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  سرمقالهسرمقاله

  مشتي كه باز مي شود يا 

  !!مشت هائي كه بايد بازشوند
  )در باره رابطه جمهوري اسالمي وآمريكا(

نگاهي به تاريخ روابط بين جمهوري اسالمي با دولت آمريكا نشان مي دهد ... 

با ...  بهشتي،بازرگان،موسوي اردبيلي و،ديدار هاي خمينيكه اتفاقا اولين بار 

راه به قدرت رسيدن اين دارو  بود كه 57-56در سالهاي نمايندگان امريكا 

جمهوري ، و امروز ديگر جاي انكار نيست كه  نايتكار را هموار نموددسته ج

اسالمي به مثابه رژيم جانشين رژيم شاه اساسا بوسيله امپرياليستها در كنفرانس 

 گوادالوپ جهت سركوب انقالب ايران تعيين وبا كمك آنها به قدرت رسيد و

انجام ر تمامي اين سالها به مثابه رژيمي وابسته به امپرياليسم  آنچه دطبيعتا نيز 

 در همان خطي بوده كه منافع امپرياليسم و به ويژه امپرياليسم امريكا داده
  ����٢       ...      استايجاب مي كرده

  !"اكثريت"جلوه ديگري از فريبكاري جريان منحط 
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هيالري كلينتون وزير خارجه جديد از زماني كه 

ما دستمان را "دولت آمريكا رسما اعالم نمود كه  

بسوي جمهوري اسالمي دراز مي كنيم و انتظار داريم 

 اكثر خبرگزاريها ،"آنها نيز مشت خود را باز كنند

 روابط به اصطالح "يخ "چنين گزارش دادند كه 

در همين راستا .  دو دولت دارد آب مي شودمنجمد
ديدار هاي اخير ديپلماتهاي آمريكائي با نمايندگان 

 رئيس ي كه اوباما،جمهوري اسالمي وهمچنين پيام

از سوي به مناسبت نوروز داد، جمهور آمريكا 

 و تغييرخبرگزاريها به مثابه نشانه هاي روشني از اين 

 و مذاكره با "تعامل"گرايش دولت جديد آمريكا به 

در افكار عمومي رهبران رژيم جمهوري اسالمي 

  . گزارش داده شد

ديدار نمايندگان ناتو با جمهوري در رابطه با اين ادعا ، 

از زمان رژيم "اسالمي كه از آن به عنوان اولين ديدار 
 دعوت از جمهوري اسالمي به ، نام برده شد"شاه

ان در هلند كنفرانسي كه آمريكا در رابطه با افغانست

 "محمد مهدى آخوندزاده" ديدار ،برگزار نمود

 اقيانوسيه وزارت خارجه ايران و -معاون آسيا 

 فرستاده ويژه آمريكا در امور "ريچارد هولبروك"

كه اين هيالري كلينتون اظهارات  ،افغانستان و پاكستان

توصيف نمود، مالقات "مثبت و سازنده "ديدار را 

 روسيه در جريان كنفرانسي ديپلماتهاي دو كشور در

كه تحت حمايت سازمان همكاري شانگهاي در مسكو 
  اعالم اين خبر كه ممكن است دولت ،برگزار شد

آمريكا سياست خود مبني بر مخالفت با غني سازي 

اورانيوم بوسيله جمهوري اسالمي را تغيير دهد و 

 استفاده از خاك ايران جهت انتقال باالخره درخواست

به نيرو هاي غرب در افغانستان همگي جلوه تجهيزات 

تلقي روابط في مابين ايران و آمريكا هائي از تغيير 

  .ندوشمي 

شكي نيست كه چنين رويداد هائي در مقايسه با  

 كه دولت بوش علنا رژيم جمهوري اسالمي را دوراني
 قلمداد مي كرد وهر روز "محور شر"يكي از اجزاء 

ني سازي اورانيوم و خبري مبني برضرورت توقف غ

به همين دليل تشديد تحريم هاي شوراي امنيت سازمان 

ملل و احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران پخش مي 

به معني فاصله گيري سياست هاي جديد آمريكا از شد 

اما نكته اي كه در . سياست هاي دوران بوش مي باشد

اينجا بايد روي آن تامل نمود اين است كه رويداد 

 بوجود آمدن تغييراتي در رويه احتمالي اخير كه ها

آمريكا  نسبت به جمهوري اسالمي را در خود نهفته 
دارد باعث دو برخورد متفاوت در ميان نيرو هاي 

از يك سو كساني كه براي . سياسي گشته است

سرنگوني جمهوري اسالمي چشم به آمريكا دوخته و 

كا براي  ها را نشانه اقدامي از طرف آمري"تحريم"

اين منظور تلقي مي كردند با احساس نا اميدي رويداد 

هاي اخير را دال بر نزديكي جمهوري اسالمي و 

آمريكا به يكديگر و برقراري دوستي بين آنان به 

انگار كه بين اين دو تا كنون واقعا (حساب مي آورند

و از سوي ديگر احتمال !)دشمني وجود داشته است
 ت به جمهوري اسالمي موجبتغيير سياست آمريكانسب

 كه چنين جلوه مي گرديدهشادي و شعف كساني 

دهند كه اگر امريكا با جمهوري اسالمي رابطه بر قرار 

كند اگر نگوئيم همه، حداقل بخش بزرگي از  

اين طور اين تفكر .  مشكالت كشور حل مي شود

جمهوري اخير  سال 30در جلوه مي دهد كه گويا 

 يا از چ رابطه اي نداشته است واسالمي با امريكا هي

آن كشور هائي كه روابط شان با نظر اين افراد گويا 

امريكا علني و دوستانه است فاقد آن مشكالتي هستند 

كه در ايران و زير سلطه منحوس جمهوري اسالمي 
دشمني امپرياليسم آمريكا با    البته.شاهد آن مي باشيم

ه اين قدرت مردم رنجديده سراسر جهان و جناياتي ك

جهاني در حق توده هاي ستمديده سراسر جهان 

مرتكب شده واضح تر از آن است كه كساني بتوانند 

بنابراين در . آمريكا را دوست مردم ايران جا بزنند

مورد كساني كه با قبول تبليغات ظاهري اينطور جلوه 

 ئي و ديدار هامي دهند كه گويا تاكنون مراودات 

داشته و ن وجود ايران و آمريكا بين مقامات دو كشور 

 سال گذشته نه تنهاهيچ رابطه اي بين 30درگويا 
بر قرار نبوده دولتهاي آمريكا و جمهوري اسالمي 

بلكه برعكس ماهيت روابط آنها را دشمني و ستيز 

بايد گفت واقعيات در سي سال . شكل مي داده است

گذشته خالف آن را ثابت مي كند و در مورد روابط 

رياكارانه ترين دروغي كه كا با جمهوري اسالمي آمري

واقعيت .  مي باشددروغ بزرگمي توان گفت همين 

ديدارها و روابط  سال گذشته 30در اين است كه 

 سردمداران جمهوري اسالمي با ديپلماتهاي امريكا

 داشته و در اين ديدار ها بر عليه همواره ادامه
ه شده گرفتسرنوشت مردم ايران و منطقه تصميم 

حتي در زمان دولت بوش  كه  رئيس جمهور . است

 جهت "گزينه نظامي"امريكا با صراحت از 

 شدن جمهوري اسالمي سخن "اتمي"جلوگيري از 

مي گفت نيز همواره مبادالت و مذاكرات ديپلماتيك 

  . في مابين دو دولت برقرار بود

نگاهي به تاريخ روابط بين جمهوري اسالمي با دولت 

ديدار هاي شان مي دهد كه اتفاقا اولين بار آمريكا ن

با ... خميني بهشتي،بازرگان،موسوي اردبيلي و

راه به  بود كه 57-56در سالهاي نمايندگان امريكا 

، قدرت رسيدن اين دارو دسته جنايتكار را هموار نمود

جمهوري اسالمي و امروز ديگر جاي انكار نيست كه  

ساسا بوسيله به مثابه رژيم جانشين رژيم شاه ا

امپرياليستها در كنفرانس گوادالوپ جهت سركوب 

 انقالب ايران تعيين وبا كمك آنها به قدرت رسيد و

  مشتي كه باز مي شود يا 

  !!مشت هائي كه بايد بازشوند
  )ه رابطه جمهوري اسالمي وآمريكادر بار(
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به مثابه رژيمي وابسته به امپرياليسم  آنچه در طبيعتا نيز 

 در همان خطي بوده كه انجام دادهتمامي اين سالها 

منافع امپرياليسم و به ويژه امپرياليسم امريكا ايجاب 

بزرگترين جعل تاريخ بر اين اساس .   استمي كرده

اين است كه فكر كنيم در تمام اين سالها رژيم 

مستقل از امپرياليستها  جمهوري اسالمي جنايتكار

حركت مي كرده  و به مثابه يك رژيم مستقل 
سياستهايش را نه بر اساس منافع امپرياليستها بلكه بر 

چنين است .  استكردهمي مبناي مصالح خود تعيين 

را نشاني از تنش بين  "پروژه اتمي"داستان كه 

 با جمهوري قدرتهاي امپرياليستي و دولت امريكا 

اسالمي مي نامند در حالي كه اتفاقا اين موضوع 

مدتهاست كه به كانالي براي غارت منابع و چاپيدن هر 

چه بيشتر دسترنج كارگران و خلقهاي تحت ستم ما 

جاي .  يستي بدل شده استتوسط قدرتهاي امپريال

ترديد نيست كه داستانهاي ترسناك مربوط به احتمال 
 باعث "قدرت اتمي"تبديل جمهوري اسالمي به يك 

شده تا همين دولت آمريكا به بركت جنجال اتمي 

جمهوري اسالمي موفق شود با توسعه ميليتاريسم و 

فضاي جنگي در منطقه ميلياردها دالر سالح به 

خليج فارس و فراتر از آن خاورميانه دولتهاي عربي 

حتي واقعياتي آشكار تر از اين وجود دارند .بفروشد

كه دال بر پيشبرد سياستهاي آمريكا توسط جمهوري 

چگونه مي توانيم نقش مثال . اسالمي مي باشد

 8جمهوري اسالمي در جنگ ايران و عراق و تداوم 
ساله آن در جهت منافع غرب و امريكا را فراموش 

اكتبر "نيم و يا چشم بر روي واقعياتي چون ك

معامله ريگان با خميني جهت عدم آزادي ("سورپرايز

گروگانهاي سفارت امريكاتا روشن شدن نتيجه 

فروش اسلحه (" ايران گيت "و) انتخابات در امريكا

 از سوي اسرائيل و امريكا به جمهوري اسالمي و

ر ارسال منابع حاصل از اين امر براي كنتراهاد

بنديم و به خاطر نياوريم كه همين ب) نيكاراگوئه
 در جريان يورش  بود كهجمهوري اسالمي

تجاوزگرانه امريكا به افغانستان و عراق با هر سازي 

كه  امريكا مي زد مي رقصيد و از هيچ كمكي به 
  . ارتش امريكا دريغ نمي كرد

كساني كه ظواهر امور را در روايت در حقيقت  

آنچه كه اساسا ود قرار مي دهند مبناي قضاوت خ

 آگاهانه كتمان مي شود  ياناديده گرفته مي شود و

اين واقعيت است كه  به اعتبار نقشي كه امپرياليستها 

براي جمهوري اسالمي قائل بودند در تمامي اين سالها 

پرخاشگري علني پوششي جهت كتمان روابط صميمانه 
جز اين  واقعيت.  بوده استمخفي في مابين دو طرف

ي حاكميت جمهوري اسالمي در تمامي سالهانيست كه 

جهت در   به مثابه رژيمي وابسته به امپرياليسم  خويش 

آمريكا در ايران و سلطه امپرياليسم و تحكيم حفظ 

 و هانجام دادمنطقه هر چه از دستش بر مي آمده 

 كه استهمواره  درست در همان خطي حركت كرده 

  . اب مي كرده استمنافع امپرياليسم ايج

در تمامي اين سالها جمهوري اسالمي از هيچ كوششي 

براي حفظ سلطه امپرياليسم و نظام سرمايه داري 

پيشبرد كوتاهي نكرده و مي دانيم كه در ايران وابسته 
بدون سركوب و كشتار چنين سياست ضد خلقي اي 

روزانه كارگران و توده هاي ستمديده امكان پذير 

ما عليرغم همه اين جنايات وبرغم كشتار  ا.نبوده است

 و به خصوص قتل عام وحشيانه چند 60هاي دهه 

 كه براي حفظ 67تابستان سال  هزار زنداني سياسي در

 عربده هاي ضد ،نظام حاكم ضروري بوده است

امپرياليستي سردمداران جمهوري اسالمي به اربابانشان 

ن داده و امكان داد تا خود را خارج از اين معركه نشا

هيچ نقشي در اين جنايات كه گويا چنين جلوه دهند 
نداشته و حتي مخالف سركوبگريهاي ديكتاتوري 

پرخاشگري ظاهري در حين همكاري . حاكم بوده اند

 و فرياد هاي دروغين مرگ بر امريكا و غير علني

آتش زدن پرچم امريكا همچنين به جنايتكاران حاكم 

شان چهره اي ضد امكان داد تا به خود و رژيم

امپرياليستي داده  و چنين جلوه دهند كه نه به خاطر 

حفظ سلطه امپرياليسم و نظام سرمايه داري وابسته كه 

براي  بلكه وظيفه حراست از آن به آنها داده شده است

مقابله با توطئه هاي امپرياليستها وحفظ استقالل خود 

اخ  بدون شك با استقرار اوباما در ك.چنين مي كنند

امريكا  دولت تغييراتي در سياستهايبطور طبيعي سفيد 

 .رخ خواهد داددرسطح خاورميانه و تاكتيكهاي آنها 
در سي سال گذشته به اين نكته بايد توجه كرد كه اما 

روابط صميمانه در حين پر خاشگريهاي ظاهري ماهيت 

اين و است را تعيين مي كرده ايران و آمريكا روابط 

قدرت فريبكاري بزرگي به  اين سالها واقعيت در تمام

وسيله خوبي جهت پيشبرد  بخشيده وهر دو طرف 

از اين رو به نظر نمي . سياستهايشان به آنها داده است

رسد كه آمريكا  بسادگي از چنين سياست 

و بيشتر اين احتمال وجود .استراتژيكي  چشم پوشد 

ي اوباما و دارو دسته اش نيز درست در راستادارد  كه 
 سياست هر چند با تاكتيك هاي متفاوتيهمين 
  . بگيرندجمهوري اسالمي را به خدمت همچنان 

بر عكس كساني كه بر اين باورند و يا چنين جلوه مي 

دهند كه با علني شدن روابط دو طرف و برقراري 

 ديپلماتيك مشكالت موجود در جهت منافع مناسبات

د نمود ي بايد گفت و تاكخواهد شدمردم تا حدي حل 

 چه روابط جمهوري اسالمي با امريكاعلني اوال هركه 

تر باشد و هر چه  همكاري و حرف شنوي ذاتي اين 

  آشكار تر  باشد از طرف جمهوري اسالمي همكاري

مي گردد و قدرت فريبكاري دشمنان مردم ما تضعيف 
به مردم امكان مي دهد كه اين امر از اين جنبه كه 

 هاي مختلف بهتر بشناسند به دشمنانشان را در چهره

شكل بروز روابط ثانيا . مي باشدنفع مبارزات مردم ما 

امپرياليسم با جمهوري اسالمي  هر چه باشد تغييري در 

 اين روابط يعني وابستگي جمهوري  خودماهيت

اسالمي و نظام اقتصادي حاكم بر ايران به امپرياليسم 

عنوان يك بنابراين اين واقعيت همچنان به  .نمي دهد

ضرورت مطرح است كه مردم ما تا عامل اصلي 

  غارت خود و فقر و فالكت ناشي از آناستثمار و

يعني سلطه نظام سرمايه داري وابسته و سرسپردگي 

رژيم هاي سياسي حافظ آن به امپرياليسم را نشناخته و 

جهت نابودي قطعي آن گام برندارند هرگز به آزادي 
  . دست نخواهند يافت

دا����.�	 4��j�$ ���+ط �� 
ا���3ل 14)یZ �3.+ر	 ا�&�% �� 

 Xرت ا34%"ی(Y " �4 2(� k6��
 دوB  ���ی�8 �� ��"  �$��ل ه�3

 eH+� %�&ا� 	ا34% �3.+ر
�5��ری�7 و �� �J�+4 �� د+�
�PH	 �W$% در �$,'� ����5رده� 
 l�5- %��6 	�.�Bر �&ح �� دوUد
�Hرس و H�ا4� از �ن -�ور����� 

�  ... ���و�)�� وا�JY  �� ا\
"� �3.+ر	 ا�&�% در %��34 
 ���!� ��   0\+-  �3"�� 	�.B��

�7  در رژ\%3 �B�\�Tا� �� ���وا�
�.  ��o و 7�8�4 �5,� 
�7 ���\�8 در ا\�ان و �$,'� �B�\�Tا�
ه� �N از د��0 �� �% ��)2 ا���م 
داد2 و ه3+ار2  در�  در ه�3ن 
 DH�$� �"  د2 ا��"  "�� %,-
�7 ا\��ب �% "�د2 ا� �B�\�Tا�. 
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 ����٣٠ وی�� "در " ���ات ا���ب"�� �
� ا���ب ای�ان��� " �  �در $#!ی"ی!ن  

،��) �  �'!� �()-� در ,�ین +ن ا�*
ه*4ر/ ا-3�12   ,*0!ر/ ا��.� در 

 )��-!ب �)�و ه/ ا��� � ا6ر� -�د
 ره=�ان �ز.ن .;�: ا-3�ی1 9��8�  �ا/

  �ا/ 9�ی< ا49ر (*!.� و  !,!د +ورد $
 در B(4�$ �!دن ��A @? ا��� � زدود

 /�2 هC،� د�1 رژیB ,*0!ر/ ا��.
در ه*)H را �G .  � $�ش ,?ی?/  "�;?

ز.ن ره=�انا�)�ا  0"اد -�ی*� از � 
 �  �  �- �ا-3�ی1   ا��8د� از  #;?I!ی

، در $�ش  �ا/ �� در ا�8)ر او J�ار داد
 H*@ �/ �!یJ+ رات0Kی< اL4$ ح�G� 

  ه*$4!,)�  A�ز.� �ری0/ @? ا��� 
�س ,*0!ر/ ا��.Oر ح(O  در دور� 

،  � ا�4ر A=;,R٠ .�دم ای�ان در ده� 
ز.ن � Hای �- �ه*� اJ?ا.ت @? ا��� 
رI�ان - � � (#)� ,;=A د.4�ا$)S و ا��� 
و �0�#/  1�$�B8 ای�ان .�4$< 6?� 

 C�دا��8 و .;4� +ن 6? -� �ز.ن ا�1
س،ا-3�ی1 در +ن Oا��دور� ح�(�(C  �.در ا 

 ,*0!ر/  ��-!ب .�دم .=رز ای�ان 
و/ در . ا��.� ه*4ر/ �*!د� ا�1

 /0���Gح ���ات �!د در�  T(@!$
� �*!د U� �- ��او�)� ا���ب، در ح
ز.ن ا-3�ی1 را � �08/ @? ا��� �(�
� $!ا�? -*��V ,#!� ده? �� . �- W�+ $

0 ه*� اJ?ا.ت;$  ���ا��  � (*# !-��
 /@? .�دم �8*?ی?� ای�ان و �)�وه
6� از � X=G�  �- �U.رز ,=. ��(�
�1 ه/ ا-3�ی1 در +ن .�XG  !د را (�
 Hرزی4ر .==#� �� �*!د،  #�4 ح8�6!CY

   :و/ .G�ح -�د. ا��� � در +ن دور� �)" 6?
 
" �. �49 یS �)�وی� هB  !د -� .�3 .

 19�[(C ح�G�ا���ب از .O)� -�د -�  
� LIر�  �4# *� � ,*0!ر/ ا��.  � �$
 �. A(C د � ا�س �)�1 ا$�د و ا��8
8�  !د ��1  � ه� حل �)(� Hر� ای
� J�ار داد در -;ر ;(U. رو در ی� .?ت. �-

� در ه*!ن �)�1 ،,*0!ر/ ا��.
Bد/ -� داریو. �!د.!ن ایH . ا$�د و ا��8

�- �  ارزیG� 1�دیB ه*[;ن رو �)
 �. �49 Bه �#(� B(;- �. �  ارزیG�
 B)< زد ه�ا . �  B1 ه�(� �- B(;-
 � �B0 �!دش  � ,.�U ای�ان @� � زد 

� هB ه1O -� .  +�)< زدUJ!. Sی ��و

. XJ!. اون H(��^. Hاز ،از ای . H�8?ی;. 
 ��;(  XJوا �!رد _)��ح  �G�ایH دارن  

م Wا� ��Y!`O. �(_ !رد��د� ن و   �.
  a(ت ه.� ��ح .� -;H -� ا0$$.ا0$

 Hار� ای?� �UJوا /;=. ��!I ا6&م �
�% "� ه3+ن " ���!� �� 7$" %�
 ��ز��ن �+دم �B+C��+DY ه7 ��و �

��B+C  دا��7  و در `+ل ��B.� ه7�
�� �� ه�g و�� در �+رد ���وه�	 
��"  "$$)2 در ا�'&ب ز���% ه7 "� 

����وت �� ه7 دی�W در ����� 	�.
��7 �� ه�g و�� ����  �� �H�R ار�Y
�� B �.$4+ دادن �1+د2 ����  �� 
ا��'�د از ��"+�W�ی.�	 �8+�  �+د 
�% در ز���% "� �� در ����  �
 %� 0�I د �� �8+�  را�'�ا��4د و ا�

�� ��56 ا6)ا�.� �+دی7 ��56 . ��دی7
 %Bر �8+�  �+دی7 و+" 	�.�+"��
 و در�6 ��ل �� ��56 4�وره�

����ا�+ی�.�	 اون �+DY ه7 �+دی7 و 
��86س � �% 4+ا�W� 7+ی7 "� 

�5�% و ی� ،�)ه�Yه) ا��� pN ل�JH 
��ی���ت دی�W در -��� ه�	 دو�  
 eی�2 داد2 �)2 ن و از `�$I �� 	�'Hر
��د2 � �H ر+A" رج�- �� �� 	�'Hر
 %H�" 2)از�2 ن و از ای$� �� �� ا(�

� �3+�� داری7� د٢c و. �- ���  Hر ای
 �� -� اC!زیO)!ن ,*0!ر/ ا��.U@!.
 ه*[;ن . H(��� از .^dU  B(8Oه
Oe=)?ن  � اون دو�ل و اون دو�ل رو 
ر  ? ارا'� .� د�(O  ر(O  �46 �  Bه 

H;- �. �(O�$ ن،XJف وا���1 .  �(� 
�Iر/ �=!د� و ا!W;و,� ای a(ه �  .  H(;(= 

 *6٢c �ل .� LIر� ایH ح�9 رو .� 
Hز� ��!*� Sی � حY ح8$ ��یX �3+��  و

 ارا�b �)ن���+�� qcAو�   UJوا .
د�=ل ایH هB(8O -� اI�  ���ف 
 �% "� �� دا���7 "� ای����
 Z4$.� �4+ی ��و��  gه� ��  �����
 �Rو ا ، ���� �)ادن �1+د2 ��85 ای
�% -&ف ای رو ��اغ دار2 �� "
��3 ا��'�1ل �% "N 7�$+ن �� �

ی$�7 "� رازه�	 ���+ط �� �sB�c ا
 %N �3ه ��ا�&�% راز �3+ 	3.+ر�
��ی) �!Z ���ف ��ی) رو� ��A ه� 
"س ��+�� در ه� �+رد �qcA ���د 
 �� �J��� �� ا6&م �8$� �� �� ی�
 �$N �JY�1ل �% "$�7 "� �ی� وا'�ا�

 �.H�� ������� ای� %Bد2 و+� 	��N
 Xض ��8$7 ی��8 6�زد2 �% �� �% ا

� Xی ��3+�  ��ل ?٢+رد در`+ل ای
 ارا�b �)ن���+��".  

  

 �  �,!$ 0رات  Kا Hای �U�G. S6 ون? 
ح1 و �!�O�د/Jدر,� و �ا/  @? ا��� 

در در,� اول -� در ورا/ +ن ��8�0 ا�1 
ن +زادی^!ا�Oا� �ه B[و�  �.*$ 

 ?@ Bرژی � -� ("ی"/ را در .=رز�  �O-
� از د�1 داد� و �#�� ,*0!ر/ ا��.

ز.ن ا-3�ی1 در در� A�� �  H(  Hای 
 �,�ین ��-! ��/ ه/ ,*0!ر/ ا��.

 -� حل از ز ن ی4� از R٠در ده� 
 1��)H +ن �ز.ن  � );!ان �(!`O.

از +ن ید .� 6!د، واgJ " ا$�د و ا��8د"
  .ا�1،  � .� ا��)"د

  
�� ه*4ر/ �ز.ن ا-3�ی1 O. �- W�+ از

. ��O. Sی B0 در ��-!ب $!د� ه
�6ف"$ری^� �Y 1زم ا�1  �ا/  "

ز/  ز هB ه� �e  )]8� ایH ا.� ، � �
 ?;- �0رات  0"اد -�ی*� -� ا(8�اف .Kا

0 از ��)H"ه*!ار� و در +ن �!`O. " Hای
  . ,�ین .;�:  !د� ا�C ،1�دا��8 6!د

  
 �  Bر -� دی?ی!G�او در +_ز ��=A8 ه*

 در R٠ایH ا.� .8U�ف ا�1 -� در ده� 
: ��-!ب ه/ وح])�� ,*0!ر/ 6�ای

رز در =. /ا��.�  � (#)� $!د� ه
 0;$ �� A���ا�� ای�ان، او و �ز.
ه*[!ن .�دم .=رز . در .� � ,*0!ر/ 
 Hل ای!J �  �4#  ?;86ار �?ا�J �ا��.

ا$�د  "�)�O.1`!ل -0;� -ر ا-3�ی1، 
 رژیB ,*0!ر/ ا��.� را در " و ا��8د 

د� +ن ایI A(C H��89  !د�? � �;U. �-
� -� .�8? رژیB " ا-3�ی1"ا�1 -� �در ح

 ��� ,*0!ر/ ا��.�  !د، ا��8دا$ !-��
 0"اد -�ی*� . هB  � ایH رژیB دا16

 �- ?;- �ایH "ا-3�ی8�، �!د �)" .G�ح .
8�  !د -� .رو ��1  � ه� حل �)(�
� J�ار داد در -;ر ,*0!ر/ ;(U. در ی� .?ت

�  ".  ا��.
  

ی?  =);)B ا-;!ن  �#*) �;U. ن;e 
8� �e  !د و حY -� �!د ا(8�اف �(�

�"دار�? -� .?ت ;(U. " /ر ,*0!ردر -;
 Bرژی Hای ��!�e ،?د� ا�!  �ا��.

  !"اكثريت"جلوه ديگري از فريبكاري جريان منحط 
  
  
�� ��56 . ����  �� ا��'�د از ��"+�W�ی.�	 �8+�  �+د ��% در ز���% "� �� در ����  ا��4د و ا��'�د �� �8+�  را 0�I �% ��دی7... 

 ��ز��ن �$�# ا"!�ی  در �ص���1 �� �% �% �%...("+ر �8+�  �+دی7ا6)ا�.� �+دی7 ��56 ��"+�.�	 �B+C�  )�.�اد "�ی3%، از �
��I+ر ��3ر2 � (H 	(.� و 	�WA�دا ��Yی� "�ر از ر�A� ١٢٠+ال wداد ٧، �4ری�ان �+ان "� )١٣٦٠ ��� رe�H ر��Y، ا-��ا J4)اد	 از د-

  B,�� �}��4ن را در��ر2 ا\ ا6)ام ه� و I% ��)ه�	 �ن �W+\�)؟ . )��.�B�JH �� 7  در R�و2 ه�	 ����ا�+ �+د�)، ا6)ام �)�
��ان �+ان 4+�# داد2�R ه�	 ا�'&ب �T�داز\U 7زم ا�  اول �� 6+ا�Z و ��ا\# -جI ان و�� Z1Y از ا\�8$ �� ����B ا6)ام J4)اد	 از د-

 �ن - "� �� �+�� -+د ���b اه�3  ا�  -�% و ا-&Y% �+�+د �ور�)2 ا\ A- Z�1Y+�  ه� 4+�� "$�7 و ����B را �� ���H از ��1$ �6`
 b�PH% ه�J1` 7، ا�36ل ... N$�ن "� () ا�'&ب �J% در 36)2 "�دن �ن دارد، ��85 از زاو\� �ص�Bح و �$�DH ا�'&ب ��ر�% "7�$�$N در

$�� 0�I و jدر Z��Y  ا� 	ا �B��در ا\ �� ��1  از زن و ��د . %�J`�Y  از ���� �3.+ر	 ا�&�% �.  د�Hع از �+�+د\  -+د، �
1.� ���) () ا�'&ب در ���ن ا� � ��... �+دن و \� ���ت ��$� اH�اد در ���ن ���  ��I �85	 د�Hع از �+�+د\  ا�'&ب و در ه8� 7

  .. .ه+اداران ��ز��ن در �+�JY  -,�� "$+�% ��\) و��\s -+د را ه+���را�� 4� و �J`�Y�� 4� از 0�I ا���م ده$)
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�� را در +ن دور�  !-��"H(U. "
در ا(*ل  � رح*�� $�یH و 
 �  0 !-�� Hی�وت +.)" $OJ
رز و ر�W?ی?� =. /(#)� $!د� ه

� داد� ا�?؟ و +ی ای�ان یر/ .
ا-;!ن -� اذ(ن .� -;;? -� در 
ه*ن دور�   رژیB .�8?  !د�?، 
+ی  � ��A �!د �)" در ری^�8 
6?ن �!ن ("ی"ان .�دم در 
0 و ز�?ا�0 و .ص)=1 � (�
 � -� $!د� ه/ ر�W?ی?� .'ه

.!رد " .H(U"در ه*ن دور� 
 �k -])?�? �)" ا(8�اف دار�?؟ 

�)1 �!د!`O. �Jرا در و  ح?ا 
ایH ز.);� .� LCی��?؟ واUJ)1 ایH ا�1 -� 

،�!د ���!16 رژیH(U." B"در ه*ن دور� 
 �  ��4=1 و ,;ی1 ,*0!ر/ ا��.
.!�9)1 او در ��-!ب ,;=A د.!-�ا$)S و 

8� وا �8O  !دO(�� . @? ا.l�ی. +ی ای;0
 Bرژی /ی� هC B(4�$ ? -� در��یLC
,*0!ر/ ا��.� -� ا.�وز (*�ش  � 

� �� A�� ،1�)?� ا�ل �)" ر
  O"ا'� ای�ء �*!د�?؟ +ی  0"اد -�ی*� و ی
ز.ن ا-3�ی1 -� حY از �)�وه/ ��9?ار �

_)� ".�دم �#=4ر هB 6?� ا�G  �- 1!ر 
��;(  XJوا " ز.ن " _)� .��Y!`O"و I!ی�

.!رد " .H(U"ا-3�ی1 را در +ن .?ت 
 �@ا9]I�J /� ار .� ده;?، ه�I" ح

�1 � .�0!م (*#� 6?� ا�? -(� ?@
ا��� � و @? .�د.� �!د را  � .�دم 

"I�ده;?؟ ��، ه T(@!$ . �Iا 0�+ ً*#O.
ر/ را .� -�د�?، .� دی?�? -� �� - H(;e
 /0 ا9]I�/ ا-3�ی1 از .!@X $!د� ه;$

��"�8*?ی?� ای�ان ;(  XJوا �و " _)" �(_
��Y!`O. " ار  !د�J �I1  #�4 ا�د� ا!=�

 �!د +�0 دًJر/  "�;?، ا$�- H(;e �  1�
9-1 ه/  )]8�/ هB در $o')? +ن در 

0 در�1  � ). دار�?(د�1 دا86;?�+ ا.
 H(;e 1J!](ن ه�� ا-3�ی8�  !د�]�

�8O �� ر!G  �3-و ح?ا ?;;- � ?ون (�*
�1 و (� �#*) �;U. Tی�و $] T(@!$

� I!ی;? ),;ی8� -� .�$4< 6?� ا�?.،
�-" : Hد.!ن ای!� �  و.  ارزیG� رو

 B(;- �. �  ارزیG� ن-�دیB ه*[;
 B1 ه�(� �- B(;- �. �49 Bه �#(�
 ا�)< زد ه �  B�B0 �!دش  � . � 

ر  ".,.�U ای�ان @� � زد +�)< زدp8و ا�
 �دار�? -� دی��ان  � ه*)H ا(8�اف -#
ر ا-3�ی1 ا-�8ء -;;? و از - �;0- H(�!`O.

- �e q^[. ر!G  �- ?;��l� 0�+ �'ره
 Bرژی /-�دی?، در -?ام ��-! ��/ ه
� 6?ی? $ی;, �e >4$�. -1 �*!دی? و�6

"-� حل +ن را G� " �- �8�و �)
� -;)?؟ " +�)< زد". �   ارزی
  

� در ��;� (*� �ت �)�C�ا$)S ,�ی
4س .!ا@X و �: Uا� ���،  G!ر او)ا,8*

1�0�+ ��(� . H(;e س � ا�
د� ا/ ا�1 -� /?;*�!�J ان!$ �. �

ء ا(*ل $=40را�� و [;. ���!�e ی�?=$
 S-!ب ی��ی1  � ا "ار/ در �ن ا-3ز.�
 /رزات و .�و.08=. Hی�ن $دور� از در�]
 /0�,;=A +زادی^!اه�� .�دم . در �

Rد٠�- rرا در  . �- W�+ $ Hای� ا0$م  ;
  0"اد -�ی*� .G�ح ا�I �- 1!ی دی��ان  

��_)� وا"+�0  G!ر ;(  XJ " و" �(_
��Y!`O. "  ��!رد -�د� ا�? و  U? و/  
� ر��? (!ا.��ی=. W�+ �  ر را- �.- �

 �- /@08 و �! " یS �*!��"ارا'� $��از �)
،  80� ا�1 -� را .� -;?داد�0ی]ن 

 /W  ا/ از ��!*� � 3. �  �ایH -� در�8
-1 +�0 در ��-!ب �6 اد� �]ن د$!د� ه

ی�?ن �)*  .68O!د،*� � #�� از ,;
� C�دا��8 6!د.!1 6(UJوا H(;e.  

  
ز.ن   ر,!ع  � � �- �0ی�ز.);� و  ;)

0 ا.� 6�-1 در �+ �  ا-3�ی1   ا4$
��-!ب �#t#� ?@ X�� �  t را $!,)� 
� �*!د، .� $!ان دی? -� �ز.ن .L-!ر .
 Bرژیرز�  =. /-� وK)�� ا$�د  � ,

� را در د�8!ر ��-! �� ,*0!ر/ ا��.
 H1 ایOا�!$ �ر �!د J�ار داد�  !د، �*-
�1 @? .�د.� را   6�-1 در (�
��-!ب $!د� ه در ,�ین ح*#� ��ا��/ 
و وح])�� ,*0!ر/ ا��.�  � .�دم 

ی?R٠ای�ان در ده� *;� �(*4$  . H(*در ه
 �G را Hی< ای�ان (!ا.��1 ره=�ا �80 

��G� را وLI ر!G  ��ز.ن ی4=ر دی� 
هB -� 6?� .!ا@X @? ا��� � �!د  !ی�� 
�  � J!ل �!د6ن ;Uی k�  در دور� .!رد

 د6*;ن .�دم و " ا$�د و ا��8د"دور�  
,*0!ر/ ا��.� J�ار I�H89 را " در-;ر"

.�ور -;;? $ .8!,� 6!�? -� اح8)ج  � 
 ��در,�  Yی� از دا�A و U6!ر �)
� و �G;. �W(8� ?*0�  نO1 -� ا�O(�

*) �U@ن .!ا;e داب�ط در .!�� �#
e)"/ ," ه*4ر/   �=�� ا�38*رI� و 
 X*J و X#J -!ب و��در  B-�� ح !-��
 C �  �?8*?ی�ر 6?� و ت ا�38*�=�

1O(� �8�� . ز.ن  � Hرو�?/ -� ای
 A(C در +ن ��یC �  �ا�U8?اد و  )]�.

  .ر19
  

رز/ -� 6ه? =. ��(� H(�U9 �*ه
+ن ��O از .�دم ای�ان ز�?� .=رزات 

?;8Oه �- ?;�Jوا �ً.- �84� Hای �  ،
 H(��ز.ن ا-3�ی1، �!د +�ن و ه*� .^�

 "() ا�'&ب".�د.� رژیB را (!ا.� 
0 و �+ H8O46 Bرز� و در ه�!ا�?� و .=

ت($]4)�0$ی]ن �)  !ی�� ره=�/ ایH ,�ی
 � () "�8+�  " د�3$�ن"را  � .3
%���Bی��Tا/ �)"ا��  ، Aی!� /�وه

� -�د�?. �(,!$ . �8�(� Hدرح�)�1، ای

 !د -� ا-3�یC 1)]=�د +ن را  ص!رت 
 �U(=� از �یLC� �� ,?ای[^ 

 �$�(4[$ gیKو �و �: .]
در�1 . �ز.ن �!د  � .� 6*�د

 H(;e ب!eرe و در ;=. Hای � 
$�#)� @? ا��� �، ه*4ر/ 
 !� ،� ,*0!ر/ ا��.  �ا.;)8

8�)�/ و � !د/ دادن، -*S  � د�
 ،0�+ B)"  رز ,.�U ی=. /�)�وه

��)H رژیB " @? ا���ب"و .^
� � ز(B (,*0!ر/ ا��.

،@? "حI  1.!4!ی " د6*;ن"+�0
�8O(�،  �ا/ �ز.ن ")ا.l�ی

 Sن، ی+ H(�!`O. ی1 و  !ی���ا-3
� و وK)�� ا/ U(=� �.ا"�.�O!ب " ا��� 

?6 �.  .  
  

�� �8 ا-3�ی1    ; �ایH ره=�ان + �و �در ح
م از *$ � (!ا.��ی=  �- ?;;- �$�ش .
� د�8ن � �  �  /!I?;#  1[C

�!د �!د در ,;یت ده� �!�R٠ �(#) �  
�1   ]!ی;?  را.�دم ای�ان(� Yًاو �-

 ه� �)�و/ .=رز و   �# ز.ن �!د را .��
 /.�د.� و ه*� �ز.ن ه و I�و� ه

�g رژیB ,*0!ر/ ا��^. ��(� �.
 0�+ ،Bرژی Hد ای!�   H^� Bار داد� و ه�J

و _)�� " دI" ،"H*6�وهS @? ا���ب"را 
 Hدن ای�د� -(C /ا�  ً(�w ؛?�?(.� �.
�1 @? ا��� �  � (#)� .�دم ای�ان (�
 /دا'*ً  � �?ور د�8!ر (*�  � �)�وه

3ً� +�0 . وا �8O  � �!د اJ?ام .� �*!د�?.
ل �)�1 ٢در ,�ین  �!ل �!د6ن � 

 ,*0!ر/ ا��.� از" ا$�د"  
� �!انه!ادارا�]. ?;8� H8�!(C H*@ 

 H0(. ع از�?اران و د9C � " +ع� �ه
را در " 6+ا�Z () ا�'&ب"از " ا`&�6ت
��l و �2�T و "�3�� ه�"ا-���ر � "

  .Y�ار ده$)�$h3ه �� 	وه����
�� �� -+د�"sA ��81 " و���� وا�

ب و �J�H% ��.� ه� و اY)ا��ت () ا�'&
 داد�)را �% " �� �.�د ه�	 ا�'&�%

 0"اد . )٩? �.� ��2 -٧٨"�ر ��3ر2 (
�1 را ا.�وز (� Hای ،�-�ی*� ا-3�ی8

 � �!ا�? -� I!ی. �8�(�"0;$ ��" ،" � 
�1 "ه)a و,�(�" %H�J�  " +B و
  � @? R٠,!ا�ن .=رز ��O ده� دادن 

، ا���ب ,*0!ر/ ا��.� �=!د� ا�1
 �4#  1�!!  !د� ا�1 "?ادن�$�!ی� "�)

.=�د� � �و ایH را  ی? از 9�د ا-3�ی8
  !!LCی�19

  
  

� ره=�ان ,�ین ا-3�ی1. ��.�[(  �- 
 �-!6;? ز.ن ه*4ر/   ,*0!ر/ ا��.
� $!ا�;? -!$� -�د� و  � دو . �e �را ه

ل $�#)� ده;? ح8� در �ل �cو  (٩
ز.ن � S1 در ی(#Jا ن -� ه;!ز  ."�+

�)1 ره;*!د زی� . !د�?!`O. ��� H(*ه � 
�)I � "H�دن +ن $U?اد از !`O. " �- 1(#Jا

 ره=�ان ا-3�ی1 در رأس   XG�. در +ن
ز.ن e�ی04/ 9?ا'� �#J t�ار دا86;? �

?6  �. "(�(  � � ه!اداران ره;*!د .
ه�ز��ن "� ��I)اران �� " $ :�?-�داد

  

  

  

  
  

����� در ��ل " �ادران"���� د��ا�� از �����ت �� ه�%�م ٨"ح ب ا���� ا
د�زن+ان خ�( د)ور - .�ا���� ؛ه�5ن 4 دوران� ! ا2+ام و ت� خ0ص زدن �� ���

��د - 7���را � " �0ح��> ��%�."�+ن ;ن�� �� " 94�:"ه��9+  �� ره8ان ا
 !4� دادن+
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���وه�	 () ا�'&�% در 
($W$�" ،"ندو��دو��ش � " ��

�J`�Y  و H)ا"�ر	 �3+�� "
، "�� ���وه�	 () ا�'&ب"، "وار

ایH ره=�ان و  . "$$)��1رز2
ر / -� ا.�وز از - �;0- H(�!`O.
4ر 6?� ا�? =#� ��)�وه/ .�د.
-� I!ی +ن دور� از ح)ت �ز.ن 

ر  ? ارا'� "ا-3�ی1 را (O  ر(O  
ح8�  � ایH ا.� �)" " ن .� د�

و از �)�وه/ وا �8O ا-�8ء �4�د� 
�� " � �!د .� �!ا�8;? -� 

�+�+د �وردن د����ت �$}7 
�� ���I 2�T)اران ��ا��J �3+د2 و 
���دR% -+د را ��ا	 ��"+ب () 

، ::"�ر ��3ر2 "(ا�'&��+ن ا6&م "$�)
 w�4١٨ری �٩?١٣ �4(  

  

ر ره=�ان ا-3�ی1 (O  رIدر +ن روز �-
س  �ا/ ,;=A ا��� � و @? Oح

�� -�د�?، ا.l�ی. H(;e 8� .�دم .O(
 /0�ا.�وز .� -!6;? ح8� �!د را در �
 /� �)�وه,� و �..!رد  �k، ح

� I!ی . ا��� � و .=رز �]ن ده;?;Uی
�?اران C ��� -� در �;�در�1 در ز.
 �-e �  �ی�  !د�? و در ه� 9��8.��

 ��ی]ن  ;O*و ه ��?اران".;]C "
� -�د�? . ?(-ی48ر $;, �- �Gای�و در 6

 �. t�8  � �!د را $]!یO وا /�)�وه
6+ا�Z "از " ه� �+ع ا`&�6ت"-�د�? -� 

��l و "را در ا-���ر " () ا�'&ب�
 Y�ار ده$) و "�2�T و "�3�� ه�

���وه�	 "�� " دو��دوش ��I)اران"
� ، "��$W$)" "() ا�'&�%. حY اد(

� ه*ن I!ی @? ا���ب �ه;C -;;? -� I!ی
/ 9�ار از د�1 ,*0!ر/ ا��.�  !د�  �ا
  !!ا�?
  

ر ا-3�ی1 .!رخ ٨Rدر 6*ر� - ٣٠ �. �0. 
١٣cان ٩!;) Hای �)H ایH �]�ی�  !`O. 

��)ان " در -�@? ا���ب 6یX -�د� -� 
�1�د ��I)اران H)ای��ن را �� �4� �% 

6ی�U"در رد ایH  "ز�$)" ، �. ?;Oی!�
ه�3 ا�P6 و ه+اداران ��ز��ن در "

 ا��وز �)ون O�ب .�� %��O و �$+ب
 �����A�� ت�M�514 �� ��+4 8��یN+"
() ا�'&ب �� �34م 4+ان -+ی0 در "$�ر 
��I)اران "� دUورا�� ��56 
 �Rی�8 و رژی7 ��4وز�7 ����Bی��Tا�
6�اق �% رز�$)، در یW$� X� و و در 
�7 ���ی�8، �Bی��T1.� ��56 ا�� Xی
��56 رژی7 �$�ی��8ر 6�اق و ��56 

�% �1.� () ا�'&ب �% رز�$) و �34
ا�Y��4 در�  �� ه�3 دZ�B ا�  "� 
�34م ر���� ه�	 R�وه% و�A  زد2 
�� �514] ��56  ا��4د H Z36)ای��ن و 

  " .��I)اران I�دا-�� ا�)
  

 ��ور -�د ,�ی  Bا/ ه �p��� $!ان . +ی
 �  � ایH در,� در وYی�9 1)� �*);$ �-

Hان ای�� ا�1 -� ,;ی48ر ذوب 6?� و �
 A^C دا  =."�Uی � وح?ت و " 6

�?اران، ایH �)�و/ C   Aی��;O*ه

 �.?� �6?ی?ًا @? ا��� � و @? .�د.
 ��(Kو Aه!ادارا� �  �- �� ^!رد، ,�ی

 �$�(4[$"�ی�9�"و " 6;�U. " و��I
 �l� �  ��g ,*0!ر/ ا��.^. /ه
 �?اران @? �#�� را .� داد، +ر/، +یC

� $!ان  ور. �G�;. ن -�د -� H(;e ,�ی
$H از " �?ه"در�1 در ه*ن ز.ن 

رز و ا��� � و د6*;ن =. /�)�وه
"��;O*ه /�?ارهC " B[e ی1 را از�ا-3

ن .^�� و  �+�0  ص!رت $]4)�$�+ �  
  -*S -�د�  6? -� از -]!ر �رج 6!�?؟ 

  
� -� در �ز.� H(�!`O. 2�3�١٢٢ر 

�� ا/  د)١٣٦٠ ��داد ٢١("�ر -+د ر .�
�8+�  �3.+ر	 ا�&�% در "  (;!ان 

�1Yل ه+اداران R�وه.�	 �$��ف ��\) 
-)? " ����  ار��د	 در �R 0�I�د$

 ?;;- ��)ون 4�د\) در ��ا�� �$�\�ت ".
�1.� ��ا�)از	 �� ��"�دR% ا��\�8، 

 -�c+ان �3.+ر	 ا�&�%(ا�'&ب 
���ز )4+(�ح از �+\�$)2 ا\ �,+ر

 �)ون �B�4ل از ا�  "� �� �J`�Y  و
��"+ب �)ون ... -+د د�Hع "$)

����3ت ��\�ن ه�	 ����% "� "3� 
8�  ا�'&ب -+��1ر ��دم ا\�ان � ��
�� ا�) و ��56 �ن ����5�� د�  ��
�� �$�\  ����$) از ار"�ن د�Hع از 

در ا\ ه�R g+�� �1.� . ا�'&ب ا� 
��\) اذه�ن  و 4�د\)	 و�+د �)ارد و ��

�1  �� در��% ��دد و ����Bل را �
 ('�J� و ا\ ��ور ا�'&�% ���

 -��." �0 از +ن دور� .�، ا-;!ن -� �
� ز�;? و . �e �#) �e!- �  رد �!د راLI
6!�? -� �� $;0 در  �. �)?. ��.�[( 

+زادی^!اهن ��A �?ا�86 ا�? و " ��-!ب"
 Sرد و,!د �?ارد،  #�4" �*!��"ی!. Hدر ای 

 �- ���.O#"ه!اداران I�و� هی� " � 
 �?(�;, �(#)� ,*0!ر/ ا��.

ل �e،�?ه("ا�?U9 ،?هW. ، 8� و ی(#Jا 
��ت دی��"را ) ",�ی;C "?داد� ا�!  

  
 �*� �- �� 0"اد -�ی*� ا-3�ی8� در ح
 رژیB ,*0!ر/   A�$!ا�? ه*4ر/ �ز.
ا��.� و 6�-1 در ��-!ب $!د� ه را در 

"�;(U. ی?، �!ر/ از " ی� .?تن �**8-
"G� " )<" !دن و�1 " +�ر��?ن �)

 �- ?;- �ه/ @? ا��� )]ن ��=1 .
 �)د� �*C �*در ( �1 ه(� Hای I!ی

?�?6 .1O(� H(;e ���)�وه/ ا-3�ی1 . و
 Aی!� �$�(4[$ gیKم وWا/ ا��  H'�

ره;*!د ه/ ره=�/ .;�: �!د 
را -.ً� در (*� ا,�ا -�د� و 
 G!ر .B(�8O در ��-!ب $!د� 

 � -�د�?ه. -1��8 .  6=�ا
ی? $!,� -�د -� .*H4 ا�1  
� از �O- k�  رد!. XG�. در
 ?;6ه!اداران ا-3�ی1 هB  !د�  
� J�ار دا�86 ا�? Gای�در 6 �-
یت ;, t*) از ًUJوا �-
� �=!د�? و I+ �ً.ره=�ا�]ن -
د�8!ر (*� ه/ ره=�/ را ا,�ا 
� +ی ه*� �� -�د�?، و*�

 �  �8O وا /ا-3�ی1 از �)�وه
6�  !د�?؟ *J H(;e  

  
 /� -�  �ا/ ا,�ا/ ره;*!ده�O- +ی

روی)اده�	 ره=�/ ا-3�ی1، در ,�ین 
 در ��Z در �.3 ��ل ��٠:-+ 

 S*- �  �89 و�I 1�?  ح�� *(�8O.
�?اران ,;ی48ر رژیB در ��-!ب و C

 /8689;?، " �� ?اران"د�8�)�/ �)�وه
-!ب ه*ن ��A @? ا��� � را در ��

رزات .�دم . ای�ء �4�د� ا�? -� ره=�/ =.
ز.ن ای�ء -�د� ا�1� Hای H(�!`O. و . و

 �#�+ی ایH .!رد �!د ه*ن I!�6 ا/ از ,;
/ یS �*!�� در�1  ی?  � , �  �- 1O(�
6ی? ح?/  �  ن داد� 6!د $[� ای;0
 Hاز ای �ی� 6?� و  )]8J ح1 �!دJو

ر  6*ر� د�1  � (!ا.��ی=� �"�;?؟ در -
.�دم " .)^!ا�)١٣R٠B  H*0 �١ .!رخ ١�٧

ن =#� 1;G#� ر .�گ  � +.�ی4U6   �.+
و .'!')1O ه/ ا.�ی4ی� را $ر و .ر 

  ...-�د�?
و �)�وه/ ) ا-3�ی1(9?ای)ن �#t ای�ان 

ت p�� H(8O^� نح"ب $!د� ای�ان از ه*
ی!رش .0,*)H @? ا��� �  دوش  ?وش 

(O  /� و دی�� .�دم و �)�وهl� �
 9?ا-ر/ در   �06 �.p8ا� /�)�وه
 1-�6 ��YU9 ن*,0. X9ب و د!-��

 و ح"ب در . دا86;?. /دو $H از ر�9
ن @? ا��� � از *,ح!ادث +.� $!�: .0
 Bوح 6?�? -� ه�W. �� و B46 �(ح�

?;8O/ ه�8O  ن  ."ا-;!ن در   )*ر�8
  

�� ره=�ان ه*)H ,�ین .;�: �=!د�? -�. 
زات R٠در.�داد �ل W. �  A;-در وا 

� ه/ ."دور در 6*ل و -]�8 W(O 
���وه�	 ��1رز را ��  $H از +�ن، 6٩?ن 
�.�	 ���ی�8ی%"��م ��b+b�� " ب�,-

�% " �2�T و ����R l&ن""�د2 از 
�W�I�	 و "-+ا��$)  �� �4��Aن دادن

 �J`�Y " زات ��دوران��� �5��6
"$) " د���W� و ���زات"�����% را 

Cس )١٣:٠ ��داد �١ ، ١٢١"�ر ��3ر2 (
ت ه!اداران W� �)?. ��!�e وز�ا.
� ه*ن  � ;Uی �رز و ا��� =. /0�ز.�

" I�وهS ه/ @? ا���ب“ز(B �!د6ن، 
�?اران ."دور C و � هW(O  1�از د

 Hای از ه*4ری0/ " یS �*!��"6?� ا�?؟ +ی
یH ا-3�ی1 در ا.� ��-!ب  ا��� )!ن و .=رز

0 هB  � �! � �!د I!�6 ا/ از �در +ن �
"��  ؟!.!رد ا6ر� را �]ن �*� ده?" ,;
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 �  �Gای�ی1 در 6�ان ا-3�ره=
 ?@  /(!ا.��ی=� و ا�4ر ه*4ری0
 Bرژی ا��� � �!د و $]4)�$]ن  
 ��;, H(6,*0!ر/ ا��.� و .
+ن  � (#)� $!د� ه C�دا��8 ا�? -� 

!�e �- ?ور�+ ��� در  �و/ �!د �*
0/ ده� ��Rا/ ٠�روز�   �ه 

� J?رت Iرت �!-�/ �!د در  =wا
ح-B از یO4! 9�ید .� زد�? 

" �W$� اران ��ی) �� �&ح(��I
 و در�1 در ه*ن "��.� �+�)

حل در -!A6  �ا/ �#X ��ح 
 g(Ud$ ا���ب و g� /�)�وه
 H  $ H*6د �ا �در   t#� 1.و�.

-$ � ی�� درا�  T#O. د�? د�?ان�- �. ?(
) ا"!�ی (��ز��ن H)ای��ن -e5 ای�ان"

���5�� ��56 �3.+ر	 �  �B�JH
ا�&�% را ��8+م �% "$)، ��ز��ن 
�� دا� زدن �� �PH	 Y ،l$A4.� و 
�  و �Bی��T() ا� 	وه����ق ���ن ���
د�8�اX�4 را ��8+م �% "$) و ���ا 
�'�7 در -)�  �� ��O 7 و�'���

 �'s�JP4 �A �1.� ا�'&ب و در �. 
�7 و () ا�'&ب �% �Bی��Tا� 	ه�

 :N١.�ر�$�1 "�ر (. �$��)
  A.1١٠٨ ��3ر2 ١٣:٠اردی (  

  
ی? $!,� -�د -� ا-3�ی1 در�1 در  

� از .�4!م  !دن Gای�1 "6(�U9
��� (#)� ,*0!ر/ ا��.�#O. " دم زد�

� -�د -� . ?(-o$ اران ��ی) �� "و(��I
(�+� �.�� �W$� ح&�" �-

 �l� /�?اران و ار$A @? ��ح0C
 /� ,*0!ر/ ا��.� J#< $!د� ه�#�
��8 در -�د�8ن را �!راخ �!راخ �C � 
 �(p� �0ی.) �8J و XیW9 د�? و�- �.

ن و �!ز/ و �ر� و -#=�@J ... را  !,!د
�)H  +��وز و ا.�وز !`O. ��� +ورد�?، و.

،H'ت ا��� � و .=رز ا-3�ی1 �� ,�ی
#*W;. ن و� e�ی04/ 9?ای� در-�د�8

 $!�`� " @? ا���ب"�#t را   !O*و ه
�)BO و  � .�دم ای�ان "  (#)�"ه/ ا.l�ی

� -�د. �9�U. t��? و از $ص�ف .;
�?اران C �l� و A$: ار�ن $!-�د�8
� ا��8=ل .)4�د�? و �=� T89 و �#� ?@
 �� ,*0!ر/ ا��..p� H(689!حت .

ن  � (#)� �#t �8*?ی?� -�د و 9�ز�?ا
.A�#O را در ا(�.)� ه/ ه!ادارا�]ن 
ح1 Jو � -�د�? و  . A^C ب +ب و $ 

 ًJم و ا$�*$ ���H @? ا���  در�1  
�، در ایH �!د ��د.?اران ,*0!ر/ ا��.

ز/"ا(�.)� ه، از +ن  � (;!ان O-C " م�
�  �د�?. . �,!$ ��!*� Sی H3ً�  � ای.

?(;- : " w+د�� در �4ری��٧$,'�  
اردیA.1  4+�# ���وه�	 ��5ح 
�3.+ر	 ا�&�% ای�ان از و�+د 
��ز	 "�I %�&'�() ا 	وه8.��R

 ��داد ٢١، �4ریw ١٢٢"�ر ��3ر2 "(�)
١٣:٠(  

   
 Dا(�ت و������ز���% "� ا6
 �٣٠�ا��	 ��دم ���ن ��)2 در 

�% " داد و �Yل"-�داد را 

 ١٠-+ا�)،��ز���% "� از ا`&��6 
 "� ٠:داد ��د2 ا	 داد����% در -�

ی8% از ��R.�	 ���دR% ��ا	 ه�+م 
��ا��	 �3.+ر	 ا�&�% �� 
�$}+ر D5Y و D3Y و ��"+ب 
��ز���.�	 ��1رز و �زادیc+ا2 �+د 

ا��ا	 ""�د2 و -+اه�ن " ا��'�1ل"
Z��" " �"  �+� %� "�ن �+د و �ه

��"  و اY)ا�% را "� در �NرN+ب 
ا`&H ��6+ق �� Z36 در�ی) را �,+ر 

AI +رد� 	ار -+اه) داد�)�Y %��1�� "
؛ )١٣:٠ -�داد ٢٠  ا"!�ی  ١١٣"�ر ( 

��ز���% "� ��1رز2 �6دU�� ا�'&��+ن 
 و ���وه�	 ��1رز �� ��56 رژی�4 7 �
" د�)ان ��5ح �3.+ر	 ا�&�% را 

�% " 4�وری�7"و  " �C`+4 () ا�'&ب
 -�داد ٢٧ ، �٢١"�ر ��3ر2  (-+ا�)
��ن و ��U-�2 ��ز���% "� از ز ؛) ١٣:٠

�3�� ��"�ی0، "�ر�)���ن و "
��دوران رژی7 �3.+ر	 ا�&�% را 

و ��1رزی و " H�ز�)ان �)یe ا�'&ب"
ا�'&��+ن واJY% �)اDH�$� DH ��دم 

و " () ا�'&ب"�4  ��7 را 
" ��% -+ا�) و �� ه�3ن " 4�وری

��+2 ��ب ا5B.% ه�	 ��دور 
 (�A" %� 2(��6 %�&ا� 	3.+ر�

 �""�Tا� ����+���7 4&ش ��Bی�
���ی�8 را ��ا	 4�وری�7 در ه7 

 �� "-+اه�8� 7�6!CY /ا�ا-;!ن   
اJ?ا.ت ,;ی48را�� �!د در ه*4ر/ 
 ,*0!ر/   ��� و ,;.p� و �ا.;)8
رI�ان و زح*48]ن و - �(#) �  �ا��.
 �. و $*. B8� 1�$ /0�#�
رز و +زادی^!ا�، �#=4را�� =. /0�ز.�

� Sی �- ?;- �. @*!�� از �! دادن، $�
9� و  G!ر -#� اJ?ام ��-! ��ا�� �U.

6ن را ذ-� -;;?.  
  
  

 1� ��,�ین .;�: ا-3�ی1 ه*ن �ز.
�)�4 ره=�ا�A در  )�ون از -� در ح

0/ ,*0!ر/ ا��.� در  �ه[(�
�" " "رI?ا16";(O6!را/ ح) " ���.

 �  �8O وا /� �!86;? و �)�وه.
ن در �!گ .�گ ,�دا[�ن �ز.

 /!#, �" .W#س 6!را/ ا��.�"ح8.!4
��ر,!ع -;)?  � ( �);� .� زد�?�. 
��ن (=d.ن "  $�1 (;!ان رز�?ا�)

t#� �  H(;'رز و �=. ��(�"�($�. 
ه+ادارا�0 در�1 در ه*ن ز.ن ) ١٣٨٥

 ز�)ا�.� در 1A�I�د در درون
 -# ره1�ان -+د (3
-)�  �� د��2�W ��"+ب 
�3.+ر	 ا�&�% در 

h8+�  ���ه� 	�.B� از
 اوی ��ا	 داد����% ز�)ان

  ���ARدZ"2 ا�'&ب ����
-���b�� H�ی�د �+��� و 

�A15Yن ��ا	 " "� ���د�)
��1رز2 در �1.� ه�	 �')م 
 7��Bی��Tد �� ��4وزات ا��1�
���ی�8 و رژی7 �$�ی��8ر 

(T4 %� ر " �)ام��و -+ا�
ا�6ام �� �1.� ه�	 �$� 
. () ��د�% ای�ان و 6�اق �% �)�)

���� ���ARد2  "٨٨"�ر ��3ر2  
  "ه+اداران از ز�)ان اوی

  
� .Y!`Oن �ز.ن ا-3�ی1 در [;. �-e
 � رژیB ,*0!ر/ ا��.� +��?ر +46ر �.

� 9�خ ��0?ار;Uن ی-� در (ا�1 -� ره=� +�
 >�� �  ?ر�8� از او  I+ /ن $!د� ه(.

�0?ار"� B6!د"  رژی �. 1=�� ( ��.�[( 
 ?;- � �=t R٠-� در اوای� ده� ا(8�اف .

 /!�!. �(p� �$ص*)B .�-"ی1   ,�دا�
داد�8ن -� ,*0!ر/ ا��.� در ($=�ی"/ 
ل �R١ ( �#*W;. � �ا/ I�H89 ا.8)زا$

ت J�. �/ +زاد/ ز�?ا�)ن ا-3�ی8@�$
 � -� او  ��� از $!د� ا/ ه.�-�د� و ه;

 �  B08. را"��!�� -;? و " ,.
 ایH ح"ب " وح?ت"06�$/ ا-3�ی1  �ا/  

 ا89^ر   Yده?، او �را .!رد �!ال J�ار .
� I!ی? -� �ز.ن . B(دژ� Hدر,!اب ای

 � �!اه?  . A�,*0!ر/ "ا-3�ی1 د
� " .�8?"هB " ا��.*6 ��6!د و

ز.ن او  ]?ت " �*� �!اه)? "�  (�w و
 �*) ��!I�ه  "��!�J �(_ " �(#) � 

 ��g",*0!ر/ ا��.ه� و ! ا�1" .^
"��!�� -;?  +ی " .�4!م"را " ,.

�86LI از ه*� .!ارد/ -� ذ-� 6?،  � 
ی? 49� -�د -� =� "(� ��!*� H(*ه /;=.

� -� در دور� �ز.� � " ا$�د" �ا�8 
48ر و �,�دان ح-B  � ا8)�اف ره=� �(
 ,�دان   Aی.;�!رش در ی4� از دی?اره
ت �!ش �?.8� ,�ی�A  �ا/ =wدر ا Bرژی

ز.ن او ر� �- ?;- �. ?(-$ B-ژیB ح
"g��"ه� -ر " .^�!�J �(_ " /ا) �;Uی

 ?@ H(ا�!J و B- ���ف اراد� �=�� ح
� +ن�#�  ( Hات ای�, �6?، +ی ح8  �.

 /ن �)�وه, H8ا�?ا� �G� �  را دارد -�  
ه?"$H از " �? ه"�!د W. و �e H(�U9 "

) �;Uن " @? ا��� )!ن"ی� د6*;;Uی
"Hد را" .�8?ی!� ( t=� �-"ن!�J "

ی1O د�8�)� و ,*0!ر/ ا�  �. �.�
ت داد� W� Bرژی Hای V;e ا(?ام 6!�? را از

ر,!ع -;)?  � (؟ !! ���8;?" �رج"و  � 
� $�1 (;!ان=#G." "2") �=-ا �#) ! 10,
BO2!� � �!�86 9�خ ��0?ار  � "ا��ع .

   )در �ی1 رو6;��/ ٢٠٠٧ ژا�!�2 ٣$ر�2 
  

�  0"اد)?. �Gای�در 6 � -�ی*� ا-3�ی8
 0� ، �)ه�"6?� ا�I �- 1!ی در +ن �

�5�% و ی� ��ی���تYه) ا��� pN ل�JH 
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�Wت ,*0!ر/ " دیرا  �ا/ 9�ار از ,;ی
� داد� ا�? -� در�1 در ه*ن ;C �ا��.
 Hی�روز� �!ن  80 ��4 ه(�0 در ح��
 :�!$ t#� رز9�ز�?ان ا��� � و .=

�?اران ��.ی�C ،?6 �  � ز.)H ری^�8 .
م *$ gU6 �� در �]�ی� �!د  .�[( 

�- ?�?([- �N�ا R�وه8.� ": (� ?� .
و ا(�Z�3P� " %� �H �% �+�)؟

 ٣٠در ��2 ه�	 Iس از ""�د�) 
��ن(-�داد���4" ( D`�Y ب+"��

�.�ی% "� �� ا�36ل �$�ی��8را�� �4�وری
-+د، ���+د	 ا�'&ب را `�5 �% 

ه� �+ع . �+د"�د�)، یX (�ورت �1�م 
4�دی) در ای ز��$� ���35 �� �+د () 

���وه�	 ا�'&�% . ا�'&ب �34م �% �)
�$)ار	 و Aی+- 3)  ��% ��ی
 ،%Rد����I�ه�� از ��ا��W3% و �
�'�7 در ��536ت ���"  "$$)�Rن �
c4�ی� و 4�ور را �� �J`�Y  �34م 

"�ر ا"!�ی  ��3ر2 ."   (��"+ب ��ز�)
١�٩ wل ٢٨ �4ری�� 3.� ١٣:٠  (  
  

ه?� .� I�دد در !  #�[. �- ��!��ه*
 ?@ /08�ار4$ب  � H(;e ا(*ل و �)
رز ای�ان، =. /ا��� � (#)� $!د� ه
 �W0�'H در ��اح1 -�م و � /ا-3�82� ه
 /!I ،ا��� )!ن و �*یA در,� (;د6ن  
�=�1 را از �!د ,�دان ح-B �)" ر !د� 

  .ا�?
=8�(� X@ح .!ا��8 6=�ر و $!@)T ز.);� ا

ه/ 49�/ ,�ین .;�: ا-3�ی1 -� در �!ل 
 � ا(*ل $=40را�� و @? ا��� [;. 0��
 �  B-� ��-!ب ح�+ن در ه*4ر/   د�8
 ،?6  �رزیH و ا��� )!ن  !د� و .=. �(#)

 /!;3."L_- H. د $o-)?  � ( ا�1" ه�8 
 �  در ده� " دو �ل"ایH -� ایH ا.� $;0

R٠�"  �  و ی;(U. ی� .?ت " �*� ����
6!د و �ز.ن ا-3�ی1   ح�� .ه)1 
@?ا��� � �!یA هB ا.�وز �)"  � ا46ل 
 �. 1.?� �.^g#8  � ,*0!ر/ ا��.

?;- (. �9ی? -  "(� ا. ه*)H �*!�� ه
 �8O  ن �!د را ره=�ان ا-3�ی1 ده$ ?6 
ح1 و Jو Aی ��  �ا/ �*O. و در

6ن در 9�ی< �.�[(  ".�$ �*-  $!د� ه
 دی�� Yزم �)1O -� (�و�  � . -;;?W;در ای

 �6!I 4س ده;?� $;0Uارد 9!ق -� ا�!.
ا/ از ,;یت ا-3�ی1 در ا.� .]ر-1 در 
0/ ا��� � و ���-!ب $!د� ه و �ز.
ز.ن � Hای H(�!`O. 6? از  �رز .=.

� 6?� ا�? )?. �- Y" راز" ^!اه)B -� ح
e�ا �9: (,*0!ر/ ا��.�ه/ .� !ط  � 

ه/ ه*4ر/ " راز",*0!ر/ ا��.�؟ e�ا 
 t � 6!رو/ ��!�ز.ن ,�   *6

ی? �6ف و روG. H6�ح 6!�? ) �� ؟ 
ه�� �4!ت در .!ارد .U8?د/ I+ 1�(�
 و ه!اداران d)ا /08�-�  � ه*4ر/ و �)
 �ز.ن   دژ�)*ن ح-B در ز�?ان .� Hای

و ه*�G!ر -� در 6!د را -;ر LIا�86 
 ��اد )ت .� !ط  � ���ات ز�?ا�)ن �)
پ e �(ده� ا� Sی �Jدر �!ل ح?ا t �
 /�!�� �)�وهe �- ?ور�6?� ا�1،  )د  )

ز.ن +�0 در ده� �R٠ �   در ز�?ا�0
 ن  � ه*4ر/  [�ا�س $�#)� �ز.

 B1"رژیO(�,*0!ر/ ا��.� " @? ا.l�ی
�$ ��!I�r و .� C�دا��8 و از ,*#� ه� 

و.1 �ی� ز�?ا�)ن را  � ز�?ا�=ن ا��ع �.
داد� و  (k $]?ی? �W;46 و (Lاب و 
 Bرژی Hای /0�ح8� .�گ ا��ا در �)ه[

?�?6 �. .  
  

 / 80� ا�1 در +�� در .� � ایH اد(
ر ه�8�I �- B ا�1- �;0- ��� : "ا-3�ی8

��56 ا6)ا�.� �+دی7 ��56 ��"+�.�	 
ا-3�ی8�  او و ه*�" "+ر �8+�  �+دی7

 �(Jر r�8[. �=ح� 6�م را  � .ص  /ه
دا�]��/ و 89C!ر   �]�ی� -ر ا-3�ی1 

  ,#< -;)B -� در +ن .صح=� 6١٢٠*ر� 
 ح1 @? ا��� � از ا(?ا.0Jو ن  I?;;-

��  � �!ال C د� و در�ع -ا-��ا " د9
 �� 7.�J4)اد	 از د-��ان �+ان "� �

ا�+ �+د�)، �B�JH  در R�و2 ه�	 ����
B,�� �}��4ن را در��ر2 . ا6)ام �)�)

ا\ ا6)ام ه� و I% ��)ه�	 �ن 
� 6!د " �W+\�)؟. �)?. /��رJ)� دا�]

Z1Y از ا\�8$ �� ����B ا6)ام "-� 
��ان �+ان I ان و��J4)اد	 از د-
4+�# داد2�R ه�	 ا�'&ب �T�داز\7 
Uزم ا�  اول �� 6+ا�Z و ��ا\# 

+A- Z�1Y �  ه� �+�+د �ور�)2 ا\
4+�� "$�7 و ����B را �� ���H از ��1$ 

 %Y&-د -�6`�% و ا+- ��+� �� �" 
 �ن N$�ن "� () -���b اه�3  ا�  

ا�'&ب �J% در 36)2 "�دن �ن دارد، 
��85 از زاو\� �ص�Bح و �$�DH ا�'&ب 

 b�PH% ه7 ... ��ر�% "7�$�$N در
`�J1، ا�36ل �J`�Y  از ���� 
ز �3.+ر	 ا�&�% �.  د�Hع ا
 Z��Y  ا� 	ا �B���+�+د\  -+د، �

%$�� 0�I و j1  از . در�� �� در ا\
زن و ��د �+دن و \� ���ت ��$� اH�اد 
در ���ن ���  ��I �85	 د�Hع از 
 ���+�+د\  ا�'&ب و در ه8� 7
1.� ���) () ا�'&ب در ���ن ا� � ...

 ��,-  �JY+� ه+اداران ��ز��ن در
را�� "$+�% ��\) و��\s -+د را ه+���

4� و �J`�Y�� 4� از 0�I ا���م 
ا�AH	 د���� ه�	 () ...ده$)

ا�'&ب و �$����)ن ����  ه�	 () 
ا�'&�% R�وهX ه� در ���# "�ر در 
���ن -��+اد2 و در ه� "�� "� 4+د2 ه� 
�P+ر دار�)، ��ء و��\s �1�م 

 ".ه+اداران ��1رز ا� 
 � $o-)? ا�1 -� ایH .صح=� در�1 در J

 �[8;. �UG�. دار و B1 -� رژی�6?� ا
ز ��-!ب _+   ��W;46 ,*0!ر/ ا��.

S($*8O(� و��I  و �!�=ر ,;=A $!د� ه
I�و� از د�8�ان و OC�ان .=رز و ا��� � را 
� -�د و  � . �W;46 و �د�8�)� و ز�?ا�
دار .� -])?؛ و در�1 در ه*ن ایم 
 �2�[� H(�ز.ن ." !ر در ���ت �;�

 از .�$H(UW ح-B ه!را در ح*ی1) -ر(�!د 
� -])? و .=رز�  � (#)� رژیB را زی� .

 /06�$ B�ا"" @? ا���ب"و " I�وهS ه
  . .�4!م و .L.!م .� 6*�د

  
 اI� U. �e#!م �)1O -� ره=�ان W;(*در ه

 ��!�e /در " �*!�� ا/" )]�م ا-3�ی1 ,!ی
 Bرژی   Aی!� /ت ه*4ر/ ه=wا

�� ,*0!ر/ ا��.� در  �  !-�� �#O.
� R٠ �دن ا��� )!ن و .=رزیH ده� . 

 A^  ن+ � ا�1 -� +ی�?(��C 6;?؟ ا. 
 /0�از .=رزیH و ا��� )!�� -� در +ن �
 ��   �ا/ ح�� د�8ورده/ ا��� (�
 Bرژی 4ر  (C ل$!د� ه/  1�$�B8 در ح
ی48ر ,*0!ر/ ا��.�  !د�? و $!�: ;,

�)H و ه!اداران �ز.ن �'H اU9 �  1ی�3-
.� "و " I�وه04/ @?ا���ب"(;!ان )

BO(�� " ا.l�ی� � -*)�8 ه و داد�8
 � 9� و Cس از .?ت -!$ه� در .��U.
 r,!�� ه/ +$J A�ار I�89;? و  � �
ا89د�? ا-;!ن  ی? از I!ره/ �!د  )�ون 
+.?� و ی4� ی4� در .� � ره=�ان 9�ی=4ر 

را�� ا-3�ی1 در .!رد ,"ی)ت ا(*ل $=40
ز.ن 06دت ده;? $ ره=�ان � Hای H(�U9

�)1 ح?اI �J!�6 ا/ از  !`O. 1ی�ا-3
یت �!د را  Llی��?؟ ;,  

   
  

در�1 ا�1 -� دی84$!ر/ ح-C Bس از 
 S*4  �رز و ا��� =. /X#J و X*J �)�وه
ا-3�ی1 و ح"ب $!د� $)� ��-!ب �!د را  � 
ت �'J "(� H�ار داد و� I�دن �!د ایH ,�ی

 ,*0!ر/ " ا$�د".� (�O دوران  
ه�ا از K ن$*� ی�89 و ایH ,�ی� �ا��.
 9�#� I�19، ا. �,*0!ر/ ا��.
8�"ار/ ه/ .?اوم، .B(�8O و _)� .?�
.B(�8O ا-3�ی1 �'H  � رژیB ,*0!ر/ 
ین �)19 و ا.�وز �)" C ��ا��.� ه)[

4� از $ری^[�   .ادا.� داردe!- A^  ای;0
 ره=�ان �'H و (!ا.��ی< +ن ا-3�ی1 و

ی? 9�ا.!ش I�دد=� ��ایH . ا�1 -� ه)[
 �. 1(UJوا Hای �ر�  ا(*ل، $-)?/ دو 

  �- ?6��ی�ن �$�# ا"!�ی  و  
 �� �� �ن در �34م ا\����وه�	 وا�
دوران و���� ا	 �� ای��د ����� ا	 
ا� ��ا	 �����.� و -,+ط  () 

4+د2 ا�'&�% دی8��4+ر	 ��"7 �� ��56 
ه�	 ��3)ی)2 و �$01 ا�'&�% ���ن 

  .�)ا��� و �)ار�)
  H١٣٨٨�وردی    ��e-ع
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 و همكاري اين جريان منحط 60گوشه كوچكي از مواضع ضد انقالبي سازمان خائن اكثريت در دهه 

با رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي در سركوب خونين جنبش انقالبي كارگران و خلقهاي 

  :تحت ستم ايران
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  !!زنداني سياسي آزاد بايد گرددزنداني سياسي آزاد بايد گردد

ژی7 �$�ی��8ر �3.+ر	 ا�&�% ای ر
�7 -+رد2 4+د2 ه�	 Y د�3
 �" %B�� 	روزه� ��I3)ی)2، در وا��
��  و�&گ �+یس �+ا�% "� �� ��م R

و 4+ه� �� -�3$% و -��$� ا	 " اه�� "
 �}�م �� دو ��ل و ��7 و �514] ��56

 ٢٧ز�)ان ��8+م �)2 �+د را در روز 
��د٨٧ا��$) ��H گ�م ��" �� .  

 #'H �" %B�� در %H������ �)ا��) ر : 
�را�)2 �+د و R 0 را�ه��� از ��8+��

 اوی �� �)ت Z1Y٢�٠ از ا��'�ل �� �$) 
 روز در ��ای# ����ر �) رو�% در �٠

 �5��H ا���اد	 ��� ��د2  و در ا\
و���A�� �8$�� �)2 �+د ، �� ا�� 
�ص�ف ��0 از �) دارو �� ��B  ا�3Oء 

 Hو ر�H   . ان+� هB+5� 7% ه�	 ای
"� �� ��Aه)2 و-�7 �)ن ��ای# 
�3% او ، و	 را ��ی�J �� �.)ار	 �
ز�)ان ر���)2 �+د�) ، در �.)ار	 �� 7��.4 
و (�ب و ��7 ��دوران رژی7 رو��و 

 �'��Z ا��) ر(� �� ا���م در.  �)�)
 �" %B�� �3ن �% ��4وت دژ-��3ن درAN
از ه� R+�� ��ا1Y  ه�	 8��I% ���وم 

 روز ١١در�  . ���)2 �+د ، ��ن ��- 
 :Z1Y١ از وY+ع ای �$�ی  ، یJ$% در 

 ، ز�)ا�% ����% دیW�	 ١٣٨٧ا��$) 
 �3A  ��ران "� �� ���� ��م ا��� �

 ��ل �B�JH  56٨  ه�	 ����% �� 
�+د و ��ر ه� از `�ف ز�)ان ��8+م �)2 

���2 -+اران رژی7 در ز�)ان �+رد �3&ت 
 2�-U�� د+� ��H�R ار�Y %8ی��H ����Aو�
 ���J) از �AH Z3�4ره�	 زی�د �� ا�� �8
  .��M	 در ز�)ان R+ه� د�  ��ن �T�د

 �" ��دوران وزارت ا`&�6ت �� �.��� ای
-��+اد2 و	 -1� ��گ او را 56$% "�د2 

�د �� رو	 ای -��+اد2 ا�) �� �AHر ه�	 زی
داO)ار ��% ا��ز� 2��Rار	 ��ا�7 

و ا\ در  D�A4 �$�ز2 را ه7 �� ��.� �)اد�)
��ا\,% ا�  "� در ه�3 N$) روز 
ا-�� ، 8�I� �8$�� �)2 و �% ��ن %56 
��دوزاد�JH ، 2ل ����% ُ"�د "� در 
اوا-� ا��$) ��2 4+�# ��دوران رژی7 
د���W� �)2 �+د ، در ا`�اف �.� 

ای �$�ی�ت در ه�3ن . �.���د �I)ا �)
 	�W�Aوت و و���Y e36 �" �" ل��
��دوران �3.+ر	 ا�&�% را �� ��3ی0 
 %3���ار�)، ��ه�  ()-5'% ��R %�
را ��6ن �% "$$) "� ���ت و �'�ی0 
ا���� �� ا�36ل یX دی8��4+ر	 6�ی�ن و 
() ا�'&�% �� ��56 4+د2 ه�	 ��3)ی)2 

�T��8ا� %���� �B�JH )2 ا� و� �ی .  

"�ر���� ���2 ای رژی7 "� �53+ از 
��وت و �$�ی  �� ��56 ��دم ای�ان Y
ا�  -+د R+ی�	 e36 ��ای#  
�$�"% ا�  "� �}�م دی8��4+ر	 Aده
 �J��� Z" در �N )ان ه� و�در ز �N 7"��

���h در .  �� ��دم �� Z�3�4 "�د2 ا� 
���هB�h.�	 �3.+ر	 ا�&�% ا��4ق 

�) �� ه�g روH)ه�ی% �% ا�ا از رو(� 
�  "� ای رژی7 دد�$0 در ��ا�� ��
����J �4  �5,� �� �� ��56 ��دم 
�3)ی)2 ��ا2 ا�)ا-�� ا�  �,+ر �!�ل �
����  ��W� و �1$) و  ای��د ر�6 و 
و�A  در ����J �� ا��ا	 `�ح ��ورا�� 

"%6�3�د�Y'� ��3ی��W� ای " ا�$�  ا�
وا�JY  ا�  "� رژی3% "� دی8��4+ر	 

ت �5I)ش �.��� ا�  ��ا	 �'���5 در ذا
 �B �� دم ��ن�د ���� %��� ��ر(�ی
ر��)�J��� 2 �� ، ��ا 	 �'���5 �� 
 �� �" %6�3���34% �$01 ه�	 ا�
و�+د ه�3 ��"+ب ه� ه� روز2 اوج �4ز2 
 gم ه����از ا (���W�� -+د �� 	�4

از �+	 دیW� ز�)ان . �$�ی�% ا��ی% �)ارد
Z" در �" �h�� �8سJ�ه3+ار2 ا �J��� 

 �رد �+د2 ا�  و �$�ی�4% "� ایW��
روزه� رژی7 در ز�)ان ه� ��A�� �84+د 
در واDY ادا�� ه�3ن �$�ی�4% ا�  "� 
ه� روز2 در "�ر-��� و دا�2�WA و �)ر�� 
و در ه� "+	 و ��ز�% �� ��دم �4  

�7 �� ا�36ل ��$�3ی)�.  

�)ون �X �3.+ر	 ا�&�% "� داغ 
�Z �6م ه�اران 4 از �Y �$� ��ی.

 را �� �A�I�% ٠:H�ز�)ان ای�ان در ده� 
�'�7 ��گ ای �+ا��ن �دارد ، ��C+ل �

��گ ا"1� ��3)	، .  در ز�)ان ه�� 
s,B 7اه��3   ا�A� ��اB.%، ا����

��ران، ا��)ر(� ������H%، زه�ا 
 �)�Bب، 16)ا+'Jا �$% ی�3%، زه��"
 ��H ا� %Bو ،%��Pر�1%، ه��7 ر�

56% ��دوزاد2  ،�.)و	، "�و2 �6ی� I+ر
 ... و�B�JH و ی� ��B�c� از د2 ه� 4

 %����– ��+R �.$4 ان�6�3% ای� ا�
ا	 از �$�ی�ت ای رژی3$) ، رژی3% "� در 
`+ل �5,� �$�\��1رش ��Aن داد2 �� 
ه��Y g�+�% و از ��53 �'+ق ���� �� 

(��� %3� ($� 	�I ن���)ا�ز.  

��ی) 4+�� دا�  "� دی8��4+ر	 ��ء 
�7 ����ی� دار	  ذا4% ��ه����  

�� ��"7 �� ای�ان ا�  و ای رژی7 �وا�
 �56�7O ��34% ا�36ل و���A�� ای

�� ه��R �٣٠$�ی�ت در `+ل ��R ل�� 
�Yدر �1+د2 "� ��1رزات �e `�15�� ��دم 
�� را ��"  "$) و د�Y'� در و�A  از 
 اوج �R�	 و ��Z8A �)ن ه�3
 ��+W$وز2 ای��1رزات ا�  "� ا��

� ����Aرا و� %���� �B�JH دم �� و�
�) و -��+اد2 ه� را ��H %� گ�م ��" ��

1�� .  در ������ ��ل �+ داO)ار ��$8)Bا
وا(ح ا�  "� �� و�+د ��ای# ا-�$�ق 
�,R #'H ، e5+�� ا	 از ا�36ل 
�$�ی��8را�� ای رژی7 �� ���ون درز �I)ا 

($8�� .  �"  ��� 2(��+I %�" ��
" �B�JH از �رR�	 ، ا��وز2 �) ه� 4

دا��A+ی% ، ز��ن ، �+ی�$)�Rن ، روز���� 
 �B�JH ن و����Wران ، و�&گ �+ی
 ا��6�3% در ��B% "� از ا��)ای% 4�ی
�'+ق ا����% -+ی0 ���و�$) در 
�W$Nل دژ-��3ن رژی7  ا����) و ����Aن 

(�ورت ا�AH	 . در -,� �% ���)
��ه�  �5I) ای دژ-��3ن در ا�8Hر 

�وه�	 36+�% �.�ن �� دوش ��
��ی) .  �زادیc+ا2 و ا�'&�% Y�ار دارد

�)ا	 H�ی�د ه�	 ز�)ا����% "� ه7 
ا"$+ن در ����N 2ل ه�	 رژی7 �+رد 
و���A�� 4�ی �8$�� ه� Y�ار دار�) را 
 در �,�% و��8J$� Dس "�د ،  �� ای
��� ه�3 ای 4&ش ه� در � �" eHا
 �Iا�رژی7 � �.  ���W+�% ا�'&�% ای

�4��� 2��B� . �+�)�$� و �$�\  "��
��Aن داد2 "� ���ط ای ه�3 �75 و 
 #'H 6�3% و��H 7'# در یX ا�'&ب ا��
��  ���W+�% �3.+ر	 ا�&�% و �در �
���+د	 "Z �}�م ��"� 7� �N)2 -+اه) 

�8+��7 �4 �� ��1رز2 �.  .  �)
���W+�% ا�'&�% دژ-��3ن ��"7 ، ای�ان 
�W3�ان و � را �� R+ر���ن -+د ای

�3!�رR�ان ��"7 14)یZ "$�7 �4 در �ن ا�
  �Wر دی�� �� روز ��H+8 ه�	 ��ز��
H�ا ر��)ن �.�ر واJY% ز�3��A8ن و 

   .��دم �4  ��7 ای�ان را �+ی) ده$)

  ��را ��8+
  ٢٠٠٩ ��رس ٢٧

  

  

  انهاي جمهوري اسالمي افشاگرزند

 !گوشه اي از جنايات رژيم      
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 �=. ١٩٩١ � د�=ل ��!ط 6!رو/ در د�
 // رو�� -� در ه*� ز.);� ه(9. ،

"�زار �)  "�ل ه/ ایH -]!ر در �� 
 �    1Oد�  !د ، $!ا��د/ ر6? -*8.
C�وا'� و  � �!ر (#;� در K�ف .?ت 

  �  U?  � ی4� از ١٩٩١-!$ه� از �ل 
 ه/ د�) $=?ی� 6!د(9. Hی�ف $!^.  .
�/ رو�(9 ی4� از �ص!�)ت (*#4�د .

ر -�دن .�8!ل  U? از -]H8 و/ C 1 و�
� و زه�.  ا�1'ر -�  �ا/ J?رت �*- Hای 

 �?6 k)I B[e�H89 �!رت .� I)�د  
 �  (9. Hای /d)دی!ا��  !دن"-� ا "

وت و  � رح*� در . .]0!ر 6!�?OJ ?ح
 H(;]*و ه �/ رو�(9. �+دم -]
 �'(� ه/ ای8(9.   �Oیُاو-�ای;� در .�
 1�Y�  � J?ر/  '� و -#*=)#(O(� ،
 �'� C#)س ,;##*�ز.ن  )H ا� �-

و C#)س ا.;)8� -]!ر " ��Cای;U."8�وف  � 
ر ه وادار 6?� ا�?   � ه*[!ن +.�ی4'ه

  .  � ایO. H`#� اذ(ن -;;?

 k6�� 	+رو� �ط ا��4د ��3ه�+'�
%�Bد دو��H ��د	  - �) �5��6H

"� در ���� 36�	 دی�ی$� دا��� و 
�� �+د ��-X ه�	 -+د را در �4+ا�
 %��Y+H 	ی� ه�U و در �J��� د+I �4ر و

�ص"�}�م Yا	"��� �����)" �د �� ��وا(� 
 ��U یX د�8B�� �� �JH  -ص+�% و -

در ����� . ��زار ر�Y�  �زاد رو��و �+�)
 �� 51Y% ، �� ای���U �}�م ور�8
c�U+ر ه� ا��8ن داد "� در ��ا�� 
�+رو	 ���e �� ��34 "�دن R+�  از 

 �� �1� X0 ، یJ� دزد "ا��c+ان ای
�ص 14)یZ �+�) "� �" ه�	 ���5+��	

��6  .  و وDB �ن ه� �Iی��% �)ا� 
 �� %b��H�� 	و2 ه��R رت(Y و Z�8A4
Y)ر	 �� ��م �ور �+د "� �4 ��ل 

 یH %$J'# ��ف N.�ر ��ل ، ?١٩٩
 s5�c� 2و�R 0 از �0 ه�ار��
��م ��2 "�ر	 Y+اع و ا�در ا %b��H��

 از Y�ارداد ه�	 �دم "A% -ه� 
�ه1% و ��اد	 � ، %��{� ، %����

�- �4 ��H�R ، ر(c� وش �+اد�H ی) و
 ، �N�Yق �bو�و ه �b�"+" ، jی��4
ا�A� ، ��5�و��ت ا58B% و ���Wر،  
 %Hا�R+�ر+I ، ء�A�H ، ن���N�Yق ا�
 %b+� ل+I ، Z�1�+4ا  Y�� ، د"�ن+"

در ��ا�� ... ����5رد ه� رو�Z �� دUر و
 H�R Z8� رو���.  

ر را - �'(9. /�)I 1�و� هU9 ش�8OI
� ر�W�+ �  ر +دم ٩٠? -� در اوا'� ده�.+ 

 Hی�$Y� و  *< LIار/ در رو�)�  �  'ر 
ر �!د ر�)?�?*6  . g#8^. /I�و� ه

� ,O  10: .)?ان (*�  � د�8!ر '(9.
/ �!د ، در �ل O'١٩٩٣رو ��9: در 06 

/ ه*?ی�� ١�٠٠.A(  !4O از d)از ا ��� 
/ .  را $�ور -�د�?d)ا در +ن دوران ، +ن ه

 ه/ رJ)< و ��!اد� ه/ +ن ه را I�و�
 �- �'8;? ، �ح=ن .�ز� ه[- �.
ن �*� 6?�? را  � �+ /$B(#O �!ا��8 ه
را�� را -� در ���=� ، ?;8O  �. ��!#I
� �!86;? را . ���. �/ رو�(9.!رد .
 � ه�-1 .� ر��?�? و در یS -�م ُ.0� 

 �U., ��[(C �  د�?" داغ"�!د را�- �.  .
/ رو�� راه� -� در دی�� در (9. XJوا

ل ه/ .?ی?/ �!ل -])?� � -]!ر ه
ل �� �*!د�?� ?;e :�9 ف�K د را در!     .  

 C#)س - در $��)�ت ا�4$#;?یرد 
 /O'رو �م 6? -�  )]8!#U. ،ن8O#�ا�
 Hی�$ �#W. )� -� در�رو /C!� /(9.
� -;;? ا9�اد . 1.Jن ا?;� /ه�8 ه

ر $�ص)� -�د�(O  ?;8Oه � و   ه!6
� و ا8Jصد *(6 ، Sا/ 9)"ی�دارا/ د-8 �-

?;6  �.  . �(�دارا  !دن $�ص)�ت (
 �� از ذ-وت و  )�ح*�!WU. >(-�$ k) 
 a(6?� -� در ه �/ رو�(9در ره=�ان .

8� دی�� و,!د �?ارد;� / ه(9  .یS از .

 )A از ه]8د در �? از .�ز� ه/ .!,!د 
C�دا�1 �� در �? از در رو�)� .W=!ر  � 
ج"در+.? �!د  � (;!ان   "?;8Oه (9. �   .

4� هB ��!ذ �  1U;� در �/ رو�(9.
ر/ از  �S ه/ رو�)� (O  ل�د� و -;8�-

  �  �+ورد ه/ -�.#)H .  را در د�1 دارد; 
/ رو��  )A از �0e در�? (9، ا.�وز� .
 �89�I ر �!داز ا8Jصد رو�)� را در ا�8)

  یS �!م از  �S ه/ رو�)� ، . ا�1
رد (#(. �;C 1 وO(  $ 1O(  H(  ��Y�
 /ب هOاز ح �دYر  � (;!ان C!ل 6!'

?;;- � از -]!ر �رج .(9.  Cس ا�?از .
 A(  ، Yت ا9]I�ا�� روز�.� ه�. �  ; 
 Bه �- �'از �0e در�? از ا$!.=)� ه
ا-;!ن در رو�)� در حل ا��8د� ه8O;? از 

� دزدی?� 6?� و -] �_ /Cارو /!ر ه
/ رو��  � رو�)� +ورد� (9. :�!$

ی� ه/ .  6?� ا�?.��   (9. /O'رو
ز ، ��1 و +�!.);!م را  � I دنU. ن �!د�-

6ن ،  زور $0?ی? -]8ر ��!اد� �ح=ن
  .ارزان از د�1 +ن ه  )�ون .� +ور�?

�  !د 'در�1   $!,�  � H(;e واUJ)1 ه
 ١٩٩٣ر 9!ری� �ل -� د  H(O8�  !ریس ی

 � �?ا در +وردن ز�V ه/ �G� در 
 �(#) �  �ز.ن "-;��ا�س .#� Bای�,

ا.�وز� د�) : "ا(�م دا16 -�" داد� 6?�
 �C /� دارو د��8 هI نY!, )� را�رو

?;4(. �  از .  J?رت او ش و اراذل ارزی.
 ، -�  � �!ر (�� هe B!ن ای8'-]!ر ه

 �ه*!ار� در ردیg اول  !د� ا�? ، ,#! �;8
Bد� ای� از  Y .  $� ا89';, /8ر ه��

')H (*� در حل � !د/ -]!ر C � 
?;8Oه  ." ��;^� H(;e B_�(#) �8=�ا

?U  �. ?;e  H'در ژو �;U١٩٩٣، ی ، 
ز/   B1 و ه�دو �  H(O8� !ریس ی

رC)س e! –$;)س �!د $ �(. وزی� – 6
و " ;)ن .#� ورزش "ورزش و .?ی� 

 H(;]*)�"ه�س رو(;$ �ا,ز� داد " +-د.
-�  �ا/ .?ت �� �ل +زاد  6;? -� ه� 

 ��!I"�Y/ ورز6- " a(دا�1 ه�C را  ?ون
�  � -]!ر وارد -;;?$(�. ��!I  . Hاز ای

 tی��"!e س(Cر$ " 1(9U. A6!C 1�$
�  �ا/ ورود $(�."�Yه/ ورز6- " � 

ق و  "رگ $�یH وارد -;;eJ /?� ُود-
ق $=?ی� 6? و (�و�  � �!د eJ ر�(�
 �Cُ ر(O  دو .�ص!ل Hوش ای�ن از 9�-

 0;$ ��Y .)#)!ن دYر �٢٠٠�ی?ار ، �
ت ه/ C�دا�1 �]?� ایH .�ص!Yت (�.

  .                         را  � ,)< زد

/ رو�)� در د� �ل ا�)� �)" در (9.
�1 �)!ی!رr در در ا" �!اح�  �ای8!ن"ی

 �  �- .]0!ر " اُود�/ -!Se"+.�ی4
� و �!�J �(_ لم  ا(*W1  � ا��ا
زی�ز.);� در ز.);� ه/ .^g#8 از ,*#� 

 �=� /، -��  �دار/ (*) -��  �دار/ ه
 Y4� ، واردات و �درات -�� و  �. /ه

 /" C!ل �)�"ه/ .*;!(� و در+.? ه
 ���;? 9�وش ا�#�(**) دی. ، �4�� ، ا

 qJر /.!اد .^?ر و �4س در دی4O! ه
� -� در �ح)� 'ر� ه اُود�/ "و -

Se!- "1�د� ا�ز -   �، .]�!ل .
?6   . /(9. �JeJ /ا-3� -Y ه

ز/ در -]8� ه/ ح*� و � , رو�)�  
 �8ن  � +.�ی4 وارد .O0�Y از  ;در - ���

?�!6 .  

/ رو�� از �ل (9. ١٩٩١  � حل در  $
 -]!ر ,0ن  � (*#)ت _)� A( R٠ از 

� C�دا��8 ا�1�!�J  . 1 و(U=� 6?ت
 �  / رو�� در ایH -]!ر ه(9رَ-�د .-
 / ه(9J?ر/ وح]8;r ا�1 -� .
 �  �- �/ رو�=Jا/ ر�ان را  ?(. �8;�

� " دی!ا��  !دن"�� ، ?;8O0!ر ه[.
 +ن ه را �?ار�? -  �# � .)4;;? و ,�ات .�

ایH  � �! � �!د  (k ر6? ��یX $� و _!ل 
/ رو�� 6?� ا�1(9. /حل ، .  +�

زع ;.�  �� در �p� I�J H89?رت . 
 �/ رو�� ،  اH2 �`!ال .G�ح .(9.
6!د -� ز.);� .د/ و رC H(;e ?6?ی?� 
م ا8Jصد/ ا/ ا.4ن LCی� p� ا/ در -?ام

  I]�8 ا�1؟ 

 ه�	 ���  ه� و C4+ری�B���I�"
+رژواز	 و اI+ر4+���  ه� "� �'+ط �

و H�و��I% �+رو	 را دال �� 
�7 در �'���5 �� �B���+�  �8�

  

 مافياي روسي ، مخوف ترين مافياي جهان
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 �7 54'% �% "$$)، �� ای�Bی��Tا�
�ار�) "� R %� ش+I��  '�'�
�3% "� ��ل ه�	 ��ل در �ن ���
 7��B���+� �Wار �+د دی�Y �� ر+A"
 �� %$�1� %3���1+د�85� 2 ��

�% �+دBدو 	دار �\����  .$� ���ای
%3���� �$N س از �'+طI  �� ،

 �� ه�ج و ��ج و ر�) �$�D 4�ی
 �N 	ی� دار���� �J��� 	5+2 ه��
��N	 را �% ��ی�  از �ن ا��}�ر 

؟  وا�JY  ای ا�  "� �� !دا� 
  ��15O اI+ر4+���7 �� ��ب "3+��
�+رو	 ���e و �� �5,� 
رو\�\+���7 "� �� ��"+ب �ر��ن 

�ی� دار	 ه�	 "�رR�	 و ا���	 ���
، ه�3 4&ش  در ای "A+ر I�دا- 

ه�	 "3+���  ه�	 رو��� در را2 
�7 در ای "A+ر �B���+� �3ن�-��

 AR +د���ب �)2 و � �'0 ��از . � ی4
 � $4)� در ایH را �G ایH ا�1 -� J ت4�
 ای1O(�!*- H ه �8!ا�8O;? ه*�ا�  
 ، BO(�ن �!�)*8�$�ش  �ا/ �

 ا��ق و  �'ن هOش ا���� 
8� �)" در ,.C �U�ورش ده;?O(�(�!� .

 /�  � ارزش ه�. /(?م $�))� ارزش ه
� در ,.�U ا/ -� در +ن ا���ب �Oا�
6? و  �   �89�I رت!� �8O(�(�!�
�!ر -#� +.!زش �)�O� H89 ,!ان در 

�8O(�(�!� ��=.   �I?ن ز�،  ,�ی
 �ی� دار/ ..�� V;ه�اوم 9?$ �  �W;.

م I�دد -�  p� �  1[I�  �.ا!) S6 �
 �(4س در . �86LI را در �!د ��8�0 دارد

 /ن هOا/  � ا� �U., H(;e
 ارزش ه و   ز ا�1 $(� 1O(�(�!�

��Oا� /ر ه(U.  /دت ا8Jص=�;. ،
��8 را C�ورش ده;?� !� �8O(�(�!� .

� $!ان   �- 1�I�J�ار/ . XJدر وا
8�  ?ونO(�ت ا8Jصد/ �!�)=�;. 

 �8O(�ن �!�)Oو +.!زش ا� H8��
1O(� �یLC نم . ا.4p� دWا -� ای�e

ن Oورش ا��C و ر6? و �8O(�(�!�
LCی�/ از � S(4�$ �.ا ، �8O(�(�!�

?���ایH دو در -;ر هB   � و,!د +.?� . ی4?ی
� 6!�?وو Yزم و .#". �I?4م ی  . �U.در ,

ا/ -� در +ن �=�� -رI� ا���ب -�د� و 
=�8� را .;O(�ی� ت ا8Jصد/ �!�)C

 /ن هOورش ا��C �  ز(� ، ?;- �ری"/ .
8� ا�1 -�  8!ا�;?   دی?/ O(�(�!�
و�)X و ه*� ,�=� و   ه])ر/ -.� از 
 ه� I!�� ی!رش   �# رز� و .�=. �?0)
 1� !رژواز/ و ��د�  !رژواز/  � �)
رI� در را� ا��8�ار - ��=� /ه
�)BO  �+.?� و    ح*ی1 و د9ع از (�!�

 ا,ز� �?ه;? -� �0ل $ز� ری]� دوا�?� و +ن
9ن !�   B,�)BO در 0$�! ,!ان �!�)
ی� دار/ و .�� /.^�ب و �)� +�

�)BO از ری]� -;?� 6!د �ایH .  ا.l�ی; 
 Yزم ا�1  � دو ��84 $!,� 6!دW;در ای:  

ر و $�ش  اI� C �eس از �ل) ١ - ه
8� در O(�(�!� B8O(� /ار�J�  /ا� 

.,t .�U  �  �U 6!ر/ �, Hای 0ی8� ،
ی� دار/  ز _8#)?.�� H.دا  � �W$ ��، و

� ح�� از .=رزات $ �� ح? ,ن ;_
-*!�)1O ه و -رI�ان و زح*48]ن 
ن (�رو�)� یe S)" را   رو6;�  �ا/ ,0
 �#. 1 -�د و +ن ایH -� در ح�-4$ 1w

/�[  X.ی� دار/  ,!ام ��.p� ���Y  ،
م از  )p� �- ن �!رH �!اه? ر19 ؛ ه*

 �د� دار/ از  )H ر19 و ,/ �!د را  � 
م  �د� دار/ p� HG  از �- ��م 9`!داp�
م p� �- ن �!ر )�ون +.?�  !د ، داد؛ ه*
م p� �  د را!� /� از  )H ر19 و ,�9`!دا
 ��م 9`!داp� HG  ی� دار/ -� از.��

رI�W$ /� � ا���ب -.  )�ون +.?�  !د ، داد
�)BO در ن �!�)*8�و $�ش  �ا/ �

م p� �- ن داد[� "(� t 6!رو/ �
 /ی� دار/ از  )H ر89;� ا�1 و ,.��
 �8O(�م �!�)p� �  زود �!د را دی� ی
 �م ��.ی� دار/  )�ون .p� HG  از �-

ن داد -� . +ی?، �!اه? �l�د[� � �W$ Hای
م ��.ی� p� !($��8�+ 0;$ BO(�(�!�

6?د  � .  ار/ ., Hدر ای �- �*0. �84�
ایH ا�1 -� ا���ب در   ی?  � +ن $!,� -�د

 �U.0ی8  � ا��8�ار ,� �e �I)� ا�رو
� در ه*ن �08� �]? و;. �8O(�(�!�
ن د�8ورد ;e 6? +ن �#*) �- Bح?/ ه
 �e �- 1�/ دا�86 ا�یLCه/ ا�4ر �
�  � +ن اذ(ن �دو�1 و �e دH*6 ، ه*

 �ایH.دار�?;    A^  ?ا���ب 6!رو/ �!ی ،
 �*#) BO(�ایH ح�)�1  !د -� �!�)

?6  �  .ا.4ن LCی� .

� رو�)� ) ٢�!;- r��G� ر(O  /(9.
 Hدر ای �8O(��� از  HG ا���ب �!�)
 �  �;8=. �*8O(� ر  #�4 از![-
8� ح-B  � رو�)� ، Cس ��2 دار/ دو.��
�)BO در ایH -]!ر (�!� 1O46 از

ی� دار/ . ��8 ا�1 ��.�� B8O(�
ل از � /8� در رو�)� -� �ل ه�دو
��ف ح-*)H +ن -]!ر و ,)�� �!اران 
6ن در ��ا�� ,0ن و هH(;e B از ��ف 
 �*8O(� ان!;) �  ��-!$� ا�?ی]

?6 � زد� ., �8O(�، در درون  �!�)
حصر/ -� دور �!د -])?�  !د 6Y^!ر 

� � را C�ورش داد�  !د -�  ' �!ط �!ده
 �!#, Hی�$ X(;6 و X(�و �، ه�ج و .�,
ی� دار/ را از �!د  �وز .�� �U., /ه

� را . داد'(9. ، �8�ی� دار/ دو.�� Hای
�#t -�د -� و�X و ح�ص $*�-" ��.ی� و 
�!د ا�?وز/ ��یX و  )�ح*�� اش +ن را 
0ن , /(9. Hی�ف $!^. �  S6 � 

  .$=?ی� -�د� ا�1

  :زی��+یس ه�

� در +.�ی4 ، د(*) =� /ر -��  �دار/ ه
 / ار,ع .�ی� ه  1�� ��دو ه/ ا�C
� ه و د-8� ه/ ر6!� ���  � در. �J

 �8��� ه;��9:  � (I)� ، ه"ی;� ه/ در.
L_ �ا/ دو�1 و ی 6�-1 ه/ ) رو/ -

 د .� -;;? و .)#)!ن هWای � )*� �ص!�
� را  � ,)<  �J /دYر C!ل +ن ه"ی;� ه

�  .  ز�;?.

رت (**)  =)"�در .!رد " C!ل �)
� ح�� از (?م �!�J�(_ /در+.?ه
ت  � دو�1 -�  � ا��Gح  � (�C�دا�1 .
�!ن و .^�)�� در 9�م J B[e دور از

در . ��?ی;� �!رت .� I)�د،  4ر .� رود
 Y!*U. ��!�J �(_ /ایH ,!ر در +.? ه
ر و حLف - H(ا�!J /(?م ح�� ح?ا�J ه

�� ،  � �!رت �!د ه� �e ."ای!*[. /
.  )]8�/ �ص)< �ح< -ر .� 6!د

0c�ر+� ���   

? Z٢٠٠٩ �وری  
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 در شهر G - 20 نشست 2009در روز پنجشنبه دوم اپريل 

برخالف ادعاهاي سران ( بدون آنكه بتواند ،لندن انگلستان

راه حلي براي حل بحران مالي ) كشورهاي شركت كننده

 تشكلي است G - 20. ان رسيدكنوني ارائه دهد، به پاي

 19كه از وزراي اقتصاد و مديران بانكهاي مركزي 

كشور صنعتي دنيا و اتحاديه اروپا تشكيل شده و برخي از 

نشست هاي آن نيز در سطح روساي جمهور و نخست 

كه كشورهاي عضو آن (اين تشكل . وزيران انجام ميشوند

يد  درصد تول85داراي دو سوم جمعيت جهان، بيش از 

 درصد تجارت جهان را در 80و بيش از ) 1(ناخالص ملي

هدف خود را همكاري و مشاوره در زمينه ) بر مي گيرند

  .سيستم مالي و اقتصاد بين الملل اعالم كرده است

 كه سران آمده است G - 20 صفحه اي 9در قطعنامه 

ضرورت دست "كشورهاي شركت كننده در رابطه با 

ين الملل حول ارزشها و اصول يافتن به يك توافق جديد ب

كليدي كه فعاليتهاي اقتصادي مفيد و دوام دار را در 

در نشست  متفق القول بوده، و "سطح جهان ترويج كند

ميمات پراهميت اقتصادي در كمال تفاهم و تص"لندن 

همكاري اتخاذ شده كه منجر به تسريع پروسه رفع بحران 

قتصاد بين الملل اقتصادي كنوني و ايجاد نظامي نوين در ا

    ".خواهد شد

  اما نگاهي به متن اين قطعنامه به روشني نشان ميدهد كه

از هرنوع راه حل عملي براي رفع نه تنها  سند مزبور

بلكه مسائل اقتصادي در بحرانهاي جاري تهي مي باشد، 

آن به شكلي بسيار مبهم مطرح شده كه نمايانگر تالش 

ف نظرات قدرتهاي فراواني براي پنهان كردن اختال

با چگونگي برخورد با بزرگ سرمايه داري در رابطه 

مسائل اقتصادي و مالي و بحران اقتصادي كنوني مي 

درواقع دولتهاي امپرياليستي  نه تنها نتوانستند از . باشد

 به اتحاد و همكاري براي غلبه بر G-20طريق نشست 

د بحران دست يابند كنند، بلكه اختالفات عميق و متعد

  . هم  فاش شدند آنها بيشتراز گذشته

يكي از انتظارات تحليل گران اقتصادي از نشست اخير 

20 - Gسرمايه هاي   اقداماتي در رابطه با از حل مشكل

حتي در (ما اين نشست در اين رابطه ا. بود)2(مسموم 

نيز موفقيتي نداشت و فقط به اين اكتفا ) ظاهر و زبانأ

 - 20ه هاي مسموم در قطعنامه سرمايشده كه در رابطه با 

G گفته شود كه هر كشور عضو بايد تالش كند كه 

 را هرگونه اقدام الزم براي حفظ اعتبارات جاري خود"

  ".انجام دهد

 تحليلگران اقتصادي و حركت ديگري كه برخي از

 انتظار داشتند، تصميمگيري G -20 محافل سياسي از 

از صنايع حمايت "قاطعانه اي در رابطه با سياست 

اما در اين رابطه نيز بطور مبهمي اظهارنظر .  بود"داخلي

 آمده است كه دولتهاي G - 20در قطعنامه  شده و 

تالش ") بدون هيچ نوع تضمين عملي(شركت كننده 

 را ميكنند كه سياستها و مقررات حمايت از صنايع داخلي

در رابطه با بي تأثير بودن چنين . "در پيش نگيرند

به عنوان مثال (ايد گفت كه بارها پيش از اين مصوباتي ب

نيز چنين قولي ) 2009 نوامبر 17 در G - 20 در نشست 

توسط اين كشورها داده شده بود كه عمأل ناديده گرفته 

ر عضو اين نشست سياستهاي حمايت  كشو17عمال شد و 

  . از توليدات داخلي خود را افزايش هم دادند

، دولتهاي شركت كننده از مدتها پيش از نشست اخير

طرحهاي متفاوتي را به عنوان راه حلهاي خود جهت رفع 

بحران مالي، به قصد تصويب در نشست لندن تدوين 

 "محركهاي مالي"به عنوان مثال طرح . كرده بودند

توسط دولتهاي امريكا و انگليس 

نظارت جهاني "پيشنهاد شد و طرح 

 طرح پيشنهادي "بر موسسات مالي

دولتهاي اروپايي به گروهي از 

. سركردگي آلمان و فرانسه بود

دولتهاي شركت كننده در نشست 

لندن نتوانستند حول هيچكدام از 

دولت . اين طرح ها به توافق برسند

كه هميشه هرگونه كنترل (امريكا 

) بر سيستم بانكي خود را رد كرده

 دولتهاي اروپايي طرح از تصويب

با اين حال، براي . جلوگيري كرد

خالي نبودن عريضه در قطعنامه لندن در رابطه با طرح 

هر كشور عضو بايد تالش كند كه "مزبور گفته شده كه 

خود را نيرومند و سيستم نظارت بر بانكها و موسسات 

    ". مؤثر نگه دارد

افزايش (دولت امريكا براي تصويب طرح خود 

 "اوباما". تالش و پافشاري زيادي كرد) محركهاي مالي

 "گوردن براون"كه همراه با ( جمهور امريكا رئيس

نخست وزير انگليس در يك كنفرانس مطبوعاتي پيش از 

اعالم كرد كه ) برگزاري نشست لندن شركت كرده بود

دولت امريكا از ديگر كشورهاي عضو ميخواهد كه 

دنيا . محركهاي مالي جديد و گسترده تري را تهيه كنند"

. وان موتور اصلي بشناسدعادت كرده كه آمريكا را به عن

اما هدف ما اين است كه دولتهاي ديگر نيز نقش خود را 

   ".در رفع بحران اقتصادي ايفا كنند

به سركردگي آلمان و (رتهاي اروپايي بخشي از قد

كه سياستهاي اقتصادي دولت امريكا و موسسات ) فرانسه

مالي اين كشور را عامل بحران اقتصادي اخير مي دانند، 

امريكا در اين زمينه مخالف بوده  با طرح و خواسته يدأشد

در نشست اتحاديه . و از تصويب آن جلوگيري كردند

 در بروكسل كه درواقع نشست 2009 مارچ 20در (اروپا 

)  لندن بودG - 20مقدماتي اتحاديه اروپا براي نشست  

اين قدرتها دولتهاي عضو اتحاديه اروپا را تشويق كرده 

اضاي دولت امريكا براي افزايش بودند كه  با تق

 اين نشست تقاضاي در. محركهاي مالي مخالفت كنند

دولت آلمان و فرانسه براي ايجاد مقررات جديد و 

 به تصويب "افزايش كنترل در بازار سرمايه هاي مالي"

پيش از اين نيز در نشست وزراي اقتصاد كشورهاي . رسيد

 سال  مارچ15 و 14در (در انگلستان  G -20عضو 

اختالفات روبه رشد ميان دولت امريكا و ) جاري

  

  در نشست قدرتهاي 

   در لندن  سرمايه داري

  چه گذشت؟
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كشورهاي اروپايي، و تالش دولت آلمان براي ايجاد يك 

( جبهه اروپايي در مقابل فشارهاي دولت امريكا 

مبني بر وادار كردن دولتهاي اروپايي به تزريق 

بيشتر به داخل اقتصاد سرمايه هاي مالي هرچه 

 بروكسل در نشست. برمال شده بود) جهاني

به عنوان سياستي كه (افزايش محركهاي مالي 

تنها كمكهاي مالي . رد شد) به زيان اروپا است

كه توسط اتحاديه اروپا به تصويب رسيدند، 

به كشورهاي اروپاي (افزايش وام اتحاديه اروپا 

  ميليارد 50تا سقف ) شرقي عضو اتحاديه اروپا

 صندوق  ميليارد يوروئي كمك به75يورو، و افزايش 

 اشاره به اين مصوبات بود كه با. بين الملل پول بود

دولتهاي آلمان و فرانسه اعالم كردند كه در نشست لندن 

20 - G نيز خارج از مصوبات اتحاديه اروپا قدم 

يك هفته قبل از ( مارچ 25در . برنخواهند داشت

رئيس اتحاديه اروپا از سياست مالي ) G -20نشست

حمايت از " كرد و گفت كه سياست امريكا شديدأ انتقاد

قدم برداشتن به سمت " دولت امريكا "صنايع داخلي

 و تكرار اشتباهات دوره افت عظيم اقتصادي در "جهنم

بسياري از اعضاي اتحاديه اروپا نيز .  است1930دهه 

 "زورگويانه"سياستهاي مالي دولت امريكا را تاكتيكهاي 

  .ناميدند

يستها بر سر چگونگي سياستهاي با اينكه اختالفات امپريال

مالي و اقتصادي در سطح بين المللي، اختالفاتي عمده و 

تعيين كننده هستند، اما امپرياليستها در نشست لندن تالش 

 اختالفات را از ديد افكار عمومي زيادي كردند تا اين

جهان پنهان نگه دارند و وانمود كنند كه گويا اتحاد و 

مپرياليستي براي حل بحران هماهنگي ميان قدرتهاي ا

. وجود دارد) آنهم گويا به نفع توده ها(اقتصادي جاري 

رئيس جمهور  ("نيكالس ساركوزي"به عنوان مثال 

در مصاحبه ) صدراعظم آلمان ("آنجال مركل"و ) فرانسه

) كه يك روز قبل از نشست لندن برگزار شد(مطبوعاتي 

يكا را تالش كردند كه اختالف نظر خود با دولت امر

 طرح پيشنهادي ناچيز وانمود كنند و درحاليكه خود

را به محض ) افزايش محركهاي مالي(دولت امريكا 

 و حتي از قبل از كنفرانس مطرح شدن رد كرده بودند

 كرده بودند كه در صورت عدم تصويب "تهديد "

 آنها به . خواهند كرد"ترك"پيشنهادات آنها نشست را 

 پرداخته "اهم جهت حل بحرانهمكاري و تف" شعار دادن

براي ايجاد "كه  خواستند G - 20و از دولتهاي عضو 

 G -20زمينه هاي اتحاد و همكاري جهاني در نشست 

برنامه هاي شديدتري را براي نظارت مستقيم مقررات و 

ساركوزي . "بر بانكها و مؤسسات مالي جهان ايجاد كنند

كه اصل ما مي خواهيم "در اين زمينه تأكيد كرد كه 

تعيين مقررات جديد براي نظارت بر موسسات مالي، 

اين ديگر غيرقابل مذاكره . هدف عمده مباحث لندن باشد

 با اين حال، ساركوزي در سخنانش بطور ".است

غيرمستقيم امريكا و انگليس را مسببين بحران اقتصادي 

اما اين . ما كسي را متهم نميكنيم"كنوني دانست و گفت 

يك فرصت تاريخي براي ايجاد يك نظام ) نشست لندن(

نوين بين المللي است و ما نمي خواهيم كه اين فرصت از 

   ".دست برود

 طرح پيشنهادي  صدراعظم المان نيز در توضيح"مركل"

دولت آلمان و فرانسه گفت كه بر اساس اين طرح بايد 

ليست سياه كشورهايي كه بهشت مالياتي محسوب ميشوند 

اسامي "تي عليه آنها ايجاد شود و تهيه شده و مقررا

دولتهايي كه از اين مقررات پيروي نكنند علني خواهد 

ما در نشست واشنگتن به اين نتيجه رسيديم كه هيچ ... شد

مكاني، هيچ مؤسسه اي و هيچ كااليي نبايد بدون نظارت 

صندوقهاي سرمايه هاي مالي بايد . و شفافيت رها شود

ند و مقرراتي در رابطه با مورد نظارت كامل قرار بگير

نظارت بر درآمدهاي مديران مؤسسات برقرار شوند و در 

رابطه با مزايا و پاداشهاي پرداخت شده به آنها 

اگر ما اين مسئله را قبول . محدوديتهاي ايجاد شوند

داريم، بايد ليستي از آنها كه نمي خواهند تحت نظارت 

   ".قرار بگيرند تهيه شود

 ان و فرانسه مي كوشند چنين جلوه دهندگر چه سران آلم

كه گويا سياستهاي مالي و پولي پيشنهادي آنها در جهت 

 اما واقعيت اين است ،حل بحران به نفع زحمتكشان است

 دولتهاي اروپايي با دولت امريكا هيچ ربطي كه مخالفتهاي

به منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان محروم در اروپا 

رمايه داري جهان همزمان با پيشبرد ندارد و دولتهاي س

رقابتهايشان با يكديگر، همچنان در تالش براي پيشبرد 

منافع طبقه سرمايه دار جهاني، سياستهايي را به پيش مي 

برند كه تنها هدفشان تحميل تمام بار بحران اقتصادي 

و توده هاي  موجود بر دوش طبقه كارگر

خواست دولتهاي آلمان و .  است ستمديده

رانسه براي نظارت بيشتر دولتي بر بازارهاي ف

منافع خودشان مالي جهان درواقع در جهت 

 كارگران و است و نه در جهت حفظ منافع

اقشار محروم جامعه و يا نجات كساني كه خانه 

هايشان را به سرمايه داران حريص و 

بانكهايشان باخته اند، و كساني كه بيكار شده 

سيستم سرمايه داري و قرباني بحران هاي مالي 

امپرياليسم آلمان و فرانسه تنها به دنبال حفظ . شده اند

وال (منافع طبقاتي خود در مقابل بازار بورس آمريكا 

مهمترين مراكز سرمايه (و بازار بورس لندن ) استريت

درنتيجه هدف قدرتهاي اروپايي . هستند) هاي مالي جهان

 كه خود را به اين است) و در رأس آنها آلمان و فرانسه(

عنوان قدرت امپرياليستي عمده اي در مقابل امريكا و 

  .انگليس تقويت كنند

 براي موفقيت آميز نشان دادن نشست لندن G-20سران 

حتي به شكل مسخره اي به انتشار اخبار دروغ نيز دست 

به عنوان مثال از طريق برخي از رسانه ها شايع . زدند

- 20نشست دوم اپريل كردند كه گويا يكي از مصوبات 

G تريليون دالري بوده 1·1  يك بسته محركهاي مالي 

اما تعدادي از رسانه ها نادرست بودن اينگونه اخبار . است

 "فايننشيال تايمز"به عنوان مثال روزنامه . را فاش كردند

شكست "با دروغ خواندن شايعه مزبور نوشت كه ) لندن(

ننده  براي سران كشورهاي شركت كG -20نشست 

نخست  ("گوردون براون"بوده كه آنقدر غير قابل هضم 

براي پنهان كردن اختالفاتي كه به عدم ) وزير انگلستان

ه پخش تصويب هر طرح و برنامه عمده اي منجر شد، ب

  ". مبادرت نمود)ايجاد شايعات(ري ارقام نجومي يك س

 تريليون دالري 1·1حتي اگر ادعاي بسته محركهاي مالي 

ت داشت، نميتوانست درماني براي بحران هم واقعي

كه تنها در سال گذشته منجر به بيش از (اقتصادي كنوني 

)  تريليون دالر ضرر اقتصادي در سطح جهان شده50

 تريليون دالري 12·8حتي كمكهاي مالي . محسوب شود

نسته است ور تاكنون نتوادولت امريكا به بانكهاي اين كش

  .   را كاهش دهدتأثيرات بسيار گسترده بحران

با هدف  (G-20يكي ديگر از تالشهاي عوامفريبانه سران 

اين است كه گويا ) پنهان كردن شكست نشست لندن

 ميليارد دالر 1000دولتهاي شركت كننده در اين نشست 
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بازارهاي در (براي كمك به كشورهاي در حال توسعه 

 صندوق بين المللي پول  پرداخت خواهند به) حال رشد

 اما هنوز اعالم نشده كه اين كشورهايي كه قرار .كرد

- 20است اين پول را پرداخت كنند كدام يك از اعضاي 

G هستند و هر كدام چه مبلغي پرداخت خواهند كرد .

 ميليارد دالر 100آنچه كه تاكنون قول داده شده شامل 

 ميليارد 40 ميليارد دالر اتحاديه اروپا و 100توسط ژاپن، 

و هنوز معلوم نيست كه بقيه .  مي باشددالر توسط چين

عالوه بر . اين مبلغ نجومي  چگونه تأمين خواهند كرد

 اينگونه قول و اين، تجربه نشان داده كه هيچكدام از

و هر كمكي . قرارهاي امپرياليستها عمأل اجرا نمي شوند

به ) به نام كمك به انسانهاي محروم جهان(هم كه 

عه نيافته منتقل شده، تنها كشورهاي در حال توسعه و توس

براي كمك به دولتهاي فاسد و دست نشانده و وابسته به 

و امپرياليستها بوده تا شايد بتوانند به عمر خود بيافزايند 

با سركوب هر چه بيشتر مردم محروم و معترض شرايط 

  .تداوم سلطه امپرياليسم را مهيا كنند 

به ( G - 20حتي اقداماتي چون تصميم اخير  نشست 

صندوق بين "عنوان مثال اينكه تصويب شده است كه به 

 ميليارد دالر 250 اجازه داده شود كه معادل "المللي پول

نيز تنها ) حق برداشت از ارز مخصوص خود داشته باشد

به نفع طبقات سرمايه دار و دولتهاي حامي آنها بوده و 

   .بيكاران نخواهد كردارتش فزاينده و  كمكي به كارگران

 در لندن G -20نشست اخير نكته ديگري كه در رابطه با 

بايد گفت اين است كه اين تنها باري نبود كه شاهد 

با هدف (شكست اقدامات قدرتهاي جهان سرمايه داري 

ادعايي ايجاد تفاهم و يافتن راه حل براي رفع بحران و 

تاكنون همه اقدامات . بوده ايم) كنترل اوضاع جهان

اي كنترل بحران مالي جاري با شكست امپرياليستها بر

به عنوان مثال دولتهاي فرانسه و آلمان . روبرو شده است

 ايجاد كردند "مجمع امنيت مالي"اخيرأ مجمعي را به نام 

 "هيئت استحكام مالي"كه پس از مدتي اسم آن را به (

تغيير دادند و چين و هند و برزيل را نيز به عضويت آن 

ند كه توسط آن سيستمي را براي و تالش كرد) پذيرفتند

كه معتقداند (نظارت بين المللي بر بانكها و موسسات مالي 

بحران اقتصادي جاري نتيجه فعاليتهاي مالي كنترل نشده 

اما اين هدف نيز به دليل . ايجاد كنند) اين موسسات است

  . اختالفات كشورهاي عضو عملي نشد

ايي از سياست يكي از ريشه هاي نارضايتي دولتهاي اروپ

مالي دولت امريكا اين است كه تكيه دولت امريكا به 

كه عمأل (دريافت وام هاي كالن از بانكهاي خارجي 

تريليونها دالر منابع مالي جهان را به داخل سيستم بانكي 

منجر به كمبود اعتبارات جهاني ) امريكا سرازير كرده

راي شده و درنتيجه دولتهاي اروپايي قادر نيستند كه ب

تخفيف فشارهاي اقتصادي خود از سرمايه هاي مالي بين 

با سوءاستفاده از (دولت امريكا .  استفاده كننديالملل

تالش دارد كه بسته ) موقعيت ويژه دالر در اقتصاد جهاني

هاي محركهاي مالي را از طريق فروش اوراق قرضه خود 

در شرايط (در بازارهاي جهاني تأمين كند و اين مسئله 

بود شديد اعتبارات و امكان وقوع تورم هاي دوره اي كم

براي بستانكاران امريكا ) و نوسان شديد در ارزش دالر

دولت امريكا . نتايجي فاجعه آميز به بار خواهد آورد

 درصد 30باتوجه به اينكه بازار سرمايه هاي مالي حدود (

درآمد سرمايه داران بزرگ اين كشور را تشكيل مي 

ر تهيه بسته كمكهاي مالي فوق العاده، عالوه ب) دهد

كمكهاي مالي بسيار بزرگتري را به بازار بورس امريكا 

كرده كه به افزايش بدهي هاي دولت امريكا منجر 

دولتهاي اروپايي اين اقدامات دولت امريكا . خواهد شد

را تالشي براي انتقال فشار بحرانهاي مالي كنوني به 

عالوه بر اين .  دانندكشورهاي اروپايي و آسيايي مي

اخيرأ دولت امريكا به منظور پرداخت بدهي هاي جديد 

دالر در حجم زياد اقدام ) بدون پشتوانه(خود به چاپ 

كرده كه به عنوان يك عمل نهايتأ تورم زا نارضايتي 

از طرف ديگر، . قدرتهاي اروپايي را برانگيخته است

ي دولت عملكردهاي مالي دولت امريكا نگراني و نارضايت

 تريليون دالر سرمايه هاي ارزي 2كه ارزش بيش از (چين 

را ) آن درصورت سقوط ارزش دالر سقوط خواهد كرد

  . نيز برانگيخته است

واقعيت اين است كه بحران اقتصادي جاري هنوز ادامه 

خواهد داشت و ميليون ها نفر را در جهان به بيكاري و 

د فاجعه آميز ابعا. فقر و فالكت بيشتري خواهد كشاند

از افزايش تعداد بيكاران گرفته تا (نتايج اين بحران 

 كه پيش -  مرگ و مير كودكان در اثر گرسنگيافزايش

 هزار نفر خواهد 400بيني شده در سال جاري بيش از 

تجارب .  استاورنكردني بودهبسيار عظيم و ب) بود

بسيار تاريخي نشان داده اند كه بحرانهاي بزرگ اقتصادي 

مل است كه به يك بحران سياسي عميق در سطح محت

تمام حركتها و ادعاهاي سران دولتهاي . جهان منجر شود

كه وانمود ميكنند كه گويا تالشهاي آنها (امپرياليستي نيز 

عكس العمل اين دولتها ) در جهت منافع توده ها مي باشد

 سياسي داخلي اين - در مقابل شرايط بحراني اقتصادي

هراس آنان از رشد بحرانهاي  دهنده كشورها و نشان

در شرايطي . اجتماعي عليه سيستم سرمايه داري مي باشد

 پيش بيني "سازمان همكاري و توسعه اقتصادي"كه 

 درصد و 5·3كرده كه در سال جاري اقتصاد آلمان 

 درصد و اقتصاد اروپا درمجموع بيش 3·3اقتصاد فرانسه 

يكاري در  درصد كاهش خواهد داشت و ميزان ب4از 

بهتر مي توان .  درصد خواهد رسيد10اروپا نيز به بيش از 

وي  مرتبأ .  را فهميد"ساركوزي"ادعاهاي دالئل امثال  

سرمايه داري سبك "تالش كرده خود را مخالف 

 معرفي كند اما در واقع امثال او  به " امريكا-انگليس

دليل رشد بحران اقتصادي و افزايش تنش هاي اجتماعي 

رانسه و ديگر كشورهاي اروپايي از اين تنشها به در ف

   .وحشت افتاده اند

با اينكه بسياري از دولتهاي صنعتي جهان به تزريق بسته 

نه تنها هاي مالي كالني به موسسات مالي پرداخته اند، 

چيزي از اين كمكهاي مالي به كارگران و كارمندان جزء 

رگران در اين موسسات داده نميشود، بلكه برعكس كا

تحت فشار قرار گرفته اند كه بيشتر كار كنند و مزد 

زمان اخراج شدن نيز حقوق و كمتري دريافت كنند و در 

مردم هر روزشان را در ترس و . مزايايي دريافت نكنند

در . نگراني از بيكاري و فقر و بي خانماني مي گذرانند

اثر بحرانهاي جاري تريليونها دالر از سرمايه هاي مالي 

  يعني ثروت صاحبان سرمايه هاي.هان نابود شده اندج

جهان تقريبأ نصف شده و تمام تالش دولتهاي اروپايي و 

از بابت تشديد غارت و چپاول امريكا اين است كه چطور 

 جبران اين ضررها راطبقه كارگر و توده هاي ستمديده 

كنند و بار بحران را به دوش زحمتكشان و محرومان 

اكثر جمعيت كشورهاي جهان از آنچه كه . جهان بياندازند

در دنياي سرمايه داري ميگذرد ناراضي و خشمگين 

در ماه هاي اخير مبارزات كارگري در فرانسه . هستند

در يونان و كشورهاي اروپاي . شديدأ گسترش يافته اند
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شرقي نيز تظاهرات و اعتصابات كارگري روز به روز 

  .افزايش مي يابند

از شخصيتهاي برجسته بورژوازي نشان اظهارات بسياري 

دهنده نگراني و هراس آنها از نتايج وخيم بحران 

رئيس  مارچ 23به عنوان مثال در . اقتصادي كنوني است

صندوق بين المللي پول در نشست سازمان جهاني كار در 

وضعيت اقتصادي جهان بسيار وخيم "ژنو اخطار داد كه 

اجتماعي منتهي است و ممكن است به جنگ و شورشهاي 

 او اين سخنان را در زماني بيان ميكند كه ".شود

اختالفات ميان قدرتهاي سرمايه داري حول خط مشي 

سازمان جهاني كار نيز . اقتصادي هر چه بيشتر شده است

 پيش بيني كرد كه در سال جاري حدود 2009در ژانويه 

اما روند .  ميليون نفر در جهان بيكار خواهند شد50

 قيمتها و بيكاري و فقر در جهان در چند ماه افزايش

گذشته با شتاب بيشتر از آنچه كه پيش بيني شده جريان 

 در اوايل سال جاري صندوق بين المللي پول. داشته است

پيش بيني كرده بود كه پس از پنجاه سال براي اولين بار 

اما . اقتصاد جهان به مقدار يك درصد سقوط خواهد كرد

ماه از اين پيش بيني، رئيس صندوق  3پس از گذشت 

سقوط اقتصاد جهان خيلي "جهاني پول اقرار كرد كه 
 و او بيشتر "بيشتر از مقدار پيش بيني شده خواهد بود

 "مخالفت و نارضايتي توده ها"نگران نتايجي است كه 

در چنين موقعيت بحراني اي به "عليه طبقه سرمايه دار 
  . "بار خواهد آورد

 ميان امپرياليستها وجود دارد منعكس كننده اختالفاتي كه

تضادهاي بنيادي سيستم سرمايه داري جهاني است كه 

هدف اصلي هر . درنتيجه بحرانها نيز عميقتر شده اند

كدام از دولتهاي شركت كننده در نشست اخير نيز حفظ 

منافع طبقه سرمايه داري است كه اين دولتها نماينده و 

 درنتيجه اختالفات ميان اين .حافظ منافع آنها هستند

دولتها به خاطر وجود تضاد منافع ميان طبقه سرمايه دار 

كشورهاي مختلف است و دستيابي به راه حل مشتركي 

كه بتواند بحران اقتصاد جهاني را حل كند براي آنها 

  .بسيار دشوار است

اما طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان تحت ستم در جهان 

. اقعي براي وضع موجود هستندخواهان آلترناتيوي و

نگاهي به نظرخواهي هاي اخير در كشورهاي مختلف، 

به عنوان مثال در . وجود اين واقعيت را ثابت مي كند

كه مرتبأ و بطور گسترده عليه سوسياليسم (كشور آمريكا 

طبق نظرخواهي هاي مختلفي كه اخيرأ ) تبليغ مي شود

 20ود بيش از انجام شده، در نتيجه شرايط اقتصادي موج

به عنوان راه حلي براي (درصد از مردم به سوسياليسم 

 درصد طرفدار 53. (متمايل شده اند) وضع موجود

 جالب است) نظري نداشته اند  درصد27سرمايه داري و 

كه گفته شده كه اين نظرخواهي ها بدون دادن هيچگونه 

توضيحي در مورد سوسياليسم به افراد شركت كننده، 

يعني اگر سطح آگاهي توده هاي جامعه . ه استانجام شد

غاتي ضد كه مرتبأ توسط بمبارانهاي تبلي(امريكا 

باال برود، تمايل به ) تشوي مغزي مي شوندشسكمونيستي 

  . سوسياليسم خيلي بيشتر از آمار فعلي خواهد بود

  : ز\��+\س
  

توليد ناخالص ملي مجموع فعاليتهاي اقتصادي است )1(

شور انجام ميشود و مقدار آن با كه در داخل يك ك

  :استفاده از فرمول زير بدست مي آيد

مخارج + مصرف عمومي جامعه =  توليد ناخالص ملي "

صادرات + مجموع سرمايه گذاري ها + و مصارف دولتي 

   "منهاي واردات

 نامي است كه به سرمايه هاي "سرمايه هاي مسموم")2 (

 در حد بسيار مالي بخصوصي داده شده كه ارزش خود را

زيادي از دست داده اند و در اثر عدم وجود بازار فعالي 

اين سرمايه . براي عملكرد آنها، غيرقابل فروش شده اند

ها نقش عمده اي در ايجاد بحران اقتصادي اي كه در 

 به اوج 2008و در نيمه دوم ( شروع شد 2007آگوست 

  ايفا كردند) خود رسيد

�٢٠٠٩�ی7 ��رچ .

  كردستانوروز خونين در ن

گرامي باد خاطره تمامي جانباختگان خلق دالور كرد كه در 

جريان هجوم ضد خلقي نيروهاي سركوبگر رژيم وابسته به 

 58امپرياليسم جمهوري اسالمي به سنندج در فروردين سال 

به مقابله با اين رژيم پرداخته و در راه دفاع از خواستهاي 

ردستان يعني آزادي و برحق توده هاي ستمديده ك

 !خودمختاري جان دادند

  تركمن صحرانوروز خونين در 

گرامي باد خاطره همه شهداي بخون خفته خلق ستمديده 

 در جريان جنگ گنبدبه 58تركمن كه در نوروز خونين سال 

خاطر دفاع از شوراهاي انقالبي و حق حاكميت خويش 

توسط ارتش ضد خلقي و سپاه پاسداران سرمايه به خاك و 

ن غلطيدند و چهره جنايتكار رژيم مزدور جمهوري خو

 !اسالمي را هر چه بيشتر افشا ساختند

  

 !حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست
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گفت درست بود و وي در  ات موجود تاكيدكننده آن هستند كه آنچه ماركس ميواقعي

 مجموع درآمد 2005دهد كه در سال  آمار نشان مي). و هست(آنچه مي گفت محق بود 

 فرد كه در ليست ثروتمندترين افرد جهان باالترين مقامها را به خود اختصاص داده 500

اسلحه ! نفر فقيرترين انسانهاي جهان بوده است ميليون 416بودند، بيش از مجموع درآمد 

داري  سرمايه. باشند  اين گيتي مي"صنايع"، مواد مخدرو سكس در زمره پردرآمدترين 

بحرانها هميشه پيش از همه  . چيزي جز سوءاستفاده كامل از منابع بشري نيست

  ره آنانترين اعضاي جوامع را به خاك سياه مي نشانند، زنان و كودكان در زم ضعيف

به موجب گزارش كارمندان اداره بهداشت در . بينند هستند كه آسيبي بيش از ديگران مي

 ميليون آسيايي در 20، زماني كه 1990تايلند در دوران بحران اقتصادي آسيا در دهه 

چنگال فقر فرو افتادند ميزان فحشا در ميان كودكان در خالل تنها يك سال افزايشي بالغ 

). "Naomi Kleinنااومي كالين " از "دكترين شوك"از كتاب (داشت  درصد 20بر 

كه يكي از ارگانهاي سازمان ملل متحد (المللي  به موجب گزارشي از سازمان كار بين

شود كه با توجه به بحران اقتصادي موجود ميزان بيكاري در سال  بيني مي پيش) است

شود  گزارش همزمان خاطرنشان ميدر اين .  درصد برسد1،7 درصد تا 6،3 به بين 2009

در . رود ميزان بيكاري در سطح  جهاني در سال آينده از اين هم باالتر برود كه گمان مي

كار خود را از  ممكن است   نفر اعالم شده است كه100000شش ماه اخير در سوئد به 

بيكاري با باال رفتن ميزان .  درصد رسيده است8همزمان ميزان بيكاري به . دست بدهند

براي اثبات اين گفتار كافي . شود حقوقهاي پايين آسانتر ميتحميل داران  براي سرمايه

است كه خواننده را به پيشنهاد سنديكاي فلزكاران رجوع دهم كه در آن اين اتحاديه 

  .تر از گذشته شده است حاضر به قبول حقوقهايي پايين

  

  

كه مرحله برسد تواند به اين  كنوني مي بحران ،المللي كار به موجب گزارش سازمان بين

درآمدي )  ميلياردانسان4،1و به عبارت ديگر بيش از ( درصد از تمامي كارگران 45

اين به آن معناست كه بسياري از كارگران داراي . كمتر از دو دالر در روز داشته باشند

  . واهد داددرآمدي خواهند بود كه حتي كفاف تهيه حداقل معشيت ضروري را به آنان نخ

  

 ميليون نفر به تعداد افرادي كه در 44سال گذشته به دليل افزايش بهاي مواد خوراكي 

 2009رود كه اين سرنوشت در سال  انتظار مي. كنند افزوده شد زير خط فقر زندگي مي

 تا 2009برآورد شده است كه در خالل سالهاي .  ميليون نفر ديگر را بگيرد53گريبان 

 نفر به تعداد نوزادهايي كه طعمه مرگ 400000 تا 200000ين  هر سال ب2014

  . شوند افزوده شود مي

  
هاي مراكز توليدي روشن مي شود كه كارگران چه سود  در حاليكه با نگاهي به حسابرسي

به عنوان مثال هر يك از كارگران بزرگترين . بيكراني به جيب سرمايه داران مي ريزند

 ميليون كرون در طول سال به وجود 2 سودي معادل با 2006شركت معدن سوئد در سال 

  !آورده است

  

 سال اخير درجه استثمار كارگران افزايش پيدا كرده 20در دوران اوج ليبراليسم نو در 

 به چاپ رسيده است در "كار روز"به موجب گزارشي تحقيقي كه در نشريه . است

ارگر به كارخانجات سوئد  ميزان متوسط سودي كه از قبال كار هر ك1998سال 

 كرون 268000 به 2006اين مبلع در سال .  كرون سوئد بود146000رسيد، بالغ بر  مي

بنابراين ميزان سودي كه در سوئد در هر سال از قبال كار كارگران به . رسيده بود

  ! درصد داشته است84 سال افزايشي بالغ بر 7رسد در خالل  كارخانجات مي

  ".داري، خود سرمايه است توليد سرمايهسد واقعي در راه "
  

داري به مثابه يك سيستم توليدي، تنها شديداً غيرعادالنه نيست بلكه اين سيستم  سرمايه

در اين سيستم كاال نه به دليل نيازي اجتماعي بلكه تنها به . كند چندان هم خوب كار نمي

ريق مالكيت خصوصي داري كه از ط سرمايه. خاطر به وجود آوردن سود توليد مي شود

، سيستمي ناهنجار با )فئوداليسم(صنعت را تكامل بخشيد، خود نتيجه رشد توليد سرفي 

در خالل صد سال اخير توليد . باشد هايي گوناگون مي هايي مانند گمرك و هزينه پديده

توان  در اين ميان مي: بهاي اين امر اما بسيار سنگين بوده است.  برابر شده است18جهاني 

ستم تحميل شده است، بحرانهاي پياپي، خونريزيها و  هاي تحت ز زجري كه به تودها

 از جمله دو جنگ جهاني و آسيب بسيار به محيط زيستي مشتركمان نام  وجنگهاي بسيار

  .برد

  

داران  اي است براي نشان دادن اين واقعيت كه سرمايه  واژه تازه"گذاري فرا از حد سرمايه"

رقابت موجود در . باشد  رسيدند كه بسيار بزرگتر از خواست بازار ميبه توانايي توليدي

گذاري بيشتر در پروسه توليد است، تا به اينگونه بتوان  بازار همواره طالب سرمايه

اما . تري توليد كرده و به بازار فرستاد كاالهاي هر چه بيشتري را به بهاي هر چه پايين

به همه جا رسوخ كرده و باعث پايين رفتن پيشرفتهاي تكنيكي پس از مدت كوتاهي 

هاي  ساخت و عرضه تلفندر العاده  مثالي بر اين امر پيشرفت خارق. شود قيمتها در بازار مي

ها منجر  تكنيك برتر از سويي به عرضه امكانات هر چه بيشتر در اين تلفن. همراه است

تر آورده  ا پايين و پايينشده و از سويي ديگر مكانيسمي را ايجاد كرده كه بهاي آنها ر

  .است

  

اند به  گذاري بيش از حد دست زده ها به سرمايه داران در برخي از شاخه اين امر كه سرمايه

به عنوان نمونه صنعت . ها منجر شده است  در اين شاخه"توانايي توليد بيش از حد"

ن بيشتر از  ميليو34كند، ميزاني كه   ميليون ماشين توليد مي94سازي هر سال  ماشين

اين رقم نمايانگر ! توان به فروش رساند شود مي بيني مي تعداد ماشينهايي است كه پيش

بديهتا نه آن توليد و نه اين ! سازي بيش از حد الزم است  كارخانه اتومبيل100وجود 

 امروز كارخانه .اند ريزي نشده فروش هيچكدام بر اساس نياز انسانها تعيين و برنامه

 داراي ارزشي اجتماعي است كه در اين واقعيت مستتر است كه "ساب" سازي ماشين

داري اين امر به خودي خود  كنند اما از ديد سودجويانه سرمايه هزاران نفر در آن كار مي

در . داراي ارزشي نيست و تنها در زماتي ارزشمند است كه كارخانه سود كافي بدهد

  .توانند بيش از حد موجود باشند وي كار ميداري كاال و نير  كور و پوچ سرمايه"منطق"

  

تجارت دچار ":  به توصيف نكشيده است؟"دورينگ آنتي"آيا انگلس اين وضع را در 

شود، بازار سرشار از كاالست، توليدات بدون آنكه بتوانند به مصرف برسند  تراكم مي

ها از كار  رود، كارخانه مي شود، اعتبار از بين شوند، پول ناپديد مي به ميزاني باال انبار مي

  :در باره بحران اقتصادي نظام سرمايه داري
�%، "�ر زی�د، ��دR%، ��4+ا�%، -A+�  و �'+ط ا-&Y% در R�د��)ن ��وت د"c�(� د��)ن�R 	�$J� �� �,Y Xر ی

  ."Y,� دیW� ا� 
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هاي كارگر فاقد مواد غذايي هستند و اين در حالي است كه  ايستند، انبوه توده بازمي

  ".آيد ورشكستگي پشت ورشكستگي مي. اند آنها بيش از حد مواد غذايي توليد كرده
  

داري همواره در بحران  بايد مطرح شود اين است كه چرا سرمايه پرسشي كه در اصل مي

اما براي . شود داري مي اي است كه سد راه بحران در دوران سرمايه مصرف پديده. است

 ماشين "روغن" ،اعتبار. اينكه اين نسخه موثر باشد بايد مصرف همواره در حال رشد باشد

اما اعتبار خود به ريسك در مصرف و . داري براي باال بردن توليد و مصرف است سرمايه

دهي  اجراي سياست وام. گردد توليد باز هم بيشتر منجر مي فههاي كالن و اضا توليد، بدهي

هر چه بي بند و بارتر در مقياسي وسيع يكي از داليل عمده بحران اقتصادي امروز است 

 آغاز شده و سپس دامنه آن به بازار 2007كه با تركيدن بادكنك بازار مسكن در تابستان 

 روزولت نبود كه توانست "توزيع نوين"اين سياست .  كشيده شد2008مالي در سپتامبر 

 آن "ارمغانهاي" چيره آيد، اين جنگ جهاني دوم با برخي از 1930بر بحران بزرگ دهه 

از جمله انهدام و تخريب كامل بود كه بازارهايي تازه به وجود آورده و توانست بازسازنده 

داري  ي سرمايه و گامهاي چين به سو1991سقوط بلوك شرق در سال . داري گردد سرمايه

 باز "ليبراليسم نوين"تر بازار آزاد تحت نام  درهاي بزرگي را براي چاپيدن هر چه پر دامنه

  .كردند

  

اند، آنچه بايد كرد تغيير دادن  ها تنها جهان را به اشكال گوناگون تقسير كرده فيلسوف"

  ".آن است
  

اي كه شديدتر از  ست، لرزهداري به لرزه افتاده ا بار ديگر جهان از بحران سيستم سرمايه

نگاران و اقتصاددانان هر چه بيشتر  ترين روزنامه راستي اين روزها حتي دست. گذشته است

گر  كنند كه او را به يك تحليل دهند، اما آنان همزمان تالش مي به ماركس رجوع مي

  .اقتصادي تقليل دهند

  

رزمش  س و دوست و هممارك. كارل ماركس انقالبي، اما بيش از يك اقتصاددان بود

  .فريدريش انگلس اولين كساني بودند كه سوسياليبسم را به علم ارتقاء دادند

  

داري و در مورد اهميت  امروز آنچه كه آنان براي كشف قوانين دروني  سيستم سرمايه

  .توصيف برخوردار است علم مبارزه طبقاتي از خود به جاي گذاردند از اهميت غيرقابل

  

 عملي،يا به عبارت ماترياليستبراي يك ": ئولوژي آلماني نوشته استماركس در ايد

ديگر براي يك كمونيست، اين اساسي است كه انقالبي در جهان موجود بر پا كند، كه 

  ".هايي كه سد راهش هستند يورش برده و آنها را تغيير دهد در عمل به پديده

  

انقالب با . ت سريع آمادگي داشته باشيمما سوسياليستها بايد همواره براي برخورد با تغييرا

اي است كه زماني كه تضادهاي  گيرد بلكه پروسه خواست و تالش يك فرد صورت نمي

اما تالشهاي افراد در مبارزه . رسد طبقاتي در جامعه به حد مشخصي برسند به انجام مي

 .كننده باشد رسد يا نه، تعيين توانند در اين امر كه آيا انقالب به ثمر مي طبقاتي مي

اي است كه همواره به مبارزه طلبيده شده و از اين طريق كه  بيني زنده ماركسيسم جهان

  . شود تر مي شوند تازه تجارب تازه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و به آن افزوده مي

  

داري كه به همراه ناعدالتي، استثمار و  ها از يوغ سرمايه انقالب براي آزاد كردن توده

باشد، و براي رسيدن به سطح باالتري از جامعه تحت لواي سوسياليسم ضروري  ختناق ميا

  . است

  

خواهيم  ما نمي. ما انقالبي هستيم. ما هدفي پاياني نداريم": قريدريش انگلس نوشته است

  ".قوانيني جاودان براي بشريت ديكته كنيم

  

 "!كارگران جهان متحد شويد"

  لينا وسترلوند

  :توضيح مترجم

 Linaلينا وسترلوند "اين ترجمه آزاد دربرگيرنده بخشي از نوشته 

Westerlund" فروردين 6 (2009 ماه مارچ 26 است كه در تاريخ پنجشنبه 

  . درج شده است"Offensivاُفنسيو " نشريه سوئدي 843در شماره )1388

نادر ثاني

   در استراليا بوميانتظاهرات

 ��گ دcB�اش ی8% دیW� از �+���ن ��3)ی)2 در ا���ا��B در �W$Nل �5Iس ای
 2�W��% �.�دی$� �)2 در د���Iاد���5س و I %'5- ()  ه��� �Wر ��ر دی+A"
�ارد و -7A و ���ت ا�8Hر 36+�% �� ��56 دوB  را R 0�3ی�را ��  ��Bا���5Iس ا�

  . �c�W ��ا
  

	�Y� م�� �� ��Bا�� "وارد" �� د��1ل ��گ \8% از اه�B% �+�% ا�����  AI در
در  4 از اه�B% �+�% در روز �+م �ور\Z 4}�ه�ا%4 ٠?Z3�٣ ز�)ا���ن �)ود 

��	 ��ز��ن داد2 و �� ��-+رد  ��اد "I�ت"�.� �Rداد �وز\ ��Hف د�` ��
���� �5Iس �� اه�B% �+�% ا6��اض �3+د�)��I .% ا��1��AI �� ات�4}�ه \

�� �+د و J4)اد	 H�\ ز��ن�� %�J$� ات(�B+4 % و��3�-�� 	�R"�ر 	ا��4د\� ه�
($�  .از ا�P6	 ای ا��4دی� ه�  ��� در �ن ��"  دا�

  
	�Y� �" %�در ز�� %�+��Y X��I �4'�'�ت e1` �� "وارد " %��5 ���� وا���+�

 � در `+ل ا\ ا��'�ل "� از ��زدا���5I 2�Wس �� ز�)ان �$�'Z �% �)2 ا� 
 "�ر �8�3�د2 ا� ���� �B+"  2 ا�(�A" 56  . ��6  `+ل %�+��Y X��I

 	���R در �ا� \8% .  در�� �����W�اد ه+ا ا6&م �3+د2 �+د��٢�گ را ه�3
 ����4 �"  �R ��Bا���% �5Iس ا���Iاد��ات �� ا��ر2 �� �4}�ه از�c$�ا��ن ا\

��ر �($" %3��Aن داد�5I �" 2س  �� ه�H g�دHر �$N %��+I (��� .  ن���+�
�% و () ��د�% ��.�	 را������ %����Y �"  � 	(ی(� 	�.B�� ��Bا��ا�
 ��Bا���% �+د2 و �4"$+ن ا6��ا(�ت ��J)د	 را �� ��56 دوB  ا�Bدو 	2 ه��W�د�

  . ��ز��ن داد2 ا�)
 

 كمكهاي مالي

  آمريكا

   دالر100                     انقالب پيروزمند

  فلوريدا 

   دالر500رفيق شهيد فاطمه افدرنيا    

  واشنگتن

     دالر50                        كارگر آهنگر  

  

  استراليا

  

   دالرA                               50وارطان  

   دالر1000رفيق شهيد محموديان         

   دالر150رفيق شهيد بهروز دهقاني    



  صفحه               118شماره                                      پيام فدايي 
 

 

19 

دم انگليس خيابانهاي زار تن از مرهده ها ،  2009 مارچ 28 صبح امروز 11از ساعت 

صحنه اعتراض بر عليه نظام سرمايه داري و سياست هاي ضد خلقي دولت لندن را به 

برخي ديگر از كشورهاي  هم زمان با اين تظاهرات ، در.  هاي حاكم تبديل كردند

 راه پيمائي هاي مشابهي نيز انجام ...اروپايي نظير اسپانيا، بلژيك، آلمان، فرانسه و

  .  گرفت

 كشور صنعتي موسوم به 20 تظاهرات گسترده در آستانه تشكيل گردهمايي سران اين

ده ها هزار تن از كارگران كارخانه ها، .  در لندن سازماندهي شده بود"20جي "

اعضاي اتحاديه هاي كارگري، دانشجويان و دانش آموزان، كارمندان موسسات مختلف 

هاي ضد  داران محيط زيست، گروهو احزاب و نيروهاي مختلف سياسي و ازجمله طرف

ها و غيره با برافراشتن پالكاردها و شعارهايي كه در آنها به سياست  جنگ، آنارشيست

هاي دولت هاي سرمايه داري در شرايط بحران اقتصادي جاري اعتراض شده بود، خشم 

فعالين چريكهاي فدايي . خود را از طبقه حاكم و دولت هاي مدافع آنها ابراز كردند

خلق نيز با حمل آرم سازمان در اين تظاهرات شركت كرده و در جريان اين تظاهرات با 

چند تن از گزارشگران جرايد كارگري و چپ در ارتباط با حركت 

  .فوق و مواضع سازمان گفتگو كردند

تنوع شعار ها بسيار گسترده بود و در طول مسير تظاهرات از منطقه 

از .  شعارهاي مختلفي سرداده شد لندن"هايدپارك" تا "ويكتوريا"

ما جنگ " ، "انقالب، تنها راه حل"جمله ميتوان به شعار هايي همچون 

اگر متحد " ، "كارگران متحد شويد" ، "كثيف شما را نمي خواهيم

 ، همچنين به شعارهائي با محتواي "شويم هيچگاه شكست نمي خوريم

ان و دولت ها بركناري دولت حزب كارگر ، محكوم كردن سرمايه دار

در مورد تخريب محيط زيست و خواست توقف اخراج كارگران و 

  . كارمندان و شعار بر عليه نقش استثمارگرانه بانكها اشاره كرد

شركت گسترده مردم آزاديخواه از كشورهاي ديگر كه براي ابراز 

با همبستگي به تظاهرات لندن پيوسته بودند و همچنين گروه هاي وسيع جوانان مبارز 

  .شعارهاي چپ در تظاهرات لندن از نكات برجسته حركت امروز بود

پليس لندن در وحشت از غليان خشم و نفرت مردم بر عليه نظام سرمايه داري و 

جلوگيري از هر گونه اقدام مردم بر عليه گردهمايي رهبران كشورهاي سرمايه داري 

ن به مركز شهر گسيل كرده هزاران تن از نيروهاي خود را براي كنترل تظاهر كنندگا

بود و از زمين و هوا از تظاهر كنندگان و شعار ها و پالكارد هاي آنها عكس و فيلم تهيه 

  .مي كرد

 لندن و پس از ايراد چند سخنراني از سوي "هايدپارك"اين تظاهرات سرانجام در 

  .رهبران اتحاديه ها و سازمان دهندگان تظاهرات به اتمام رسيد

  1388 فروردين 8 -  2009 مارچ  28

 فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران در لندن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تظاهرات گسترده در لندن در آستانه نشست 

  ! " كشور صنعتي20"سران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !ب ، تنها راه حلانقال: يكي از شعارهاي تظاهر كنندگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 براي مقابله با  ،مع نيروهاي پليس سرمايهصحنه اي از تج

 !سرمايه داري در لندنتظاهرات ضد 

  

 !زنده باد كمونيسم  !مرگ بر امپرياليسم
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد

com.siahkal.www://http 
 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 

  :اينترنت ديدن كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران

  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  

BM BOX 5051 
LONDON WC1N 3XX 

ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  ! تظاهرات ضد سرمايه داري در لندن  
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