

ي كه خود طراحان مي پذيرند كه با عملي در شرايط

شدن طرح مزبور  قيمتها شديدا افزايش خواهد يافت، 

 آن طرح، نكته اي 13قابل توجه است كه در ماده 

مطرح شده است كه ماهيت ضد خلقي آن را با وضوح 

طرح فوق كه . هر چه بيشتري به نمايش مي گذارد

ت عدال"البته همان طور كه ديديم مدعي برقراري
 خود تأكيد مي كند 13 مي باشد، در ماده "اقتصادي

كه دولت ملزم به افزايش حقوق كاركنان خود 

 آن طرح بيان 13عين مطالبي كه در ماده . نخواهد بود

الزام افزايش حقوق كاركنان ": شده چنين است

قانون برنامه ) 150(هاي اجرايي موضوع ماده  دستگاه

) 125( آن و ماده وتبصره) 64(چهارم توسعه و مواد 

قانون ) 41(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 

االجرا خواهد  كار از زمان اجراي اين قانون موقوف

شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابالغ، 
هاي اجرايي موردنياز اين  نامه شود و ساير آئين لغو مي

ور  ماه، به پيشنهاد وزارت ام2قانون حداكثر پس از 

اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، 

ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت  معاونت برنامه

توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به 

  ". تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

همان طور كه مالحظه شد، در صورت تصويب چنان 

 شدن قوانيني كه بر "موقوف االجرا"اليحه اي و 

افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان حكم 
 150 قانون كار و ماده 41براي مثال  ماده (مي كند

، مسئله افزايش ساالنه حداقل )قانون برنامه چهارم

حقوق كارگران و كارمندان كنار گذاشته شده  و در 

شرايطي كه رشد روزافزون تورم قدرت خريد 

 ساعت به كارگران و كارمندان را روزانه و حتي

ساعت كاهش مي دهد، دولت به بهانه هدفمند كردن 

يارانه ها از باال رفتن دستمزد كارگران و زحمتكشان با 

مي دانيم كه شوراي . وقاحت جلوگيري خواهد نمود

عالي كار بطور رسمي وظيفه دارد كه هر سال با توجه 
به نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي، حداقل 

ان را افزايش دهد؛ و باز هم مي دانيم دستمزد كارگر

كه در تمام سالهاي سلطه جمهوري اسالمي، مقدار اين 

. افزايش خيلي كمتر از نرخ واقعي تورم بوده است

خود به اصطالح نماينده براي مثال در حاليكه 

 ":كارگران در شوراي عالي كار اعتراف مي كند كه 

 ه، بايدبا توجه به سبد هزينه خانوار در سال گذشت

 " هزار تومان اعالم مي شد800 -700متوسط مزد 
اما مي دانيم كه شوراي عالي كار حداقل دستمزد را 

 تومان در ماه تعيين نمود؛ 219600 مبلغ87براي سال 

يعني يك سوم آنچه بايد قانونا به كارگران داده مي 

حال با توجه به اين واقعيت بهتر مي توان فهميد . شد

 "موقوف االجرا"احمدي نژاد براي كه تالش دولت 

عدم تعيين حداقل قانون كار و ) 41(ماده كردن 

دستمزد براي كارگران بطور ساالنه، براي چيست و  

��ش :�رزات �)د1 ه�! ,�=ی� A]� ر�2 و 
 Oر&�12 ای�ان ��ا! رژی WF �� ن�+
	 ='])ر �� �N}	 از C&5;)ر! ا+
'�5ی(2��ن  �8 در �)رت �5H	 �2ن 
 !��Iح >)ق از =ن ه�2ار 	 ده(2، ا

/25! +2! ا&%؟ +)اب ه� �K ���2، ا
 	GF�]5ه�5 ه�2ار ه�! ه OS���H اد~'

�	 ا�� �g روز" ه�یY  ����2 دارد �� / �� 
�'12 ���2 ای< �Iح ��ی2  > %(D/ �5H

 ��ا! در� �Kاj	 K(�< �����5H." 2	 �)د
 !��Z/ 1�;�	 =ن هO از &)! �NI�7 و
 %&�;�2K)ن ا/25! '~اد ���2 دا',% �� 

	��5Fو �(2وق ��< ا 	'�;+ g'�� �� ،9)ل 
�	، از ,�Fی��];O +;�ن ا 	F�دو ار��ن 
	 A)ا&�� ا'2 �� در �Hض C&5;)ر! ا+

". ه�5 را��'� ه� /�ف �)د"&� &�ل ���2 
 Oرژی 	G�ای< ا� �� A)د ��ر د��G وا�,
�;� را ���% ,�F���]	 �� اC&5;)ر! ا+
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اين امر در زندگي واقعي كارگران و زحمتكشان چه 

  . تأثيري خواهد گذاشت

  

نكته ديگري كه در مورد طرح مزبور بايد مورد توجه 

ر شرايطي كه همه قرار گيرد، آن است كه د

كارشناسان اقتصادي رژيم تاكيد دارند كه در صورت 

اجراي اين طرح قيمتها شديدا افزايش خواهد يافت، 
اما در باره حد اين افزايش، تخمين هاي مختلفي مي 

مثالً در ميان كارشناسان اقتصادي در جمهوري . زنند

 درصدي تورم پس از 35اسالمي، برخي از افزايش 

برخي هم مانند مزبور سخن مي گويند؛ و اجراي طرح 

محمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز 

تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

نقدي كردن يارانه ها، شاهد تورم "معتقدند كه با 

 همين واقعيت ". درصدي در كشور خواهيم بود550

 نمودن "موقوف االجرا"جنبه ديگري از معناي 
يش دستمزدها و حقوق كاركنان دولت و قصد افزا

واقعي دست اندر كاران طرح فوق را بيشتر بر مال مي 

 از طرف ديگر با توجه به افزايش ناگهاني . كند

 در صد بلكه رقم خيلي پائين 550 اگر نه رقم -تورم

 روشن است كه - در صد هم باشد35تر يعني 

اي پرداخت نقدي يارانه به هيچ وجه نمي تواند ج

يك موضوع ديگر هم در . افزايش قيمتها را پر نمايد

اينجا مطرح است و آن اين كه هنور در مورد اينكه 

دولت در ازاء حذف يارانه ها چه مبلغي قرار است به 
حساب خانواده هاي كم درآمد بريزد، هيچ كس 

 هزار تومان در 19ظاهراً از رقم هاي . چيزي نمي داند

ن دم زده مي شود كه اگر تازه ماه تا پنجاه هزار توما

همين باالترين رقم را هم در نظر گيريم متوجه مي 

شويم كه با در نظر گرفتن افزايش قيمت نفت و گاز و 

برق و آب و اين امر كه با باال رفتن قيمت آن كاالها، 

بهاي ديگر كاال ها نيز افزايش خواهد يافت، پس 

 خانواده مبلغي كه به عنوان وجه دولتي ممكن است به
هاي كم در آمد داده شود، هرگز پاسخگوي اين 

افزايش نخواهد بود و اين خانواده ها كه در واقع 

اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي دهند كمرشان 

  .زير بار افزايش قيمت ها شكسته خواهد شد

با توجه به آنچه كه گفته شد روشن است طرح دولت 

حقوق و احمدي نژاد، يورش وحشيانه ديگري به 

دستمزد كارگران و زحمتكشان بوده و وسيله اي 

جهت سر شكن كردن هر چه بيشتر بار بحرانهاي نظام 

ظالمانه حاكم بر دوش توده هاي ستمديده ايران است، 

امري كه در صورت تصويب شدن، شرايط زندگي 

آنها را از آنچه كه هست هم دهشتناك تر خواهد 

 به اعتراضات بدون شك عملي كردن اين طرح. نمود

و شورشهاي مردمي دامن خواهد زد؛ و به همين دليل 

هم هست كه برخي از نمايندگان مجلس رژيم در 
 بواسطه "مشكالت جدي در جامعه"وحشت از بروز 

اجراي اين طرح، به بقيه همپالگيهاي خود هشدار مي 

 نماينده مجلس موسي الرضا ثروتيبراي نمونه . دهند

 هر گونه اختالل در قانون " :رژيم در اين باره گفت

خدمات كشوري، خطر بالقوه اي است كه  مديريت

 تجمع هاي كارگري و كارمندي را در پي دارد و اين

   ".اتفاق به هيچ وجه غيرمنتظره نخواهد بود

آيا خطر رشد و گسترش مبارزات توده هاي جان به 

لب رسيده ايران براي رژيم جمهوري اسالمي آنطور 

نمايندگان مجلس در صورت عملي شدن كه بعضي از 

طرح فوق از آن هشدار مي دهند، امري جدي است؟ 
جواب هر چه باشد، احمدي نژاد عليرغم همه هشدار 

 حتي اگر يك "هاي همپالگي هايش  تاكيد دارد كه 

 به عمر حكومت من مانده باشد اين طرح بايد روز

 براي درك چرائي چنين تاكيد و ."عملي شود

آن هم از سوي مهره حقيري چون احمدي قاطعيتي 

نژاد بايد دانست كه مدتهاست كه بانك جهاني و 

صندوق بين المللي پول، دو ارگان مالي مهم جهان 

امپرياليستي، از جمهوري اسالمي خواسته اند كه در 
اين . "همه رايانه ها حذف شود"عرض سه سال بايد 

المي امر كه خود بار ديگر وابستگي رژيم جمهوري اس

به امپرياليستها را ثابت نموده و دليلي بر اين واقعيت 

است، نشان مي دهد كه قاطعيت امثال احمدي نژاد از 

كجا نشات گرفته و چگونه جالدان حاكم در جهت 

اجراي سياستهاي ديكته شده اربابان خود ابائي ندارند 

كه زندگي را بر مردم ما از آنچه هست نيز سياه تر 
   . كنند

بانك جهاني و صندوق بين المللي جه به دخالت با تو

 در امور رژيم  هاي وابسته اي نظير رژيم پول

جمهوري اسالمي، بايد دانست كه طرحي كه توسط 

 "تحول اقتصادي"دولت احمدي نژاد در راستاي خط 

اين دولت امروز در دستور كار قرار گرفته از آنجا 

 هاي كه ريشه در توصيه ها و در خواستهاي ارگان

امپرياليستي مذكور دارد، به هيچوجه ابتكاري نيست 

كه دست اندر كاران دولت احمدي نژاد خود به آن 

ويژه ايران نيست، اساساً اين طرح . دست زده باشند

بلكه نسخه اي است كه نهادي هاي فوق براي اكثر 

در همين . كشورهاي تحت سلطه تجويز نموده اند

يترز، سام بودمن وزير راستا هم بود كه به گزارش رو
انرژي امريكا درسفري به ژاپن از همه كشورها 

با . خواست كه سوبسيد مواد سوختي را حذف نمايند

توچه به چنين واقعيتي است كه مي بينيم كه در 

پاكستان و اندونزي و در كشورهاي ديگري نيز كه 

رژيم هاي وابسته به امپرياليسم در رأس كار قرار 

هدفمند كردن "ز حذف سوبسيد ها و دارند، يكباره ا

 سخن گفته شده و وابستگان خود را براي "يارانه ها

اين امر دقيقا به اين خاطر . اجراي آن آماده مي كنند

است كه سياستهاي اقتصادي دولت هاي وابسته، 
  . آبشخور يكساني دارند 

با توجه به ماهيت ضد مردمي رژيم جمهوري اسالمي 
كاريهاي سردمداران اين رژيم،  سال فريب30و تجربه 

عدالت "بر كسي پوشيده نيست كه ادعاي رسيدن به 

 از طريق اجراي طرح ارائه شده مورد بحث "اقتصادي

به مجلس، در عمل چه بر سر مردم زحمتكش خواهد 

كارگران و زحمتكشان ما در چنين شرايطي . آورد

چاره اي ندارند جز اينكه جهت حفظ سطح معاش خود 

توان بر عليه چنين تشبثاتي مبارزه كرده و با همه 

اجازه ندهند كه مرتجعين حاكم آنها را در ابعاد هر چه 
در تقابل با . وسيع تري به زير خط فقر هول دهند

چنين طرح هائي است كه معلوم مي شود كه مبارزه 

براي حفظ معاش كه رابطه تنگاتنگي با مبارزه براي  

 حد با مبارزه براي افزايش دستمزد ها دارد، تا چه

سرنگوني جمهوري اسالمي مرتبط بوده و در هم تنيده 

  .شده اند

  :زيرنويس

  

براي نمونه ستاري فر رئيس سابق سازمان  -)1(

مشخص "مديريت و برنامه گذاري اعتراف نمود كه 

 ميليارد دالر از 65نيست كه دولت احمدي نژاد با 

  1387 دي 3-ايلنا "ذخاير ارزي چه كرده است
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��� �2، ه�5'])ر �� C� ،12� 2���� J�' Cً:7ش =��ه�'� ا! )
ا&% +;% ��2A دار ��دن K;�1 ا'��CZ)ن g��K >2اj	 در ده� 


)ی�! �� �Sی% ��S واN7	 و ���ی� �12 از :�رزات �٠� �jو ارا 
 �[�& 1��& !�;F�& ا��ان �� در !�;�,�'(5� >��� ��A�� ��9

:�رزات رژ� �� O��/ %,� >� د(A !�;��F�N< �� 2)�O ��1 �)ا',
���)ر! Dد� 	'(G'�& 	N7و را1 وا ��,D� Oدم را در ه�

�	 /��O را در ���Z ه�G5ن �7ار ده(2,�F���]در&% �� . ا
��ب  �I�A �� =ورد1 ��دن یK g(�< ه2ف 2Q ا'�CZ	 ا&% ���

� و�7یc و &(2 �J)ر �� د&�	 ��ز �� &�A% و A�9% دروغ، ���ی
�)&� �12 ا&%ا��Nد ای< ���ی� و دروغ . &�ز! ه�! و���7'� 

�9داز! ه� '�K J(�ن ا&% �� در ا>��! ه� یg از =';� 	 �)ان 
%A�& ر�D�= ه� را %�N7(2ی< ���� ')�% و واK . �� ا27ام

�� A)د و-��� ا! ا&% �� �� دوش ه�5 '��وه�! :Fر! ا�� >�)K
J�' �F�Z در&% در را&��! ا>��! :�رز �7ار دارد و ای< 

اد�Hه�! دروغ و ا�;��ت �	 ا&�س ')ی,(2��ن وزارت ا�HCIت 
  . در )رد �KیD;�! >2اj	 V�A �� ���ی� در =12 ا&%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	 �)ان د�2 �� ���ب د�5< 	�� 1�G' g� در) 	j2ا< !�;D��K

 �� &�  I)ر ��125H) V�A١٣�٧ از '�,��< �(Y ه� �� �;5< 
	 �)ان ��CA '5)د. �)ر ا&�)ار ا&% >�)K ر ه� را(�  .ا�< 

 ��ز+)j	 ه�! ر>�Z! >2اj	 �� هG5	 زی� �D( � ه�! -ا
 	jر ه�(�� �12 ا'2 یD	 از Aوا� ا�& ��)�ا&% �� و/�

�� در /�F	 ا&% �� ا��A %F)د :Fدارد؛ و ای< ا ��D� �;'= �� ب���
=ن ��ز+)j	 ه� )رد ��دی2 	 ����K ،2ا ��  ه�d ��ه2! 
. �2&% داد1 '5	 �)د �� وا�N7% و ا��F% =';� را ���% '�5ی2
	 �)ان �� 2ار� و �)اه2! '��ن داد �� �� ا�]Cح  ،8DH��

�(�د �12 ��ز+)j	 ه�j	 �� �� =';� ا&
 Oه ��ی� ���N+ Cً	 ه,�(2 و ی� ا
و+)د دا��� ا'2، در =';� د&% ��د1 

���D �� ای< ��ز+)j	 ه� . �12 ا&%
 �� ��<��+;% ا�ZFء ا�< ا� �)رت 
 � )D� در ز�� 	jن >2ا��2)�)ی� رز
 !��G��Zو% '�Dد1 و �� �� د&

ه�5ن '�,��< +�,� " در 
	j(+ز��)" د ) �����٨١(A ت�HCIا

��ان &�وا� �7ار  � )D� ر���Aرا در ا
	 داد'2 . %�N7ی� وا��� �� �'(��2ی< 

ه� �)�Y �12 ا&% �� �
)ی�! 
&���S " !�;D��K !�5 واN7	 از 

	jد �� ) ����٢٢ "(>2ا(� �jارا
)رد '��ز د&�1�G ا��HCI	 +5;)ر! 

2��� 	 	C&ا.  
  
��ب -٢� WF�[�)ر! ��  >�  دو

	 د ��D�� ر را(�J �ه2 دو '�
 �� �� 2)��� 	 ��A�& وا��&
ا&�(�د �� =';� ���ب از ی�I gف �� 
�� ا&% �� Aا�< دروغ �9دا �Hا��
 �� ��D��K;�! >2اj	 ���C�D	 وا�,
���G'�Gن �)د1 و ��ا! ��)ر ه�! �Aر+	 +�&)&	 	 ��د1 و 
 !�;Dی�K ن�از �Iف دیN& �G	 در وارد =وردن ای< �;5% �� &�ز

�� V�A 	j2ا< ��/ �I�A �� ن��(��ن "د1 ا&% �� �)ی� ای< &�ز
gژ�(F(j2ه�! ا� " 	 Y)��F�� 	D�J�< ���
A)د، :�درت �� �

�� �)+� �� +�N	 �)دن A)د =ن دو '�� �� ه�5 اد�Hه�! . '5)د
:(�! =';� �7ار دار'2، ه� �,	  �� �)�وزارت ا�HCIت در ای< ز

� 	:F�[� در ای< �)ر در 	 �)ا'2 �� در+� �	 ا&�س �)دن 
��)ر ')��� �12 ا'2، 9	 �:�د��ب �.  

  
٣- V�A 	j2ا< !�;Dی�K ن��� در ��M  اد�H! '�)ذ 8��9 در &�ز

�)�� ه�j	 از =ن �� ا&�(�د �� A)د ���ب ا��ر1 �2 �)ر  ��
2��� 	  .&)م 

  
 Y�9 از ا�< �)&� '�Gر'12 ا�< ٢ و ١از &� �)ر >)ق دو �)ر 

��9 �,�+ g� ر�\ &])ر در�� �� 	ان ��١٥()H %�� �:ه2ف " ')ا
و " ��ا! D��K;�! >2اj	 �K,%؟" ��ر�\ '�Gر!"د�5< از 

�F�Z ا! �� H()ان  	I در ��ر1 "ه5_(�< در Oز! "��ری\"��ز ه�&
��ان � )D�"2'ا ��<��در ا�( � �)ر . ، )رد ��i و ��ر&	 �7ار 

A �� ��D� �� O�(� 	)د وا��N7ت &)م را )رد �)+� �7ار داد1 و 
�	، دروغ ,�'5)� Y:(+ 	'()��� 12� ��A�)� ت���� � J�' و

Oرا '��ن ده �)�< =��Dر .�)دن اد�Hه�! رژیO در ای< ز �b' �� 

)ص در ��ا�� �()'	 و در ز�'� ا! A �� �Hب ا�< اد�� >�A�&
 	��ا�Qت +)ا'�ن ��)ر Hش ا��,�� ��ه2 ر�2 و  ��

�	 ��S ���7 . ر ا&%����O، از اه�5% ا&�&	 ��A)ردا�N7ا�< وا
 Yا����دم � در ��< +)ا'�ن  	�CZ'ا Y:)+ ر ا&% �� در�D'ا
�ر�,�Jم و &)&��O,�F د�12 	 �)د و � ��ه2  �� 	�Qوا
 �D��9��� دا'� )��ن و :�رز�< +;% �' 	G�,A !�;�C�
 �� 	�C� ،O����اQ��ن �� ه�G5ن ه,H2ن و ر&�'2ن >���د ا�

�Dده2ه� روز در ا� 	���	 A)د را ��وز �از =' � �� . ل 
2��ن ���ب �D	 از اه2اف ;A O)د را  ����Z �� ه�5< ),�('
�	 در ��)ف دا'� )��ن و ,�F��&(& و 	��ر�,�, Yا���
�ا��� ا'2، ��ا! =';� �,��ر ;O ا&% �� ��)ا'(K 2(�ن �:�رز�< 

)ص دارا!A �� رِز�: اد�Hه�! دروS	 را �� A)رد +)ا'�ن 

�	 �2ه(2,�F��&(& ای��ت��در واc7، ا��HCI	 ه�! . 
	 &N	 ��د1 ا'2 �� �� ا���H ا�12 دروغ �(��ل C&5;)ر! ا+
�	 &�وا� �� &�ز�ن D��K;�! >2اj	 و '�)ذ د�5< در �)ا
 dء �((2 �� ه��ZFا >�)K رز�:�، �� +)ا'�ن  !�Z<درون ��)ف ر

)9 	��)�ت ا�Z O�K از 	�C�D�� ر�� �'(�;�ن '�5'12 و'5	 

  : اي ادعاي وزارت اطالعاتدر افش

  !"چنبره ساواك"چريكهاي فدائي خلق در 
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2'� . >�)K �� د�)�ه5_(�< �� ا&
 2)�(� 	 	Sب و درو�� !�Hاد
+)ا'�ن و :�رز�< را از ه� �)'� ��ر 
���C�D	 دF,�د و ��)س '5)د1 و 
 %�F�N< �'(��� =';� �M(:Z'(2 �� ه� 

  	�C�D��"ا&%" 9)چ  � ��  .و �	 '
  

 ���یD	 از اد�Hه�! 
�)ی� ')�,(2��ن ���ب ای< ا&% �� 

 از ��< �٧ا�� رژ�O &�](% در &�ل 
 �� 	j2ا< !�;D��K �N[7 د(� ��<�'
+���'	 =F)د1 و ��9,	 ه�5'(2 
 	��C�Dت �;�ان /Jب �)د��2:� 1 

ا�< اد�H! &��� در ���� . �2'2
��ب �� ای< �)رت =12 ا&% �٩١� 
2 ��)ان �� �NI�7% اد�H ��د �� :"���

 !�;D��K ذ! �� &�وا� در(�'
� �د ��د1 �)د در �)ر�	 �� >2اj	 ا

	 �� ��9وز! '5	 C&ب اCZ'ا
ر&�2؛ &�')�% ��C�Dت �;�ان 

�)م g��K ه�! >2اj	 �)د�Mزم ا&% ."  /Jب �)د1 &�')�% 
 ��C�Dت /Jب �)د1 در �;�ان �� �٠ی�د =ور! �)د �� در ده� 

 	�N&�:H ب �� '�مJ/ >ای !�{Hاز ا 	Dر! ی�D5د':�ل ه
ف �� H:�س �;���ر! �� رژ�O ��1، �� ا�Jار! �;���ر! '~اد  �Nو

در د&% &�وا� +;% �9�:�د اه2اف ا�< &�ز�ن +;(5	 �:��2 
�2؛ و H:�س �;�ی�ر! Jدور از �IیV =ن ��C�Dت �)ا',% د1 
�� و �% �,�� ��)ی� Aرا �� دام ا'2ا 	�CZ'رز و ا�:ه� +)ان 

7)ل �D	 دی�G از ��ر ه�! H:�س �;�ی�ر! �� �� . &�وا� ده2
� '�)ذ! در "�د هJار K;�1"�:����ت &�وا� �H ان()H �� ،

��وJ+ 1'	 �)د �� ���Q ،1ب �)دJ/ ت �;�انC�D�� . 2اد! ازN�
ر>�Z! ای< ��و1 در +�ی�ن ار�:�ط �� ��C�Dت �;�ان و ��� 

از +��5 ر>�Z /,< .  د&�H��2'2� ��G:�س �;�ی�ر! در &�ل 
��! ��Qء -���	 و ا/25 +��� ا>��ر در �;'C� ف(N��ان و 

 �J'��� 2اد و �K25)�9ن زاد1 درA)ز&��ن �� &� �< ا��A در ،
2'2� ��G�H:�س  ./�< �Aوج از ��)ر از ا�< F V��I) ر>�� و د&

 �� د��F ه�D5ر! �� �٣ ا&�(2 &�ل ��١;���ر! &� ا' �م در
د�5< و �:C�D�� ��2ت �;�ان �� �C�D�� gت ��9,	 و و&��� 

:�رز�<، �� H()ان �D	 از اH}�! �� ا! +;% ��Dر و !��G� د&
&���Z و ;O &�ز�ن اD� ���&(� 1�� %�)	 از ��O ه�! 

�� ای< . ����5H	 D��K;�! >2اj	 J& �� V�Aا! اYF�5H ر&�2
ی�د =ور! ��ی2 در )رد C�D�� >�� �,��Zت �;�ان �� &�ز�ن 

�,��Z >�)K �&�&د �� =�� ا�� �+(� V�A 	j2ا< !�;D��K !ا 
:�درت  	j�5' 1��& >�)K �� >5ا د��K %,�' ��+��J ا&% و ا

  ��د1 ا&%؟
  

2��ن ���ب را�[����O  و 7:)ل �(�O �� &�وا� �� ),�(' !�Hاد��ا
��و1 در " =ن /2 در ��)ف D��K;�! >2اj	 '�)ذ دا��� ا&% ��

�7ار دا��� و ا�� رژ��7�& 1�� O ) ����٧٢١"(K(:�1 &�وا�
� �C�D�� gت ,��9	 C�D�� ��b'ت '5	 �2 ا�< &�ز�ن �

 	Z[)�;�ان /Jب �)د1 �:��2 	 �2، او�F< &)اF	 �� �� I)ر 
 �]�ح 	 �)د ای< ا&% �� �K 89ا &�وا� �� هH �5)ا
 V�A 	j2ا< !�;Dی�K ن�'�)ذ! A)د '�)ا',% ه�5 اH}�! &�ز
  	�2را ��D:�رc5+ 1 و =ن &�ز�ن را '��)د &�زد �� /2ا�7 ��ا! 

را �� �Iف )١(A)د را را/% ��د1 و '�Gا'	 ��1 و ار����'��A Yل 
 �N(	 ز�ن J� ���Qرگ &�وا� �� �� ��� ٨و �Kا در >����  &�زد؟

D��K;�! >2اj	 �� ��7م �;�Z�،>5ی�! ا�< ��C�Dت ��>(�b از 
 �A از ����� ه� و 	2ول ر&5H در درون =ن و !�b' تM(��

 ،	j2ا< !�;D��K ��Fاو 	��ر�,�, 	��)ا',% �� :�رزات 
 �� ��A)د ادا� داد1 و /�	 ����Q	 هO �� د�5< وارد &�زد؟ ا

�Kا در ه�5ن �7ار دا�%، " ��و1 در K(:�1 &�وا�" 7)ل ای(;� 
��)ر �٧ ��� �� �;5< ٨>���� ��< ، ���Qت 8��9 �� &�ز�ن 

 ا�� &�وا� ����� از V��I رد���! و ��% ه�! ����A'	 �)د؟
ز�ن '�)ذ ��د1 �)د �� �)ی� در �)رت 2Hم و7)ع ='_(�ن در ای< &�

 �� V�A 	j2ا< !�;Dی�K ن�	، &�زC&ب اCZ'ح اC[ا� ��
 �K 89 ،2� 	���C�D	 C�D�� ��b'ت /Jب �)د1 �:2ی� 
 !���'��ز! �� �W�ZN اH}�ء و ��:]�< �� ای< &�ز�ن از �IیV رد

��% ه�! ����A'	 �)د؟ %�F�N< ب و�� در  A)د ')�,(2��ن �
����٧٧٢ �� 2))� 	��اف Hا ": !�;F�& 	I�� 	F�٧ ا ����� 

��� �� g��K ه�! >2اj	 وارد =ورد از � ���5� �� 	����Q
 >�5;� 1�� �� ��:Fد �� ا(� 	'����A !ه� %���ر ه�5< Gره

2)�=�� ه�5< ". '�د	 را '�J �� ه�5ا1 دا�
)Q)ع �� از �Iف A)د ')ی,(2��ن ���ب 

)دن اد�Hه�! ='_(�'	 =';� ]�ح �12، دروغ �
 �� !�Gدی ��Fد د(A >2؟ و ای)� 	را ���% '5
ای< J5� O�7 �� %,�' �H2دان وزارت 
 %�F�N< 1 دادن(�+ � ��ا�HCIت +;% �	 '
:�رزا�	 و ��ر ���C�D	 ا&% �� K(�< در 

	 �((2؟ (�S 27رت &�وا�  
  

 !�;'�ا����Z��& �ً7 '�)ذ &�وا� در &�ز
)رد ��C�Dت �;�ان /Jب &��&	 �(;� �� 

��C�Dت ��9,	 ا! . �)د1 �2ود '5	 �)د
 ��ا! ��� ���٠ &��وس ';�و'2! در ده� 

 � )D� �� �;'= رز و ��)ی��:�< +)ا'�ن Aا'2ا
��ان &�وا� ��D داد، '5)'� دی�G! ا&% 
 ���H �� 1 ��ر &�وا� را '��ن داد1 و(�� ��
�)اه	 	 ده2 i�� رد(. اد�Hه�! ���ب 

�G	 ه�G5نA�& دا'(2 �� �� >�ار 	 
&��وس ';�و'2! از ��در ه�! &�ز�ن 

&�ز�ن ره�j	 " ا'�CZ	 �� در ار�:�ط �� 
 د&���G �12 �)د، &�وا� �٠در =ذر &�ل " ��Z�A Y;�! ا��ان

�;�ا'	 . �Cش ��د ��ر د��C�D�� �G	 ��9,	 &�ز�ن ده2
�� &�وا� در داد��A 1)د ��2�j '5)د �� &��وس ' � )D� !2'و�;

 ار�Y �٠١ ��  ���5ر&��ن 89�١ از ه�D5ر! �� &�وا� در &�ل 
 	)>V �� >�ار  	G�A�& 12 و &[8 از =' � �])ر� �Z�)

&�وا� +;% واN7	 '��ن ای< '�J ���7 �)+� ا&% �� . �)د
��)�F ا! �� د&% و �� �9! و!  	�دادن >�ار &��وس ';�و'2! /

 2)� 	 gن و! او����� را 	 ��((2، >�ار �� ز�'��D دو&
�G	 و! را ��ور '��5(2A�&).٢ ( �� !2'وس ';�و��& W���� >ا� ��

�g5 روا�]	 �� دا�% '� �(;�  �C�D�� gت ,��9	 ��D داد 
 �D� در ا��ان 	�CZ'ن ا����D روا�]	 را هO �� ر>�Z! &�ز

در '�� � &�وا� �)ا',% از �IیV . داد1 �)د'2 را �(�&�j	 '5)د
! �2Nاد ز��د! از :�رز�< را �� از V��I او  در �g &��وس ';�و'2

 �;'= %�F�N< د1 از�:�' >j�A 12 و ی�� c5+ 	G�A�& تC�D��
�}	 +c5 و ی� )رد /��5 �7ار ZاCIع دا�%، در ز�ن ه�! 

 �2Nاد! از ��از ا�< V��I �)د �� &�وا� �)ا',% در &�ل . ده2
��&�)ز ��و(A ،2,�و �Z<رز�< از +��5 ر�: �Hوا J�9وی ،	j��� 

�ه�خ >��ل، �(� ر>�N	C+ ،ل ده�Zن و،	'�+�را �;�2 ... زاد1 
    .و �2Nاد دی�G! از :�رزی< را د&���G '�5ی2

 
:(�! � �ر�	 �� در >)ق �� =';� ا��ر1 �2، ��ی2 �9&�2 ��  �� 
ا��&�وا� در ��)ف D��K;� وا�N7 '�)ذ ��د1 �)د �Kا �� ا&�س 

�	 �� دا�% �D:�ر1 =';� را +�D' c5د و ه�5ن ا�< � ���  و &��&
��:� �� &��وس ';�و'2!  	�CZ'رزی< ا�:��A)رد! را �� �� 
j�A< دا�%، در ای< )رد ادj�H	 ا' �م '2اد؟ ه5_(�< در رد 

�ب �7ار دا��< &�ز�ن �KیD;�! >2اj	 V�A در � !�H1 "اد�:)K
	 �)ان در ا�( � ذ��"&�وا� J�' را !�G5)د �� ، � ��� د�' 

��)ط �� G'(GK	 د&���G! ر>�V >�ا)ش '�2'	 ��ا% ا� 
2��� 	��ا% �� )٣(ه�5'])ر �� رو�< �12 ا&% . دا'���ن 

��'% �� از اوا�A ده�< >�,/ ��2ت K(2 �٠>�د! �� '�م ا �� 
< �� . &�ل در ز'2ان رژ�O ��1 �)د در ار�:�ط �)د �� 	j� '= ��

 �D	 از دو&��'Y �� '�م ر/��H Oا7	 �I�A دارم >��'% �� ه�5ا1
A)د ). �(�� ا�;�م �2ار� +;% ر�)دن �g ه)ا�5�9د&���G �12 �)د


�/:� ا! �� ��Y ه(�! روز ='�C< �� او '5)د1 و در و! در 
 در ا�< &��% درج ��د�12 ا&% در �N>	 �١٣٨ ا&�(2 ��٧ر�\ 

 �� 2�(� 	ل ه�ي J7  را در ز'2ان٥١ �� ٤٩ه�ي  &�ل:" A)د 
7
� ��5ر1  ،�N�7٣ 1�5ر� �
 �� �N}� از ٤ و ز'2ان 7

%�
�� Oا��ان ه ��Aرزات &��&� ا�:�(2  ه�ي �Jرگ ��ر�\ 
��'% 89 از =زاد! از ز'2ان '(^ ه�D5ر! �� ". .�)دم< >�,/ ��ا

�� و �� �D	 از (��c &�وا� �:��2 �12 �)د �2ون <���&�وا� را 9
 ���2، ��ا% '�J ای< را ای< �� �,	 از ای< )Q)ع ]�c �)د1

�< ��ا% A)د را ��:� �� . '5	 دا',%Aا! �� دام ا'2ا�� %'��<
��5د او Hا W�+ !1 داد1 و ��ا(�+ 	j2ا< !�;D��K ن�&�ز
�� و در <���� ه� و +Jوات D��K;�! >2اj	 را از &�وا� CHا

�ا�%� 	 %���ر ��اAر>% .  ا Y�9 � '= �� �[در ا�< را� %'��<
	��ا�%، ا&��� ا! �� �� /� %���ر ��اAدر ا Oا&��� ا! ه 

�� &)زن =ن را &�وا� در =ورد1 �)د:Fا&���، . (ا >�ا���7ً� دا�
 Y<و�N 1��:�رز در +���ن داد V�<ن ر= ،%�D	 از ا�;��ت ��ا

ا� در +�ی�ن ای< �9و&� و7�	 &�وا� ا/,�س ��د �� ) �)د
�& �� %'��< >�,/ ��D5< ا&% وا�,�G	 ا ��A�)�  وا�

2��ن ���ب را�[����O  و 7:)ل ),�(' !�Hاد��ا
/2 در ��)ف O�)� !�;D��K �� &�وا� �� =ن 

��و1 در K(:�1 " >2اj	 '�)ذ دا��� ا&% ��
�7ار دا��� و ا�� رژ�O ) ����٧٢١"(&�وا�

 g� �� ن���1 &��7 '5	 �2 ا�< &�ز
��C�Dت ,��9	 C�D�� ��b'ت �;�ان /Jب 
�)د1 �:��2 	 �2، او�F< &)اF	 �� �� I)ر 
]�ح 	 �)د ای< ا&% �� �K 89ا  	Z[)

H �5ا',% &�وا� �� ه(�)ا� '�)ذ! A)د '
ه�5 اH}�! &�ز�ن �KیD;�! >2اj	 V�A را 
��D:�رc5+ 1 و =ن &�ز�ن را '��)د &�زد �� 
/2ا�7 ��ا! �2	  ��Aل A)د را را/% ��د1 و 
و  '�Gا'	 ��1 و ار����'Y را �� �Iف &�زد؟

 �N(	 ز�ن J� ���Qرگ �� ��� �K٨ا در >���� 
&�وا� �� D��K;�! >2اj	 �� ��7م 
�;�Z�،>5ی�! ا�< ��C�Dت ��>(�b از ��)Mت 
'�b! در درون =ن و 2Hول ر&5	 از ����� ه� 
 !�;D��K ��Fاو 	��ر�,�, 	� �A و
>2اj	، �)ا',% �� :�رزات A)د ادا� داد1 و 

�	 ����Q	 هO �� د�5< وارد &�زد؟/ 
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 1���12 ���2، ��ا% و ��را'Y را د&���G و =';� را در =ن ��2اد
�D)م '5)د 	���5').� ( 	ای< � ��� '�A ��(' �� J)د '��ن 

 �� V<(ده2 �� &�وا� و7�	 از �IیV �9دوه�! A >j�A)د 
 ��G�:�رزی(	 	 �2، 89 از K(2! =';� را د& �� !���ار�:�ط 

F�N< 15)د و ا+�ز' 	�� �� =ن :�رزی< '5	 داد��� %�.  
  

 �Q(� >5Qح ��&�ز�ن �KیD;�! >2اj	 V�A در �Aداد &�ل 
 ��HCIا 	I در ،�;Dی�K 1�G2 �9ی)K �� &�وا� 	در 9 	ت 9���Q

ای< )Q)ع . ا! �H% ای< ا� را  رد���! ه�! ���(	 اCHم '5)د
��ب د�5<"در �)"i�� رد(�ی�D�� 12�' W در ) ���ب D� �;)� �'

 	����Q �� %&ح �12 ا�[ Oه � '=
�1 اول &�ل  2)K ف ���� در�I از 

&�وا� �� &�ز�ن وارد �2،                                                                                                                                                                         
د���! ه�! ���(	 �)د1 ا&% از V��I ر

و '� �� �I�A '�)ذ 8��9 در ��)ف 
A)د ')�,(2��ن ���ب در . &�ز�ن
 ������� �D���� ا'2 �� و7�(' 

&�وا� >;2�5 �;�وز ار��'	 �� ��ادر 
ه5,�ش ر�Q +)�(	 ا��	 ��5س 

�()د ���< ه� ='2Zر ادا� "���	 دارد، 
��>% �� ا�(�A �D'� ا< /2�5 ا��ف در 

')، ����Aن ��Aم و �A 2)K'� د��G �;�ان 
واc7 در �<،/,< =��د زر�(12 و ����Aن 
�N)م  ���� ���ن ��ا! ��5��

 از ���(���ا�< &�وا� در &�ل .".  ��د�2
V��I &� '\ ه�j	 �� �2&% =ورد1 
 	A�� !ل ���< ه����)د �)ا',% �� �(
از 1�G��9 ه�! 2N� ،�;D��Kاد! از ا�< 

' 	j�&�)� ه;� را�G��92��5 . رد(در 
 از ��='_� �� �2N از ���Qت �Jرگ 

 !�Hف ادCA �� ز�� ، �� %�� 2��� 2���� �� J�' 2'�&�ز�ن ��7	 
 ���H �� ن�	، =ن &�زC&ه�! +5;)ر! ا ���HCIوزارت ا

ا�� ��S از ای< �)د ��یA�� . �� 2�&�9 2% و ��ز &�وا� �:2ی� '�2
	� �� �� &�ز�ن �Kا در ��ای]	 �� ���Q OS���Hت �Jر

�KیD;�! >2اj	 V�A وارد =2 و ��ران و ا�D'�ت زی�د! از د&% 
ر>%، ��ز ه�Z� Oی�! =ن &�ز�ن در �9و&� >�F�N% ه�! A)د �� 
 �د����Q >5 زد1 و ��C�Dت و 27رت =��	 را /�� ��د �� 

O='�ا در ��7م �;5< ��ه2 �)د� 	(��<= YZ' 2اN� . >ا�< ا����)�
 %�N7وا �� �Hاد �K V�A 	j2ا< !�;D��K 	�C�D�� و 	رزا��:

 و �K در را�]� �� &�ز�ن �2N از ���Qت ��7:� از ���Qت �Jرگ 
OS���H ه�5 ��ایY �� را&% و ��)Mت درو'	 اش ا']:�ق 

�	 و از +��5 &�وا� �Cش ��ا! '�)ذ در . '2ارد�)�� ه� ';�د ا:Fا
 ا� ا�< .&�ز�';�! ا'�CZ	 را و-��� �;�2	 A)د 	 ��5رد

	 �)�(C� 2ش  �� 	C&ه�! +5;)ر! ا 	��HCIا !�Hاد
ه�! &�وا� ��ا! '�)ذ در &�ز�ن D��K;�! >2اj	 V�A را 
)>V +�)1 ده(2، �(;� ���'�S �Gض ورز! =';� و �)�Y ��ا! 

�5,�2ن ��دن '�� =��ا. �9�:�د Z�A 2Q 2��Z	 A)د��ن ا&%
Dی�K �� ���Q وا� در وارد =وردن�& %�Z<(;�! >2اj	 V�A در 

 ، ا��HCI	 ه� &N	 ��د1 ا'2 �
)��! از D��K;�  ��&�ل 
�,�ز'2 �� �� وا�N7% =';� ا']:�ق '2ا�% و ا�< �Cش �(;� ��Dر ا�� 

	 A)رد 	��)  .27رت +�)1 دادن &�ز�';�! ا��HCI	 و ا
  

 ��ه�5'])ر �� ا��رD��K ،2� 1;�! >2اj	 V�A  در دوم �Aداد 
 ارد�:;�% ه�5ن ٢٨ و ��٢ در را�]� �� ���Qت در ا��HCI ا! �

��� '5)د'2، اCHم ��د'2 �� )ا�< /C5ت �2':�ل �(��ل :" &�ل 
5,7�	 از &�ز�ن � و��� �� 1�G��9 2)K ا��	  >��� �D:�

�W7�N ا�< ." و D��K �;:+ %�9	 �S=ز ��د�2 !�;���G�د&
و از ���Qت در ه�5ن &�ل ��ا! ��A	 از ��:]�< �� &�ز�ن 

 �� %A�& >ن در ز'2ان �)دم رو��+A ��5)دم �� در =ن ز
@� ر>�V �;�وز ار��'	 �2�2ا ��% �W�ZN �)د1 � �Z<از ر 	A�

 ا� ا�< وا��N7ت هO ر�]	 �� اد�H! &��� �()'	 &���زان .ا'2
�5(�م ا�م ز�ن '2ارد!  

:�رزا�	  	� �A 	�وا�N7% ا�< ا&% �� �� د��F در&
 	j2ا< !�;D��K ن و 2��9ار! در(A ر'  و �� �� 	و +���' V�A

 !�;F�& در ،%<�� �D� �N ا�< ��C�Dت �� و �٣:�رز1 در+�
��د1 :�رز�(	 )ا+� �2 �� �])ر ��ور '�Dد'	 ,��� رو! =ور! 

2'2= 	��ش ��)ف &�ز�ن از V��I . ا! �,)! &�ز�ن ,�
,¡�� &�ز�'2ه	 ا�< '� �� %<�� %N&ب '��و ='_(�ن و��و! +

� >��% '2اد �����g ه� و  !�Z<زش =';� �� ر(O�bH و =
. رو�;�! د�5< را �� د7% ��ر&	 و را1 ����Z �� =';� را در ���(2

 	��HCIا !�;'�در /��D�F &�وا� �� �g5 و ره(5)د &�ز
�;� ه5_)ن &��,�F���]، رو�;�! +2�2! +;% CIA( �� ����Z(ا

�� �)د<���وز �� ��ه12 ه� ر>�Z	 +;% ا�� �� د�. D��K;� ��د 
�W�ZN و د&���G! و! ا27ام 	 ��د'2 /�ل در �Cش �)د'2 �� �� 

�� �12 �� ر>�Z! د��G! د&% ���(2�ا7:% A�)� د�< . �� ��ا
	 ر>% و  Y�9 د(A 	G��5)ب هKر�;K ل ���(;� در��د��وز �(
�2ود و �� '2رت ا&���د1  	��A ���&از ا�< و Oن ه��� &�ز:Fا

� 	
)ص �� &)! A �� ن���ش &�ز,� �� ��د، ا
 O2 و ه� ����';�، هO ا&���د1 از ���< در &�ز�ن ���&�;�

��Z ��د, !�� ��) �.( رژ�O ��1 د&�1�G ه�! �(��ل �9��>
�(���ا�< �� ا&���د1 ����� از ���< در 
&�ز�ن، /,�&�% د�J< J�' >5و'	 

در را�]� �� ز'2ا'��ن . ��>% و دوK(2ان �2
&	 '�J ا�� �� د��وز �,�'	 را �� در &��

 �� 	j(+و ��ز !��G�)ا+� �� ��ا�� د&
�دم 9�% ��د1 و /��Q �� ه�D5ر! �� 

	 �2'2 را �� H()ان  8��9">�در " ='
 2'2��(� 	�(2، /�ل <�� 	ز'2ا';� ��Dر 
�� +�W ه�D5ر! =';� از ا�< �)'� ا>�اد �� 
@��� �5NI +;% ��2 ا'��CZ)ن &)د 

)�(+2 .  
	 �)د در  �b/C�(���ا�< ه�5'])ر �� 
 !�;D��ای( � ,¡�� �� &� رو�;� و ���
')�(	 �)د �� د�5< ��ا! ���Q زدن �� 
 	 J�' � !�Z<و ر %<���Kی�D� �;Dر 
 �� ����Z���,% �� �A�)% =ن ��1( ه� را1 
 V:[)(�&W و  	'�=';� و ا��Dل &�ز

ا'�j	 �� =ن رو�;� را 2�9ا 	 ��د'2 �� �)
 �� 	������ش ر�2 ���(12 &�ز�ن ود&,�
ا��Dل ')�< &�ز�'2ه	 +;% �:��2 

2)��5' ��;�د! را  12 �� /%��5= %&2� !()N %��5/ . �ا
��&��'� 2Hم �(�A% ��)1 ه�! +2ی2 د�5< و ا��:�ه�ت 
د�2��ه	 A)د ر>�Z ای< ا�Dن را ��ا! د�5< >�اهO =ورد �� 

��ش �G��9ه;�,�! D��K	 در �;� ه� ا�< 1�G��9 ه� را ��)ا'2 �� 
�� و ���Qت �Jر�	 �� &�ز�ن وارد &�زدA�)�.  

  
�� از &�ز�ن A�& د(A ی�(
� �jب +;% ارا��2��ن �),�('
�KیD;�! >2اj	 V�A �� ',� +)ان و واN7	 +�)1 دادن 
)ارد! @� �Cش &�وا�  �� ،i�� رد( �)�اد�Hه�! A)د در ز

:� V�<ر �� 	����� ��~ن زاد1 از D� V��I	 از 'Jد��Dن ��ا! د&
�A')اد�	 و! �� ��% '�b و �� در ار�:�ط �� &�وا� �)د1 ا��ر1 

2))� 	و �� از ��5س ر>��D�A �&(� V �� �ر! ) ����٧١١(
�� ر>�Z	 '�م 	 ��د �� �)�� در ��5س �� �D	 از (��c &�وا� 

12 ���ب د�5< �2ون ارا�j ه�d د),�(' ��:Fو �)د1 ا&%، �� ا ��F
	 ��د "�-م"�)+�;	 از او �(;� �� '�م  O&�����٨١(ا .( �ا

 �� 2)� 	+�WF ا&% �� در ����ت دیA ،�G)د ���ب اذ�Hن 
 ���Q 12� ���� �� 	jه� \' �& V��I از �Z<2ام از ا�< رD_ه�

  .'�)رد1 ا'2
  

 �� ��وا�N7% ا�< ا&% �� �� ���Qت د�5< در'��5 اول &�ل 
& ،V�A 	j2ا< !�;D��K را از د&% داد 	ارز� �� !�Z<ن، ر��ز

%�� ��,,��� . و ا�D'�ت �,��ر! '��)د �2 و روا�� ز��د! 
�'12 &�ز�ن، ر>j�Z	 K)ن �:�  	7�� !�{Hا  Oه ��Fه�5< د
 ��,,�9���! ��Dر ��د'2 �� هO روا�� �' 	G�,A شC� 1ن زاد~��

و در �12 را دو��ر1 و�� �((2 و هO ا�D'�ت +2�2! &�ز�ن ده(2 
ه�K >�5رK)ب هO ه�2�N� d '�,% �� ر>�V �:� ��~ن زاد1 از 
 >��� �� !2�2+ �'�A �� 2��� ��A)اه� و �)ه�A)اه�ش A)ا&
دا��� ���2 ��ا! A)د��ن �;�� �((2 �� ا�Dن ��5س و! �� =';� 

��دد ����ب �� ای< )Q)ع ا��ر1 ��د1 و د&% �� دا&��ن . ����
2'J� 	jا�& .�K ��¡, ر�]	 �� '�)ذ &�وا� در ا� ا�< 

��)ف D��K;�! >2اj	 V�A و دا&��ن &�اj	 ه�! ')�,(2��ن 
 V�<ن زاد1 و '� ر~�� �:� V�<ر �' �� %�N7ب دارد؟ ه�5< وا���
�)&� �D�A �� �ر! از j�;F�'�� V��I	 �� در ���ب �� H()ان 
(��c &�وا� 2�7 ��د����Q 12 '�)رد1 ا'2، '��ن 	 ده2 �� 

�2),�(' !�Hن اد��ن ���ب :(	 �� '�)ذ &�وا� در &�ز
 �)��	 هO در ای< ز�Z<('�در&% �)د1 و /�	 ا�� &�وا� 

	 �)د �Hد! ':)د1 ا&% �� ا�()ن اد�Nدر ا� �در . دا���، ای< ا
/Z�Z%، اد�Hه�! �()'	 ����� +;% 27ر�5(2 '��ن دادن &�وا� 

(]Z	 =ن ار��ن � 2Q و ��c:[F وزارت ا�HCIت �� H()ان ادا
�(���ا�< ا�� �K '5	 �)ان ا�< واZ�A . �� %�N7	 ���ن �12 ا&%

�N7وا �A 	�% ا�< ا&% �� �� د��F در&
:�رزا�	 D��K;�! >2اj	 V�A و  	�
+���'	 �� �� ر'  و A)ن و 2��9ار! در :�رز1 

 !�;F�& در ،%<�� �D� �N ا�< �� و �٣در+�
��د1 :�رز�(	 ,���C�Dت �� رو! =ور! 
)ا+� �2 �� �])ر ��ور '�Dد'	 ا! �,)! 

2'2= 	��ش ��)ف &�ز�ن از. &�ز�ن ,� 
 �� %<�� %N&ب '��و ='_(�ن و�+ V��I
,¡�� &�ز�'2ه	 ا�< '��و! O�bH و 
� >��% '2اد �����g ه�  !�Z<زش =';� �� ر(=
و رو�;�! د�5< را �� د7% ��ر&	 و را1 

در /��D�F &�وا� �� . ����Z �� =';� را در ���(2
 	��HCIا !�;'��g5 و ره(5)د &�ز

�;� ه5_)ن &��,�F���]و�;�! ، ر)CIA(ا
�� �)د<��D��K �� ����Z;� ��د  %;+ !2�2+ .
 %;+ 	Z�<ه12 ه� ر��ا�� �� د��وز �� 
د&���G! و! ا27ام 	 ��د'2 /�ل در �Cش 

�� �W�ZN� 12 و �ا7:% �)د'2 �� �� A�)� د�<
 .�� ر>�Z! د��G! د&% ���(2
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&�وا� در �Cش +;% 2�9ا ��دن &� '\ ه�j	 از D��K;� و '�)ذ 
در ��)ف =';� �)د را ا'�Dر '5)د و ا&�&� ا�< ا� و-��� 
)ارد!  Oه %�N7ا&% و در وا 	��HCIن ا�هG��5	 ه� &�ز

�)H 1ش ��دC� وا��& �� ���� ���12 و واداد1 را �� و+)د دا�
	 �)د در ای<  �Hاد �� 	��Z<( �درون &�ز�ن '�)ذ ده2 ا

]��NF ای< ���ب د�J�' >5 . ز�(� '2ا��� ا&% �� 	j� '= ��
'��ن 	 ده2، وا��S %�N7 از ای< ':)د1 ا&% �G =ن �� وزارت 
)ارد د�C�  �Gش ��د1 �� ا�HCIت  �@ J�' �)�ا�HCIت در ا�< ز

;��Z '�)د)��ب �� ا'��CZ)ن � V��I از 	5 . �Gف دی�I از
��ب در را�]� �� اد�H! �	 ا&�س '�)ذ 8��9 در &�ز�ن �

 �� ،V�A 	j2ا< !�;Dی�K
�� و A�9دا 	jن &�ا��دا&
�� =' � Y�9 ر>�� ��  در 
 >,/ V�<رد! ر(

 �١>�+)د! را �� در ��ر�\ 
 �� ا���ق ر>�V ��د! 

�25 ر�Q ه2ا��	 در 
2;��� ا&�س  د&���G و 

ا�HCIت &�ز�ن در ه�5ن 
ه� دو ر>�V در ز�� ز�ن 

�D( � �;�2 �12 ا'2 را 
��Gن A��  از +�ن 	D� �'
&�ز�ن ���D �,	 25�7اد 
	 �(2 �� 89 از 
 �� 2;�د&���G! در 
&�وا� ه�D5ر! ��د1 و 
+;% '�)ذ در &�ز�ن =زاد 

دا&��ن &�ا��ن . �12 ا&%
D�F�/ ت در�HCIرا '�م �:�'2 وزارت ا ��' g� 	�/ 2)�� �7در '�,

�� �� ا�< V��I �(�&�j	 و �;�2 �12 ا&%، در /�A �D�F)د�� 
�Jارش &�وا� ')��� ا'2 �� >�+)د!  !�): '�� از ١٢ /2ود "

��، در ادا� )����٧٨٦"(ا>�اد H}) &�ز�ن A�)� 	را 
�}��'� A)د H2	 �12 ا'2 �� از /,< �دا&��ن &�ز! 

��CA .  از =زاد!، د��G اHCI	 در د&% '�,%>�+)د!  89
�	 را ='_(�ن �)	 �((2 د&�1�G ه�! ا 	N& �� 	'�,�
�	 از '���bن ��/ d2 �� ه�)'J� �+ J�K �5ه �� ��,27ر�5(2 و 

 �� 2),�(' 	>�+)د! "9(;�ن '5	 �'2، �� ا�( � �� 	 ر&(2 
��� �)ا',% =زاد �)د، وF	 از � ����5د ��5Hا W�+ �� ن�ز

�� +�WF ) ����٧٨٧"(=زاد �2ن او اHCI	 در د&% '�,%D' و
���ر دار'2 Aب �� ه�5 ا&(�د &�وا� را در ا��ا�< �� ')�,(2��ن �

�� �K ! '5	 دا'(�K �� 2 �� &� /,< >�+)د! =12 ا&%
�� "! /2س"')�,(12 ���ب �� !���زد1 �� >�+)د! �� در �g در
رو! )����٧٨٨ "(  ا!ز'2�	 =رام و �	 د�S2S"�12 و �� �� 

در ای( � ���2  ا-;�ر ا�2 وار! ��د ��  در +�2 ه�! �2N! �� . =ورد1
 %F�Aد"	:�S !2اد ه�2��ن ���ب �� ا�< "/2س"، ا�< "ا),�('

�H)د1 �� اد� 	از �,�' 	D� J�' !د(+�< V�<��2 '�)د �� ر:� 
�� �12 ا&%�� �;D��K %&2�!!  

 
 O�)� ا! >�ض �b�F 2�j���)�� 	Q�< 	N7���9 وا dدارا! ه� 

�� ا�< ا&�س ر>�Z	 �� . �� دا&��ن >)ق واN7	 ا&%) '�,%
 �� در ���� ٥٥ د! �1 &�ل �١٩(� �� �Jارش &�وا� �� ��ر�\ 

�< ا&��)ان �9 �� ا�� ��� "���ب درج �12 ٧٨١,D� OS���H
 >���DK(� >D�F 12'�ا'2از! و A)ردن &��')ر �� ا�< �b�F ز'12 

]�:	 ا-;�ر '(5 	��/ 	D�J9 �5,�)ن� �b' >��A= د1 و(
 �� �D)او �� �)+� �� ا� 	(5H ا /�ل�S ردن(�' %�H �� �� %&ا

 2��� 	5' Y�� %��Qدد ر�� 	 ������()ن ... و&��� &�م ��
�(�ع '5)د1 ا&%�< '�م A)د ا��و &�وا� A)د ����2 " /�	 از 

 را ه��)'� >��ر �� '�:�د1 ا�Dن �,��c در �گ او"دارد �� 
��ان ) ����٧٨٢ "(دارد � )D� و �� 7)ل ���2ر�  �;:)د ��>�

�� �;:)د ',:	 /�ل >�+)د!، در >}�! "')�,(12 ا�< ���ب 
��)د1 	 �)د J�' ز��ن او،	j(��ز+)!!" �+(� �A= رت�:H >ای ��

��5م �,�'	 �� ��ز+)j	 زی� �D( � را �K در ز'2ان ه�! ! �(�2
Oدر ز'2ا';�! رژی �K 1 و�� Oد1 رژی�� ��� � 	C&5;)ر! ا+ 

 ������)د1 	 �)د "ا'H �� ،2:�رات  J�' ورد ز��ن "ز��ن او ��
�� �)د،=�(� ه,�(2 �� /�ل ه�5ن H:�رت را  � )D� !ز+)ه���

و اY��HCI را در ) ')ی,(12 ���ب )رد ���D� iر ��د1 ا&%
���ر ��ز+)��ن �7ار 	 ده2Aد . ا(A 2� �b/Cه�5'])ر �� 

 '�� از ا>�اد 2/١٢ود "وا� H2	 ا&% �� '�:�د1 �Jارش &�
��)����٧٨٦" (H}) &�ز�ن A�)� 	و ')�,(2��ن ���ب . را 

��)دJ�'" 1 اد�H '5)د1 ا'2 ��  J�' 12 ا&%" ز��ن او� . >�)K ��ا

ا&% �K 89ا OS���H ا�< اد�H ه� ���Qت �Jر�	 �� &�ز�ن وارد 
��ب '�2؟ +�WF ا&% �� OS���H ا�< اد�H ه� �� � >� V:I

 �Aر(٢١�N)م 	 �)د �� '�:�د1 /�	 �� ا&�س �Jارش  
�د�	 " ا�< ���ب ٧٨٦ &�وا� (2رج در ���� �٥٥;5< =

، �� ه�5< د��F "ه�D5ر! Mزم +;% ���% در ��% ز'	 '2ارد
	���� J�9و� Oوف(ه�N 	��)در ز�� ا�< �Jارش �� ) ه�5ن �Zم ا

��Z  د&�)ر 	 د٥٥ �;5< �1 ��٢٥ر�\ )ه2 �� و! را �� �;�ان 
 �� 89٥٥ >�+)د! �(� �� ا�< دا&��ن از /2ود اوا�j ا&�(2 . �((2

 	��HCIا 	j�Hی� �� =زاد! اد(�	 �)د و  �Z�)�5�� �;�ان �
ا�، ا�� . ه�! ')ی,(12 ���ب د�5<، از ز'2ان در =' � �)د1 ا&%

K(�< ا&%، �K 89ا '� �,	 و! را در 
�12 ا&% و '� ا�< >���� در ز'2ان د

 1�AM�� �� 2)'دا 	 �دا&��ن &�ا��ن 
&�وا� �	 و! را +;% '�)ذ در ��)ف 

5�� از ! D��K;� از ز'2ان =زاد ��د1 ا&%;و 
ه�5 ا�(�K �D �,�'	 �� ا�� ه�D5ر! 

ای<  '�:�د1 د&���G و �� �;�2 �12 ا'2؟
)Q)ع '�V5N� ���7 J ا&% �� ')�,(12 و 

�٧٨٠ �� ')�,(2��ن ���ب در ��� 	 
 �� 2),�('": �� 	)�H ان��Aاز د 	D�

�� د��A !�G'� ا! در ����Aن Aا���ق د
�D	،واc7 در �2ان و�)ق �� ه)�% 

��O ��') &[;�! راه(�5 و ر>N% (ا��	
&��5< ، /,< . ا+�ر1 ��د'2) �5Nران �(�م

 �'�A ل �� =ن(¡,>�+)د! را �� H()ان 
(b)ر از &�5< ر>�V �:� ��~ن زاد" ��د 1

2��� 	 . 	HCIا >�)K !�):/�ل �� 
 V�<ر 	)N� >�5�& ��&)ال ا�< ا&% ا
 	j�Z<ر �� �'�A >ل ا�(¡,�:� ��~ن زاد1، >�+)د! را �� H()ان 
 Oب ه���� �)د'2 �N>	 ��د1 ا&% و ')�,(2��ن �<���� �A'� را 
H2	 ه,�(2 �� >�+)د! �� &�وا� ه�D5ر! '5)د�K 89 ،1ا 

/ �'�A >را ا+�ر1 ��د1 &�وا� �� ا� �'�A �� 	j�Z<د؟ و ر�D' ��5
�J)ر �� �Aداد  �'�A ����� (5)د؟ و =';� 89 از' ��G��)د'2 را د&

٥٧ �jMن در روا�� و �� د� �� >A %�F�N)د ادا� داد1 و در ا�< ز

)ر �(�O �� &�وا� . د��G! د&���G و �� �;�2 �2'2� ���	 ا/

�A�9دا �;'= W�ZN� �� !��G�� ا&% در ا�< �)رت ا�< �� +�! د&
�W�ZN و "&)ال ]�ح 	 �)د �� �Kا ه�d �8 �� ا&�س ا�< 

�5Nران �(�م " �ا7:% %N<ر V�<ر �Z<از ا�< ر 	Dرد؟�(�' ���Q
 ه�5ا1 �� ر>�V &���5ن ١٣٥٧	 ���2 �� در &)م �Aداد 

,���'� در ��ج �� �;�دت  !������ در �g در 	+�/ ��&(�9
� در ��ر1 ا�< �٨٢٥ن ���ب هO در ���� 	 ر&2 و A)د ')�,(2
�� ا'2 ���(' !������ در ��ج �� �g : "در� ��)ر�< ��5�

2'(� 	 �(D�)ر�< �� &)! . �د و �g زن � �� 	�G)ه
 	)ا+�  >�'()b��)�F از &)!  g��� �� 2))� 	='�ن /��% 

�5Nران ". �)'2 %N<ر V�<ن ا&% �� ر= �G'��� J�' ع(Q(ای< 
�� 	D� ان()H �� ت�HCIن وزارت ا�� -�ه�ًا ��) �� اد(' !�Hی,(2

�� ٥٥از ا>�اد =ن �A'� ه)��Y در اوا�A &�ل A�)� ا! &�وا��� 
 ���� ا&% و �� �)ا',<�' (F !د(+�< >,/ V��I 12 �)د از�

��	 �� �Aداد &�ل  	� ٥٧ا&% �� >�F�N% در �KرK)ب ز'2
رد '��ن 	 ده(2 �� �(���ای< و7�	 ه�5 ای< )ا. ادا� ده2 

 �'(GK ،12���Q ا! از �Iف ر>�V >�+)د! �� &�ز�ن وارد '��
 %Aو �9دا %A�& !رد و(��ب ا��A در � �� 	'��	 �)ان دا&
 ���� V:I �� �� ص(
A �� د؟�� 	Z�� 	N7د1 ا&% را وا��
ا��HCI	 ه�! ')ی,(12 ���ب �)ی� در �Jارش &�وا� ]�ح �12 

 از O�K &�وا� 2/�٧ود �Aداد /,< >�+)د! در ا&% �� 
 �Gار��ت دیJ�9(;�ن �12 ا&% و ای< �)ی� �2N از =ن �)د1 �� در 

12 ا&%= >�)K ص ": &�وا�(
A ت و! در�K(�'_� ا27ا
 !�{H2 و ا��� Y�� �5� ر ��د�7'� و�Dا��A �<�N	 H)ا

��A�� ��/���)�I را �N>	 '2��5 در )رد و! �� ) " ����
�� ��ا! F�A	 ':)دن �Hی}� از  . �2ا27ام A)اه2 )٧٨٦:Fا

�Jار�	 هO در ای< را�]� ی�د 	 �)د �� �)ی� ��)ط �� �D	 از 
	 ���2 �� در =ن 2�7 ٥٧�Jار��ت &�وا� �� ��ر�\ اول �Aداد   

��را2N� ��F از =زاد! از ز'2ان g� >5Q ��5س ���(	 "�12 �� 
��وg��K 1 ه�! ���]Cح  ���)H دد�� ��>2اj	 و در )رد 

�ارد����ر Aدر ا 	��HCIا ،V�A " 12و &[8 در ه�5< �Jارش =
و! I	 �g ��5س  2د ���	 اCHم دا�% �� �D	 از "  ا&% �� 

و " ا>�اد در �;�ان �7Cت '5)د1 و �7ار ا&% �� ��و1 و�� �)د
	 �)د ��  	H2در ��ر&	 "&[8 ه�5< �Jارش '��;�ن 

��د�2 �� ��د �12 9 ��� �F(5N8 از ���7ار! ار�:�ط ه�! 
��	 �12 ا&% "  �� 12= Oارش هJ�ا+�ز1 >��2�j "و در ز�� 
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�)ار��ن �:% �)د �K�� �� ) ����٧٨٧"(8DH و! �D@�� و در د>
�G	 /,< >�+)د! در A�& ن��ا�< ����W �� ا&�س ا�< دا&

 از O�K &�وا� 9(;�ن �12 ا&% و د�A �G:�! از 2/�٧ود �Aداد 
ب �9&�2'	 ا&% �� '���  >A %�F�N). و! در د&% '�,%

 �K �)د1 ا&% ؟ و �Kا �٧>�+)د! از ز�ن =زاد! �� �Aداد 
2��ن ���ب �� �� ه�5 ا&(�د &�وا� د&��&	 دار'2 در ),�('
 	  �Gر '2ار'2؟ از &)! د����Aدر ا �Q�H !ا�� !J�K رد(ا�< 

 او�Qع رژ�O ��1 دا�% روز �� روز �٧دا'�O �� در �Aداد &�ل 
	 �2 و >}� ه�! :�رزا�	 ����� و ����� ��ز 	 �Aاب � �

 ��<����د�2 در '�� � ا�� >�+)د! در =ن ز�ن �� &�ز�ن ��5س 
 	��A �� 1ن در =ن دور��)د ا�! ':)د �� از د�2 اH}�! &�ز

در '�� � �� �)+� �� ا�< . ه���ن هO ز'12 ه,�(2، 9(;�ن ��5'2
وا�N7% �� ه�g� d از اH}�! =ن دور1 

�& !��G�ز�ن، >�+)د! را 89 از د&
ا���7ً� �� �)+� �� ای< �� ('12�2 ا&%

 � )D� دت >�+)د! در زی��;� Cً:7
]�ح �12 �)د، ا�� او واN7ً� دو��ر1 �� 
�� �)د، ای< )Q)ع <��ر>�ZیY ��5س 
'5	 �)ا',% در &�ز�ن ا'�DNس 
 12�' c�['2ا��� و �,	 از =ن 

2��� (.Q(� �_'= �5ح �� �)+� �� ه�
داد�N+،2� 1	 �)دن دا&��ن وزارت 
 >,/ V�<رد ر(�� در A�& ت�HCIا
>�+)د! �2 در�2 �)د1 و درو�S< �)دن 

2��� 	  .=ن ��S ���7 ��د�2 
  

از ا�< دا&��ن &�اj	 ه�! �	 ارزش 
 1�;K اب ��دن�A %;+ ����� ��
 ،Oری�G� ،12� !2)� Oن &�ه(��CZ'ا
وا�N7% ا�< ا&% �� 89 از ���Qت 

 ���	 از ��ر ��ز &�ز! ���ل �Jرگ &
&�ز�ن �� دوش ر>�V >�+)د! ا>��د و 
:�د1 ا�HCIت �' Oه ��Fه�5< د ��
ز��د! از روا�� ���C�D	 =ن ز�ن 

دا�% و در �)ر���D و! �� واc7 �� '(^ ه�D5ر! �� د�5< �< 
	 داد �7در �)د ���Qت ;5	 �� روا�� ��7	 �'12 در =ن ز�ن 

	 د. وارد &�زد �ا���7ً� &�ز�ن . ا'�K �� O(�< ا���7	 '����دا
در ه�5ن ز�ن از D� V��I	 از ه)ادارا'Y �� در ���5ر&��'	 در 
 � )D� ع ��>% �� >�+)د! در ز��CIد ا�� 	�;2 ��ر 

�� ا&%A�:'�+ . 	C&5;)ر! ا+ 	��)در+� و�7/% د&�1�G ا
:�رز�< ��  1�;K 2وش '5)دن�در +;% �:��j +(��% &�وا� و 

 	Sدر �)&� �� درو ،O������ ���� ا�< ���ب ��ه2 =ن ه,
=��Dر در را�]� �� ر>�V >�+)د! ��Y از A Y�9)د را رو�< 

2)D�ای< ه�5ن ��A)رد رذیC'� ا! ا&% �� وزارت ا�HCIت +2ا . 
>�ا)ش . از ای< ���ب در )ارد دی�G هO �� =ن د&% زد1 ا&%

�� �G'�;� 25	 A)دش '�Dد1 ا��N��� Y�9 �;F�& �� O ��د'2 
 2�;� �� �D)ا� �I�A �� Y'ی� ��را(� �در رود�S �'�Aق �2 ا

�(2"ا/���ج دا��(2 از و! A2! �9دا�;� ." >�)K ان()H �� �;'=
	 �)��K 2'2;�1 ��ران �25 را ��2A دار &�ز'2 	S2 . دروN�

رو�< �2 �� ا�< دا&��ن  �D	 از او�F< �9وژ1 ه�! وزارت 
اد�H! .  ��دن D��K;�! >2اj	 ه� �)د1 ا&%ا�HCIت +;% �Aاب 

 ��H �D�� 12�' 2�;� � )D� ا�< �� >�+)د! '� �(;� در ز��
'�)ذ! د�5< در ��)ف D��K;� �12 ا&% '�J از ')ع ه�5< 
اد�Hه�! رذ�C'� ا&% ��  �(;� از &���زان �5(�م ا�م ز�ن 

�� ا&%A�& . 2�(� 	�� ا&�س K(�< ارا+��	 ا&% �� ���ب 
� �� �� ^)& Oرا ه V�A 	j2ا< !�;D��K 	�CZ'ت اC�D�

 	jن &�ا����C�Dت �;�ان /Jب �)د1 �7ار داد1 و �� K(�< دا&
�	 را �]�ز ا�Sاق =�M�� !J ��د1 و �)ه�j	 27رت ';�د ه�! ا
ا�Dن ��D دادن �� &�ز�'	 ا'�CZ	 +2ا از '�)ذ د�5< را 

�'2ه	 D��K;�! در /��D�F ا����D� �ً7 &�ز .'�D5< +�)1 ده2
>2اj	 و ا��Dل :�رز1 =';� در =ن ز�ن �G)'� ا! �)د �� ا&�&� 
 O� 2ود و����  ��C;�! د�5< +;% '�)ذ در &�ز�ن را '

%A�& 	 �)/�ل ���2 �9&�2 �� ا�� &�ز�';�! ا��HCI	 . دا
 � )D� �� !ز��' �K 89 2'ا�< /2 �� ه�5 رو�2اده� ا��اف دار ��

 '�8 و+)د �D( � ه�! و/���'� �K در ز�ن و+)د دارد ؟ =��
 	C&ر! ا(;1 &�]� +5��& !�;F�& در �K و %)[�& Oرژ�
�	 از �)���< ��ه�ن :(	 �� 2Hم اCIع ';�د ه�! ا�A)د �Jر
�;�! =';� '�,%؟ D� �G( � 7:� از ه� �F�N< ن و(��CZ'روا�� ا
��د W,� 	'ت ز'2ا�HCI)د �� ا� 	�5ل '5Hا! ا�< ا�� J�K د؟

A)ب ا�� &�ز�';�! ا��HCI	 �� ه�5 ز�� و �O ه�! ��ر ا'��CZ)ن 

2'2� 	 �&(� � )D� �� ا�K 89 2'1 �)د��ه�5 ا�< =ر!، . =
دروS;� �(;� ��ا! ا�< �Iح 	 �)'2 �� +)ا'�ن :�رز را از :�رز1 

  .و ا'CZب ��ز دارد
)ارد! �� �)�Qح داد��Z� 2� 1:� ه�5 =ن J�K! ا&% �� ���ب  ��

���D �� =';� اد�H! '�)ذ &�وا� در ��)ف D��K;�! >2اj	 را 
وزارت ا�HCIت در ا�< ���ب '� �(;� +(���ت &�وا� را . ��د1 ا&% 

	 �(�D�� 2 در ���� ���� =ن 27رت &�وا� را >�ا��  	'��(9M
���Q'�  ا�< دروغ �Jرگ �N(	 . از ='_� �)د +�)1 	 ه2  �;'=
��K تC�D�� )دن� 	ده(2 �� '� �(;� ��ر�\ ��9, 	 �Hرا ا�� �;D

 �� �Q�/ ا'(2 در /�ل(�� �D�� 2)��5' ����� را �:�رزا�	 �دم 
�)دن " 9)چ"I)ر ���N�F در ��< ',� +)ان ا��ان ��;)د1 �)دن و 
وا�N7% ا�< . ��ر ���C�D	 و :�رز�C�D�� 1	 را ا���H ده(2

ا&% �� � ����ت +(:Y ��ر��! در 
��% '5)د�K �� 1ر1 ر' :�ان &�ا&� +;�ن �

:�رز1  dت ا&% و ه�C�D�� و/2ت و
 �� 	�CZ'ت اC�D�� 2ون� 	&��&
&�ا' �م ]�)ب '5	 ر&2؛  و ا&�&� 
 J+ !ر1 ا�K �;'= ن و �9��وان��D�ز/5
 �Z:I ���H �� �D�� �� 2ن و� �D��

���)ر! =ن +(2�Gن '2ار'2Dو د� O��/ . >ا�
�� ا! ا&% �� ���بD' در&% ه�5ن 	 

 ��)�2 �� ا�Sاق در 27رت &�وا� و ادا
 >D5 ��S ت ='�ا�HCIن وزارت ا= 	Z[)
+�)1 داد1 و ه� ��C�Dت :�رزا�	 را 
 	��HCIا !�;'���! ��ا! '�)ذ &�ز,�
+�)1 ده2 �� ��)ا'2 در ���Z ا�< '��ز 
 ^)& 12�25���ر��ان و �)د1 ه�! &

�� �D	 '�,% �� ';�د ه�! . ��(2ازد:Fا
��)	 ه5)ار1 	 �)�(2 در &�ز�';�! ا

 %A�)� �� ذ �((2 و(�' 	�CZ'و ا 	&��&
�:�ر A)د �7ار �ا'��CZ)ن =';� را ز�� ���Qت 

�	 ا&% �� �2ون . ده(2�N7وا J�' >ا� �ا
 ��< ��C�Dت ا'�CZ	 ا�Dن اداA�&
��ر! &��&	 �� Mز� ��ر &��&	 ا&% 

 �Kر1 ا! +J ر��H% و+)د '2ارد و �� ه�5< د��F هO ا'��CZ)ن
 %��Hزم و رM د �� ا'}:�ط(A 2 ��دن�Z ،	�C�D�� ا�)ل ��ر
�� و &�ز�ن <��ا�)ل ��ر ��	 '2ار'2 �� +�)! '�)ذ د�5< را 


)ن از '�)ذ =';�  �(� �((2,�O ا&% �� ����� . ا'�CZ	 A)د را 
��� از ��ا�� ��� و در� رو�;� و �����D;�! د�5< در 

:�رز1 ��ا! ای< (b)ر �Qور! ا&%ه� �/�� از  . %�F�N< ��� �
 '��ن داد �� در ز�� �2�2 ���< D��K�٠;�! >2اj	 در ده� 

 J�= �;7 �N�&ر! �2�2ا و و(���Dده�! د�5< و در ��ا�� د��G�9
 	j2ا< !�;D��K ن ';�د و��)� 	�CZ'ا 	�C�D�� ان(� 	 J�'

	&��& 	'�(¡� �� V:[)ر! ا'�CZ	 A)د، &�ز-  	�b'
�(M �� 2ز� ��ر ا'�CZ	 در =ن ز�ن �)دA�&.  

  
�� �)+� �� � �رب ی�د �12، /�ل و-��� ',� +)ان �()'	 ا&% 
�� و �� ����� ��� از ��ا�� ����� �� درس ���! از � ����ت 
�� ا'2، &�ز�'	 �(� ';(2 �� �7در �� <��
	 �� در =ن �7ار ��

� ��ر! ���2 و ��)ا'2 ه�5 :�رز1 �� 8��9 &��&	 و �7در �� ادا
 �'C�� !�;D��راه;�! '�)ذ د�5< را ,2ود '5)د1 و ���

�;� و . &���زان �5(�م ا�م ز�ن را A(@	 &�زد,�'(5� ��:Fا
 J�K 2ار'2 ���2 7:� از ه��:�رز�(	 �� در ,�� >)ق ��م �� 
 �;'= !��G��)+� ���(2 �� وزارت ا�HCIت +;% �(�A% و د&

A Mً(5N)د را �(; �� 12� ��A�)� !�;و رو� �;D����� �� �
�2ود '5	  ،2'(� 	 ��<���	 ��Dر �)�)&��� د&�1�G ه�! ا

	 �)�(2 �� �� 7)ل A)د د&% .  �(2 �;'= �Q�/ در /�ل
	 از ��)1 ه�! C&5;)ر! ا+ Oار!"ا'2ر��ران رژیJ<م ا�' " J�'

:�رزی< ا&���د1 �((2 ���H �� .!از =ن ��)1 ه� 	Dر ی��,� 
>�ی:�Dرا'� و /��� ��ا'� ا! �� � ا�وز ��ه2یO ای< ا� ا&% �� 
د&�1�G ه�! ا��HCI	 د�5< 	 �)�(2 در ��< +)ا'�ن �� 
 %�F�N< ن�D�	 ا,�'(5� ��S ات�D�� �� ،1 ه��G�'ص در دا(
A
�)ا'(2 هO در +;% (��ف ��دن ذه< � �;'= Vی�I ده(2 �� از

�	 �� Mزم 	 +)ا'�ن :�رز در +��N ا27ام�N7( �((2 و هO در 
��((12H ،2 ا! از =ن +)ا'�ن >�یA W)رد1 را د&���G و �� ز'2ان 

2))D<ا . %�F�N< دن(� 	)�H ورت�Q ��b' 	�����:� >�Aرا 1 ا'2ا
�;�، &�ز�'2ه	 از V��I ا�(��'% و از =ن درد'���� از ,�'(5�

 V��I"!از! &�ز(ه�! در ا�< )رد '��b ای �د ��C�Dت "(
:�رزا�	  	�D�� ���@و ی� را1  )وا�,�� و +�)1 دادن =';� �� 

�� ��ر��ن �])ر )ذی�'� در " K£"ا'2از! &���;�! �� ا�]Cح 

وزارت ا�HCIت در ا�< ���ب '� �(;� +(���ت 
	 �(�D�� 2 در ����  	'��(9M وا� را�&

وا� را >�ا�� از ='_� �)د ���� =ن 27رت &�
���Q'�  ا�< دروغ �Jرگ . +�)1 	 ه2  �;'=

 �Hرا ا�� �;D��K تC�D�� )دن� 	��9, 	(N�
	 ده(2 �� '� �(;� ��ر�\ :�رزا�	 �دم � را 
�)ا'(2 در /�ل /�I �� �Q)ر � �D�� 2)��5' �����
���N�F در ��< ',� +)ان ا��ان ��;)د1 �)دن و 

�C�D	 و :�رز�C�D�� 1	 �)دن ��ر ��" 9)چ"
وا�N7% ا�< ا&% �� � ����ت . را ا���H ده(2

+(:Y ��ر��! در &�ا&� +;�ن ���% '5)د1 
�� �Kر1 ر' :�ان و/2ت و ��C�Dت ا&% و 
 �� 	�CZ'ت اC�D�� 2ون� 	رز1 &��&�: dه�
&�ا' �م ]�)ب '5	 ر&2؛  و ا&�&� 
 J+ !ر1 ا�K �;'= ن و �9��وان��D�ز/5

2� �D��ن و �� ��O��/ �Z:I ���H �� �D و 
���)ر! =ن +(2�Gن '2ار'2Dا�< در&% ه�5ن . د�

�� ا! ا&% �� ���ب 	 �)�2 �� ا�Sاق در D'
(]Z	 =ن وزارت  �27رت &�وا� و ادا

D5< +�)1 داد1 و ه� ا�HCIت ='�ا  ��S
��C�Dت :�رزا�	 را �,��! ��ا! '�)ذ 

 .&�ز�';�! ا��HCI	 +�)1 ده2
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 �D�� �� دادن �D� و %&�;��5H، >�ی:�Dر! و �)��2ن �5)'�,
در +;% �(�A% '��و ه�! ا'�CZ	 و ...ه�! =F)د1 /�	 ��ر��! و 

(2 +�)���! از ���D  =';�؛ ه5�� ای(;� از +��5 ��)1 ه�j	 ه,
�� ا&% �� وزارت ا�HCIت<��ه�5< . در &�F;�! ا�D� ��Aر 

�ارد �� � 	 2���� �در ��ا�� وا�N7%، 7:� از ه� J�K رو! ای< ا
&�]� &�'�1J و +)Mن &���زان �5(�م ا�م ز�ن، ��>� و روا�� 

%�F�N< >�/ د1 و �(;� در(� 	�� 2��� � ه�! �5)'�,�	 اJFا
D5< ��ا! ر&�'2ن �2ا! A)د  	)�H !�{< د، از ه�(A �'����

�N &)د +)�2�+ �� .  
  

�;�! +)ان � �� درس ���! از :�رزات ',� ,�'(2 �� �5�ا
7:�	 �� '��ز ای �د ��C�Dت :�رز، �9&�	 ا'�CZ	 ده(2 و ��ا! 
 !��2)�� �K م ه�! ه��� O,�F��&(& ر&�2ن �� =زاد! و

  .��دار'2
  
  ی:�ز &( �!>�
٧ 1�  ٢٠٠٨ د&�:� ٢٧  -  ١٣٨٧ د! 

  :زير نويس ها
�Nون ��Y &��&	 &��رت ا���D در �;�ان در -١ �]5� +�ن ا&

�< در را�]� �� '�Gا'	 ار����ن ��1 از G)د �� وا�(A !�& ارشJ�
 c<�),���'� در ا��ان و A]�! �� ا�< +(:Y ��ا!  Y:)+

�� ا&%�(' >�)K در �� دارد �D���� +(:Y ":ا���در K;�ر&�ل 
 V�A >�2ه�  	)N� ،O;��ور�,�	 ا��ان �� �)رت دو &�ز�ن 

A]�! �,��ر +2! ....و &�ز�ن D��K;�! >2اj	 V�A -�ه� �2
2)�= 	���j�D;� �� /,�ب = ���H)"  )9 ,% و�� 	ر�\ &��&��

��Q ' ��	، +�2 اول ���� CS ^)ه�& ��F�� ا��ان �F�&٣٧٩(  
��Gن /Jب ر' :�ان (�وو��ن در ���ب &�-٢A�� د وار1 +�ن��

��ن )ا��ان,��� �12 در ا�< )رد =12 ا&% ��١٣٧٨ در ز) 
�� و ٢';�و'2! H2	 �2 از ���5ر&��ن ��5ر1 :"�� ���� Yار� 

	 ��د %�(Z� را Y��Hرد1 �)د اد(A Y��9 �� �� !���...... ��د�
ز�ن ����'� �)رش j��M	 از ره:�ان &�ز�ن ا'�CZ	 �� در =ن 

 �5H رد(در ا��ان �� &� 	 ��د و g�J9 �)د،';�و'2! را 
از و! �9&��ر! ....+�ا/	 �7ار داد و ;)ش +�&5	

در ه�5< را�]�، j��M	 در ���ب �I�Aا�Y ). ����٣٣ ."(��د

 ��� 2�j�� >5Q 12� ���)�� �)&��� /O�b)� %�(� 2�5 و 
��W ��د�5H "1 +�ا/	"A)ردن ';�و'2! D� 2 �� ��� را�(� 	 و 

�G) �� ١٨١در ���� .�� د&% و! A)رد1 �)د1 ا&%����ب � 
12 ا&% ��= �)�< >�Z زOA او را :"�)رش j��M	 در ا�< ز

�)2�j �7ار . �9',�5ن ��دم Fد ��{H و £K %&رو! د �F(�� !�+
  "دا�%

  
�� H:�س &���5ر: ٣�(' O�< �g �)ر�	 ه,) ����١�٩(  
  
� :�I از %'��< �� >�2N از . �V ��ادرم A����ر =�(� �)دم 

��'% و دو&��'A�� �� Y	 از < �� %����'% ،A����ر < !��G�د&
 	jح ه)ا�5�9 ر���I ر در ار�:�ط �)د'2 و���&�وا�	 ه�! �I>2ار ��

)ران &�وا� ��ا! >��W =';� . هO در ه�5< را�]� �)د1 ا&%�
دارد �� �D	 K(�< ا�ZFء ��د1 �)د'2 �� در &�وا� دو +(�ح و+)د 

2��� 	از �7ار ه�5< ا>�Dر وروا�� . از ا�< +(�/;� �I>2ار �����ر 
�� �)د �� �� �	 A�& !ر(� %'��=F)د1 ز�(� ا! ���2 از >
��Dرا'� ��ا% J�JH را �� &)! K)�� دار ��)+ 	F2G)& و 	��

2�&���.  
��ب راو! �;�ران از ١٨١در را�]� �� داد��1 ��ا% در ���� : �� 
(7 12� �Z' >�)K 1�9و'12 �)د Oو! ه �� �� 	از �,�' 	Dل ی

��و1 دوازد1 '��! هO ا&H �� %'�[< O()ان : " ا&% 1��در داد
@Cً >�ار! ا&% ]�ح �12 �)د �� OدهJ�& ��' ". 	� در �)ر

�� ���ح �)د1 ���2 	 �)ان ��% �� &�وا� �� ای< ���� ای< 
 �)دن >��'% را ار ��Gد �)��12 �)د �� ه��)'� �g �� &�وا�	

)ر A)د و � 1�;K �5ن�+�)1 " >�ار!"اذه�ن ��9 &�زد �� ��  �
دادن او، ا�Dن ا&���د1 از و! در ��'�� ه�! =�(12 را از د&% 

  . '2ه2
2"���ب �٢٣در ���� : �)�(� 	��ان  � )D� " 	'از 7)ل �;�ا

&�وا� دو ��J ���(	 دا�%، :" دژO�A &�وا� =12 ا&% �� 
ا�< دو ...در ����Aن ���� } د��G!{ا� }�)د{ ����Aن ا�)ر���ن�D	 در

�� ا�< �)رت .. ��J، ���< ه� را ��< A)د��ن �O�,Z ��د1 �)د'2
 را �(��ل 	 ٩ �� � و د��G! از ��5ر1 � �� ��٢ �D	 از ��5ر1 

 �� �2 هJار ��5ر1 ���< را ٩٠&�وا� ���Z:� در /2ود . ��د'2
��ل 	 ��د)�"  

  

  19از صفحه     ...جلوه اي ديگر از همكاري 
  

(A داران ��5H �� 	)Nی O�,Fی��]�:�ی,% �� ')��ان ا 2'J' �'���,ای< .  '�)ار &�زش �(2@� ا�(�D ا�� �,	 د&% �� :�رز1 
	 �8 دی�G! را >�یW '2�5ه�b'2ی� ='2ZرC&ران +5;)ر! ا�D5ی� و ه��,��ر! .  �	 �9ی� و �)د��'� ا&% �� +A J)د ای< ')��ان &�

	C&ران +5;)ر! ا�D��� در �D�9ر �� د�5< د&% ��  &Cح ':�د1 �)د'2، در /�F	 �� ز�'	 �� �� �G)Kل +(�یA�� رزی< +�ن�: از 
2)��ا��=ی� ه�5 +)ا'�ن �9 . ا>��د'J�' 2 �� ه�d و+� A)د >�و�	 �D' ���9د1 و /�5&� ه�j	 از �Zو% و �;�% از A)د �� +�! 

  د&�� د&�� �� ا�;��ت �	 ا&�س و ی� �� H()ان ه�! �,��ر ا��2اj	 از 7:�� ��5س �� >�د >�Nل &��&	 و ی���٠)ر!  �� در &�ل ه�! 
 �� 	Gو ه5,�ی 	���Dد'2؟ دو& �'���,=';� و /�	  A)ا'2ن یg '��ی� و ا��HCI ، د&�D� ،��G( � و ';�ی�� ا2Hام �2'2،  :�رز1 

	 �� ���H =ن :�رز1 ��د'2 ا���7ً� :�رز1 ,���'� �� ���H ای< رژیO را C&5;)ر! ا+ O2ن رژی�,��ر! از :�رزی(	 �� 89 از رو! ��ر =
�2Z �� ��)1 ه�! N	 رد '5)د1 و C&دان اC+ >�5رزات �9 �)ر! در ��ا�� ه�:�;� و :�رز1 �)د'2 وF	 ه�5< ه� �Zو J�= %5F�,


�د! +��K �N,% و ا��Dل .  از A)د��ن '��ن داد'2��Cف '���b &� ای(�D ��ای� &��&	 و ا7Aده2 ��  ا 	ا�< ا� '��ن 
�5�)ا'2 >�د و ی� +�ی�'	 را از �� ا'CZب �� �� ار� �ع و 7
���ن :�رز1 ��ا! ر&�2ن �� =زاد! و  &)&����K O,�F ��ی2 ���2،' 

	 &)ق ده2C&5;)ر! ا+ . ���H �� ت�HCIه�! وزارات ا 	�9ا�( > F 2�j�� در 	)N� ب��>�خ 'G;2ار j�A< در ]�:	 �� در ��2�j ا�< �
 !��:� V�<د �� ر(A 	j�)�= د1 ��د1 واز�����  از >��% ا&�(' 	j2ا< !�;D��K Vی�I >ه5_)ن /2�5 ا��ف دم زد1 ا&% و از ای

�:�ر! �,W '�5ی2Hد ا(A !ا&% ��ا ���S>� از ای< �� ا�� /2�5 ا��ف 7;��ن &�زش '�9�ی� :�رز���H �� 1 ا&��5Nر و ا&�:2اد . A)ا&
2)K 	رزا��:��ی< و �@�� ��ی< ��A 1�;K'% و A)د >�و�	 در ��ری\ N N��.   ده� ا��A ���5ر ��ود�)د1 ا&%، >�خ 'G;2ار یD	 از 

��	 �)دن �� ا'��CZ)ن �� ه�d و+�  '�5�)ا'K 2;�1 &��1 �,	 را &��2 '2��5 O2ر&� ا! و ه Oه ،	�CZ'ای< ی� =ن ا �� 	j�)�=. 
�	 ه�! ا+�H�5	 �)د�F2اN��  �5ر و@��F��ن �) ا&�:2اد وا&= 	jن >2ا(��CZ'ی< و >2ا��ر��ی< >� =ن. ا��:�رزی<، از ��9 !�;Z�A ز'2ان

 �� !����� ��,'��ای�ان �)د'2 و  �D	 '5	 �)ا'A�)� �� 2��� 2% ز'2�	 و �Cش =ن ا'��CZ)ن �9 �)ر و در� اه2اف ='�ن، '��و و 9
	 هC&5;)ر!  ا+ 	�د 2Q Oرژ� 	'(G'�& اه�ن(A  �� دم ای�ان��(���ای< O;< ���7 ا&% �� �Kا . ,�(A 2)اه2 ����2:�رزی< و 

(	 �)د=';�  ¦��:� �;'= ���H �� 2/ >ا �� ای�K ن �7ار دار'2 و���  .رد '��ت +5;)ر! &��A= 1)'2! و ')��ان ریJ و در�
  

	 �� =',% �� �� �:��¦ و ��وی  '�bات و ا'2ی�� ه�! ,5)م، C&ش +5;)ر! اC� ،%Z�Z/ رو ���ن���� در ':)د ه�_G)'� =زاد! ��ا! 
!�;Dی�K 1ن و را�)رد ��دی2 +)ا'�ن و :�رزی< ای�ان �7ار ���د��ر! �(2 �� =ر V�A 	jت در .  >2ا�HCIف وزارت ا�I 1 از���)��ب �

�ار! ای< �:����ت واه	 و دروغ �9دازی;� . )رد �KیD;�! >2اj	 J�' V�A �� ای< (b)ر ')��� �12 ا&%�< ا�Dن �����  �b)� ��:Fا
ه�C� J�' >� . 2)Kش در راA 1(@	 ��دن ای< �:����ت زه� =��< را ��ی2 دو K(2ان '5)د��ا! ه5. ه�5�� در 7��ه�j	 از +��N و+)د دارد

2)� 	 �D< >52 �� د�)���Zد دارم �� �دم ای�ان ه)���ر�� از =ن ه,Hل �2ی2ًا ا�/ >�Hت >�اوان در . در���� � W,� �� ��)د1 ه�! 
��ب د�5< ��ا! ���ی� ��ری\ را  �� CAف ه2ف � ،��Aت >�اوان از =ن دور1 �:2ی�  &� ده� ا���� � W,� !و&��� ا! ��ا �� >�N ��

� در . A)اه(2 ��د �N���ن در +�(D/ 	��دم ای�ان ه� روز�b' �� 1م &��� /��O رو��و ه,�(2 و ه�d ا',�ن ��ی�	 از رذاF% و 9,
	 �� ه�5 د&% ا'2ر��را'F= � '= �� Y)د1 C&ر +5;)ر! ا�:�Hا c7ن '�,% و �)ا�8 '�5�)ا'2 �� �:����ت ز�% =';� اD_ا&% �� ه�

2��ن ,�ح در . ��ور �D(2 و ی� ='_� =';� �Q�H ��د1 ا'2 را واN7	 �[(2ارد)	 دا'(2 �� '��وه�! ا'�CZ	 و رز �ای< را دی�G ا�وز �دم 
�G	 '��ن داد1  و �� :�رزات و ����Zو% ه�! A)د 5bH �K% و �D)1 ده�  )9 �1 ، در را1 ر&�2ن �� =زاد! �� �K /2 از (Aد


� -;)ر ر&�'12 ا'2):�رزا�	 را �� .   
 com.yahoo@basharat.b    18/01/2009  ��رت� 
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� ��� ��	٢٧ ���ار�� ،  ٢٠٠٨ دس
 &%$ را ��رد #"!ت وس�� ه�ای� ،اس�ا��� 

ر (�د(ن و ��دم *+) /�ار داد و ,ر د.-� ,
 ، ��6$ وا/�5 و ,� د3ع 23س�0	�

 �, 7)را�8 رژ.7 ��9��8س*� #;*.	<
�8ن ,� �< 7+6 �,اس�ا��� را در �=

ر.B .  @?ا�<8"ی� � �, �<�� ه� 6	د ,
D� اس�ا��� ,� ع��2 س�اس� >.وز و >	

G�023س H2I  د�I Jد�I �, �2"# Gای ،
�8�د Jز$ ا��G س�(�ب و  ا�� �� ، ا�

�ر دس< ,� 8, Gاس�ا��� ای >.	<  JورL
 �Mد در ا�I J>دیدJ زد$ و ا,5د (+*ره
#"�2 ه�ا�� را ,� >�� رس8د (� � ,حل 

، ,� ا�M  در ه"ن روز اول . س,=� 8دا�<
،  ,��  ان &%$ ��سط ار�� اس�ا���,"�ر
�� و ٢٠٠از Q8 ��& �8L از Jر �R8 (� ,س�

�د8د >ن ,I*	د �5داد, Sد�) Jدا.G . ز.
�2"# T. ن #*� در  ،�5داد (+*� در >�.

�د  ه و ,�داد @�ي �ر.B /سوتI Jه
   .اس�ا��� ه7 (7 �� د.د$ �د$ ,�د

  
  سلاز ز�ن �;� @��J اس�ا��� در

١٩Xر ، >٨�ن ه"�ار$ �هد (+*	)ن ��
 �8L G��ل س�زYو ا� G�0دم 23س��
ر ;�L >ی"# �س��2 دوZ< اس�ا��� و ,,

ا�Z*� . هJ ا�]�ی�Zس*� ,�د$ اس< /درت
 H2I ��2ع �, >Zدو G.ت ا.	< B.ر�
 �) �823سG�0 ,� /�� از ا.G سل و ,� ز�
 J8-?اران اس�ا��� ,\�رت @�و$ ه�	,

Z�< �� (�د8د ,� �� @�دد و ��ور.س*� 53
،�ل  ,�ا/Y�8س*� در ا��وز ��9D� B.ر�

 ��ور, G�023س G��س�ز  >.و /*� و >	
ایG ا�� #=�=*� اس< . 8��*� �د$ اس<

  .(�  د^ی� (�ً! رو�G ,�اL Jن و>�د دارد
�د (� >"�5< , G.و/*� /�ار ,� ا �IL
�د I G_�,%ر@� از اه�Z س�ز��	� از �

 _�3داران �?هa �+`\� را8د$ ��8د �
 س;	� @%ی		دD8L �6 رو�� >%  در ،

 �) Jرا�8 ای*;	< Jه"ن روش ه
�ن ���;a �د$ و �� 	) � ��9��8س< ه

  ؟ !��8د �� ��ا8س< ,�@%ید$ ��د
  

_� اس< (� س�س< I Gدرس< ,� ای
 سل @?�*� ه"�ار$ e٠دوZ< اس�ا��� در 

�ن ر.%J و اع"ل رعa و I و f	< �, س���
G�0ن ��دم 23سل  و#+< در ��Yا� ،

�8 و دره7 هJ ز��G  س�ه��6 ,�+*�L
و�< ��د$ هJ س*"د.د$ ,�د$ =� G*س;�
 G��ا8د س�ز�ل را#< ,*�I , اس< �

�د� a#,� ه"�G د��Z . 23سG�0 را 9
ه7 ,�د (� اسحق ���� از ره��ان 

>R@ �� اس�ا��� :" >�[,�<
 &�ز�(	 �)د1 �2ون �% و ���2 ��
>��	 داد1 �)د �2ون &�ز�."  

 >�< G�023س  H2I �+) 8س� G.ا�,	,
G�023س G��ل س�زYدن ا��،  دا�"� 8"

ذا�� س�02 دوZ< اس�ا��� ,�د$ و ا.G دو از 
�	د, �� �.?j  . ه"د.-� >دا�� 8

  
8;*� ��"� را (� در ��رد دوZ< اس�ا��� 
 Gاس< (� @� �6 ای G3< ای�@ �Q8 د در.,

k"�8% ه >Zدو�*Zن ه� دو�، زور سز�ن  
س�ت 	� lR# Jا�, �=�_ T3*� ی.

 Jد�د ا/*\<�ل  �� ,�د�# Gدر ع� ،
 J3*� ا�ب سز�ن .I ب���G س�(�
ل س�ز��G 23سG�0 و Yا� lR# Jا�,

ن ا�]�.�Zس<  ا>�اJ س�س<,هJ ار,
وز@�J و D� د و��د در �	%�8 �=0 �� ,I
.ر H2I 23سG�0 از >"�2 و�*+) m

  . و ه"�+-� اوس<دا�"�
  

 G�	6 Jرو G*ش @?ا��jس� Jدرس< ,�ا
وا/�5*� اس< (� در >�ین ه� #"�2 

G�0اس�ا��� ,� ��دم 23س  G��� ،
ن ,ی< ار,"# �� دوZ< اس�ا��� ,Y�2��
� اش ,�ا$ D��� ن��ا�]�.�Zس< و دی-� #
 j ن #"�2 دس< وL Jا�, ���<�ا3*د$ و �

ر �8% .�� (		د, Gای  >Zدو Gای " T�2�
T��از &%$ ,س�J ��� هJ اس�ا��� " �

�د ,� I ��I�8 ارا دس*و.% #"�2 دد�	+
�� و ,� د3ع &%$ /�ار داد$ و Q8 ��& دم��
�8ن 8س�< ,� (+*ر در �=,� اع*�اض >�

��Q8 ��& م اع!م  ��دم"� ># و/, ،
�دش را I �) >س اس(�د (� �=\� #"

	j ��Q8 ��& دم�� >+j �*Iن س�
   . اس<
  

ع� و Dار� J��8و Tس یه�6	د (� #"
، ا� /*� عم ��دم ,�  qد ا8=!,� اس<

س 8"� ��ا8د #*� "# �, r�+� د3ع ,
 >Zی< را از ��6$ دو	< f	8 Jذر$ ا
 f8ن را (7 رL اس�ا��� زای� (�د$ و ی

، ه7 ذات دوZ< اس�ا���  #"س. سزد
 �3�د$ ,�د$ و درس< در >�< I!ف �	�

هJ 23س�0	� سI*� و �jداI*� �د$ 
�د  . اس<<�� G.ا ً/Rزا�، �3ز8د دس< س

 و ;.��L ���د دس*-$ هJ ا_!عI
و ) G��)Shin Bet ,<اس�ا��� اس< و 

�سد�)Mossad(  Lن را در )CIA( و س�
 دور$ اJ �;� داد$ و �=�.< (�د8د �

هJ ��2 و Lزاد.`�ا$  ه و ��8و ("��8س<
ح	� دور سI*� و ا�;ن &\a را از 9

 Jن ��8وL Jرا ,�ا G�023س H2I Jره��
ع� �3اهL 7ور8دDد8د (�   )١.(ار��, �8L 

د @�ا�� اس!�� را �	, س و اسس"#
در 23س�j G�0 و ,ل داد$ و ,� >ن ��دم 

$ س�5 (�د8د ه�  Lن. �	0=� ا8داI*	د@
 >Zت دو9داJ اع*�ا�q ,� ع��2 >	ی

ه�ه��q Jورت ��رز$ , اس�ا��� را در 
هJ اس!��  ه و ��ور.س< ��ور.س<
_�ح ا�]�.�Zس*� �;� دادن ,� . �RI (		د

�زیس��ن هJ اس!��jا  T. �, ا��وز ،
�د رس�د$ و #"س وI از اهداف Jس� 

�D��� J، ,� ("T د^ر  دی-� دارو دس*� ه
هJ اهدا�� ع�,س*ن و >"��رJ اس!�� 

�) D) �5*� را در ه�"< ��د >"I دور  
د$ از ، (�د$ ا8د R*ء اس��ا8س*� ا8د , س�

 �, ا#سست qد ا�]�ی�Zس*� ��د$ ه
ت H2I ه >	�� qد ا�]�ی�Zس*� ,�q

,%ر@� ,%8	د و � #دودL Jن >	�� را از 
ل. �س�� ا8=!,� �	ح�ف 8".	د# Gدرع�  ،

ه ه� و/<  ه و ��9��8س< ا�]�.�Zس<
�8 را �ن #;7 �� (	د (� �\ZحL د� و>

ه< J	f  دس*و.% �j+��د س�س<
لYد و �داوم ا��I ��د ��دq �8 و�2_ 

ور���8 /�ار �� ده	دI ن در0�ر . @�ی+,
د@�ا��  (�2�	, �) >R@ د�)� ید ,, ،

د @�ا�� اس!�� ه"%اد �	, , Jد��.
د$ qد R*ر و اس�`+,L د$ و�ه"د.-� ,

  . ا8=!,� .;س�8 دار8د
  

�8-� ر�د ,	�د @�ا�� 8-ه� ,�-6 
اس!�� در �	0=� وا/�5< 3�ق را ��رد 
��د /�ار �� دهد و 8+ن �� دهد (� در �

�ص  ه"� > ا�]�.�Zس<\I �, و ه
 ��8 در j+< س� >�.;.��L 7س�Zا�]�.
 >."# , س /�ار دا�*� و اسس"# ��Q8

L �8ن��*+j دارو  و G.ر ا�هس< (� #�
� راD��� J�ان دس*� ه� �� D) در ه� 

ن ا8=!ب ��دم ا.�ان  در . �+هد$ 8"�د.�<
 و;.��L , �	�"I �*ا(�ات دارو دس?� 
8ن را L J��@ درت/ >�< ;.��L >."#
هد ,�د.7 و د.د.7 (� 6-��8 ار�� �

، .T ��� اس!��  �%دور �ه	+ه�
 ,�  "ا�م" ,�5< 8"�د و" ا�م ا�<"�د و ,
 J<"$8س*ن ا.G ,5د . 8+س<" �Y3در ا

س�Z ت را در8ن" >�.Y3ا G.هدD� "

 

  

  

  نسل كشي خلق فلسطين،

 !معلول سلطه گري صهيونيستها  
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 �ران س��در ) CIA(دس< در دس< �
وز ��روJ د�8ل (�د.7 و سلD� , f	< 
 �) �Zه ,5د �+هد$ (�دی7 (� در #
 G, �) �+=8 �8ه�ًا ,� ,�� ;.��L >Zدو
 �8ر�`Rس G�8�I Jر هDR8دن  در ا^

 در 8.�و,� و اس;.��L Jد دا�< ه,L م!
�د, Jو a�=5� ١٩٨٨( در ( G�Z���8 �س�-6

 $ /�� از #د�M  درس< دو) CIA(س��١١ 
 �����  ، ٢٠٠١س]*;.��L ندر ,�"رس*

 D8L در �DZ5� Jدن ,�ا^ G, �) �,د
�د، ,� ع�دت او ر3*	د , J�*ارش (,س%@ �,

هJ ا��I ه7  و در سل )8+�.� �3-رو
 Z+;� ه"-ن ,� ع�	� د.د8د (, ;.��L �

 G.ر ا��(+� ,� ع�اق و س�8-��8 د.;*
�ر+) -Gاس!م -   9دام #س� /Rا� 

@�ا.�8 را ,� /درت رس8د (� /�! در ز.� 
 Jر�س.� س�,زان @"	م ا�م ز�ن در >"�

�ا,8د$ ,�دI T"8 بL 5دا ه7  . اس!�� در,
>د.د ع�اق دوZ*"�دان ه"-ن د.د8د (� 

 ���j �.�8 در ز�-6 ��L ه%ار ١�٠/درت 
 G.�"� ل�� در #;.��L ز�R8س�,

�	د, �� G9دام #س� �	8+�< .  �;3
 Jز8"� (	7 (� در ���qح ایG س�س< �8
 J,� ذ(� ه"� 6	�G اع"�Z در (+�ر ه

�د,  m2*`�  ان�� �� ، ا� در ه"� >
 هد$ (�د (� ,	�د @�ا�� اس!�� و .+�

ه�j Jو ا�]�.�Zس" �6",� /�ل � >  ،
�ران س�  "اس!م س�س�"� هدا.< �, ،
)CIA (د^ر هR8 J*� رژ.7 دد�	�  و ,

�Z رژ.7 � J�رJ اس!�� و ("T ه�"<
�%دور ع�,س*ن س5�دJ (� وا,س*-� اش 
 ا����G اZ+"س �� ,�د ;.��L �,
 G*Iا8دا �*`� f	2� ل�jورد$ �د$ و در #

�د, �� .  J��8و Gه"� س�5 ای
Gع� ایDت ار�qرزات و اع*�ا اس< (�  ��

�د$ اJ را از �س�� درس< و ا8=!,� �
 �Zا8=!,� را ا.%و J�	ح�ف سI*� و ��8وه

  .  سزد
  

�)?Zق ا�J وا/�5ت 3	�� �,  G.�� Tح�� ،
ادعJ دوZ< اس�ا��� (� در .�رش 
و#+��8 ا��I #*� ,� #"!ت ه�ا�� 
�دI �	��ز Jاع%ام ��8و ،  ,س	د$ 8;�د$ و ,

�ا8د ,`��!� �� �) ��<  ش �� (	د �
ل 8".دYر$ ا�8  ه�� از &%$ را دو ,، ه"

�دی< #"س �� <�� , �2"# Gای ��<��
�د, .�Z(� دوZ< اس�ا��� در  در #

G�0د ,� ��دم 23س�I �8،  #"!ت و#+�
>	�� ا8=!,� د�;�ا��T و �=و�< Lن 
ن #"!�� 	6 ��دم را �د �Q8 دا�*� و ,

�^د.G ا.H2I G ,�اJ در #=�j $اراد >=
ر.B س�اس� . ره�� را س�(�ب �� (	د�

,< �� (	د (� M اس�ا��� f	< وز وD�
8 س�(�ب �س��2 ا�29 دوZ< اس�ا��� ه"
�د , �� G�023س H2I ��و�< ��د=�

 سل اس< در �=,� e٠(� ,�� از 
وز.	� D*� 7�8L ،ن� G��ان س�ز�-ZYا�

�8�س� ,� و#+�� ه ��   ��.G روش(� ,
و�< ��د�� را در ه7 =� �8���	د ه� @)

ر �� (		د و �8  ,+;		د;�j �88���/ ،
دس*� #"س و  س�(�ب 3�9 دار و

2�@��J از ����j Tا�8< J @�و$ ه
  .  23س�0	� ,� س�J اس�ا���

 Tس ی�;� در ایG ا�� و>�د 8دارد (� #"
� و وا,س*� �� ,�د D��� س�ن س�.�<

G ه7 ��د.دJ �8س< (� ا@� روزJ و در ا.
�8 در /درت /�ار @��8دL  �, �<�� , ،

��ا.�0 (� در Lن ,� /درت �� رس	د در 
�jوس� اJ ه"ن ,� س� ��دم �� Lور8د (� 
 دارو دس*� #(7 ,� ا.�ان ,� س� ��دم �

 درS ایG وا/�5< اس< . �� Lورد Lورد$ و,
(� �س���Z< ��8وهJ ا8=!,� ه� �6 

ه ,درس*�  I*� �د$ و Lن,�+*� �	
ه و  �8.د ا>ز$ ده	د (� ا�]�.�Zس<

 76 ��رز$ ,�j �.دن ز� �R`� اس�ا��� ,
و�<  ,	�د @�ا�� اس!�� و ��ور.س7=� ،

��دم 23سG�0 را �RI سI*� و 8=� 
 $را�8 �ن را در (+*ر ��دم ,�-	;*.	<

�اس<. (*"ن سز8دI  دم�� Jه
�اس<I G�023س +� ���وع و رو�	� ه

ا.G ��دم س*"د.د$ (� در  . هس*	د
�د�ن , LنI G��ن  س�ز-86�ن ,�- ه

در اسس ,�اJ (سa ،  ر3*ر �� ��د
رز$ �� �� �.�I >��#G��5� H س�8

از Lن > (� ��ط �ح=6 H	�G . (		د
�اس*� ,�وز Lزاد اراد$ ��دم ,�د$ و ا.G ا�� I
�د وا,س*� ,� ,� /�ارT. J ��ا.ط I

�دد�;�ا��, �� T  %�6 س /�� از ه�j ،
8�  ا�29 اس*=�ار LزادJ و .د �,
 G��5� H# H=ح� �D�*8 د�;�اس� و در

 >�� را �	I< و LنH2I 23سG�0 س�8
ا@� ��دم در راس*J . را ��رد #"�2 /�ار داد

 �, �<�� , $-8L م ,�دار8د6	�G هد�3 @
�د.< <�وا,س*-� &�� /,� ا8;ر �

، در ��9��8س*� ,� ا�]�.;.��L 7س�Z
م ,� ع�	� �� ,�		د (� د�"	ن @ G�Zاو
�	د و �6ا , �� ���8 �6 ��8و هL �29ا

 و رژ.L  7ن;.��L 7س�Z.د ا�]�., ه
ج #"!ت �L ن�%دورش اس�ا��� را ه"%�

�د /�ار ده	د وI G.8=�  �8 ا ;.��L �, �)
داور ,��3�0 را ,ده	د (� در ا.G دع�ا ^زم 

�8 اس< 8 7�8-L ت�Zه� ه0� �, 7
در #=�=< �	�د@� س�02 .  دا�*� ,�د

3� و س�س< ا�]�.�Zس7 	� اس�ا��� ,
ن ع"�H و &�� /,� ا8;ر	k8L ;.��L  >اس

 G.ا H,(� رو8Zد ر.-ن ر��س >"��ر س
"، از اس�ا��� ,� ع	�ان  (+�ر"�jا�8و ه  �,

 در �	0=�;.��L " ش�8م �� ,�د و  >�ج ,

 در >�.ن #"�2 ر��س >;.��L ر��"
ن در سل 	�Z �, ٢٠٠اس�ا���e ># و/, 

 >R@ من و "�"	�Z در �q�k8L در #ل #
.T ع"�2ت اس�ا���2  ، 23سG�0 �� @?رد

 �8س<;.��L >.,T. �;2  ؛ ��رد #"
�� س< (� ,�س��2 اس�ا��� ;.��L تع"�2

م �� j?.�دD8ر ( "ا-8 �����J ��سن روز8
J�  ) �3ا8س

  
، د�"G  وا/�5< ایG اس< (� ا�]�.�Zس7

�د$ و ��رز$ ��دم , G�0ا�29 ��دم 23س
23سG�0 ,�اJ رس�دن ,� LزادJ /�� از ه� 
%�6 ��رز$ اq Jد ا�]�.�Zس*� اس< و ,� 
ه"�G د��Z ه7 ره�� ا.H2I G س*"د.د$ 
�ذ ا�]�.�Zس7 R8 �50 س�02 و/ �,دون /0

�د, �"8 �.?j ن @��R8 G*3 و 8دید$. ا�;
 JزادL ه7 رس�دن ,� 29ح و�ایG وا/�5< و �

0ف ا�]�.�Zس<Zا H.�_ و در  از ه
6ر6�ب _�ح هJ ا�]�ی�Zس*� – �) 

�8 ,� /د�< >	�� ا8=!,� ��د$ L >�د/
�D�*8 اJ  - هJ 23س�0	� ,ز �� @�دد

. �6 ه� روز , Lن ��ا>��7 8دارد >% Lن
�ن ,عr �د$ اس< 	) � ���ه"� G�	6

 �) >�< �) ��ه� را$ #� ه� �,"�# "
 �� �qع� G�023س H2I ��5 اس�ا��� و�

�د�  J�8 ا، ه� ,ر , �;س< �R*�ح
 J�D8د �+;!ت و ررو,�و ��8د و ,� ا,5
 �3qا �	ح< س*7 23س�0� J�د$ ه�

ت %�8 ,�ن. @�دد�,�D� Gد (�  ای	8L �@
ت Y�2�� �) د	ز$ دهرز �8.د ا>�� J��8وه

ه  ه و ��9��8س< �8 ا�]�.�Zس<�3.�;را
 �8L 7+6 �د�"	ن وا/�5 ��دم را از >2

�8 ��ه7  دور سز8د�؛ ,2;� ,.د , ه�@
ه ,�  �jا(	� 8س�< ,� ا&�اض ا�]�.�Zس<

 >R@ �9ا#< ,� ��دم س< و ,I�, �2,=�
 Jد�,8 Jرز$ ,�ا�� "� �� را$ ره�	� �)
� س�02 ا�]�.�Zس7 و رژ.7 هJ وا,س*� ,

  . Lن �� ,�د
  

��qح داد$ �د ,� � �k8L �, �<�� ا@� ,
�ر (�  وا/�5< ا8=!ب 23سG�0 ه"ن_

7�	) $، دی-� د6ر ا8ح�ا3ت  هس< 8-
�د در ایG ز��	� 8"� ��ی7 (� <��ن �@8�@
�8 ��رز$ , ا�]�.�Zس7 و �, �, !ً��
 G�5D��� س و��9��8س7 ,� #".< از #"

�,  د�R8 ��Zت از اس!�� ,��I%.7 و .
�8  >"��رJ اس!����*+j �_I �, ،

 ع2	� >"��رJ اس!�� از #"س و ,	�د
��� و ا، ,� د3ع از اس� @�ا�� اس!��

هJ ا�]�.�Zس*� @�ا.� �jدا  س�س<
�ن ,� ا09!ح k"7 و ه�	و " �6"(�j Jه

ت ا�]�.�Zس*� Y�2�� ر�, ��L >س�Zا�]�.
7.���و هJ وا/�5< ا.G اس< (� ه"� 8. �

 H2I H# �, ت�Z0� mZ`� �=0	� �D���
 G��5� H# �8L و در راس G�023س
 �� G�0دم س*"د.د$ 23س�� >��س�8

�	د,  . �, Jد	, Jj عدم J ,	دJ یj Gای
ت اسس� H2I 23سG�0 و �Z0�
ت �Z�رد ,�اJ �ح=L Hن �0I�, �-8�-6
اس< (� m9 ,	دJ اG�, �29 دوس*ن و 

G�023س H2I ن را �G��5 �� (	د و د�"	
ت �3.�;را�8 (� Y�2�� و �8 ادع ه
�8 (� (�د$ L س< (� @�ش ه"� را ,�Zس
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  ,�ایG اسس �� ��ان دید (� �6 ,� .ا8د
س در 8�ار"# >Zو �6  ا09!ح دو $%&

�رJ �ح"�د ع�س در (�ا�8 �ر.;) >Zدو
�,�&  G�53ن و �دا، ه�T�k از دوس*

�	د, �"8 G�0س�د�داران . ا8=!ب 23س
8ت ه	�ز ,� /درت وا/�5 �8س�د$ .�< G.ا
�د را �RI سI*� و I G�RZ`� J9دا
اع*�اض ��دم را س�(�ب �� (		د و ,� 

�اس<I >�< در >)�# J<  �د$ ه� Jه
�د و RZ< و �ZسI �3�د  در >�< �	I Jه

 �;�� ,� 6	�G وا/�5*�. @م ,�دا�*� ا8د,  ،
(� 6	�G دارو ا8ح�اف و ا�*�$ ,%ر@� اس< 

هس<  دس*� هJ رس�ا�� را (� سل
� ,� ع��2 D��� Jدس< در دس< ��8وه
��دم @م ,�دا�*� ا8د را ,� >J ره��ان 
 �, وا/�5 ��دم 23سG�0 /2"داد 8"�د$ و ی
�8 از L و ا8=!ب G�0�8 (� ��دم 23س�, G.ا
3=دان .T ره��J ا8=!,� در ر�8 ا8د، در 

�8 /�ار @�3L 76�j >+j>.    
  

رزات ��د$ هJ س*"د.د$ در �� B.ر� �,�D�
و   سل ا���I\<س�اس� >�ن در#دا/� 

رزات سل�� �`+� �,�D�  در ��Iا Jه
 H=ن داد$ اس< (� �ح+8 �8ور��I
�س� ,� � , �	� ت اسس� ��د$ ه�Z0�
 �.?j نر@� ا�;) �=�_ Jره�� ا8=!,� ,

� ا8=!,� (� >�< رس�دن ,.  �� ,�د
�د$ ه را � G.�� �.د وس�, ��jوزJ اZ%ا�
,س�� (�د$ و ,�+*�.G �*حد.G را هL 7واز 
سزد و در6	�G �س��J ,دون �T ا�حد 
ر@�ان و ز#"*;+ن اس�ای��2 ) رزا�� ,��
�ر Q	", س7 و�Z�دJ س�02 ا�]�.,8 Jا�,
 Gو ��د�� در ای Tد�;�ا�� >Zدو Tد یDای

��اهد ,I ��ا%Zا J��ا G��دس�ز . G�"ه �,
 G��5� H# H=ن �ح�اهI ه� (س ��Zد

�د , �� G�0دم 23س�� >�� (� -س�8
 Jد�,8 �Mدر ا Tدر ��ا.�0 د�;�ا�� �	�
س�02 ا�]�.�Zس7 و رژ.7 هJ �%دورش 

.د , ه"� ��8و ,� -  ا�;ن ,�وز �� .,د, 
.< از  ا8=!ب ��دم 23س�I�, G�0%د"# . 

رب ��رزا�� ,�نD� �"ه 	8L �@ د (� ا8=!ب
�دJ س�02 ا�]�ی�Zس7 و س�02 ,8 Jا�,
 H=را$ �ح ��9��8س*� اس�ا��� �	�
�د, �� G�0ت ا�29 ��دم 23س�Z0�.  

  
 Jرا$ #� وا/�5 ,�ا G�	6 �,ا�Z*� در �=
 �8ره�� H2I 23سG�0 ه"�ار$ (س
د س� �� ده	د .�3 �*R�L �, �) د	هس*

.د , �)"G�, ��د" وا/, . �,�8 در �=L
ن 3�قس	`  , ،"�	�, ��د " وا/I $�.و

�اه	د @R< �+;!ت و �س�� ��دم �8 I
 و . رو.� Gرزو در ذهL و ن ,2;�  ه".ه

 �� Bسj �) >ع"� وا/�5 اس �	در 9ح
ه  ؛ jس در ��ا.�0 (� ("��8س< @��د

�J 8دار8د و ا�]�.�Zس</ Jر� در 9ح	� #�
�ا8س*� ا8د ��8و هJ  ه و ��9��8س<� ه

� و Lزادی`�ا$ را ,� #��� را8د$ و ار�� �2
�8 �� ��ان �,%ر@� را سز�ن ده	د 6-
 H=7�8 ا8=!,� (� ,� �حL ر ا8=!بQ*8ا
�د � �D	� G�0ت ا�29 ��دم 23س�Z0�
را دا�< و ,� Lن دل ,س<؟ و س]س 
سز�;را�8 �دع� �� ��8د (� jس ,.د 
 G�"ه 6ر6�,� (� �� ,�	�7 و , G�"در ه

J�د (ر (�د و در 9ح	� اJ ��8وه<��  وا/5
(� در Lن �ح"�د ع�س ه و اس"ع�� 
ه��8 ه ��دان دارJ �� (		د @م ,� @م 

G.ا $�I^, ه  ��j ر3<، �6ا (� @�ی
.	د@ن ��دم 23سG�0 هس*	د و در "8

�� Lزاد,.د ,� . �G��5 �د$ ا8د! ا8*`, ا�
/Rا� �) >R@  ا.G ,� ا09!ح وا/� ,�G ه

 ,�  هس< (� ه"�G ��8و سل, ه
 �8�) , �م و در وا/"� �	�, �ا09!ح وا/
 �) �_در �=,� /درت دار8د در ,س

 ه و دوZ< ه و ��9��8س< ا�]�.�Zس<
� و وا,س*� �	0=� �6د$ ا8د �� D��� Jه
ر/\	د و ,زهJ%�6 7 ع.د ��دم س*"د.د$ 

�8 . 23سG�0 8+د$ اس<L �) 7.د.د
 , �8��اس< �+;�� �"م" ا/� ,�	�و"6-I 

دوZ< �س*=� 23سG�0 (� /�ار ,�د در 
د ��د D.ا G�0ل �د$ 23سYا� G��س�ز

�د @�دا�8"را ,� I >Zد.� (�د8د (� " دو��
3/د ه� @��8 /درت وا/�5 اس< و #�ز$ 
 �) Jع"� اش @*�هD� J%ا از ه7 ,� >
�د (� �ز$ ه� , �� G�023س G��س�ز

� ه را دو,ر$ روز ه7 ,� ,��8 اJ ه*@ G�"
ل �� (		د و , �ح�9$ و ,"�رانYا�  ،
. ا>ز$ R8س (+�دن ,� ��دم 8"� ده	د
�اس< ,ز@+< Lوار@ن I د.د.7 (� از
�8 �ن 7+6 ��8 و (I �, �	�023س
 a=ع Gز$ ع��2&7 ه"� ای���د8د و �j

Jرز ه7  8+�	� ه و سز�;, ،ه
� روز اس�ا���2 ه دس< ,�دار �8س*	د و ه

,� �;�2 ��دم ,�+*�J را Lوار$ �� 
 Jزسز8د و , �j+��د س�س< ���S س
 G��از س�ز J�*+�, Jهی+ن ,`+�

  .  23سG�0 را q"�"� اس�ای�� �� سز8د
  

ن 8"� دهد (� +8 B2� ربD� Gه"� ای Lی
,�*� اس< ر�3��س7 و Lس*ن ,�س� در 

�8 را ,� #سب وا/�  در@$ /درت�< Jه
?-8 �	�, 7����س< (		د$ ,-j ف وار.7 و 9

��5ن +;�'	"�� K)ن �� ا�]Cح �� "
����� ��د1 89 ���2 �� ه� �K �� داد'2 

�Jار �)د �� ��ز �D� داد و �Qر  Oه
 !J�K 2'ا �Q�/ ن 27رت�:/��

   !+�)��5ن ��(2از'2
  

 ه�j	 �� ��D� �� %&��& �� درس
ه�! ار� �H	 و &�ز��Dرا'� �� �()ن 

5�12�2  داد1 ا'2 	 �� �)د1 ه�! &
 >�Sن درو��H2�)ان ��% �� ا�< 

	)�� c7ای< وا ،  >��� �'�)�� c7وا >�)K
را1 /� در ��ا�� �()'	 را �� ه�5'� 
 O,�Fی��]ا'CZب ��ا! '��)د! &�]� ا
�	 در ,�'(�;� %Fدورش دوJ Oو رژ�

��j2ا&�ا))� 		 ���2 را ا'�Dر  . 
�� ه� ��م :Fا >�)K�CZ'ا	�5) از  

  و ا&�&ً��_�2�	 و '�ه5)ار! ا&9%
�� '�,%  را1 ا'CZب ��1F��&ا 	راه

 	��ACG)& �D	 و �9 از د&% ا'2از 
2���  �� 	�CZ'ا Oب =ن هCZ'را1 ا �؛ ا

ره:�! �Z:I ��ر�� ، �(;� را1 ر&�2ن 
�دم >�,]�< ���()ن . �� =زاد! ا&%

 ���Z�� 2��9ار! 7;��'�'� ��ن در 
jا&�ا ���� '��ن داد1 ا'2 دوF% � �وز

�� ا��j	 از 5�9)دن را1 ا'CZب '2ار'2 و 

�(;� ��یA 2)د را از 2�7 �� ا�]Cح 
ره:�! ه�! &�ز��Dر ره� '5)د1 و 
 gی J+ �� 	�CZ'ا �ًN7ره:�! وا %��
،  ره:�! �5)'�,�	 '5	 �)ا'2 ���2

 >��N� V/ �� در +;% ر&�2ن
  . &�')�% A)د Y�9 ��و'2

  
	�CZ'ا >�)K در +�ی�ن V�A �� %& 

	 �)ا'2 و ��ی2 از �g5 و  >�[,�<
ه�5اه	 �Z:I ��ر�� و ز/5�D��ن 
ا&�ای��	 ��A)ردار �)د �� �])ر 
 �Z:I �5ر و &��)ب@�روز�1 ��% ا&

�ی� دار /��O و�&  %Fدو
,�� �� ای< ��)ر   	�,�'(�;�
�7ار دار'2 و در +;% �,Z/ W)ق 
 J���HدM'� ��ن ه� روز1 �� =ن در &

:�رزا�	 یN(	 در�. ا'2 %Z�Z/ >ای 
 >�� ���� 	��Z:I c<�)و/2ت 
 12�25��Z:I ��ر�� و �)د1 ه�! &
>�,]�< و �Z:I ��ر�� و ز/5�D��ن 
ی;)د! ا&�ای�� و ��م ��دا��< در 
+;% ��VZ =ن ا&% �� 	 �)ا'2 
 V�A �'Mد�H رزات�:,�� ا'CZب و 
 	)Nد�5(�ن اش ی ���H �� >�[,�<

,O را ه� �K ا[�ی�O,�F و �;�)'�
2)� cی�,� �����.  G�"درس< ,� ه

ه7 هس< (�  , ه� ��>7 >د.د  اع*�ر
G�023س H2I ��2اس�ای�� ,� ع >Zدو  ،

در ا,5د (ر@�ان و ��8وهL Jزاد.`�ا$ ی��د 
,� ,�+*�J ,� ع��2 دوZ< اس�ای�� ه� �6 

 و � ا��وز �هد اع*�اض ,� �� �I%8د
�>� Lزاد.`�اهن .��د� �,J در ��(< /

 و jر ��دم &%$ در ارواع*�اض ,� (+*
7��, �� ;.��L .   

  
در و���R ه"� ��8وهL Jزادی`�$ اس< (� 

 H2I %�-8ا Gحس�� Jدار.j ع ازد3
23سG�0 و در �ح;���< د�"	ن و >!دان 

�د$ ه� Gع از ای ع%�� راسB ,� د3, 
س*I �, G�0و�< ��دم 23س=�� �QحZ و 

ت .	< Jدد�	+ن #(7 ,� اJ از ا3+
8  . د	اس�ا��� ,ز 8"

  
  >�ی:�ز &( �!

  ٢٠٠٩ ژا')�� ١٢ - ١٣٨٧ د! ٢٣
  

  :زير نويس
  
0ن" در (*ب -١�� Jزا�M را,�ت " ,
�سادرR.$د	س.� �;�� ,� اس	د و  ، 8,

�را_!عت �0�ر �CIA( �\R ( س�ان�, 
 و اس�ا��� در �;� دادن ,� ;.��L �=8

8ت .�< G.رد را ا�س� /�ار داد$ ,�ر�
 اسحق را,�G  ه"k	�G �� دا7�8 (�.اس<

8`س< وز.� س,H اس�ا��� �8% در >�.ن 
س� ع�3ت  �?ا(�ات 29ح اس2� و/*�. �)

س ��سط "# >Iدا�j و >I�ع سq�� �,
�ر �د (�  دوZ< اس�ا��� ا�ر$ 8"�د�D� ،

از Lن ,� ��,� .;� از ا�*�هت اس�ا��� 
8م ,��د. 
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   بي دفاع فلسطين،قتل عام مردم

  !  پاسخ اسرائيل به مسئله فلسطين

قساوت   روز گذشته موج جديدي از جنايت و3 در "غزه"رژيم ضد خلقي اسراييل با حمالت وحشيانه خود به 
در جريان حمالت مداوم هوايي اسراييل به . بر عليه توده هاي محروم و مقاوم فلسطين را سازمان داده است

.  تن ديگر زخمي گشته اند1700 تن از مردم رنجديده فلسطيني كشته شده و حداقل 350ز  تاكنون بيش ا"غزه"

در حالي كه . بخش بزرگي از قربانيان دولت اسراييل در اين حمالت وحشيانه را كودكان و زنان تشكيل مي دهند

ي مسكوني خشم و نفرت اخبار و تصاوير جنايات سبعانه ارتش اسراييل بر عليه مردم بي دفاع و ويراني خانه ها

عليه دولت اسراييل و اربابان امپرياليست آن برانگيخته،  تمامي توده هاي زحمتكش و تحت ستم جهان را بر

مقامات صهيونيست حاكم با بيشرمي تمام در بيانات و اظهارات خويش قتل عام توده هاي ستمديده و بخصوص 

 جا مي زنند و وقيحانه بر تداوم حمالت تا رسيدن به  جنگ جاري"بهاي اجتناب ناپذير"زنان و كودكان را 

  . اهداف ضد خلقي خويش تاكيد مي ورزند

ابعاد جنايات اخير اسراييل اين چماق امپرياليسم در منطقه هنگامي بيشتر روشن مي گردد كه اشاره كنيم موج جديد كشتاري كه حكومت اسراييل بر عليه مردم بيگناه 
به اين ترتيب در حالي كه در بستر فقر شديد و كمبود و گراني مايحتاج عمومي . از ماه ها محاصره اقتصادي كامل اين منطقه صورت مي گيردفلسطين براه انداخته پس 

اما برغم تمامي اين . دناشي از محاصره اقتصادي صهيونيستها، كمر مردم ستمديده فلسطين خم گشته است آنها مجبورند نتايج هولناك اين يورش وحشيانه را نيز تحمل نماين

پا فشاري   بر حقوق عادالنه خويش و حق تعيين سرنوشتشان در مقابل امپرياليسم و صهيونيسم مبارزاتيها اين مردم مبارز همچنان با دست خالي ولي با روحيه باليا و فشار

  .مي نمايند

 اين حاميان غدار دولت –فلسطيني براه افتاده بار ديگر افشاگر چهره كثيف امپرياليستها از سوي ديگر حمام خوني كه اكنون در غزه از قصابي زنان و مردان و كودكان 

، دولتهاي وابسته عرب و تمامي مرتجعيني ست كه در مقابل اين جنايات يا سكوت كرده و يا با "حكومت خودگردان فلسطين"  رهبري سازشكار موسوم به -اسراييل

با چنين برخوردي آنها دست صهيونيستهاي .  از هر دو طرف پنهان مي سازند"توقف خشونت"وامفريبانه چهره خود را زير شعار توسل به ديپلماسي متعفن بورژوايي ع

تر باز  را در ادامه قتل عام مردم فلسطين هر چه بيش- بن دندان مسلحشان با امكانات نظامي ناچيز مردم فلسطين قابل مقايسه نيست  كه قدرت آتش ماشين جنگي تا–جاني 

 در شرايطي كه جنايات دولت اسراييل دل تمامي انسانهاي شريف و آزاديخواه در سراسر دنيا را بدرد آورده و اعتراضات گسترده اي را بر عليه دولت اشغالگر. گذاشته اند

ري هار سرمايه داران بين المللي در منطقه را در دست دارند اسراييل و اربابان امپرياليستش موجب شده، قدرتهاي امپرياليستي اي كه قالده دولت اسراييل اين سگ زنجي

   .هيچ حركت عملي اي را در جهت توقف جنايات ماشين جنگي اسراييل انجام نداده اند  شان"صلح خواهي" و "دمكراتيك"برغم تمامي دعاوي 

  

وري اسالمي داده تا در كارزار اخير نيز با تبليغات عوامفريبانه شان هر چه حمالت و وقايع خونين اخيردر غزه دستاويز جديدي نيز به دست سران رژيم ضد خلقي جمه

بيشتر به تقويت مواضع ضد انقالبي دارودسته هاي مرتجعي نظير حماس و حزب اهللا در جنبش خلق فلسطين پرداخته و بكوشند تا مبارزه ضد امپرياليستي توده هاي محروم 

در چنين شرايطي بر تمام نيروهاي آزاديخواه و انقالبي ست كه با هرآن چه در توان دارند كشتار مردم محروم فلسطين توسط . فلسطين را هر چه بيشتربه انحراف ببرند

 بدون شك تداوم مقاومت و. دولت اسراييل را محكوم كنند و از مبارزات و مقاومت عادالنه مردم فلسطين براي كسب حق تعيين سرنوشت و آزادي  فلسطين دفاع كنند

پايداري خلق فلسطين دير يا زود پوزه دشمنان قسم خورده اين خلق يعني امپرياليسم و صهيونيسم را بر خاك خواهد ماليد و چهره تمامي دشمنان آشكار و پنهان اين خلق از 

ي كه زير نام مردم فلسطين مي كوشند تا مبارزات عادالنه مرتجعين. رسوا خواهد ساخت دولتهاي وابسته عرب گرفته تا انواع و اقسام مرتجعين و سازشكاران را هر چه بيشتر

  .آنان را از كانال اصلي يعني مبارزه با امپرياليسم و وابستگانش منحرف سازند

  
  ! مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش

  !نابود باد حكومت صهيونيستي اسراييل، چماق امپرياليسم در منطقه

  !سطين براي كسب حق تعيين سرنوشتپيروز باد مقاومت و مبارزه خلق فل

  با ايمان به پيروزي راهمان

  چريكهاي فدائي خلق ايران

    2008 دسامبر 29 – 1387 دي ماه 9
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تحت سيطره نظام سرمايه داري ، نظامي كه حيات آن با تشديد استثمار و سركوب كـارگران و خلقهـاي تحـت                      

رد استفاده روزمره خود نگاهي بياندازيم و از خود       اگر به محيط اطراف و وسائل مو      ستم و جنگ گره خورده،      

 و مواد اوليه آنها از كدام گوشه دنيا و بـه         مي شوند و ابزار مختلف در چه شرايطي توليد        كاالها  بپرسيم كه اين    

در زحمتكـشان را  طبقـه كـارگر و   رنـج و كـار طاقـت فرسـاي         نقـش   چه بهايي تهيه شده اند، يقينأ از يكطـرف          

ي بينيم و از طرف ديگر حرص و طمع مشتي سرمايه دار ظالم كه براي افزايش سود و سرمايه     متوليدآن وسايل   

به عنوان مثال اغلب مـا    . حتي از تجاوز به جان و مال انسانهاي بيگناه نيز نمي گذرند           از هيچ جنايتي و     هاي خود   

كي از مهمتـرين و گـران قيمـت         ي.  ميليارد نفر از جمعيت دنيا هستيم كه از تلفن دستي استفاده مي كنيم             3جزو  
و همينطور كامپيوتر و دوربين ديجيتال و سيستم بازي هاي كامپيوتري     (ترين مواد اوليه براي توليد تلفن دستي        

همانطور كه مي دانيد وسائل    . مي باشد ) كه به تانتالوم نيز مشهور است      ("كُلتَن"ماده اي معدني به نام      ) و غيره 

نـام بـرده شـد منـابع درآمـد فـوق العـاده زيـادي بـراي                  از برخي از آنها در فـوق        و ابزار تكنولوژي مدرن كه      

و درنتيجـه مـاده اوليـه ايـن وسـايل، يعنـي             . بزرگترين سرمايه داران و امپرياليستهاي دنيا محـسوب مـي شـوند           

كبالت طال، الماس، مس و     . ( ماده معدني فوق العاده مهم و گرانقيمت در جهان كنوني است           5 يكي از    "كُلتَن"

هر گاه رابطه اين واقعيت را با اهداف جنگ ضد خلقي اي در نظـر               .)  ماده معدني گرانقيمت ديگر هستند     4نيز  

بگيريم كه در كنگو در جريان است؛ آنگاه خواهيم فهميد كه بخاطر تحقق كـدام منـافع غارتگرانـه اسـت كـه                       

ي را جنگ و غارت و كـشتار چنين رق كنگو  در ش"كُلتَن"سرمايه داران براي دستيابي و كنترل بر معادن غني      

به اين دليـل اسـت كـه كمپـاني هـاي بـزرگ چنـدمليتي        ! بله. براه انداخته اند مردم بيگناه در آن منطقه       برعليه  
مخارج جنگ و كشتاري را كه در كنگو در جريان اسـت، تـأمين مـي                ... توليدكننده تلفن دستي و كامپيوتر و       

در شـرق كنگـو   مختلف و اكثـرا وابـسته     كه درگيري ميان گروه هاي مسلح        (1998طبق آمار رسمي از     .  كنند

 بيـشترين   ايـن رقـم بـسيار تكـان دهنـده     . ميليون نفر از مردم منطقه كشته شده اند    5تاكنون بيش از    ) شروع شد 
  . تعداد مرگ و مير در اثر جنگ و درگيري هاي مسلحانه از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون به شمار مي آيد

جنـگ  دور تـازه اي از  بـه صـحنه   ) "كيوو"استان ( تاكنون منطقه شمال شرقي كنگو       2008از اوايل آگوست    

 هزار نفـر از مـردم بيگنـاه اسـتان     250ميان امپرياليستها و نوكران داخلي آنان تبديل شده و به آوارگي بيش از       

 به انعقاد قرارداد آتش بس منجـر         مذاكرات صلح ميان طرفين درگير     2008در ژانويه   . انجاميده است  "كيوو"

بـا پيـشروي    . اما طولي نكشيد كه اين قرارداد توسط طرفين شكـسته شـده و جنـگ همچنـان ادامـه يافـت                    . شد

عـضو   ("لورنت نكوندا"و درگيري با نيروهاي ژنرال ) پايتخت استان كيوو ("گوما"نيروهاي دولت به سمت     

 در  . اسـت  جنگي شروع شد كه تاكنون ادامه يافته      ) CNDP-"كنگره ملي حامي مردم   "قبيله توتسي و رهبر     
و بـه سـمت كـشور    ( را اشـغال كردنـد و بـه سـمت شـمال آن      "روتشورو"  شهر "نكوندا"ماه اكتبر نيروهاي   

) "FDLR"شبه نظاميان قبيلـه هوتـو در روانـدا مـشهور بـه              (پيشروي كرده و به دشمن ديرين خود        ) اوگاندا

 نوامبر جنگ ميان گروه هاي مختلـف بـه   19در .  از مرزهاي شمالي كنگو راندند  حمله كرده و آنها را به خارج      

 300 سـازمان ملـل   . نفر از روسـتائيان بـه اوگانـدا شـد    2000شديدترين حد خود رسيد و منجر به فرار بيش از         

وهـاي   به كنگو فرستاده و بـه نير       "حفظ صلح "سرباز تازه نفس فرانسوي و آلماني و انگليسي براي به اصطالح            

و ارتـش دولـت كنگـو       . خود در منطقه اضافه كرده بود     

ــا     ــن نيروهـ ــت ايـ ــل از حمايـ ــور كامـ ــام  (بطـ ــه نـ بـ

"MONUC"        بزرگترين نيروي نظامي اي كه سـازمان

بـا  . برخوردار بود ) ملل تاكنون به مناطق جنگي فرستاده     

اينحال ارتش دولت كنگو مجبور به عقـب نـشيني شـد و         

ي به خانـه هـاي مـردم و    سربازان آن در هنگام عقب نشين 

كه مـدتي پـيش از ديگـر     (حتي به كمپ هاي پناهندگان      
حملـه كـرده و بـه       ) مناطق جنگ زده فرار كرده بودنـد      

ــد  ــاوز كردن ــان تج ــان و كودك ــل. زن ــازمان مل ــراي س  ب

 را  "CNDP" هم   پوشاندن نقش خود در اين رسوايي       

و هم مجبور شد اقـرار كنـد   متهم به نقض آتش بس كرد    

ن دولت بـه غـارت خانـه هـاي مـردم در شـهر               كه سربازا 

 دست زده اند، و خواهـان مجـازات مجـرمين      "بولوتوا"

درواقـع سـازمان ملـل گمـان ميكـرد كـه بـا قربـاني            . شد

كردنــد چنــد ســرباز دزد و تجــاوزگر مــي توانــد چهــره 

كـه همانـا امپرياليـستها و دولـت         (عاملين اصلي جنايـات     
  .  داردرا پنهان نگه) دست نشانده آنها هستند

هر كدام از گروه هاي درگيـر بـه ارائـه           در فاجعه جاري    
 به  ؛نده ا دليلي براي توجيه نقش خود در جنگ دست زد        

 ادعا كرد كـه بـراي گـرفتن         "توتسي"عنوان مثال قبيله    

انتقام از قاتلين توتسي هايي كه در رواندا قتل عام شـده            

 اند مي جنگد، امپرياليستها نيز با بيـشرمي تـالش كردنـد           

كه داليل اصلي جنـگ را پنهـان كننـد و از بهانـه هـايي                

 بـراي  "حفظ صلح و صـدور دمكراسـي و تمـدن      "مانند  

. توجيه دخالت هاي نظامي خود در منطقه استفاده كردند

اما پس از مدتي به روشني مشخص شد كـه مثـل هميـشه              
. حرص و طمع سـرمايه داران دليـل اصـلي جنـگ اسـت             

ــه    ــل ك ــازمان مل ــه س ــه ع(درنتيج ــافع  ب ــافظ من ــوان ح ن

بــا فرســتادن نيروهــاي خــود بــه كنگــو بــا ) امپرياليــستها

امپرياليــستها همكــاري داشــته، ســرانجام مجبــور بــه بيــان 

حقيقــت شــد و اخيــرأ در گزارشــي تــالش گوشــه اي از 

سرمايه داران و توليدكننـدگان تكنولـوژي مـدرن بـراي           

 ماده معدني مذكور و غـارت       5دست يابي به معادن غني      

 كنترل بر توليـد و تجـارت آنهـا را دليـل اصـلي               و حفظ 
  .جنگ در منطقه دانست

دولتهاي امريكا و فرانسه و انگلـيس نيـز پـس از تـشديد              

درگيري ها در منطقه، بالفاصله عكس العمل نشان دادنـد          

و مقامات مهم دولتي را براي مذاكره با نيروهاي درگيـر           

خارجـه   وزير امور   "برنارد كوچنر ". به منطقه فرستادند  

  

  

  دردامن زدن جنگ در كنگو نقش امپرياليستها

  !و كشتار مردم بيگناه
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كه كشتار و تجاوز به مردم بيگناه كه تاكنون توسط نوكران امپرياليستها و سربازان فرستاده               با اين ادعا    فرانسه،  

قدرت نظامي نيروهاي سازمان ملل افزايش شدت عمل و خواهان سازمان ملل انجام شده ضعيف و ناكافي بوده،         

مـا  . نياز داريم) و شديدتر( و شيوه برخوردي متفاوت ما به سربازاني متفاوت و قوانين":  و گفت   شد در منطقه 
   ".به حضور نيروي نظامي قويتري در منطقه نياز داريم

 وزير امور خارجه انگليس نيز گفت كه به احتمال قوي دولـت انگلـيس نيـروي نظـامي تـازه              "ديويد ميليباند "

 پنهان كردن نقش دولتهـاي امپرياليـستي در    به شيوه اي عوامفريبانه با"ميليباند". نفس به منطقه خواهد فرستاد  

 در  1990رهبران سياسي جهان قصد دارنـد جلـوي تكـرار اعمـال جنايتكارانـه دهـه                 ": نسل كشي رواندا گفت   

    ".را بگيرند) اشاره به نسل كشي در رواندا، كشور همسايه كنگو(منطقه 

 رئـيس جمهـور     "پاول كاگامـه  " گفتگو با     معاون وزير دولت امريكا در امور افريقا نيز براي         "ژنداي فريزر "

اما كنسل شدن غيرمترقبه مصاحبه مطبوعاتي اي كه از قبل برنامه           . رفت) پايتخت اين كشور  (رواندا به كيگالي    
 ايجاد  را در"كاگامه"كه اعالم كرده اند كه (مقامات امريكايي منافع ريزي شده بود نشان داد كه اين گفتگو       

  .   استبرآورده نكرده) صر مي دانند كنگو مقوضعيت كنوني در

 "موبوتـو " كه خود با حمايت امپرياليسم امريكا در رواندا به قدرت رسيد نقـش مهمـي در سـقوط         "كاگامه"

 نيز يكي ديگر از ديكتاتورهـاي دسـت         "موبوتو". ايفا كرد ) كنگو فعلي (رئيس جمهور ديكتاتور پيشين زئير      

تاريخ مصرفش بـه پايـان   تغييرات رخ داده در سيماي سياسي جهان       پس از   نشانده امريكا بود كه عالوه بر اينكه        

پرداختـه بـود و   فعاليـت  در شمال شرقي كنگـو بـه    ) دست نشانده امريكا   ("ژوزف كابيال "رسيده بود، بر عليه     
  )1. (درنتيجه توسط امريكا سرنگون شد

اين اسـت كـه از كنتـرل        ار با كنگو    همجو افريقايي    وابسته   تالش دولتهاي    در تضادهاي موجود   از طرف ديگر  

 تـا  1998دخالتهاي همسايه هاي كنگو در گذشته جنگهاي سالهاي . رواندا بر منابع طبيعي كنگو جلوگيري كنند    

 نام  "جنگهاي جهاني افريقا  " ميليون نفر منجر شدند،      4اين جنگها كه به مرگ بيش از        .  را موجب شدند   2003
  . گرفتند

چـين كـه    سـرمايه داري    . مي باشد در منطقه    رشد نفوذ چين     درگيري ها در كنگو،      يكي ديگر از داليل تشديد    

 ميليـارد دالر بـراي    8 بـا صـرف       در سالهاي اخير   براي رشد هر چه بيشتر اقتصاد خود به مواد خام احتياج دارد،           

الـت ايـن   ايجاد زيرساخت هاي شهري توانست روابط اقتصادي خوبي با كنگو برقرار كند و از معادن مس و كب      

شـامل  ( در حقيقت در طول يك دهه اخير حجم بـازار كاالهـا و خـدمات      .كشور بهره برداري هاي وسيعي كند     

 ميليارد دالر   50چين در كشورهاي آفريقايي با رشدي تصاعدي به حدود          ) سرويسها و حضور مستشاران نظامي    

امري . فوذ چين در بازار آفريقا سترسيده است و اين رقم همچنان رو به رشد مي باشد كه حاكي از گسترش ن             

 اخيـرأ بانـك   . كه نمي تواند مورد رضايت و تاييد ساير امپرياليـستها بـويژه در شـرايط بحرانـي كنـوني باشـد               

در كنگـو از دولـت چـين تقاضـاي بودجـه        ... تجارت چين مجددأ براي ساختن جاده و راه آهـن و نيروگـاه و               

ز اخيرأ اعالم كردند كه در حال بررسي قراردادهاي بهـره بـرداري             مقامات دولت كنگو ني   . بيشتري كرده است  

از معادن توسط دولتهاي اروپايي و امريكا و استراليا هستند كه به احتمال قوي بـسياري از آنهـا منحـل خواهنـد          

 . بسته مي شود سـخن مـي گوينـد    با دولت چين  با قرار دادهائي كه قراردادهاهمه از جايگزين شدن اين شد و  
  .  كه اين خود از رشد روزافزون نفوذ سرمايه هاي چيني در بازار افريقا حكايت مي كند)2(

 بـا سـرمايه داران و دولتهـاي اروپـايي و امريكـا و اسـتراليا خدشـه دار گـشته و         "كابيال"از طرف ديگر رابطه     

بـه  ) "كـابيال "بـه  نـسبت  ( از اين فرصت استفاده كرده و قصد دارد كه خـود را نـوكر وفـادارتري          "نكوندا"

امپرياليستها معرفي كند و به آنها ثابت كند كه معامله بـا            

و بـه ايـن دليـل       . آنان را به رابطه با چين تـرجيح ميدهـد         

است كه او خواهان دخالت نظامي غرب در منطقـه شـده        
  .است

 نگاهي به تاريخ سياسـي منطقـه نقـش امپرياليـستها را بـه        

 و همچنـين  "اجنگ جهـاني آفريقـ  "عنوان مسبب اصلي  

هـر چـه بيـشتر    جنگ و آدم كشي هاي مـاه هـاي اخيـر،            

به عنوان مثـال، امپرياليـستها بودنـد كـه          . روشن مي كند  

) دولت پـاتريس لومومبـا    (اولين دولت مستقل آفريقايي     
را سرنگون كردند و جنگ هاي داخلي بوجـود آورده و     

را بـه   ) موبوتـو (سرانجام نيز ديكتـاتوري دسـت نـشانده         

در شرايط كنوني نيز با اينكـه دولتهـاي         . ندندقدرت رسا 

فعاليتهـاي بـشردوستانه سـازمان      "امپرياليستي تحت لواي    

 حمله نظامي به كنگو را با هدف حمايـت از منـافع            "ملل

كمپاني هاي غول آساي چندمليتي در پـيش گرفتـه انـد،            

امــا مــردم زحمــتكش منطقــه بــه خــوبي مــي داننــد كــه  

ي به منـافع مـردم كنگـو        دخالتهاي نظامي غرب هيچ ربط    

و زحمتكشان اين كـشور تاحـدي توانـسته انـد بـا             . ندارد
كمك روشنفكران چپ منطقه صدايـشان را بـه جهانيـان           

كـه كارشـان    (برسانند و سربازان فرستاده سازمان ملل را        

تجاوز به زنان و كودكان آواره و فروش اسلحه به گروه           

دولـت  هاي شبه نظامي جنايتكـار و حمايـت از ارتـش و             

ــوان ) محلــي در غــارت شــهرها و روســتاها اســت  ــه عن ب

  .      تبهكاران بين المللي افشاء كنند

  :ها زيرنويس

 2006در سـال  : "كابيال"تاريخچه به قدرت رسيدن  ) 1(

دولتهاي فرانسه و آلمـان نيروهـاي مـسلح خـود را بـراي              
 بـه كنگـو     "كابيال"كنترل انتخابات و به قدرت رساندن       

 2006 در طـول انتخابــات جــوالي  "بيالكــا". فرسـتادند 

بخـصوص طرفـداران    ( نفر از مخالفين خود      500بيش از   

را بـه قتـل رسـاند و هـزاران نفـر را در              ) "ژان پير بمبا  "

ايـن جنايـات در مقابـل       . سياهچالها حبس و شكنجه كـرد     

 "حـافظ صـلح و دمكراسـي    "چشم نيروهاي به اصـطالح      

  . سازمان ملل انجام شد

ــام) 2( ــاكنون نـ ــه  تـ ــدمليتي كـ ــركت چنـ ــدين شـ  چنـ

قراردادهايشان نقض خواهد شد اعالم شده كه شركتهاي        
، " روران -فريپـورت مـك   "،  "كوانتـوم "غول آسـاي    

  .  جزو آنها مي باشند"معادن انويل" و " پي- اچ-بي"
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  نقش دولت فرانسه 

   !در نسل كشي در رواندا

 

اخيرأ انتشار مداركي در اثبات نقش دولت فرانسه در 

يگر  در رواندا موجب شد كه بار د1994نسل كشي سال 

اين فاجعه بزرگ قرن بيستم و نقش امپرياليستها دراين 

  . رويداد، افكار عمومي را به خود مشغول سازد  

 گزارشي توسط دولت 2008در اوايل ماه آگوست 

بر اساس مداركي مانند ( منتشر شد كه در آن "رواندا"

همكاري )  و خبرنگاران رسانه هااظهارات شاهدين زنده

كه از قبيله (دولت وقت رواندا  با مستقيم دولت فرانسه

توتسي طراحان و عاملين قتل عام و ديگر )  بود"هوتو"

اين . مورد تائيد قرار گرفته  است1994سال ها در 

گزارش با نتايج حاصله از تحقيقات رسمي و غيررسمي 

ديگري كه توسط سازمانهاي مختلف منجمله گروه هاي 

ع بدست آمده، مدافع حقوق بشر در رابطه با اين وقاي

  . هماهنگي كامل دارد

در گزارش دولت رواندا عالوه بر نشان دادن نقش 

 نفر از سياستمداران و 33جنايتكارانه دولت فرانسه، نام 

افسران ارتش فرانسه به عنوان كساني كه در نسل كشي 

 چه به عنوان آمر و چه به عنوان - مورد اشاره در رواندا

رئيس جمهور . ده است  نقش داشته اند ذكر ش-مجري

ژان " و پسرش "فرانسوا ميتران"سابق فرانسه 

 نخست وزير سابق و "ادوارد باالدور"، و "كريستوف

 وزير امور خارجه وقت و معاون او "الن ژوپه"

  . جزو افراد نامبرده مي باشند"دومنيك ويليپين"

 در 1994نسل كشي 

زماني رخ داد كه 

 در "رواندا"كشور 

ستورات نتيجه اجراي د

صندوق بين الملل پول 

و بانك جهاني دچار 

بحران اقتصادي شديدي 

به عنوان مثال . شده بود

از دولت رواندا 

خواسته شده بود كه 

زير نام اصالحات 

اقتصادي ازجمله ارزش 

پول اين كشور را 

كاهش دهد، و اين 

مسئله همراه با تغييراتي 

كه در بازارهاي تجاري 

مانند (جهان ايجاد شد 

قوط قيمت قهوه كه يكي از مهمترين صادرات رواندا س

به عميقتر شدن بحران اقتصادي در اين كشور ) است

  . منجر گرديد

جبهه ميهني " توتسي هاي وابسته به 1994 آوريل 6در 

كه تحت حمايت مستقيم امريكا  ((RPF) "رواندا

به هواپيماي حامل رئيس جمهور وقت رواندا ) هستند

 "هوتو"كه از اعضاي قبيله  ("اناجونوال هابياريم"

اين هواپيما . با موشك زمين به هوا شليك كردند) بود

در نزديكي فرودگاه كيگالي پايتخت رواندا سقوط كرد 

پس از اين .  شد"هابياريمانا"و منجر به كشته شدن 

واقعه، دولت وقت و امپرياليستهاي حامي اش  به تشويق 

.  توتسي ها پرداختندهوتوهاي تندرو به انتقام جويي از

گروه شبه نظامي دولت عالوه بر همه روشهاي سركوب، 

براي قتل عام مردم بيگناه  را نيز ) 1 (" اينتارهامو"

در .  بسيج كرد"هوتو" و ميانه روهاي "توتسي"قبايل 

 سرباز نيروي 2550همان حال دولت فرانسه نيز بيش از 

واندا در زميني و هوايي خود را براي حمايت از دولت ر

به رواندا ) RPF( "جبهه ميهني رواندا"مقابل نيروهاي

سربازان فرانسوي يا مستقيمأ به كشتار روستائيان . فرستاد

در گزارش . پرداختند، و يا دستور كشتار آنها را دادند

مورد بحث مدارك متعددي در رابطه با نقش سربازان و 

ذكر  ها "توتسي"افسران فرانسوي در قتل عام و كشتار 

به عنوان مثال شاهدين متعددي اعالم كرده . شده است

ها و "توتسي"اند كه سربازان فرانسوي بسياري از 

هايي را كه مشكوك به پنهان كردن "هوتو"همينطور 

ها بودند، اعدام كرده و زنان آنان را مورد "توتسي"

و از ابتداي اشغال رواندا تجاوز به . تجاوز قرار دادند

 عملي متداول و سيستماتيك از سوي زنان زنداني به

  . سربازان  ارتش فرانسه مستقر در رواندا تبديل شد

در توضيح برخي از جنايات وحشيانه اي كه با كمك 

نيروهاي فرانسوي در رواندا انجام گرفت، طبق گفته 

 نيروهاي 1994يكي از شاهدين عيني در اواخر ژوئن 

يگاه هايي را  شده و پا"نياروشيشي"فرانسه وارد منطقه 

اين پايگاه ها توسط نيروهاي . در آنجا ايجاد كردند

نظامي دولتي و شبه نظاميان طرفدار دولت محافظت 

يك روز سه جوان غيرمسلح كه در يك مزرعه . ميشدند

چاي توسط نيروهاي شبه نظامي تعقيب شده بودند، به 

پليس و شبه . سمت كمپ  فرانسوي ها فرار كردند

ال آن سه جوان وارد كمپ شده و با كمك نظاميان به دنب

از همان روز . سربازان فرانسوي آنها را دستگير كردند

آن جوانان سر به نيست شدند و ديگر خبري از آنها در 

  . دست نيست

يكي از اعضاي سابق نيروهاي شبه نظامي طرفدار دولت 

هايي را كه براي "توتسي"ما ": شهادت داده است كه

 كمپ هايشان خارج مي شدند جمع آوري هيزم از

 "سمبابا"منجمله نوجواني به نام چارلز كه نام پدرش (

را به قتل رسانده و آنها را در گورهاي دسته جمعي ) بود

فرانسوي . نزديك پست هاي نگهباني دفن مي كرديم

هايي كه مي آمدند ببينند ما چكار مي كنيم، به ما مي 

ها به عنوان پاداش آن. گفتند كه ما نظاميان واقعي هستيم

به ما غذا مي دادند و گاهي اوقات در گشتهاي شبانه ما 

  ".شركت مي كردند

صد ) و هوتوهاي مدافع صلح(قتل عام قبايل توتسي 

 800روز به طول انجاميد و منجر به كشته شدن بيش از 

نفر از اعضاي قبايل توتسي و هوتوهاي ميانه رو هزار 

ه اكثريت آنها توتسي ك(سرانجام نيروهاي شورشي . شد
كنترل اوضاع را در دست گرفتند و بيش از دو ) بودند

 از ترس انتقام "هوتو"ميليون نفر از اعضاي قبايل 
   .    جويي شورشيان به كشورهاي مجاور فرار كردند

پس از انتشار گزارش مذكور كه اساسا در چارچوب 

تضادهاي دروني بين امپرياليستها صورت گرفته، دولت 

 1994انسه رياكارانه نقش خود را در نسل كشي سال فر

رواندا تكذيب كرده و تالش دارد كه گزارش فوق را 

و آن دسته از سياستمداران فرانسوي نيز . ناديده بگيرد
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  !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ! !  باد انقالب باد انقالبپيروزپيروز  !!نابود باد رژيم جمهوري اسالمينابود باد رژيم جمهوري اسالمي
  

كه نامشان به عنوان عاملين اين جنايات در اسناد ذكر 

شده، با بي شرمي كامل متقابال به متهم كردن افشا 

د پرداخته و آنها را گزارشاتي ساختگي كنندگان اين اسنا

 وزيردفاع "هاروي مورين"به عنوان مثال . ناميده اند

) 1994معاون وزير دفاع در زمان نسل كشي (فرانسه 

اين گزارش غيرقابل قبول است و ": اعالم كرد كه

سربازان فرانسوي هيچ كاري نكرده اند كه از آن 

    ".شرمگين باشند

مذكور و وجود مدارك و شواهد عليرغم انتشار گزارش 

متعددي مبني بر نقش دولت و ارتش فرانسه در نسل 

كشي رواندا، دولت رواندا تنها به افشاگري اكتفا كرده 

و هيچ اقدامي بر  عليه ارتش فرانسه و در جهت محاكمه 

دولت رواندا به جاي محاكمه . مجرمين انجام نداده است

ي روستائيان قبيله عاملين اصلي اين جنايات، به دستگير

اينگونه دستگيري هاي كور در .  پرداخت"توتسي"

زماني انجام شد كه همه مي دانستند حاميان و عاملين 

اصلي قتل عام امپرياليستها بودند، مسئله اي كه هم اكنون 

دولت وابسته . با مدارك متعدد و روشني ثابت شده است

رواندا براي منحرف كردن افكار عمومي از نقش 

مپرياليستها در كشتار مردم بيگناه اين كشور در ابتدا به ا

 هزار نفر از اعضاي قبايل 50دستگيري بيش از 

ولي پس از مدتي به دليل تراكم .  پرداخت"توتسي"

بيش از حد زندانها دولت مجبور شد كه به تدريج 

 هزار نفر 40در اين جريان حدود . زندانيان را آزاد كند

ولين گروه آنان بيماران و ا. زنداني آزاد شدند

دولت .  آزاد شدد2003سالخوردگان بودند كه در سال 

اعالم كرد كه اين آزادي مشروط و موقتي است و 

موسوم به (سرنوشت قطعي آنها در دادگاه هاي محلي 

 12 حدود 2005از ماه مارس . تعيين خواهد شد) گاكاكا

ل هزار دادگاه محلي در روستاهاي سراسر رواندا تشكي

شد و به محاكمه آزاد شدگان پرداخته و آغلب آنان را 

  .  بيگناه تشخيص داد

  تاريخچه اختالفات ميان قبايل توتسي و هوتو

تا پيش از دخالتهاي تجاوزگرانه و غارتگرانه امپرياليستها 

قبايل توتسي و هوتو هميشه در كنار هم در روستاها و 

. ه اندخانه هاي مشترك در كشور رواندا زندگي كرد

توتسي ها و هوتوها داراي فرهنگ و زبان مشترك مي 

 1916اما زماني كه استعمارگران بلژيكي در سال . باشند

وارد اين كشور شدند براي تحكيم تسلط خويش بر آنان 

به جدا كردن دو قبيله از يكديگر و ايجاد اختالف ميان 

بر اساس سياست تفرقه بينداز و حكومت . آنها پرداختند

، استعمارگران بلژيكي ها به راحتي توانستند به كن 

هدفشان برسند و به تدريج اختالفات و دشمني و تخاصم 

ميان مردم دو قبيله بوجود آورده و به تدريج آنرا تشديد 

آنها هوتو ها و توتسي ها را دو نژاد مجزا از هم . نمودند

براي ) بر اساس قوميت(خواندند و شناسنامه هاي مجزا 

ادر كردند و با معرفي توتسي ها به عنوان نژادي آنها ص

برتر موجب بروز رقابتهاي خصمانه ميان دو قبيله شدند و 

با . بدين طريق حكومت خود بر آنان را تسهيل كردند

افزايش انزجار ميان دو قبيله كه توسط  استعمارگران 

ايجاد شده بود، شورشها و جنگهاي داخلي در اواخر دهه 

 هزار 20ه و موجب كشته شدن بيش از  تشديد شد1950

توتسي و فرار هزاران نفر به كشورهاي همسايه 

 رژيم سلطنتي 1959در سال . شدند) بخصوص اوگاندا(

 سقوط كرد و بسياري از افراد "توتسي"وابسته به قبيله 

 پناهنده شدند و اولين كمپ هاي "اوگاندا"اين قبيله به 

  . پناهندگان توتسي در آنجا ايجاد شد

 بلژيك رواندا را ترك كرد و اين كشور 1962در سال 

 – گرديد ولي جنگهاي داخلي "مستقل"به اصطالح 

يعني جنگ بين دارو دسته هاي مختلف وابسته به 

  در اين سال شروع شد و براي سالهاي -امپرياليسم

اين جنگها بطور طبيعي باعث فرار .متوالي ادامه يافت

. به كشور هاي همسايه گرديداهالي و پناهنده شدن آنها 

اوگاندا داراي غيرانساني ترين قوانين و مقررات 

پناهندگان در كمپ هايي با . پناهندگي در جهان است

 "پناهنده"كمترين امكانات ابتدايي محبوس شده و مقام 

بدين معنا كه . بطور ارثي به فرزندان آنان منتقل مي شود

گاندا متولد مي بچه هايي كه از والدين پناهنده در او

شوند، شهروند آزاد هيچ كشوري نبوده و و صرفا به 

.  شناخته مي شوند"پناهنده"والدينشان  خاطر موقعيت

به تدريج جمعيت پناهندگان در اوگاندا آنقدر زياد شد 

كه از حد ظرفيت كمپ ها گذشت و دولت اوگاندا 

مجبور شد كه به فرزندان پناهنده ها اجازه خروج از 

 "پناهندگي"تنها مزيت ارثي بودن . را بدهدكمپ ها 

اين بود كه فرزندان پناهندگان مشمول مزاياي پناهندگي 

سازمان ملل شدند و توانستند براي زندگي به كشورهاي 

  .ديگر جهان بروند

 در اوگاندا، دولت 1960در دوره بحرانهاي دهه 

كنترل پناهندگان " قانوني را تحت عنوان "اوبوته"

 وضع كرد كه بر اساس آن پناهندگان "غيرقانوني

رواندايي خودبخود مجرم بوده و در گوشه و كنار 

در . اوگاندا شكار شده و در دخمه ها محبوس مي شدند

از كساني كه ( همه خارجي ها "اوبوته" به دستور 1969

به اوگاندا پناهنده 1920پدران و پدربزرگهايشان در دهه 

لد شده و اجازه كار شده بودند و خود در اوگاندا متو

 به اوگاندا 1969داشتند گرفته، تا توتسي هايي كه در 

  .    از اوگاندا اخراج شدند) پناهنده شده بودند

  مريم

  :زيرنويس

) شبه نظامي( يك گروه ميليشيايي "اينتارهام وي") 1(

 و متشكل از افراد وابسته به "رابرت كاجوگا"به رهبري 

ايت دولت وقت رواندا  است كه تحت حم"هوتو"قبيله 

 را قتل عام "توتسي" قبايل 1994و امپرياليستها در سال 

اين گروه در زمان قتل عام يك ايستگاه راديويي . كرد

ايجاد كرده بود و از طريق آن به تعقيب و رديابي 

توتسي هايي مي پرداخت كه بطور گروهي به سمت 

   .اوگاندا فرار مي كردند

در �Jارش دوF% روا'2ا CHو1 �� '��ن دادن 
��Dرا'� دوF% >�ا',�، '�م ��)+ YZ'٣٣ ��' 
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 H �� �K()ان =� و �K �� -ا��ر1 در روا'2ا
!� � �YZ'   12 دا��� ا'2 ذ�-H()ان 

ر8�j +5;)ر &��V >�ا',� . ا&%
��ان"�ژان "و 9,�ش " >�ا',)ا 

'�,% وز�� " ادوارد ��Mدور"، و "���,�)ف
وز�� ا)ر �Aر+� و7% و " اF< ژوV��&"�9 و 
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�د! �2ی2! ���'g +;�'	 د�Kر ���ان ا7
�� H()ان @�ل از دوF% روا'2ا . �12 �)د
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 وزارت اطالعات جمهوري مطالعه كتابي كه اخيرا

 چريكهاي فدائي خلق از "اسالمي تحت عنوان 

 منتشر نموده "1357نخستين كنش ها تا بهمن 

نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي تحت عنوان 

تاريخ نويسي نه تنها تاريخ چريكهاي فدائي خلق 

اين پاك باخته ترين مبارزين در دوره شاه را 

تا كل تاريخ مخدوش نموده بلكه در تالش است 

مبارزات مردم ما را تحريف كرده و تاريخي جعلي 

نكته قابل . و من درآوردي را جايگزين آن نمايد

تعمق در اين تالش مذبوحانه و رندانه جا انداختن 

اين دروغ تاريخي است كه گويا آخوندها و در 

رأس آنها خميني مبارزات مردم ايران را رهبري 

خائنيني ري و همكاري در اين ميان هميا. كرده اند

 هم به چشم مي خورد كه همچون فرخ نگهدار

همچون هميشه در كنار جمهوري اسالمي قرار 

مبلغ پيشبرد داشته و ضمن تأئيد اين جعل در تاريخ، 

اهداف ضد انقالبي سردمداران جمهوري اسالمي شده 

هدف اين مقاله برمال ساختن تحريف فوق الذكر با . اند

ني و ارائه فاكت هاي مشخص دراين تكيه بر تجارب عي

  .زمينه مي باشد

 با گذشت زمان طوالني از سلطه جمهوري اسالمي در 

جامعه ما، ماشين تبليغاتي اين رژيم جنايتكار با هدف 

، با بوقلمون صفتي 57تاثير گذاري بر نسلهاي بعد از قيام 

و نيرنگ بر آنست كه مبارزات مردم ايران را از همان 

آنها مبارزات و . بري آخوندها جلوه دهدابتدا به ره

جانفشاني هاي بهترين و آزاده ترين فرزندان خلقهاي 

ايران را بر عليه رژيم شاه براي نابودي نظام ظالمانه 

سرمايه داري وابسته و قطع چپاول امپرياليستي نفي كرده 

 انجاميد را از 1357و آغاز آن مبارزات كه به انقالب 

اما واقعيت اين . خميني جا مي زنند به رهبري 1342سال 

است كه بعد از اينكه خميني به خاطر مخالفت اش با 

) البته با نگرشي ارتجاعي(بخشي از رفرمهاي رژيم شاه 

تبعيد شد، او ديگر حضور محسوسي در رويداد هاي 

پس از شكست مبارزات مردم در . سياسي كشور نداشت

 كه بعداً ، بخشي از كمونيست هاي ايران1342خرداد 

چريكهاي فدائي خلق را بنيان نهادند، به تحليل شرايط و 

اهداف رفرميستي برنامه هاي شاه پرداخته و با درس 

گيري از شكست ها و پيروزيها و بكارگيري علم مبارزه، 

به ضرورت مبارزه قهر آميز براي نابودي كليت نظام 

حاكم و قطع سلطه امپرياليستي در ايران رسيده و 

تند در يكي از تاريكترين دوران هاي تاريخ ايران، توانس

با سازماندهي نيروهاي انقالبي، جنبش مسلحانه را آغاز 

بر اين اساس، با رستاخيز سياهكل اين چريكهاي . نمايند

فدائي و بعد هم مجاهدين بودند كه بار اصلي مبارزه را 

در واقع اين مبارزه كمونيستها و . بر دوش كشيدند

ي و ضد امپرياليست بود كه مبارزه را در مبارزين مل

جامعه پيش مي برد، در حالي كه خميني و روحانيت كه 

بعداً با خيزش توده ها بر موج مبارزه سوار شدند، خود 

نقش خاصي در كشاندن توده ها به صحنه مبارزه ايفا 

  .نكرده بودند

   

  آناني كه در آن 56- 57در دوران پر تالطم سالهاي

ركت فعال داشته و در آن روزهاي سياه در مبارزات ش

برابر يكي از خونخوارترين و فاسدترين نظام هاي 

ديكتاتوري قد بر افرشته و فرياد آزادي سر ميدادند، به 

خاطر دارند كه هزاران هزار مبارز با الهام از پيشاهنگان 

مسلح خود و همانند آنان جان بر كف هر روزه  بر عليه 

ر و براي نابودي بي عدالتيهاي اجتماعي استعمار و  استثما

شعارهاي  مرگ  بر شاه، مرگ بر . مبارزه ميكردند

آمريكا  بر در و ديوارهاي سراسر ايران با جانفشانيهاي 

جواناني نقش مي بست كه هر دم  در معرض گلوله و 

اگر تاريخ . حمالت وحشيانه ارتش و پليس قرار داشتند

 مردم و نه ادعاهاي را واقعيت هاي روزمره مبارزات

دروغين بدانيم، آنگاه بطور مشخص خواهيم ديد كه اين 

 اجتماعي حاكم بر - مردم براي نابودي نظام اقتصادي

جامعه بپا خاسته و بر عليه فساد اداري، بيكاري ، 

بيخانماني، تحقير ملي، فقر فراگير اجتماعي و نبود 

 در اين اتفاقاً. هيچگونه آزاديهاي سياسي مبارزه ميكردند

پروسه، خميني و دارو دسته اش جز خود فروشي شان به 

قدرتهاي امپرياليستي براي به انحراف كشاندن مبارزات 

 نقش 57 و 56توده ها در سالهاي 

برخالف تاريخ سازي . ديگري نداشتند

جعلي ماشين تبليغاتي جمهوري 

اسالمي و بر عكس ادعا هاي سخيف 

 آنان، خلقهاي مبارز ايران بخاطر

آخرمگر . اسالم بپا نخاسته بودند

اسالم مورد نظر اين دارو دسته در 

نظام شاه زير ضرب قرار داشت؟ اگر 

امپرياليستها در اوج گسترش مبارزات 

توده ها، از خميني قدرتي ساخته و از 

طريق او توانستند توده ها را فريب 

دهند، اين به هيچوجه ماهيت مبارزات 

اربابان توده ها كه برعليه شاه و 

. امپرياليستش بود را تغيير نمي دهد

اگر آنهمه جانفشاني و تالش مردم، 

آنگونه كه جمهوري اسالمي و خائنين به خلق مثل فرخ 

نگهدار مدعي اند براي اسالم و به مسند نشاندن خليفه 

نوظهور صورت مي گرفت،  پس چه نيازي بود كه رژيم 

 و جديد به محض سركار آمدن، دستگيري، شكنجه

كشتار هزاران آزاده و مبارز را در دستور خود قرار داد 

و خون جوانان و حتي كودكاني  كه شعار مرگ بر 

امپرياليسم سر ميدادند را بر زمين ريخت ؟ اگر مردم به 

خاطر اسالم مبارزه كرده و گويا خميني هم رهبر 

مبارزات آنان بود، پس چرا اين رژيم با زور اسلحه و با 

عاب سعي مي كرد درادارات و دبستانها و تهديد و ار

مراكز دولتي و غير دولتي نماز اجباري را رواج دهد؟ و 

چرا با مقاومت و حتي تمسخر مردم و جوانان و 

نوجوانان روبرو شده و باالخره هم نتوانست آن را به 

مردم ما تحميل نمايد؟ چرا حجاب اجباري را با شيادي 

ميل كرده و ميكنند؟ اسيد تمام بر زنان مبارز ايران  تح

پاشي و حمله هاي فيزيكي اوباشان و لمپن هاي جمهوري 

اسالمي به خاطر چه بود كه هنوز هم ادامه دارد؟ اگر 

ادعاي حكومتيان و خائنيني چون فرخ نگهدار پذيرفته 

شود كه گويا مردم تحت رهبري خميني و روحانيت و به 

ن به آنهمه خاطر برآورده كردن اهداف و خواستهاي آنا

جانفشاني دست زدند، پس مقاومت و مبارزه توده اي در 

تمام دوران به قدرت رسيدن دارو دسته خميني كه 

همه مي . همچنان ادامه دارد، چگونه قابل توضيح است

دانند كه خميني قبل از روي كار آمدن، به خاطر اين كه 

بتواند مردم را به طرف خود بكشاند، حرفهائي مي زد و 

 هائي به مردم مي داد كه مغاير با آن چيزي بود كه قول

او قول . مردم ايران بعد از جلوس به قدرت از او ديدند

 

جلوه اي ديگر از همكاري فرخ 

  نگهدار با رژيم جمهوري اسالمي
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داده بود كه حجاب اجباري نخواهد بود و آخوندها هيج 

مقام دولتي و سياسي نخواهند داشت و قولهاي ديگري از 

اين قبيل مي داد كه مردم ايران با آن آشنا هستند و 

  .واهند كردفراموش نخ

  

امروز تنها كساني مي توانند بر تاريخ سازي جمهوري 

چنين . اسالمي صحه بگذارند كه با ساز رژيم مي رقصند

كاري از كساني همچون فرخ نگهدار با سابقه طوالني 

. خيانت بر عليه مردم و مبارزين ايران جاي تعجب نيست

 براي آنهائي كه فكر مي كنند خيانت امثال فرخ نگهدار

صرفا به سالهاي آغاز به قدرت رسيدن خميني محدود مي 

شود، الزم است كه به شيوه برخورد اين فرد و امثال وي 

چريكهاي فدائي (با همين كتاب اخير وزارت اطالعات

توجه كنند تا ) 1357خلق از نخستين كنش ها تا بهمن 

ببينند كه وي ضمن تأييد ادعاي نويسنده اطالعاتي مبني 

ردن انقالب توسط خميني و روحانيت، حتي بر رهبري ك

اما ! مدعي شده است كه اين امر پيش بيني هم شده بود

،دروغي 56- 57رهبري آخوندها در مبارزات سالهاي 

كدام رهبري؟  هزاران هزار مبارزي كه در . بيش نيست

آن دوره در كوچه ها و خيابانها در سراسر ايران مبارزه 

و پليس به زد و خورد ميكردند و هر روزه با ارتش 

ميپرداختند، خيلي خوب مي دانند و شاهدند كه تا مقاطع 

آخر جنبش، نه مالها نقشي در چنين مبارزه اي داشتند و 

. نه از خميني خبري بود كه آن مبارزات را رهبري كند

در تمام آن دوران مالها شايد بعضا در مساجدي، در 

ندند ولي كجا روضه خوانيها حرفهائي برعليه شاه مي پرا

آنها و يا شخص خميني  بطور برجسته در جنبش حضور 

داشته و گويا تازه نقش فكري و رهبري كننده در 

مبارزات مردم را هم داشتند؟ در آن مقطع  كه هر روز 

تظاهرات و اعتراضات  بر عليه رژيم سلطنتي از سوي 

مردم مبارز انجام ميگرفت و من خود نيز در شهرستان 

م در جريان آن قرار داشتم، هيچ نقشي از محل زندگي

روحانيت در آن مبارزات نديدم و اساسا وجود نداشت 

تمام مردمي كه در آن زمان در جنبش .  تا ديده شود

شركت داشتند، براين موضوع كامالً واقف هستند كه نام 

خميني تنها در مقاطعي كه رسانه هاي كشورهاي 

 دسته اش قرار گرفت، امپرياليستي در اختيار او و دار و

اتفاقاً درست در زماني كه از خميني رهبري . مطرح شد

ساخته شد،  در شهرستان محل زندگي من، فردي بنام 

اروميان كه در ميان آخوندها برو بيائي داشت و اكنون 

اما قبل . هم عضو مجلس خبرگان مي باشد، قد علم كرد

 قرق و با از آن، در شرايطي كه ارتش  تمامي خيابانها را

تانك و نيروهاي نظامي  از مجسمه شاه  در مركز شهر 

محافظت ميكرد، در آن روزهاي پر ازترس و وحشت كه 

جوانان و نوجوانان  به اعتراضات خود ادامه ميدادند و 

با فرياد مرگ بر شاه شهر را به لرزه انداخته بودند، همان 

به هر آخوند اروميان داد ميزد كه نگوئيد مرگ بر شاه و 

  . صورتي كه مي توانست مردم را از مبارزه باز مي داشت

  

امام جمعه همان شهر نيز در چنين شرايطي تنها به ايفاي 

نقش مذهبي خود در تخدير افكار مردم مي پرداخت و 

خواني خود از قدرت خدا سخن مي گفت،  در روضه

آنهم با  اراجيفي از اين قبيل كه خدا اگر به شتر بال 

آيا . بام خانه هاي مردم بر سرشان خراب ميشدميداد، 

آخوندها با اين اراجيف داشتند انقالب را رهبري مي 

 مالهائي از اين قبيل بعد از سقوط رژيم شاه، كردند؟

 شدند و در دستگاه جمهوري اسالمي صاحب "انقالبي"

مقامي شده و در رأس كارها قرار گرفتند و ديديم كه 

همان آخوند اروميان كه . ردندچه بر سر انقالب مردم آو

از او در باال نام بردم، امروز با چندين همسر، آنگونه كه  

زبان زد مردم است حتي در قاچاق زنان و دختران جوان 

اين نمونه اي از . به كشورهاي عربي هم  دست دارد

ماهيت مال هائي است كه انقالب  مردم ايران را مال خور 

يت آخوندهاي مرتجعي كه در  البته در مورد واقع.كردند

زمان رژيم شاه مدح آن رژيم را مي گفتند و پس از 

انقالب در رژيم جمهوري اسالمي، امور بسياري از 

كارهاي دولتي را در دست خود گرفتند، بسيار مي توان 

اين خاطره نيز گفتني است كه در آن روزهاي . گفت

ي در سياه سلطه  ديكتاتوري شاه، شبي در تهران به مسجد

آخوند مسجد بعد از روضه . خيابان آذربايحان رفته بودم

خواني در مورد انتخاب اسم براي فرزندان حرف ميزد و 

توصيه مي كرد كه مثال از اسم رستم استفاده نشود تا بچه 

او در رابطه با شرايط خونبار . ها هميشه خجل نباشند

هر كه خر باشد ما ": آندوره تنها اظهار داشت كه 

آيا به اين مي گويند رهبري؟ در يكي . "نش هستيمپاال

از شبهاي سرد وغمبار آندوره در تهران در مسجد امير 

در آنجا رساله خميني را . آباد نيز حضور داشتم

ميفروختند كه من نيز آن را خريده و به همراه تني چند 

از نزديكان به خانه يكي از دوستان رفتيم تا آن  رساله را 

تظار ما آن بود كه با خواندن آن رساله بر ان. بخوانيم

آگاهي انقالبي ما افزوده شده و وظايف مبارزاتيمان را 

اما بر خالف اين . در آن دوره خونبار بهتر بشناسيم

انتظار، آنشب هر چه رساله را ورق زديم موردي نيافتيم 

به همين دليل هم . كه به درد مبارزات آندوره بخورد

 كردند كه نبايد وقت خود را با تمامي دوستان توصيه

در حالي كه . خواندن چنان رساله هائي به هدر داد

درست در همان دوران، كتابهاي صمد بهرنگي و 

كتابهائي مثل مادر ماكسيم گوركي و پاشنه آهنين را 

جوانان حتي . اكثر جوانان با شور و شوق مي خواندند

اهن خود در تاريكي شب با قائم كردن آن كتابها زير پير

آنها را براي يكديگر برده  و توصيه ميكردند كه  چنين 

كتابهائي است كه به درد كار مبارزاتي مي آيد و بايد 

اينها داستان نيست، واقعت هاي .  آن ها را مطالعه كرد

آندوره است كه من و دوستانم و هزاران هزار مبارز در 

  .  ه اندسراسر ايران با آنها روبرو بوده و خود تجربه كرد

  

قصدم از آوردن مثالهائي از تهران و شهرستان و ذكر 

فاكت هاي مشخص عيني نشان دادن واقعيت هائي است 

كه در سراسر ايران همگان شاهد آن بودند و همچنين 

برمال كردن ادعاي دروغ رهبري روحانيت بر مبارزات 

  .آن سالها ميباشد

  

نقالب نه واقعيت اين است كه در آن سالها قلب تپنده ا

در مساجد بلكه در كوچه و خيابانها بود و مردم كوچه و 

آن .  خيابان هم بيشتر از دانشگاهها الهام مي گرفتند

دختران و پسران جواني كه در زد وخوردها دستان 

همديگر را گرفته و بهم ياري ميرساندند، آن مادران 

دردمندي كه درهاي خانه هاي خود را باز گذاشته و به 

ين امكان مخفي شدن را مي دادند، هرگز توسط مبارز

.  آخوندها آموزش نديده و آموزش داده نمي شدند

جوانان و نو جواناني كه با سنگ در برابر مزدوران مسلح 

شاه مقاومت ميكردند و گازهاي اشك آور را قبل از 

انفجار برداشته و بسوي همان مزدوران پرتاب ميكردند، 

رزات روزمره خود در كوچه و نه در مساجد بلكه در مبا

خيابانها آموزش مي ديدند و راهنماي حركت آنان نيز 
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همانا مبارزات و روشهاي مبارزه چريكهاي فدائي و 

ديگرمبارزين مسلح در جامعه بود كه امروز مزدوران 

اين را هم . جمهوري اسالمي بر آنها خط بطالن مي كشند

ت نبودم و بايد اضافه كنم كه من در آن دوره ماركسيس

بنابراين مشاهدات من در آن . باورهاي مذهبي داشتم

زمان كه اكنون آنها را بازگو مي كنم از زاويه نگاه يك  

 .فعال سياسي ماركسيست در آن زمان نيست

  

براي اينكه اين به اصطالح رهبران را بهتر بشناسيم الزم 

است كمي بيشتر به آن زمان برگرديم و مثالً اعتصابات و 

در همان محل . هرات معلمان را در نظر بگيريمتظا

زندگيم شاهد بودم كه رهبري آن مبارزات نه در دست 

ست معلمهاي آخوند ها و طرفداران خميني بلكه در د

آنها همان معلمان مبارزي بودند كه بعد از . مبازر بود

انقالب، با روي كار آمدن رژيم ضد مردمي جمهوري 

پرورش تصفيه و اخراج  از اداره آموزش و اسالمي،

برعكس به چشم خود ديدم كه معلمي كه در آن . شدند

زمان برخالف آن معلمين مبارز، جرئت به خيابان آمدن 

  . را نداشت به سمت رئيس آموزش و پرورش منسوب شد

  

همينطور شاهد بودم كه افراد لمپني كه در دوره شاه به 

داشتن آزار و اذيت مبارزين مي پرداختند و براي باز 

آنها از مبارزه بر عليه شاه تهديد ميكردند كه آدرس خانه 

هايتان را به پليس گزارش خواهيم داد، بعد با استقرار 

رژيم جمهوري اسالمي، در دم و دستگاه اين رژيم 

صاحب مقام شده و اين بار مبارزين آن زمان  را بخاطر 

ضديت با نظام ارتجاعي اسالمي تهديد كرده و مورد 

اين واقعيت ها خاص يك شهر . قرار مي دادندآزار 

نبوده بلكه عاميت داشته و واقعيتي است كه در سراسر 

ايران تقريبا به يكسان در جلوي چشمان مردم بوقوع 

  .پيوسته است

جالب است كه كتاب وزارت اطالعات براي جا انداختن 

تاريخ سازي جعلي خود با توسل به تحريف آشكار 

كاري غير قابل انكار، در راستاي همان رويدادها و با  ريا

خطي كه به آن اشاره شد، مدعي شده است كه در 

جريان قيام بهمن چريكهاي فدائي جدا از توده ها در 

گوشه زمين چمن دانشگاه جمع شده بودند و شعار 

 سر مي دادند و "ايران را سراسر سياهكل مي كنيم "

بري مي گويا خميني در آن زمان داشت  انقالب را ره

  . اين ادعا نيز كامالً مغاير با واقعيت است. كرد

 توده ها نشان دادند كه در تمام 57اتفاقاً در در سال 

مدتي كه چريكهاي فدائي خلق به مبارزه مسلحانه با رژيم 

شاه برخاسته و از هيچ فداكاري در راه مبارزه با دشمنان 

مردم دريغ نمي كردند، چه عشق عظيمي نسبت به 

در آن سال آنها  به حمايت از . ها در دل آنها بودچريك

سازماني كه خود را ادامه دهنده راه آن انقالبيون 

 بهمن 22  و 21ميخواند برخاستند و درست در روزهاي 

كه دارو دسته خميني براي جلوگيري از قيام توده ها در 

خيابانها فرياد مي زدند كه امام هنوز دستور جهاد نداده 

به صورت تود ه وسيع هوادار چريكهاي است، آنها 

فدائي خلق به كمك همافران و مردم قيام كننده شتافته 

با توجه به . و خود بخشي از توده هاي قيام كننده شدند

اين واقعيت كه تنها دشمنان مردم آن را انكار مي كنند، 

بايد ديد كه به راستي در آن زمان چه كساني در كنار 

  از آنها بودند؟ مردم و چه كساني جدا 

  

در مورد رهبري انقالب توسط خميني، اين موضوع را 

هم بايد گفت كه عده اي آگاهانه يا نا آگاهانه بدون 

توجه به چگونگي به قدرت رسيدن خميني و دارو دسته 

اش به صرف اينكه امپرياليستها كنترل ماشين دولتي 

يه جهت كنترل مردم  را به دست آنها دادند، صرفاً با تك

بر ظواهر امور در اواخر انقالب توده ها، نتيجه مي 

گيرند كه گويا خميني و دارو دسته اش انقالب را 

رهبري كردند و يا با تكيه بر نتايج رسمي رفراندم كذائي 

پس از روي كار آمدن خميني مدعي مي شوند كه گويا 

رژيم جمهوري اسالمي نتيجه خواست مردم و ثمره  

 ولي آنها بروي خود نمي آورند .استانقالب آنها بوده 

كه رفراندوم مزبور با چه  سرعتي  وبا چه  تقلباتي انجام 

آيا آلترناتيو ديگري وجود داشت كه مردم . گرفت

قدرت انتخاب داشته باشند؟ اساساً مسخره تر از اين 

ممكن نبود كه از توده هائي كه  براي سرنگوني رژيم 

يز واهمه نداشتند، شاه حتي از ريخته شدن خونشان ن

! پرسيده شد كه رژيم شاه و يا رژيم جمهوري اسالمي

؟ مردم ماهيت ضد خلقي رژيم شاه !كدام را مي خواهيد

را مي شناختند و به همين دليل هم بپا خاسته و آن را 

سرنگون كرده بودند ولي هنوز نمي دانستند كه 

جمهوري اسالمي از چه قماشي است و داراي چه ماهيتي 

تازه در همين چهار چوب هم  آيا حق مساوي و .  است

زمان يكسان به نيروهاي ديگر براي تبليغ برنامه شان داده 

شد؟ آنها  قبل از راي گيري هرگز به مردم نگفتند كه 

در جمهوري اسالمي حجاب اجباري خواهد بود؟ نگفتند 

كه  زنان نصف انسان به حساب خواهند آمد؟  چند 

خواهد داشت؟ دانشگاهها متعلق به همسري و صيغه رواج 

دانشجويان حزب الهي خواهد شد؟ از مردم پنهان كردند 

كه جمهوري اسالمي يعني اين كه استادان و معلمان مبارز 

و انقالبي اخراج و فاسدين و فرصت طلبان صاحب 

ود؟ آيا اگر به نيرو هاي انقالبي امكان اختيار خواهند ب

ند باز هم همان تعداد در آن تبليغ اين واقعيتها را مي داد

رفراندوم شركت مي كردند؟ دست اندر كاران رژيم 

تازه استقرار يافته رأي مردم را به اين دليل مي خواستند 

كه بعداً همان را به عنوان چماق بر سر خود آنان بزنند و 

بگويند كه در رفراندوم به جمهوري اسالمي رأي داده 

از آن گونه به اين دليل امروز نيز ادعا هاي سخيف . شده

مطرح مي شود كه  غصب قدرت از جانب آخوندها را 

  .قانوني جلوه دهند

نكته ديگري كه در مطالعه كتاب وزارت اطالعات جلب 

توجه مي كند اين امر است كه نويسندگان كتاب مي 

كوشند ضمن نادرست جلوه دادن  تئوري راهنماي 

 تحليل هاي چريكهاي فدائي، نظر خواننده را به سمت

بغايت غير واقعي و انحرافي حزب توده و گروه منشعب 

 كه بعد به حزب توده پيوستند 55از سازمان در سال 

امري كه يك بار ديگر بروشني نشان مي . جلب نمايند

دهد دشمن مردم، از چه نيرو ها و نظراتي وحشت داشته 

و وجود چه نيرو ها و تحليل هائي را در جهت حفظ 

البته وقتيكه امثال فرخ نگهدار ها . مي بيندسلطه خود 

چنين وانمود ميكنند كه مبارزه مسلحانه مشكل اساسي و 

ايدئولوژيكي  آنها بوده و با پشت كردن به آن و رد 

گذشته اي كه بر اساس آن شكل گرفت مي بايست با 

جمهوري اسالمي همراه باشند، اين تالش وزارت 

اين ترتيب اعمال  آنها به .اطالعات قابل فهم است

ارتجاعي و نوكرمنشانه خود در دفاع از رژيم جنايت كار 

     .جمهوري اسالمي را توجيه مي كنند
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د$٢٠٠٨ دس��� ٣در روز R*د و اس�Z�,"a از   �5هد$ �"	�ع�< �
Jا ���I J� و 6	د.G  ,� ا��J ه�8 �ا(�� (+�رهJ ع�

���ن و (+�ر د.-� >�ن �8	د ^��س، (�Zن، س��ا	�Z ،ج�
8س*ن رس�د Y3١(ا .( G.�*@ر%, ��Zد(		د@ن و �\�ف (		د@نا�� 

a", Jا ���I J �٠�	D"�2 ا��.; و اس�ا��� (� در _�ل  (ه
سل @?�*� در ���Zد و �\�ف ا.G س!ح ��@�ر ر(�رد دار >�ن 

5هد$ ) ,�د$ ا8د� G.ا J�ددارJ (�د8داز ا��I . �-.د J�ره+)
�Z�8	د روس��، �� Jا ���I Jد(		د$ و �\�ف (		د$ ,"a ه

G�6 $�) ،�Z، ، ، 3	!8د�Zس*ن، او(�ا.G، @�>س*ن"� $�)
،�,�(س*ن، س�.!8; و ��(�� و 6	د (+�ر د.-� >	j ،د	ز.�، ه�, 

��Zد و �\�ف ایG س!ح ��@�ر را  3�ق %�8 �5هد$� m/�در ��رد �
   .ا��ء 8;�د8د

mZ`� J در@�� ( �5هد$ ه"� (+�ره. �) J�-	<
J س�س��*, ا/*\دJ �	0=� اJ هس*	د -ا�]�.�Zس*� و . ر/

��� اJ و د.-� ا8�اع س!ح ��@�ر I Jد$ از ,"��R*و ادا�� اس
�د�درن را I �-	< G���ق �R� Jا�, �� Jور�q ن+. ,� ر/�

�>�� ادا�) دا8	د� Jرا ,�ا �R2*`� J� �!ش (�د$ ا8د (� ,��8 ه
 J ادعه, ��� اJ ارا�� ده	د و .I Jد$ از ,"a هR*اس

 �8L دن�8�0S و ��@�ر ,I �<در J�8 ا�.�R�ا��ص ,�اJ (ع\`,
ن��Q8��& (د	ن ده,� . را ("*� از �k8L (� دروا/�5< هس<، 8+

رز$ , ��ور.سG�, 7 "ع	�ان ��ل دوZ< ا��.; از ,� ا09!ح ��
�2"Zا "د$ از ,"a ,� ع	�ان ,��8 هR*د و اس�Z�.� ,�اJ ادا�� �

د$ (�د$ اس<R*اس Jا ���I JدرG"q، دوZ< ا��.; ) ٢. (ه
�ر 8�ع� ادع (�د$ +) G.ا >I��� اJ >د.د سI J(� ,"a ه

�ر " ه��"	د و #�ارت _a2"س!ح د/�H و ��هس*	د و ,� س"< �
�� #�(< ��;		دQ8 J�دروهI �-.و د T8ا� وا/�5ت �ر.`� . �

 >Zدو J�ط ,� >	-�J ا�]�.�Zس*� �س`�$ ,�دن ادعه,��
ت و ایG ادعه را &��/,� j?.�ش ��;	د�Mرا ا ر . ا��.;�L H�_

J ا�]�.�Zس*�، ,�� از �*Zد دو�I �"ن ٩٨رس�8 در9د /�,
ن ,�د$ ا8د��Q8��& Jا ���I Jو ا.G ,دان �5	 اس< . ,"a ه

", Gد$ از ایR*ارد ا�29 اس� �8 در ��رز$ ,� ع��2 ,09!ح (� ���
�د$ (� در >�ین , �=2I دq J��وریس*� ,2;�  ع"� در >	-�
�8 و �دارس ��رد #"�2 _H �س;��8 و #*� ,�"رس*	� �8L

�دن ا.a", G ه، " #�ارت _a2"در�D�*8، ع"� . /�ار @�3*� ا8د,
8�0S �� و ��@�ر�� �8% (�د$ I ن��Q8��& Jرا ,�ا �8L>ز.�ا . اس

(� ه"�+� �8% (و/*� (� ا.a", G ه روJ ���ه �3ود L.	د 
�8 ه و #*� #�ارت ,دن ) ا.	0�ر ,�د$I و ,� س"< ا������ ه

�8 #�(< �� (		د  . ا8س

دوZ< روس�� %�8 , ز,ن د.-�J ادعهJ دوZ< ا��.; را ����د (�د$ 
8رس.� ه و ("��ده �) D8L و اع!م (�د$ اس< (� از �	3 J

�ع�< 	"� �ر ,+) G.د، ا	ح�ح هس*\� �,/ Jا ���I J,"a ه
�اهن �;�� ا.G ,� ا09!ح I د$ و ,�ع;س�, mZ`� �8L د�Z��

"�8��د" ,� G.���0I س!ح �درن (	, �� . �=2I دq >Zدو
��� اJ دم " ,� �0I"روس�� �8% در ��ای�0 از I J�دن ,"��,

Z� ,� #د ا(�� �� ز8د (� اسس ی;� از اهداف ���", Gد ای�
ر ,�د$ اس<DR8م ات ا8س�8 در ه	-R2� ت و  .  رس8دن 9د�

��� اJ در ا,*داI J�روJ س,H و (+�ر ,"��� >Zسط دو�� 
�8 دوم ا,داع و سI*� �د�< f	< ن در دوران"ZL . لدر #

 �دل ٢١٠ (+�ر ,� ���Zد و �3وش ,�� از �٣#�q ,�� از 
���I J�Z	د�`*a", m2 هY+� Jا  . Jا ���I J(� (,"a ه

�ا8	د ه7 ��سط ���T ز��G ,� ز��G و ه7 ��سط � ��
�8د� هa", J اT�2� G;3 و ی ره"�jا��س*� اJ ) هj از

 G�, نL �I�٣+;�� �د$ (� در دا � ٢٠٠٠ �*;6�) a", )�k�", (

ر @?ا�*� ��+�د) . a", T. د	8� %�8 ه�(دام از ا.�k�", G ه
��� اJ ع"I ا8د #دود��50 3�^د ��% و �٢٠٠٠ ��;	د و ��*/ 

 J.� و . ,"a ه�"�� J,�8د$، ,"a ه��L J زا، ,"a ه
�د I ا_�اف �, �;.�*;Zع ,�� از (ا5� ب (	د) �*��١�٠��j .

�T6 /�ار دارد %�8 ) J�`�وط �س� (� در ا8*�J ه� یT از ,"��
س8*�"*� ,�  ١٣م �T�2 ذوب �د$ و �� ��ا8د � #دود در ه	-

�ذ (	دR8 ن  . دا�I ,دن ا8س

 ������ اJ (� ع"I J�9ت �	ح\� ,� �3د ,"a ه�\I از �;.
5هد$ ��رد �Q8 /�ار ��-��د، � G�=3ا�ن �`G�RZ و ��� rرد ,ح��

 J^8�ع ,"a در Zح�Q ا9,< در9د , G.ر اDR8ل عدم اا#*"
��Z #دود ع"� 8;�دن ا#*"ل. اس<"5� a", T. در9د ١٠ 

�د��� . Jعدد ,�ا G.ا ��� اJا�I J.  در9د اس<a", X٠ ه
ب �� ��j Jا ���I J�6;� (� از ,"a ه) a", ز.�ا (� 9ده

8	د Lب، @� و ^J، �6ا@$ ه و (��8د، ا@� روJ س0�ح �8م �
 �I درI< ه� �اه	د �د) (+*%اره، و .`8 �DR	� د	.L �3ود .

�8 ا� ا@� (�G.�*;6 #�(*� ,� ه�(دام اL س (زj ل#*� د$ ه س
�8د) از �3ودL�د8+ن� �� �DR	� �29در�D�*8 . داد$ ��د، ,!3

 jس از �3ود �Z�8 #*� سL �*;6�) Jو ا>%ا Jا ���I J��",
 S8�0I $د5Zق ا�L�د8+ن ��*�ا8	د �8	د ��G هJ ز��	� 3

��� اJ، و دروا/� . ع"� (		دI J�a", >�9 ه\I G.ا �D�*8در
��8�غ � G.���M�� �, را �8، ا.a", G هL G2=� �`*�ع�I دq م و

�د$ هJ �ح< س*7 ��د.� � G*Iو#+< ا8دا �, Jا�, G;"� س!ح
. (�د$ و ع"� ز�ن >	f ه را �8% ,س�ر _�^�8 �� (�د$ اس<
 J��", �) �8 ز�� �8L ات��Mدروا/� >	f هJ ا��وزJ و �

8I ن و,�I �6 و�) J��� از �) T6�� ه و ز��G هJ ��دم (
ن رس"� >	f، ادا�� �� .j س ازj �Z�8د، .5	� � س+8 Sj

,	د.) .٣ (  

 G.�*+�, ن�	)�ع ا.G اس< (� �q�� G.ور��L7 ا8-�% �� و درد& ا�
��� اJ را (�د(ن �+;�� داد$ I J�� ,"a هQ8��& ن�8,�/

J د��Z ا.G �س��2 رf8 و �;� و ا8داز$ �	ح\� ,� �3د. ا8د��", 
��� اJ اس<I J��", �Iدا T6� سز8د@ن ا.G س!ح . (.�@

 J�T6 را ,� �;� �8%$ ه) J هدف /�ار دادن (�د(ن، ,"��,
 J�_� ه/ �پ هJ س�% رf8 ,�س ,ل، و .� ،f8د ر�Rس T6�)

,� سI*� ا8د��8 f8ر�T6 (� در @� و ^J و . ر8-) J��",
 @�� (�د$ و �	�DR د�< و G"6 و . در ��ن �خ و ,�*Iگ در�

�د(ن ) Jه*�.� (� ,� اس�ب ,زJ ه�� ��Z8+د$ ا8د، ,� د
 �8L �<�ن(دار8د ���. را >a2 �� (		د) �5"�  �3ز8دان روس*

رDR8ه"�+� ,� ا T6�) J��", G.و #�(< دادن ا G*دا��, �8L 
��د$ اس<D8ا �8L دن� ��5Zا �/8    . و ��گ (�د(ن و .

 , Jا ���I Jرت ,"a هD� د و�Z�ا.	;� >%��ت ��,�ط ,� �
 �8L ر /,� دس*�س ع"��� در را,�0 ,�L �D�*8د$ و در�, �8�ح��
ر �+`� �د$ (�  �L G�"س ه,س�ر �حدود اس<، ا� ,� اس

��Zد (		د$ و . �I.دار ا.G س!ح هس*	د و از ز�ن ٧٨� �ر د�8+) 
.��L >Zن دو�	)� �8L اع�*Iد$ اR*د$ و اس		د(�Z�� G.�*@ر%, ;

ه�< . (		د$ ا.G س!ح ��@�ر ,�د$ اس<� �" د�;�اس�"و دروا/
 a", $دR*د و اس�Z�ه� ,� ��%ان �-8 .� را �� ��ان ,;.��L

 درS (�د;.��L >Zسط دو�� Jا ���I Jر رس"� . ه�L H�_
��� ٢٠٠٣(� در سل I J,�د ,"a ه) G.�*+�, ،د� �+*	� 

J اJ د�Z١٩٧٣ � ١٩eXر _�ل س �, ;.��L ��Q8 در #"!ت 
�ج و و.*	م ,�د���س، (�^ . a", G.د$ از اR*ان اس%�� G.�*+�,

 ١٩٧٣ � ١٩eXاز سل . در ^��س ,�د) 8س�< ,� >"�5<(ه ��, 
��� اX١X Jاز I a", از ( ه%ار ��, ��#٢e٠ J�2�ن ,"���� 

T6�  ه%ار �jواز ه�ا�٨٠�jدر _� ) (;.��L G;3ا a", Jه"

  !سرمايه داريددمنشي  بل بمب هاي خوشه اي، سم

 



  صفحه               115شماره                                      پيام فدايي 
 

 

23 

�j J از ,"a در ه� ه+< د/�=� ، ("�jا� سع< ٢X.5	� T. ه
 ٣٠#دود . روJ ��دم ^��س ر.`*� �د)  سل٩در روز، در _�ل 

 �٢�T6#دود (در9د از ا.a", G ه) J�2�ن ,"����  ( �DR	�
8د$ ��j س را��^ J8+د8د و در#ل #�q #دود �8"� از ز��	�

�ن از ز�ن ا. ا8د	)� f	< م"��٧٠٠ �Mس در ا� �R8 از ��دم ^�
 G.ا س ,"�"G�� " ��� ا� J	�DR 8+د$(هI J��", ( �*+)

��� ٨٠,�� از .  �R8 زI"� �د$  ا8د��e٠٠د8د و I a", ه%ار 
 J�Z�ج، و ,�� ١٩٧٣ � ١٩e٩اJ �8% در _�ل س�� روJ ��دم (

٢٩e Jاز �Z. م ر.`*� �د روJ و.*	�١٩٧ و �١٩e ه%ار ,�G س
 Jرو�� >Zل (دو١٩٨٩ � ١٩٧٩از س ( ;.��L >Zو دو) J�Zدر س

��� ) ٢٠٠٢ و ٢٠٠١I J8س*ن از ,"a هY3د ,� ا�I �2"# در
د$ (�د8دR*اس Jد �8% در #"�2 . ا	و ا8-�2س و ه2 ;.��L ار��

 ��Q8دود ١٩٩٩# Jس!و@�. �, ١٧e� Jرو Jا ���I a", 
�ر ر.`*	د+) G.و ا8-�2س و �3ا8س� در ار�. ��دم ا ;.��L J�+

 ��2I f	<) ل��� اJ روJ �٠#دود ) ١٩٩١در سI a", ن��2�� 
�ر در سل +) G.ل اYن ا� ٢٠٠٣��دم ع�اق ر.`*	د و در >�.

د$ �دR*س!ح اس G.اول . وس��5 از ا �*Rدر س� ه 0�ر.;� �	�,
ن ع�اق ٢>	f ,�� از ��Q8��& Jرو T6�) J�2�ن ,"���� 

 @?ا�<ر.`*< �, �"Iو ز �*+)   . � �د و 9ده

��� اJ،ا3*`ر 8	G�- ار�;ب I Jد$ از ,"��R*اس �	در ز��
I*� �د$، ,� دوZ< اس�ا��� 	� �-	< >.	< G.�� �8دد�	+
ن در سل  	�Z �, Jا ���I J��", �H25 دارد و ��,�ط ,� #"�2 ,

٢٠٠e>ن.  اس>�ا از ا.G /�ار اس< (� در 8+س< سز�� �2� 
�س< ١١در روز @L ٢٠٠e اس�ا��� و >Zن دو /�ارداد ��L ,س ��

ن  ,� �\�.a رس�د	�Z . �Mاس�ا��� (� ��دا8س< در ا >Zدو ا�
 ع"�2 �دن ��L ,س � a.��ر(�اس� �5"�ل، ,�G ز�ن �\,
�اهد ا3*د، ,!3�29 دس< ,� (ر �د و در I �296	د.G روز 3

�س< � ز�ن ١١,س در از ز�ن �\�.��L a ( سع< ٧٢ع�ض @L 
�س<١Xع"�2 �دن Lن در @L  ( ١,�� از·X T6�) a", ن��2�� 

ن ر.`<	�Z ب�	< G�	)��� اJ روJ سI . ت_�H @%ار�
�� T6	�DR 8+د$ 8L=در ز.د ,�د8د (� ) Jرس"�، �5داد ,"��
 و ��, >+j و �8 ه و �%ارع و ,&�k هI و �8,�I از Jر,س�

�8 هI J ,� ��دان هG�� J ��د.� �د8د,G;Z ه . a", ه%اران
ن ز.*�ن Lو.%ان �د$ ,�د8د *Iدر Jر از ��I هDR8د$ ا�L T6�)
ن /در ,� (ر در �%ارع 	�Z ب�و � �د�� jس از Lن %�8 (+ورزان >	

�د �8�د8دI   . 

 ���I JJ ا��ء(		د$ �5هد$ �"	�ع�< ���Zد ,"���*Zه�أ دو�
��Zد اJ ا.	0�ر ��£�2 �  ا��دوار8د (� , ا.G ا��ه.��� (		د (� @

 �8L د$ ازR*د و اس�Z���� اJ را �*�/m (		د و . #دا/� �I س!ح
ن ا� . را ,� ع"�2 �"	�ع� و 8	G�- ��د.� (		د�< Jوا/�5*�

�8 (� در زی� س�02 ا�]�ی�Zس*� و ���G�5D اس<–ا��وز �< - 
وا/�5< ا.G اس< (� . <6	�G ا��دJ را &�� �";G سI*� اس

ن �8 �	� رو ,� (ه� �< ��Q8 J3ت ��ن ا,�/در��!*Iا

�د، رو ,� ا3%ا.� <�� Jد�8س*	د ,2;� �ح< ����M ,ح�ا�8J ا/*\
�	د, �� %�8 . Jد$ از ,"a هR*د و اس�Z�� �	� �8 �D�*8در

 aا��� �, �.�اهد .3<، ,2;� اI*�اع س!ح هI ��ادا Jا ���I
J ا�]�.�Zس*� �8% (� از . � �8% در >�.ن اس<��@�ر��*Zس�ان دو

 G�	6 ���j 8دار8د و در �.�د ا,I �8�2_ f	< Jاع!م 8=+� ه
��� اJ در I Jوا/�5�� �س2"� س!ح ��@�رa", ��� J ه
ر @�3*�) �, �8L �8ا�-,� �j+��د 8=+� هJ اس*�"ر@�ا�8 و س�(

�اه	د �دI    .  

 :زيرنويس ها

�ن و () ١(�Zن، س��ا	�Z ،ج���8	د ^��س، (� �.�ره+
 Jا ���I Jن /�,a", �8 ه�< H_8س*ن ,�� از د.-� �	Y3ا

���د$ از . ,�د$ ا8دj Jد�ره ه	�ز �	_H ز.+) G.از ا �I�, در
8د$ � < �, ��/ �Z,"a ه� J	8�DR+د$ و>�د دار8د (� از س

�رI�, �Mن در ا���د را از ا8د و ه�از@ه� روس*I ن< �8L د ,
  . دس< �� ده	د

  
)٢ ( a", دن� ه"�+� �!ش (�د$ (� در>� ��@�ر ,;.��L >Zدو

��� اJ را ("*� از �k8L (� هس< 8+ن دهدI Jا.G دوZ< . ه
�د (� , ا.a", G ه (+*� �د$ ا8د I زانن س�,< Jا�, �*#

. �8% ارز�� /.� �8س<;.��L >Zأ دو��Iل ا اع!م ,� ع	�ان ��
��� اJ، (�د I Jد$ از س!ح �در�8 �8	د ,"a هR*عدم اس �)

�اهد �دI ر�+) G.زان ا�>�0I �, a ا3*دن >ن س�,� . >Zدو
 �Mدر ا �.;.��L زان �3ی�;رJ ایG #=�=< (� 6=در از س�,, ;.��L

 Jا ���I Jد$ از ,"a هR*اس) J�ره+) �8 و .L د�I سط��
�8L د(+*� �د$) �*حد	ن �� (�	j اس< (�  . ا8د را G.وا/�5< ا

�اG�, G�8 اZ"�2 ه� (+�رJ (� از ا.a", G ه در / H�_ �) D8L از
 J.د ز��	�, ،f	< م�د j %�8س از ا�"I ،د.د$ 8"R*اس f	<

S (	دj $8+د �DR	� J�ن . (+�ر /�,�8 را از ,"a ه	)�
.� در #ل I	�� (�دن ا;.��L زان.a", G ه ,س�رJ از س�,

  .(+*� �د$ ا8د
  

)٣ ( J�8 اJ (� دوZ< ا��.; ,�اJ ادا�� ���Zد ,"a ه�, G.د.د��<
 ���I J��� اJ ارا�� داد$ ا.G اس< (� در ا8�اع �درن ,"a هI

a", ه� ،Jا Jا ���I T6��د(ر و ، (I رDR8�8س7 ا;� Jدارا
�دس�ز �� ,�د و در�D�*8 �+;� در9د ,^J ا�;ن I J�3�زه

�8 #� �د$ و از عدL رDR8م اXدر9د ١ در9د ,� ("*� از ٠ ) T.8%د
�R9 �, (>ع . رس�د$ اس�q� ا.G �س�J���Y� �2 در ا�9 �.�@

از _�ف د.-� _�H ! ی5	� ��@�ر ,�دن ایG س!ح qد 2I=� ��دهد
�ر، ,�� از �8"� از س!ح ا�8ر �د$ در +) G.د ا�I �"ر رس�L

 Jا ���I J ,"a ه;.��L)8ناز اL �".اع /د�هس*	د (� ) 
د$ ��8دR*�8 ,� ع��2 ��دم اسید در >ی� و در ز�, =0	�.   
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  !وب نخواهد كردآفتاب در خاوران هيچگاه غر
��ار 
�وران را ����� ����� و �� 
��ل 
�م 
	د ��� از � �� �� )� رژ�- دد$,+ *�'	ر% ا�!$( )� �� �'��� ه�% $�#�" در �!ش ا�� )/�� �,0

1��� $�دم $� در ��ل  �� +�	
���% ),�، از �:�9 *	ا��ن و 
��	اد8 ه�% $7�رز *�ن ��
#6�ن ا�1ا$'� در���٦٧ ��دن 3	اه� *,���ت 	�.  ا�� $,=>� *
�>( �	د )� ��د$�اران *,��#A�ر *�'	ر%   0,� ��ل @�+ $( 
	ا�#,� 
�وران را �� �? 
 �� �" $�)� �Cه,6("در را�=� �� @��7Bد ا�� ����

���3 ),�B� �<1 �� ر	6�ن $:7#
�. �D��7 ),,� )� �� د/�D ا1#�ا��ت 
��	اد8 ه�% *��7�E�C �7 ��3- )� در
 د% $�8 )�ر��اران  ٢٧ �� �٢٠ ا),	ن �� 
��ار 
�وران را ����H ده,��� در �Eد �� I$�8 ا�� �� 8�'0 
  .رژ�- �� �	/�وزر ��B( از 
�وران را �3- زد8  و �� )�3#� در

ز��ا�'�% ��ا��  ���#	ر ��د$�اران *�'	ر% ا�!$( و�BM��� در ١٣٦٧
�وران IراB��  8�6$( از ه�اران ز��ا�( ����( ا�� )� در ���J#�ن ��ل 
�� ٦٧در ا�� ��/'� 
�وران $�)� �:�9 
��	اد8 ه�% *��7�
#6�ن ���J#�ن 
	��� ��ل . )B	ر �� D#N ر�����N ه- �� ���% در D�/8�3 و �� ه��� د 

� ا�� $DP ��د و 
�Q�� 8�R- ���$( $�Pود�#'� و ��)	�'�% رژ�- *�'	ر% ا�!$( ه� ��ل �Eه� ��O �� �:�9 در. ���8 دژ
���ن D��7� -(�M 8�3 ا�
� )� د�A#��	ر% ٦٧*��7�
#6�ن ��ل Jه- ه D�/دد �� ه��� د�� S�@ از اذه�ن �<��� )� � را ��ا$( $( دار�� و ا*�ز8 ��( ده,� )� 
�8�R ا�� *,��


�وران، ه- ا$A�ن �:�9 
��	اد8 ه� را از ��� ��7د و ه- ) DA3 ���H� �� �� د	3 )$ D�	#$ %ا ��
	د ا�� M�)- �� ه� و�� �- )- �� @�S )�دن UI�ر *,��
 �٦٧� ),	ن �� د/�D ا1#�ا��ت $�دم و ���وه�% $7�رز و $7�رزات 
��	اد8 ه�% *��7�
#6�ن ��ل .  D#N 1�م و�BM��� را از 
�8�R ه� $P	 ��زد

ز8 داد )� *,��#A�ران M�)- ����#'�% �� $�د$( *�'	ر% ا�!$( N�در �� �X<P اه�اف 
	د �8�B و در �I,�8 ��� �� ه� �V�I )� در �	ان ا�� �7��� ا*�
� *�'	ر% ا�!$( �� 
�S اC#�د�� . 
	د را در ا�� ز$�,� @�+ ����7��� )��B� ش	ا$�C )$�1 D#N در �( �
�وران Iرا$6�8 ه�اران ز��ا�( ����( ا�


	د @�S ��ز�� ه���=	ر )� ه��� ��( �	ا�,� و ��د$�اران *�'	ر% ا�!$( ���� ��ا�,� )� ا�� �,Y را ��( �	ا�,� �� ����� 
�وران ا "�Z( 8�'0 ز
�=��]	ر� ��\� X�

�I 8�Rن ���1ان را از C�M[� $�دم $� @�S ��ز�� �0ا )� 
	ن 3'�ا% *,7+ ا�>!�( $�دم $� �� N	ل 3��1 ا�>!�( " �
	ن ا�

�  .و ه��� �Cا$	ش ��	اه� �3." و $�����ر ا�

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

   در استرالياشتار مردم بيگناه فلسطينكتظاهرات بر عليه 

%<��. روز یD�(:� K;�رم ژا')ی� در &�2'	 ا&��ا�b� ��Fه�ا�	 �� C5/ ���Hت رژیO ار� �H	 ا&�ا1JS �� ��j و ����ر �دم ��G(�1 >�,]�< ا' �م 
��اض �� &��&�;�! 2Q >�,]�(	 H٢% ای< ��bه�ات از &�H;� در ا� 	ا�� !�;'����A از 	j�5�]2 از راهN� وع و�� �;� J�� �2N از -;� از 


� از  +�) �(,)�GF! ا�< ��)ر H:)ر ��د1 و در &�2N�  )9 %H از -;��2N از � c5 در �9ر�	 در �Sب �;� �9ی�ن ی�>% %F2ا و �9ی�ن . دو�در ا�
jه� 	(�ا'�ه�ات &�b�%<���% +(���ت ا&�ا��j ا' �م (D�در ,��/��%،  ��bه��((2��ن .  	 در /�5ی% از �دم &�12�25 >�,]�< و 

��ر�دم ��G(�1  >�,]�(��ن /�5 	 ��د'2�� �'��' �� 	j�;)���� . ��D�� £K !و '��وه� 	��H ، 	از'��وه�! >�,]�( ��در ای< /��% �� ���
2	 �Y�� 2 از د1 هJار '�� ���% د)�)	 در ای< ��bه�ات �� د>�ع از �دم >�,]�< ����G5�K C �)د.ا�� 	Fل اه��N< %��� . (2 �< ازK

	 ��)ر را �� �دم >�,]�< �Zی,� (� 	Fاه� 	�)+)د و +(���ت ا&�ا��j ای�اد ��د1 و ��ای� ز'2 cQو ���H �� !2)� !�;�'(�ا�ره:�ان =';� &
ه)اداران &�ز�ن در &�'2	 J�' در . �1 9)ش ی;)د و +�N5% ی;)د J�' ^)+ 2Q در ای< ��bه�ات ���% دا��(2دو ��و1 ی;)د! �(�م ز'�ن &�. '5)د'2

)اA cQ)د را �:��¦  	,�G'و ا 	ز��';�! >�ر& �� ��CHا Y�9 �� ه�ات ���% ��د1 و�b� >1 >�,]�<  در ای�)G�� دم���اض �� ����ر Hا
�	 ا&�ا��j و ٢٠٠٩)ی�  ژا'١٨ و ١٧در روز ه�! ه5_(�< . '5)د'2,'(�;� %Fدو  ���H �� ��Fا����د1 ا! در ��Zی:� ��5	 �;�ه�! ا&,� ، ��bه�ات 

�Jار �2�� >�[,�< V�A ���H �� ی�ت =ن�)+  .%<����ی< =ن ��bه�ات ه� در �;�ه�! �:)رن و &�2'	 ا' �م �در �;� &�'2	 2N� ،اد ���% . �Jر
��ا�Qت �دم O�A و '��ت A)د از دوF% � �وز�� ا&�ا��j و /���ن ا[�ی��F,% =ن �� .  1 	 �2 '�� ���5< زد�٢٠٠٠٠((12 ��ن ��Y از Hدر ای< ا

�ا��� و &D)ت دوF% ه�! ار� �H	 �Hب را '�J �2ی2ا �D)م ��د'2� Yرا �� '�5ی �Dی�در ای< ��bه�ات &�(�ا'�ن زی�د! &�(�ا'	 ��د'2 .  وی~1 =
:A دم >�,]�< &��&% ه�! از +��5 +�ن ��9 � ')ی,(12 و� ���H �� ��j2 ا&�ا�5�'�Gر �Nوف �� در &��)ا'	 (Aد �� ا��ر1 ��  +(���ت 

�5�� ا! در د>�ع از �دم >�,]�< و �� 2Q . � �وز��ا'� ا&�ا��j را �2ی2ا �D)م '5)د� ��D�� �� J�' 	'2�& رگJ� !ه��G�'دا'� )ی�ن دا
A ر�+J'ا ، ��jا&�ا �'�:�I ^)+ !ارد'2&��&% ه��� Y'�5ی �� 	ه�! ا&�ای�� %,�'(�;� 	Z�A 2Q �5لHاز . )د را از ا 	Dه�ات ی�b� >در ای

  . A)ا&�� ه�! دا'� )ی�ن �9ی�ن دادن �� ����1JS 1 �)د
  

 و&�N	 ه)اداران &�ز�ن �KیD;�! >2اj	 V�A در ای< ��bه�ات ���% ��د1 و ا��HCI ه�j	 �� �� ز��ن ا'��G,	 �;�� ��د1 �)د'2 را در &]ح
��ی�ن ذ�� ا&% �� �D�F ��	 ا��A ار�Y +(�ی��Dر ا&�ای�� �� 1JS و +(�ی�ت و/���'� دوF% ا&�ای�� . در ��ن ��bه�ات �((12 ��ن 9�Y ��د'2

�دم ای< (]Y�� �� �Z از  ���H )ا1 و��١٢٠٠�دم =زادی� 	�ارد، O�A و '��ت ��5� د�Dات  ���� و هJاران ز5A	 و د1 ه� هJار =وار1 ��+�! 
 ���H �� 	�د c�&ت و�Qا��Hه�ات ه� و ا�b� �� و %��G'ن �� ا= %,�Fی��]�	 ا&�ای�� و ار����ن ا,�'(�;� %Fدو ���H �� در &�ا&� +;�ن را

2���� ا' ��  . ا&�ا��j در ��)ر ه�! 
 


