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وظائف اساسی نیروهای انقالبی در خارج از کشور

با گسترش سرروب هرا سسسرتتاکسر یش را ستبسرت بر تلیر اجسسرا ختسربی تسرهل ی هر  0631کقرر ن کترال
والرل یش را ی
سازلان ها تنقهب ت رتن ،ک پس تز گر  ،خب یت ب ور ستان لنتقل و ر ند س پس تز برقررتی سره

تبریخ شْبدت  9شْزیَر 9937

ور ستان ،ت نسرسها ب ور ستان عرتق عقبنطسن نتب ند .پس تز سقبع خنگ تسل خهسح ،توثر آنران نسرس ی تیسپرا س آلر کرا
اداهِ در صفحِی 3
لستقر گر دند س ت تقالت ی خایج تز وطبی کاونبن ت تل افت تست.

تبریخًگبری حکَهتی ،جلَُای ٍارًٍِ اس تبریخ حقیقی ٍ حقبیق تبریخی
ًکبتی پیزاهَى دٍ جلذ کتبة رصین جْل ٍ جٌبیت جوَْری اسالهی درثبرُ ی تبریخ "چزیکّبی فذائی خلق ایزاى"

اخیش ٢ثخؾ د ٞ٦پش٦ط٨ی تبسیخٙ٤بسی سطی٦ ٟاثؼت ٩ث ٩ا٠پشیبٜیؼ ٟر٧٫١سی اػال٠ی دس ساثؽ ٩ثب تبسیخ صشیٓ٪بی ٌذائی
خ ُٝایشا ،٢تغت ل٧٥ا" ٢اّ٤الة اػال٠ی  ٦ثغشا ٢دس ٍ٘ت١ب "٢ت٧ػػ ٦صاست اؼاللبت رب ٛ٪آ ٦ ٢ث ٓ١ٔ ٩ثشخی
س٦ؿٍٕ٥ش١٤بی خ٧دٌش٦ؽ خیب٤تٔبس ث ٩ثبصاس ٤ـش أبریت اسائ ٦ ٩اظبٌ٘ ٩شدیذ ٨اػت.

اداهِ در صفحِی 4

جمهوری اسالمی و "انتخابات"

هغبلت ایي شوبرُ:

طرح ٍ بیاى اًتخابات آزاد ٍ سالن در چْارچَبِ ٍ هٌاسبات سرهایِداری ،بِهعٌای تحریف هاّیت ًظامّای حاکن کًٌَیست .
در حقیقت هذافعیي سیستن ّای هَجَدِ جْاًی با هضاهیي ٍ هفاّین ٍاقعی اًتخابات فاصلِی بسیار زیادی دارًذ ٍ ّوِ ی آًاى
را بایذ ٍ هیبایست از زهرُ سخيگَیاى طبقات ظالن بِ حساب آٍرد  .بٌابرایي کاربست ٍ لفظ اًتخابات سالن ٍ آزاد ٍ آىّن
در دًیائی کِ زٍرهذاراى ،رًذگی را بِکام هیلیاردّا اًساى هحرٍم ٍ رًجدیذُ تلخ ًوَدُاًذ ،پَچ است  .ایي اًتصابات
استکِ بِجای اًتخابات ًشستِ است ٍ هردم در تعییي سرًَشت خَیش کوتریي ًقشی ًذارًذ ٍ ّر ًَع اًتخابی ،در خذهت
بِ طبقات باالئیّاست.

اداهِ در صفحِی 5

هزگ ثز رصین ٍاثستِ ثِ اهپزیبلیسن جوَْری اسالهی!

وظائف اساسی نیرواهی انقالبی رد خارج از کشور
اترخین گاری حکومتی ،جلوهای واروهن از اترخی حقیقی...
جمهوری اسالمی و "انتخابات"
نیباللملیشدن سرماهیی انحصاری

ارگبى سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

وظائف اساسی نیروهای انقالبی در خارج از کشور
ادامه از صفحهی 1
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خبهؼِ لشاس ًذاسد ٍ ثِ ّویي خبعش ّن استجبعی ّوِخبًجِ ٍ اسگبًیه ثب
تَدُّبی داخل وطَس ًذاسدً ،ویتَاًذ ّذف هستمین فؼبلیتّبی تطىیالتی
خَد سا سشًگَ ى سبختي سطین سیبسی دس داخل وطَس لشاس دّذ ٍ دس
ػبلیتشیي ضىل هیتَاًذ ثب ّذف تالش ثشای لشاس گشفتي دس خشیبى هجبسصات

الجتِ توبهی ایي سبصهبى ّب پس اص اًتمبل ثِ خبسج اص وطَس ثشخی اص فؼبلیتّبی
خَد سا ونٍثیص اداهِ دادُاًذٍ ،لی اص آى خب وِ هیضاى هَفمیت فؼبلیتّبی
یه سبصهبى اًمالثی ّوَاسُ ثب وویت ٍ ویفیت هیضاى خزة ٍ ثسیح تَدُّب
استجبعی هستمین داسد ،هدوَػِی فؼبلیتّبی ایي سبصهبىّب دس خبسج اص وطَس
ثِّیرٍخِ هَفمیتآهیض ًجَدُ است.

داخل وطَس ثِ فؼبلیت ثپشداصد.
ثشای ًیل ثِ ّذف فَق ،یىی اص هجشمتشیي ٍظبئف ًیشٍّبی اًمالثی دس خبسج اص
وطَس ثسیح ٍ سبصهبىدّی ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص وطَس است .ثب
تَخِ ثِ ایي وِ ثشای اًمالثیَى ،ثسیح تَدُّب خض اص عشیك وست اػتوبد آىّب
اهىبىپزیش ًیست ٍ سبصهبىدّی تَدُّب ًیض ثِ ػٌَاى یه ضشوت سیبسی –

هْنتشیي دلیل ایي ػذم هَفمیت سبصهبىّبی اًمالثی ًبضی اص لغغ استجبط ثب
تَدُّبی داخل وطَس ٍ خذا هبًذى اص ثستش اصلی هجبسصُی عجمبتی ثَدُ است.
ثذیْی است وِ ّوَاسُ استجبط سبصهبىّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَس ثب

اختوبػی ّذفهٌذ ،فمظ اص عشیك وبس تطىیالتی هیسش است.
اهب زٌبًسِ وِ گفتِ ضذ سبصهبىّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَس ،ػالسغن توبم
تفبٍتّبی ضبى دس ایي دٍ ًمیصِ هطتشن ّستٌذ وِ اص یه سَ ثشًبهِای ثشای

تَدُّبی داخل وطَس ًِ ،ثِ صَست استجبعبت فشدی ،ثلىِ ثِ صَست اسگبًیه

خلت ٍ خزة ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص وطَس ًذاضتِ ٍ ًذاسًذ ٍ اص

هغشش ثَدُ است ٍ اص آى خب وِ پس اص دِّی  ،06دیگش ّیرگًَِ تطىل

سَی دیگش ًیشٍّبی لذیوی خَد سا ًیض پیَستِ اص دست هیدٌّذ .ثٌبثشایي

سیبسی اًمالثی ٍ یب تطىل دهىشاتیه تَدُای دس داخل ایشاى ٍخَد ًذاضتِ است،

اًتظبس ایي وِ ّش وذام اص ایي سبصهبىّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَس ثتَاًذ ثِ

ثٌبثشایي هیتَاى گفت وِ سبصهبىّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَس ،اص آى همغغ

تٌْبئی ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص وطَس سا خزة وشدُ ٍ ػلیِ سطین

تبوٌَى ّیرگبُ استجبعی هٌسدن ٍ تطىیالتی ثب داخل وطَس ًذاضتِاًذ.

خوَْسی اسالهی سبصهبى دّی وٌذ ،اًتظبسی ثیَْدُ ثِ ًظش هیسسذ.

ػلت ػذمٍخَد تطىل سیبسی اًمالثی ٍ یب تطىل دهىشاتیه تَدُای دس داخل

ثب تَخِ ثِ ایي وِ تالش ثشای ایدبد اتطبد اص یه سَ ٍ اًدبم فؼبلیتّبی

ایشاى اص یه سَ سشوَة ضذیذ سطین ٍاثستِ ثِ اهپشیبلیسن خوَْسی اسالهی

دهىشاتیه اص سَی دیگش هجشمتشیي ٍظبئف اًمالثیَى دس خبسج اص وطَس است،

ثَدُ وِ ثبػث گشدیذُ ّیرگًَِ تطىلی دس ایشاى ًتَاًذ پب ثگیشد ٍ اص سَی

ثِ ًظش هیسسذ وِ یه تطىل دهىشاتیه ،ثِ ػٌَاى سبصهبًی فشاگیش ٍ ثب

دیگش ّیروذام اص سبصهبىّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَس ًیض ّیرگبُ ثِ آى

ػضَیت فشدی اػضبء سبصهبىّبی اًمالثی ٍ ّوسٌیي ػٌبصش خذا ضذُ اص ایي

اًذاصُ تَاًوٌذ ًگشدیذًذ وِ ثتَاًٌذ تطىیالتی دس داخل ایدبد وٌٌذ .ثٌبثشایي،

سبصهبىّب ،ثِ ّوشاُ سبئش ػٌبصش غیشتطىیالتی وِ ثِ سشًگًَی اًمالثی سطین

استجبط ثب تَدُّبی داخل وطَس ّوَاسُ ثِ ػٌَاى هطىلی الیٌطل ثشای

خوَْسی اسالهی هؼتمذ ّستٌذ ،ثتَاًذ ٍظیفِی خزة ،ثسیح ٍ سبصهبىدّی

سبصهبىّبی اًمالثی ثبلی هبًذُ است.

ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص وطَس سا ثِ اًدبم ثشسبًذ .ایي تطىیالت

دلیل دٍم ػذمهَفمیت سبصهبىّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَسً ،ذاضتي
ثشًبهِی هطخص ٍ هذٍى دس خلت ٍ خزة ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص
وطَس ثَدُ است.
اهب اص ّش دٍی ایيّب هْنتش ،هسئلِی ػذم ٍخَد سٍاثظ دهىشاتیه دس هٌبسجبت
تطىیالتی ٍ خصلتّبی فشدگشایبًِی اػضبء سّجشی ایي سبصهبىّب است وِ
پیَستِ ثبػث اصدستدادى ًیشٍّبی تطىیالتیضبى ضذُ است ٍ ایي سیضش ًیشٍ
دس سبصهبى ّبی اًمالثی خبسج اص وطَس سًٍذی است وِ ٌَّص ّن اداهِ داسد .ثِ
ػجبست دیگش ،سبصهبى ّبی اًمالثی دس خبسج اص وطَس ًِ تٌْب ًیشٍی خذیذی سا ثِ

هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یگبًِ ًوبیٌذُی ٍالؼی ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص
وطَس ،خَاستِّبی ػبدالًِی خلكّبی ایشاى سا دس افىبس ػوَهی ثیيالوللی
هٌؼىس سبصد.
الجتِ ایدبد ایي تطىیالت دهىشاتیه ثِ ّیرٍخِ ثِ هؼٌبی ًفی سبصهبىّبی اًمالثی
هَخَد ًیست ،ثلىِ ٍسیلِای است وِ تَسظ آى اص یه سَ ًَػی اتطبد ػول
پبیذاس هیبى ًیشٍّبی اًمالثی ثِ ٍخَد آیذ ٍ اص سَی دیگش ثب اًدبم فؼبلیت
دهىشاتیه فشاگیش ٍ یهپبسزِی ًیشٍّبی اًمالثی ،هَفك ثِ خلت اػتوبد تَدُی
ایشاًیبى هخبلف سطین دس خبسج اص وطَس ضَد.

خَد خزة ًىشدُاًذ ،ثلىِ ّوَاسُ دس ضبل اص دستدادى ًیشٍّبی لذیوی خَد

ًخستیي ٍظیفِای وِ ایي تطىل دس هشضلِی اٍل فؼبلیتاش هیتَاًذ ثِ ػْذُ

ًیض ثَدُاًذ.

ثگیشد افطبء سیبستّبی اهپشیبلیستی دس ساثغِ ثب ایشاى ثِ اضىبل هختلف ًظشی

ٍلی ّیروذام اص ایي هسبئلی وِ گشیجبىگیش ًیشٍّبی اًمالثی استً ،جبیذ هبًغ
اًدبم ٍظبئف اًمالثی اص سَی اًمالثیَى گشدد .اًمالثیَى ثِ ػٌَاى سٍضيفىشاًی
آگبُ ٍ هسئَل ،ثبیذ ّوَاسُ ثب پبسخگَئی اصَلی ثِ هسبئل هجبسصاتی ،هسیش
هجبسصُی عجمبتی خبسی تَدُّب سا ّوَاس سبصًذ.
دس ایي استجبط ثبیذ لجل اص ّش زیض ثِ ایي ًىتِ تَخِ داضت وِ اصَليً ،یشٍئی

ٍ ػولی است ٍ سپس دس هشاضل ثؼذی ثب سضذ ووی ٍ ویفی آى ،عجؼي ٍظبئف
ٍ ػشصِّبی فؼبلیتی آى ًیض گستشش خَاٌّذ یبفت .ثذیي تشتیت ثب دادى پبسخ
صطیص ثِ هسبئل سیبسی  -هجبسصاتی ،ضوي وست ضوبیت هؼٌَی ٍ هبدی
تَدُّب ،ثِ سبصهبىدّی اًمالثی آًبى دس ساستبی لشاس گشفتي دس ثغي هجبسصُی
ع جمبتی خبسی دس داخل وطَس ٍ پیطجشد آى تب سشًگًَی وبهل سطین ٍ ثشلشاسی
ضبوویت تَدُّب ثپشداصد.

وِ دس خبسج اص وطَس ثِسشهیثشد ٍ دس ثستش اصلی هجبسصُی عجمبتی دسٍى

سًذُثبد هجبرسُی هسلحبًِ کِ تٌْب راُ رسیذى ثِ آسادیست!

پیبم سیبّکل
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تبریخًگبری حکَهتی ،جلَُای ٍارًٍِ اس تبریخ حقیقی ٍ حقبیق تبریخی
ادامه از صفحهی 1

پُش ٦اظظ اػت ٔ ٩ای ٣لّذ٘٨ـبئی ٠زذد ث ٩د٤جب ٚثخؾ ا ٚ٦ای ٣تالؽ ٠زث٧عب ،٩٤تغت ٤بٞ
"صشیٓ٪بی ٌذائی خ ُٝاص ٤خؼتی٥ٔ ٣ؾ٪ب تب ث ،"7531 ٣١٫ثشای خذؿ٩داس ٔشد٢
ص٫ش٨ی اّ٤الثی  ٦پُشٌش٦ن صشیٓ ٌذائی دس ٘ؼتش٨ی تبسیخ ٠جبسصاتی ص ٛ٫ػب٩ٜی
اخیش ایشا٦ ٦ ٢اس ٩٤٦ر ٨٧ٝداد ٢تبسیخ عّیّی آ ٢ص٧ست ٘شٌت ٩ٔ ٩دس ٦اِك ٤ـب٩٤ی
٪شاع آؿٕبس سطی ٦ ٟاسثبثب٢اؽ اص ِّ٧٥ع صشیٓ ٌذائی اػت.
رشیب٥٠ ٢غػ عبٔ ٟثش رب٠م ٩ی ایشا ،٢ثب اعؼبع ظمً دس ثشاثش تبسیخ عّیّی پُش
صالثت صشیٓ٪بی ٌذائی خ ُٝایشا ،٢لالسو٩١٪ ٟی دس٦نثبٌی٪ب ،ػ٥ذػبصی٪ب ٦

تبسیخػبصی٪بی ٔبرة "اّ٤الثی" ثشای خ٧یؾ ٤ضد ار٪ب ٢ل٠٧١ی ،خ٧د ا٠ب ثش ظمً
اػبػی  ٦ث٥یبدی ٣خ٧یؾ ٔ١٪ ٩ب٤ب ت٫ی ث٧د ٢ص٥ت ٦ ٩تبسیخ آ ٢اص ٪شآ٤ض ٩ٔ ٩اّ٤الثی ٦

٠جبسصاتیػت ،ث ٩خ٧ثی ٦اًِ اػت.
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وٝج٩ی ل٧ا ٦ ٛ٠دیذ٘ب٪٨بی ا٤غشاٌی  ٦ویشاّ٤الثی  ٦ثٛاخش ٨ثب ٦اسدؿذ ٢ظشثبت
ػب 33ٚث ٩آ ،٢ل ٣ٝ١دس ٦ظمیتی ِشاس ٘شٌت ٔ ٩دس ّ٠ؽك ِیب ٦ 31 ٞخص٧ص ٣پغ اص
آ ،٢ث ٩ر٧ال٘٢ب٪ی ثشای ٌشصت ؼٝجب ٦ ٢خبئ٥ی ٣تجذی ٛؿذ ٨ث٧د  ٦دس ٦اِك اص ػبص٠ب٢

سص٥٠ذ٨ی صشیٓ٪بی ٌذائی خ ُٝایشا ،٢اص ػبص٠ب ٢پ٧یب٪٢ب ،اع١ذصاد٪٨ب ٍ٠ ٦تبعی٪ب ت٫٥ب

٤ب ٞث٥ٝذآ٦اص ٦ ٨تبسیخ پُشؿٕ ٨٧آ ٦ ٢ت٥ی ص٥ذ اص سٌّبی ١٪ض٥ب٠ ٢متّذ ث ٩سا ٦ ٨آس٠ب٪٢بی
آ ٢ثبِی ٠ب٤ذ ٨ث٧د  ٦صذاٜجت ٩خی ٛلفی١ی اص ٧٪اداسا.٢

ث٥بثشای ٣پغ اص ِیب ،ٞدسعّیّت ت٫٥ب رشیب٤ی سا ٔ٠ ٩یت٧ا ٢اص ػال٩ٜی صشیٓ ٌذائی

دا٤ؼت تـٕیالت "صشیٓ٪بی ٌذائی خ "ُٝث٧د ٔ ٩ت٧ػػ ١٪ب ٢سٌّبی ١٪ض٥ب٠ ٢متّذ ث٩

تئ٧سی ٠جبسص ٨ی ٠ؼٝغب ٟ٪ ٩٤اػتشاتظی ٟ٪ ،تبٔتیٓ دس تّبث ٛثب اپ٧ست٤٧یؼ٦ ٟ
س٦یضی٤٧یؼ ٟعبٔ ٟثش ػبص٠ب ٢ایزبد ؿذٕ٤ .ت٩ی ١٫٠ی ٔ ٩ای ٣رشیب ٢سا ،لالسوٟ

٦ر٧د ثشداؿت٪بی ٠خت٤ ًٝفشی اص تئ٧سی اّ٤الة ایشا ٦ ٢اؿتجب٪بت تبٔتیٕی ٦

تـٕیالتی ٠تمذد ،ث ٩تجبس صشیٓ ٌذائی پی٤٧ذ ٠یصد ١٪ب٤ب دیذ اػتشاتظیٓ صغیظ ٦
٧٠اظك اّ٤الثی  ٦ػبصؽ٤بپزیش آ ٢دس ثشاثش عبٔ١یت ا٠پشیبٜیؼتی رذیذ اص یٓ ػ٦ ٧

ؼشد  ٦اٌـبی اپ٧ست٤٧یؼت٪بی ٥٠غشي  ٦س٦یضی٤٧یؼت٪بی خبئ ٣اص ػ٧ی دیٙش ث٧د.

ث١٪ ٩ی ٣دٜی ٦ ٛث٥ب ثش ٤یبص عبٔ١یت دس تغ١یُ ٌ ٦شیت ت٧د٪٨ب ،ػشپ٧ؽ ٫٤بد ٢ثش

ثش ١٪ی ٣اػبع ،آ ٢ص ٩ٔ ٩پغ اص ِیب٠ ٞزٔ٧س تغت ٤ب" ٞػبص٠ب ٢صشیٓ٪بی ٌذائی خُٝ

عبٌفب ٢رذیذ ٤فب ٞػشاػش ـب١ٜب٩٤ی ػش٠بی٩داسی ٦اثؼت ٦ ٩اص ٟ٫٠ ٩١٪تش ثشای

دسآ٠ذ ٨دس٦اِك ثخـی اص ٔبس٤ب ٦ ٩٠تبسیخ تجبس اپ٧ست٤٧یؼ ٦ ٟس٦یضی٤٧یؼ٧٠ ٟر٧د دس

ص٫ش٨ی ٔشی٦ ٩اِمی خ٧یؾ یم٥ی ٔ٧٤شأ٧٤ ٢یؼ٩ی دػت٤ـب٤ذ٨ی ا٠پشیبٜیؼ٦ ٟ

ایشا ٦ "٢ػپغ "اِٝیت" " ٦أخشیت"  ٦ؿبخ٪٩بی ٠خت ًٝثمذی ٪ش یٓ اص آ٤ب ٢ثٌ ٩مٛ

ر٘٧ٝیشی اص پزیشؽ ػ٥ت ٠جبسصاتی صشیٓ٪بی ٌذائی خٔ ٦ ُٝبسثشد لٝ١ی آ ٢ت٧ػػ

دس ٢٦ر٥جؾ ٔ٤٧١یؼتی ث٧د ٨اػت ٩٤ ،تبسیخ صشیٓ٪بی ٌذائی خ ُٝایشا.٢

٤ؼ ٛر٧ا ٢ؼجّ٩ی ٔبس٘ش  ٦دیٙش اِـبس صع١تٔؾ رب٠م ،٩خص٧ص ٣دا٤ـز٧یب٠ ٢جبسص
اػت ٔ ٩سطی ٟدس٠ب٤ذ ٨ی استزبلی عبٔ ٟسا ث ٩ص٥ی ٣تٕبپ٧ئی اٜجت ٩اص ٧٤ق اعّ١ب٦ ٩٤

ثیعبص ٛآ٦ ٢اداؿت ٩اػت.

ٕ٤ت ٩ای ٔ ٩ا١٪یت ثؼیبس صیبدی داسد  ٦ثبیؼتی ثش آ ٢تأٔیذ ١٤بئی ٟای ٣اػت ٔ ٩سطیٟ

٥٠غ٧ع  ٦ظذاّ٤الثی عبٔ ٦ ٟل١ب ٚاؼاللبتی  ٦ا٥٠یتی ٌش٠٦بی٩ی آ٤ ٢یض ث٠ ٩ب٥٤ذ

اپ٧ست٤٧یؼت٪ب  ٦س٦یضی٤٧یؼت٪بی ٕ٠بس ػمی دس پی٤٧ذ صد ٢تبسیخ رشیب٤بت ا٤غشاٌی ٦
خبئ ٣پغ اص ِیب ٞث ٣١٫ثب تبسیخ اّ٤الثی صشیٓ٪بی ٌذائی سا داس٤ذ.

دسعبٜی ٔ٦ ٩اِمیت ا٠ش ای ٣اػت ٔ ٩ثب ؿ٫بدت ص٦دٙ٥٪ب ٦ ٞپیبپی سٌّبی ا٤ذیـ٥١ذ

ث٥یبٙ٤زاس  ٦س٪جشا ٢ؼشاص ا ٚ٦ػبص٠ب ٢تب ا٦اخش ػب 35 ٚث ٩دالئ٠ ٛخت( ًٝاص ر٩ٝ١

٤ذاؿت٠ ٣غبٌؿ دائ١ی ،ارشای ِشاس٪بی ویشظش٦سی خیبثب٤ی ،ؿشٔت ٧١٤د ٢ویشالصٞ
آ٤ب ٢دس لٝ١یبت٪بی رضئی ػبص٠ب ، ٢لذ ٞا٤تّب ٦ ٚاػتّشاس عذاِ ٛثخـی اص س٪جشی دس
خبسد اص ٠شص٪بی ٔـ٧س  ٦ث ٩ؼ٧سٔٝی لذ ٞسلبیت ٔب ٛ٠اص ٚ٧ؼالئی ر ٗ٥صشیٕی)

 ٦ثیت٧ر٫ی س٪جشی ِ٦ت دس تشثیت ٔبدس٪بی ٠زشة  ٦آ٘ب ٦ ٨لذ ٞثبصتٜ٧یذ س٪جشا٤ی
ت٧ا٥١٤ذ ١٪ ٦ض٥ی ٣اتخبر تبٔتیٓ٪بی ٤ب٥٠بػت  ٦لع٘٧یشی٪بی وٝػ ،ػبص٠ب ٢یٕی پغ
اص دیٙشی ػپش٪بی اػتشاتظیٓ تذاٌمیی ػیبػی ،تـٕیالتی  ٦ایذئ٧ٜ٧طیٓ خ٧د سا دس

١٪ب٢ؼ٧س ِٔ ٩ج ٣ٝاؿبس ٨ؿذ دس ای٦ ٣اسٙ٤٩٤٦بسی تبسیخی ،لیب ٢اػت ٔ٠ ٩شتزمی٣
عبٔ ٦ ٟریش٨خ٧اسا ٢آ ٢تالؽ ثی٧٫د٨ای ث ٩خشد داد٨ا٤ذ تب ثب ٤ؼجت داد ٢صٍبت  ٦صد٢

ت١٫ت٪ب  ٦ثشصؼت٪بئی ثیسثػ ٤ ٦بس٦ا ث ٩صشیٓ٪ب ٩ٔ ،دسعّیّت رضئی اص ٠ب٪یت ٦
ػشؿت ل٠٧١ی خ٧د آ٤ب ٢اػت ،ػی١بی ثیثذی ٛصشیٓ ٌذائی خ ُٝسا ٠خذ٦ؽ ١٤بی٥ذ ٦

تبسیخ خ٤٧جبس ٠جبسصاتی آ ٢سا ٠ىـ٧ؽ  ٦ثیعبص٤ ٛـب ٢د٥٪ذ.

١٪ض٥ی ٣ثب ثیؿش٠ی ت١ب ٞػمی ؿذ ٨اػت ٔ ٩ثب تٕی ٩ثش اػ٥بد ٤ب٠متجش "ػب٦اْ" ٦

"٦صاست اؼاللبت  ٦ا٥٠یت ر٧٫١سی اػال٠ی" ،ص٥ب ٢ر ٨٧ٝد٥٪ذ ٔ٧٘ ٩یب ثیػ٧ادی
آٔبد٠یٓ  ٦ثیدا٤ـی تئ٧سیٓ ،د٘١بتیؼ ،ٟلذ ٞصذاِت ،ثشیذ٧ٜ ٦ ٢داد ٢صیش ؿٕ٥ز٦ ٩

عتب ثذ ٢٦آ ،٢تصٍی٩ی تـٕیالتی خص٧ص٧٤ ٣ق ٌیضیٕی آ٦ ،٢اثؼتٙی ث ٩ثیٙب،... ٦ ٩٤
خص٧صیبتی ٥٠جمج اص ٠ب٪یت صشیٓ٪ب ٧٤ ٦ق ػبص٠ب٤ذ٪ی ٠ ٦جبسص٨ی آ٤ب ٢ث٧د ٨اػت.

٤بٍ٘ ت١٤ ٩ب٤ذ ٔ ٩ثشخی اص ای٧٠ ٣اسد ٌ َ٧دس ٦اِك ٤ـخ٧اس  ٦تٕشاس اٌبظبت پ٧س
اپ٧ست٤٧یؼت٪ب  ٦خبئ٥ی ٣ت٧د٨ای  -أخشیتی اػت ،ا٠ب ث٪ ٩شعب ٚث٠ ٚ٧ِ ٩مش٦ي ِ ٟٝدػت
دؿ ٣١اػت  ٦ثیؾ اص ای٤ ٣یض اص ای ٣ػٙب ٢ص٤زیشی د ٢٦صٍت ا٠پشیبٜیؼ٦ ٟ

١٪پبٜٙی٪بیؿب١٤ ٢یت٧ا ٢تِ٧می داؿت.

ثشاثش اپ٧ست٤٧یؼ ٦ ٟس٦یضی٤٧یؼ ٟدس٤٦ی  ٦ثش٤٦ی اص دػت داد  ٦ثب سخ ،٩٥اؿبل٦ ٩

تجییي ّزگًَِ تغییزٍتحَلی در جبهعِ ،ثذٍىآىکِ ثِ تضبد اصلی ًظبم هَجَد یعٌی تضبد ثیي خلق ٍ سلغِی اهپزیبلیستی تَجِ شَد ،تجذیل ثِ یک چیش پَچ ٍ هْول هیگزدد!
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 ٦پبػخ٘٧ئی ث٤ ٩یبص٪بی تئ٧سیٓ ٠غتبد ٔبس تئ٧سیٓ ٦ػیك  ٦ؼ٧ال٤ی ث٧د .ا٠ش٦ص

اص ّ٤ؽ٤ ٩فش ػ٧اد آٔبد٠یٓ ٠ ٦یضا ٢تغصیالت :ثش ٘٩١٪ب ٢آؿٕبس اػت ٔ٩

ص٥ی٤ ٣یؼت ،صشا ٔ٠ ٩غت٧ای اّ٤الة س٦ؿ ٣ؿذ ٨اػت ،س٧١٥٪د ٔٝی ل ٛ١ث ٩دػت آ٠ذ٨

صشیٓ ٪ب أخش ٢داسای تغصیالت لبٜی یب ث ٩لجبست دیٙش دا٤ـٙب٪ی ث٧د٤ذ  ٦ؿ١ب

 ٦تذ٦ی ٣تئ٧سی خبف اّ٤الة ثیؾتش ثب ل ٛ١اّ٤الثی ثؼتٙی داسد تب ٔبس تئ٧سیٓ .ا٠ب

رب٤یب ٢عبٔ ٟل ٣٠٧١یب ثیػ٧اد ٠ؽُٝایذ  ٦یب ٠یضا ٢تغصیالتتب ٢دسعذ صِثَشرَذ  ٦أبثش

اػت ٧١٪ ٦اس ٨دس ع٧ص٪٨بی رٝ٫ی٩ی دی٥ی ٠ـىٌ ٚ٧شا٘یشی خشاٌ٠ ٦ ٩ضخشٌبت ٌّ٫ی

ث٧د٪ ٦ ٨ؼتیذ.

٠ؼ٤ ٣١ٝیبص ث ٩تئ٧سی لب ٦ ٞخبف اّ٤الة ٟٔتش ٤ـذ ٨اػت( ".تبًٔیذ اص ٠ب اػت).

ای٘ ٣ضاٌ٧٘٩یب ٢ثذ ٢٦ای ٩ٔ٣احجبت ١٤بی٥ذ ث ٩صشیٓ٪ب ایشاد ٠ی٘یش٤ذ ٔٔ ٩بس
صشیٓ٪ب  ٩٤ا٤ؽجبَ خالَ ٠بسٔؼیؼ ٟثب رب٠م٩ی ایشا ،٢ثٔ ٩ٕٝپیثشداسی ٠غط اص

اص ٤فش دا٤ؾ تئ٧سیٓ ٠ ٦م٠٧ٝبت ػیبػی٦ :اِم ٣عیشتآ٦س اػت! ٔؼب٤ی ٔ ٩عتب

تئ٧سی٪بی ٠بسٔؼیؼتی ث٧د ٨اػت!! اٜجتّ٠ ٩صش ٤یؼت٥ذِ٦ .تی ُ٘٥ذ٨تش اص ٠ىض ٦

ثیٔ ٍبیت خ٧یؾ دس لب ٟٜت١٪٧بت اػال٠ی دس ثشاثش ای ٣ػؤا ٚػبد ٩ٔ ٨تمشیً اػالٞ

سا٘٨ـبئی٪بی صشیٓ ٪ب ٔ ٩دس تبسیخ ر٥جؾ ٔ٤٧١یؼتی ایشا ٢اص اثتذا تب ٔ ٢٧٥ثیػبثّ٩

اٍٜجبی ٠بسٔؼیؼ٥ٜ - ٟی٥یؼ ٟسا ١٤ ٟ٪یدا٥٤ذ  ٦دا٤ؾ ػیبػی  -ارت١بلیؿب ٢دس عذ

رب٠م٩ی ایشا٠ ٢یثبؿذ .ث٥بثشای ،٣آة دس ٪ب٧ٕ٤ ٢٦ثیذ! ای ٩ٜ٧ّ٠ ٣ث٪ ٩یش٦ر ٩دس

تبسیخؿب" ٢ث٠ ٩ؼبئ٤ ٛفشی  ٦تئ٧سیٓ ٟٔتش پشداخت ٩ؿذ ٨اػت [ ]،صیشا دس ربئی ٔ٩

د٤جب ٚآ ٢دس پش٤٦ذ٨ی رشیب٤بت اپ٧ست٤٧یؼتی ١٪ ٦ذػتب ٢ت٧د٨ای  -أخشیتیتب ٢ثٙشدیذ

س٪جش د٠٢٦بی٩ؿب ٢یم٥ی خ١ی٥یِ ثضسٖدربال ٢ثب ٦ر٧د ػپشی ٧١٤د ٢تّشیج٩١٪ ٣ی ل١ش
صیؼت؟ دس٠ی٠ب٤ذ!! ٌّ ٦ػ ٠ی٘٧یذ" :الَٔ ،٣اَػال ٞاَػال ٞاػت"!!ٔ ٦ ،ؼب٤ی ٔ ٩عتب
٠تٜ٧یب ٢لّت٠ب٤ذ٨ی ٠شأض دی٥ی ٠یثبؿذ٠ ،ؽشط ٠یٔ٥٥ذ ٔ ٩دس پش٦ط٨ی تغشیً

لع ٧ثشرؼت[٩ی] س٪جشی ػبص٠ب ٢ثش ای ٣ثب٦س اػت ٔ« ٩د٦سا ٢تئ٧سی٪ب ٘زؿت٩

اػت١٤ ».یت٧ا ٢ا٤تفبس داؿت ٔ ٩ل ٦ ٛ١پشاتیٓ آ٤ب ٢ثش تئ٧سی ٠جت٥ی ث٧د ٨ثبؿذ.
الرش ٞپشداخت ٣ث ٩تئ٧سی ثال٧٠ظ٧ق اػت!".

ای ٠ضد٦سأ ٢خیً! ؼٍش٤ ٨ش٦یذ  ٦تغشیً ٥ٕ٤یذ١٪ .ب ٢لع ٧ثشرؼت٩ی س٪جشی
ػبص ٠ب ٢یم٥ی سٌیُ ٔجیش ٠ؼم٧د اع١ذصاد ٨دس احش دسخـب ٢خ٧یؾ «٠جبسص٨ی ٠ؼٝغب٩٤
 ٟ٪اػتشاتظی ٟ٪ ،تبٔتیٓ» دس ای ٣ثبس٠ ٨ی٘٧یذ٠" :ب دس تبسیخ تزشثیبت اّ٤الثی ٦

٫٤عت ٔ٤٧١یؼتی ثی ٣اٝٝ١ٜی ِش ٢اخیش اػبػ ٣ثب ػ٧٤ ٩ق ٠جبسص ٨س٦ثش٪ ٦ؼتی:ٟ

ایذئ٧ٜ٧طیٓ  ،اِتصبدی ،ػیبػی .ا٘ش ت٧اٜی تبسیخی ای ٣تزشثیبت سا دس ٤فش ثٙیشی،ٟ

٤یٓ ٠ی ثی٥ی ٩ٔ ٟص ٩٤٧ٙث٤ ٩غ ٧س٦صاٌض٤٦ی اص ّ٤ؾ ٠جبسص٨ی تئ٧سیٓ  ٦اِتصبدی
ٔبػت ٩ؿذ٠ ٦ ٨جبسص٨ی ػیبػی ثیؾ اص پیؾ ثش ٔ٠ ٛجبسص٨ی اّ٤الثی ػیؽش ٨یبٌت٩

[اػت]ٔ .بٌی اػت ٙ٤ب٪ی ث ٩اػ٥بد ر٥جؾ ٔ٤٧١یؼتی ثیبٌٕ٥ی ٟتب ٔ ٟؿذ ٢ا١٪یت تئ٧سی

سا دس ّ٠بیؼ ٩ثب ٠جبسص٨ی ػیبػی لٝ١ی دسیبثی٠" ،"ٟب دس ر٥جؾ ٔ٤٧١یؼتی ثی٣اٝٝ١ٜی
ا٠ش٦ص ٔ ٩اػبػ ٣دس ٔـ٧س٪بی صیشػٝؽ ٩رشیب ٢داسدٟٔ ،تش ثب آحبس تئ٧سیٕی ٤فیش

ٔبپیتب ،ٚآ٤تید٦سی ٗ٥یب ٠بتشیبٜیؼ ٦ ٟا٠پشیٔ٧شیتیؼیؼ ٟس٦ثش٠ ٦یؿ٧ی .ٟآیب ای ٣ا٠ش
٠جی ٣آ٤ ٢یؼت ٔ ٩اص ّ٤ؽ٤ ٩فش تئ٧سی ٤بة ،ر٥جؾ ٔ٤٧١یؼتی ثی٣اٝٝ١ٜی ٔ ٩ث٩ؼ٧س
ٔٝی ثب ل٠ ٛ١ؼتّی ٟاّ٤الثی س٦ثش٦ػت ٌ ٩٤شصت ٤ ٩٤ ٦یبص آ ٢سا داسد ٔ ٩ثٔ ٩بس

ثپشداصد؟ آیب ای ٣ا٠ش ١٤ی سػب٤ذ ٔ٠ ٩ب ثیؾ اص ٪ش ِ٦ت ث ٩پشاتیؼی ٣اعتیبد داسی ٟتب ث٩

تئ٧سیؼی ٣؟"  ٦دس صیش٧٤یغ ؿ١بس٨ی ٠ 11شث٧غ ث١٪ ٩ی٧٠ ٣ظ٧ق تصشیظ ٠ی١٤بیذ

ٔ" :٩ثشای ثیب ٢ث٫تش ٠ؽٝت ثبیذ ٍ٘ت ٔ ٩ا٘ش یٓ ِش ٢پیؾ ثشای پبػخ٘٧ئی ث٩

٤یبص٪بی تئ٧سیٓ ر٥جؾ ٔ٤٧١یؼتیٔ ،ؼب٤ی ص٠ ٢٧بسٔغ الص ٞث٧د٤ذ ،ثب آ ٢دا٤ؾ ٦ػیك

د٪ب٢ات ػخ ٣ث٧ٙئی ،دصبس ای٪ ٩٤٧٘ ٣زیب٧٘٢ئی٪ب ٤یض ٠یؿ٧ی .یٕی اص ثضسٖتشی٣
 ٦ثی١٪تب ث٧د ٨اػت١٪ ،ی٧٠ ٣ظ٧ق تؽجیُ خالِب٩٤ی ٠بسٔؼیؼ ٟثب ؿشایػ خبف

ٔبس٤ب٩٠ی صسی ٣ػیبػی  -ایذئ٧ٜ٧طیٓ ٠ ٦جبسصاتی صشیٓ٪ب ١٤ی٘٥زذ ،ث٫تش اػت ث٩
ٔ ٩ث٧ٌ٦ ٩س یبٌت ٠یؿ٧د.

دس ساثؽ ٩ثب دُ٘١بتیؼ :ٟث ٩ای ٣رب٪ال ٢لصش رذیذ ثبیذ ث٧ٙئی ٩ٔ ٟالتّبد ثٌٝ ٩ؼٍ٩ی
ل١ٝی خ٧د ث٠ ٩م٥بی ٍ٤ی ثضسٖتشی ٣دُ٘ ٟتبسیخ ثـشیت یم٥ی ثت ٤ب٠شئیتب ٢اػت.
پبٌـبسی ثش اص٠ ٚ٧ؼ٠ ٟٝبتشیبٜیؼ ٟدیبٕٜتیٓ  ٦تبسیخی ،تٕی ٩ثش اص ٚ٧لب ٞاّ٤الة ٦

ا٤ؽجبَ آ٘ب٪ب ٦ ٩٤خالَ آ ٢ثب ؿشایػ خبف  ٦تبًٔیذ ثش اص٧ٝة ١٠تبص ٔبس تـٕیالتیی
ٔ٤٧١یؼتی ،دُ٘١بتیؼ٤ ٟیؼت ،ثب٦س٪بی ٦ا٪ی "آػ١ب٤ی" ؿ١ب ٌؼیٝییب ٩ٔ ٢ػبخت٩ی ر٣٪
٠ت٠ ٦ ٟ٪٧غص ٚ٧د٦سا ٢ؼٍٜ٧یت ٌٕشی ثـش ٦ ٦س٦د رب٠م٩ی ا٤ؼب٤ی ث ٩د٦سا ٢ؼجّبتی

آ٠ ٢یثبؿذ٠ ،شض دُ٘١بتیؼ٦ ٟخی١ی ػت ث ٩ث٥ٝذای تبسیخ ٔ ٩ؿ١ب ؿذیذ ٢ثذا ٢دصبس
٠یثبؿیذ.

اص ٜغبؾ صذاِت اّ٤الثی  ٦لـُ ث ٩ؼجّ٩ی ٔبس٘ش  ٦دیٙش اِـبس صع١تٕؾ :صشیٓ٪ب
ثیتشدیذ لبؿُتشی ٦ ٣صبدَتشی ٣ص٤ذ٘٨ب ٦ ٢دس یٙب٘٩٤ی عشي  ٦ل ٛ١ػشآ٠ذ تبسیخ
لصش ٧٤ی ٣ایشا ٢ث٧د٤ذ  ٦رب ٢ؿیٍت٩ی خ٧د سا ثیدسیه دس سا ٨س٪بئی ت٧د٪٨بی خ٦ ُٝ

آس٠ب٪٢بی ٦االی ا٤ؼب٤ی ٌذا ٔشد٤ذ .ا٠ب ؿ١ب دؤٛبسا ٩ٔ ٢ص ٩دس ؼ ٚ٧تبسیخ ٧٠ر٧دیت

ؼٍیٝیتب٧١٪ ٩ٔ ٢اس ٨ػشثبس رب٠م ٦ ٩ثبسی ٠عبلً ثش د٦ؽ ث ٩خص٧ف اِـبس

صع١تٕؾ ث٧د٨ایذ  ٦ص ٩دس ای 33 ٣ػب٩ٜی اخیش ٔ ٩ثٜ ٩ؽً ٤م١بت ا٫ٜی ا٠پشیبٜیؼٟ
،عبٔ ٟثش ّ٠ذسات آ٤ب ٢ؿذ٨ایذ؛ رض ػیب٪ی  ٦تجب٪ی ثیؾتش دس ٩١٪ی لشص٪٩بی

ص٤ذ٘ی؛ رض خٍّب ٦ ٢ؿٕ٥ز ٦ ٩رض ر٥بیت ٔ ٦ـتبس ٦ػیكتش صیض دیٙشی ثشای آ٪٢ب ث٩
اس٠ىب٤ ٢یأ٦سد٨ایذ.
دس ٧٠سد ثشیذ ٢اٌشاد٧ٜ ،داد٠ ٦ ٢مع ٛخیب٤ت :ا ٣ٜ٦ثش اػبع ِشاس تـٕیالتی ٪ش ٌشد

در شزایظ دیکتبتَری اهپزیبلیستی ،تٌْب یک هجبرسُی سیبسی ًظبهی هیتَاًذ پیشزٍ ٍاقعی را ثٍِجَد آٍرد!

پیبم سیبّکل
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دس ص٧ست دػتٙیشی عذاِ ٦ 45 ٛعذأخش  54ػبلت ثبیؼتی ٔبّ٠ ٣ٝ٠ب٠٦ت ٔ٥ذ.

 ٦آصادیثخؾ ر٫ب ٢ثب ٠ـٕ ٛعع٧س ٦ ٦ر٧د اٌشاد ثشیذ ٦ ٨خبئ ٣دس٘یش ث٧د٨ا٤ذ ٦

خیب٤ت ؿذ ٦ ٨خبئ٠ ٣غؼ٧ة ٠یؿ٧د .دسحب٤ی دس ر٫ب٪ ٢ؼتی ٪یش صیض ٠ؽ٤ ُٝیؼت .دس

 ٦ثذ ٢٦ایزبد ٪ش٘ ٩٤٧خؽشی ثشای ر٥جؾ ،صشٌ ٣ت١بی ٛث ٩ا٤صشاي اص ٠جبسص ٨داس٤ذ،

ث٥بثشای٪ ٣ش٘بٌ ٨شد ثذ ٢٦سلبیت ایِ ٣شاس تـٕیالتی ٜت ث ٩ػخ ٣ثٙـبیذ ٠ؼ٠ ٣١ٝشتٕت

تّشیج٧١٪ ٣اس٤ ٨یض ثشخ٧سد اصٜ٧ی ص٥ی ٣ث٧د ٨اػت :آ٪٢بئی ٔ ٩ث٪ ٩ش دٜیٟٔ ٛآ٦سد٨

٠جبسص٨ی ؼجّبتی ربسی دسثؼتش ر٧ا٠ك ا٤ؼب٤ی ٤یض ص٥ی ٣اػت .ث٥بثشای ٣ثغج ثش ػش

ث ٩عب ٚخ٧یؾ س٪ب ٠یؿ٤٧ذ ٔ ٦ؼب٤ی ٔ ٩سا ٨خیب٤ت ٕ١٪ ٦بسی ثب دؿ ٣١سا پیـ٩

٤ؼجیت٪بػت٠ .جبسص ٨ی ػیبػی اّ٤الثی ،ث ٩خص٧ف دس ؿٕ ٛلبٜی آ ٢یم٥ی ٠جبسص٨ی

ٔشد٨ا٤ذ ،ثیتشدیذ ثبیؼتی ث ٩ػضای لٙ٥٤ ٛ١ی ٣خ٧یؾ ثشػ٥ذ٠ .تبًػٍب ٩٤لذ ٞسلبیت ای٣

ػیبػی ٤ -فب٠ی ،آ ٟ٪ ٢دس ؿشایػ دیٕتبت٧سی ٌبؿیؼتی  ٦ل٥ب٘٢ؼیخت٩ی ا٠پشیبٜیؼتی

١٪ض ٢٧د٦سا ٢ػیب ٨پ٧ٝ٫ی  ٦ر٧٫١سی اػال٠ی ٕ٤جتثبس ؿ١ب ،ث٠٩خبث ٩ػٍشی پُشتالؼ٦ ٟ

ثیثبص٘ـت ثب ٘زس٘ب٪٨بئی ػخت  ٦صمتاٜمج٧س اػت ٔ ٩ؼجم ٣اٌشاد ثبیؼتی آ٘ب٪ب٦ ٩٤
دا٦ؼٝجب ٩٤ثذا٘ ٢ب٥٫٤ ٞذ٪ .ش ٔؼی سا ت٧ا ٢صم٧د ث٪٩ِٝ ٩بی ثبؿٕ ٨٧آ٤ ٢یؼت .ای٣
٠جبسص ٨ثب رزاثیت٪بی ٦ػ٧ػ٩اٙ٤یضؽ خص٧ص ٣ثشای س٦ؿٍٕ٥شا٧١٪ ،٢اس ٨لذ٨ای

٠مذ٦د سا ٔ٫٠ ٩یبی ص٥ی ٣سا٪ی ٤یؼت٥ذ  ٦ث١٪ ٩ی ٣دٜی٤ ٛیض دس ربیربی ای٠ ٣ؼیش
ٍ٤غ٘یش پُش ٌشاص٤٦ـیت ،یب دس٠ب٤ذ ٦ ٨ص٠ی٘٣یش ؿذ ٦ ٨یب ث ٩ثیسا٠ ٩٪یس٤٦ذ سا دس
خ٧د خ٧ا٪ذ داؿت٤ .تیز ٩ای ،٩ٔ ٣ثشای یٓ ر٥جؾ اّ٤الثی ،ای٦ ٩٤ ٣ر٧د ای٩ٔ ٩ٜ٧ّ٠ ٣

ا٠شی عت١ی  ٦ارت٥بة٤بپزیش اػت ،ث١ٔ ٩ٕٝیت آ٤ؼت ٔ ٩تمیی٥٥ٔ ٣ذ ٨اػت .ای ٣پذیذ٦ ٨
ٔ١یت آ ٢دس ر٥جؾ اّ٤الثی صشیٓ ٪بی ٌذائی خ ُٝایشا ٢دس ػؽغی ثؼیبس ٤بص٤ ٦ ٚبدس

ث٧د ٨اػت٤٧١ٔ .یؼت ٪ب ٪شاػی اص ثیب ٢عّیّت ٤ذاس٤ذ  ٦اتٍبِ ٣یٕی اص ّ٤بغ ِ٧تؿب٢
دِیّ١٪ ٣ی ٣اػت.

ای یب٧٘٨٦یب ٢عٕ٠٧تی! ا٘ش اػ٥بد "ػب٦اْ" ثشایتب ٢عزت اػت ٔ ٩صذاٜجت ٩ثبیؼتی

دٕ٤ ٦ت ،٩ظشثبت رجشا٤ ٢بپزیشی ث ٩ػبص٠ب ٢صشیٓ٪بی ٌذائی خ ُٝایشا ٢صد.

دس خص٧ف ٠ؼئ ٩ٝی ٦اثؼتٙی ث ٩ثیٙبٔ :٩٤ؼب٤ی ث ٩صشیٓ٪ب ص٥ی ٣ت١٫تی سا ٠یص٥٤ذ
ٔ ٩خ٧د تب ٠ىض اػتخ٧ا٦ ٢اثؼت ٩ث ٩اٜؽبي ا٫ٜی ا٠پشیبٜیؼٟا٤ذ!! ای رب٤یاب ٢ػشػاپشد!٨
٠ؽ١ئ٠ ٩ٔ ٟ٥یدا٤یذ ،ا٠اب ا٘اش ٦اِما١٤ ٣ایدا٤یاذ ،ای٥آ ثذا٤یذٔا ٩اػبػا ٣یٕای اص ٠ؼابئٛ

ل١ذ ٨ای ٔ ٩پبی ٦ ٩ؿیشاص٨ی ؿٕ٘ٛیشی ر٥جؾ ٧٤ی٤٧١ٔ ٣یؼتی ایشا ٢سا تـٕی٠ ٛایداد
١٪ی ٣لذ٦ ٞاثؼتٙی ث٪ ٩ش ؿٕ ٛآِ ٦ ٢بئ ٟث ٩رات ث٧د ٢صشیآ٪ابی ٌاذائی خٝاُ ایاشا٢

ثاا٧د .ؿاا١ب ٤ ٦فااب٥٘ ٞذیااذ٨تااب ٢سػاا٧اتش اص آ٤یااذ .تصاا٧س ٠اایٔ٥یااذ ثااب پُااض ٔال٠اای
ظذا٠پشیبٜیؼتی ٘شٌت٠ ٣یت٧ا٤یذ ٦اثؼتٙی ٩١٪رب٤ج٩ی خ٧د سا ث ٩ا٠پشیبٜیؼات٪اب پ٫٥اب٢

ٔشد ٦ ٨ثش آ ٢ػشپ٧ؽ ٫٤یذ .ص٪ی خیب ٚثبؼ!ٛ

ختٔ ٟال ٞای ،٩ٔ ٣اػبػ ٣تبسیخ عّیّی صشیٓ٪بی ٌذائی خ ُٝایشا ٢ا٠شی ٤ب٧٤ؿت٤ ٩یؼت
،ص٤٧ب٦ ٩ٔ٢ا٧١٤د ٠یٔ٥یذ .صِ ٩ج ٛاص تـٕی ٦ ٛص ٩پغ اص آ ٢ث ٩ؿٕ٠ ٛذ ٢٦دس ادثیبت

ػبص٠ب٧٠ ٢ر٧د اػتٟ٫٠ .تش ای ٩ٔ ٣تبسیخ ؿٍب٪ی صشیٓ٪ب دس د ٦ ٚظ١یش ت٧د٪٨ب عٓ

 ٟ٪ثبؿذ ،صشا ٔ٦ ٩صاست اؼاللبت  ٦ا٥٠یت ؿ١ب ٌشص٤ذ خ١٪ ًٝب ٢اػت  ٦ا٘ش ػبعت

ؿذ ٨اػت  ٦ػی ٩٥ث ٩ػی٥٠ ٩٥تّ٘ ٛـت٠ ٦ ٩ی٘شدد .ا٠شی ٔ ٩خجش ٠ید٪ذ اص آ ٢س٦ص

ثبؿیذ ٔ ٦ت١ب٥ٕ٤ ٢یذ  ٦پش٤٦ذ٪٨بی آ ٢تمذاد اٙ٤ـتؿ١بس اص ؿ١بیب٤ ٩ٔ ٢ضد پذس

اص سا ٨خ٧ا٪ذ سػیذ  ٦ثؼبغ ـب١ٜب٩٤ی ٙ٥٤ی٣تب ٢سا دس  ٟ٪خ٧ا٪ذ ٔ٧ثیذ  ٦ؿ١ب سا ثشای

تبسیخٙ٤بسی دٜ٦تی ٤یض ٦اِم ٣رذای اص ػبعت ػیبػت اػت؟! ٔ٤ ٩یؼت! پغ ؿزبق
٤بثٕبستب(٢ػب٦اْ) ث٧د  ٦ث ٩ؿ١ب ث ٩اسث سػیذ ٨سا ٤یض اسائ ٩د٪یذ تب آ٠بس دس ای٣

خص٧ف ،عّیّت ٦ر٧دیتب ٢سا دس تبسیخ ٠جبسص ٨ثش لٝی ٩سطی ٟدد٥٠ؾ ؿب ٨آ ٩٤ ٟ٪٢ث٩

تّبف ٔ ٩ثب داع ٍ٤شت دّ٪ب٤ب ،٢پتٓ خـٔ ٟبس٘شا ٦ ٢ػُشة دان ٤ؼ ٛرذیذ صشیٓ٪ب

١٪یـ ٩ث ٩صثب٩ٜدا٠ ٢تمٍ ٣تبسیخ خ٧ا٪ذ سیخت .

اپ٧صیؼی ٢٧اّ٤الثی ٔ ٩دِیّ ٣ثش آ٦ ٢اًِ اػت ،ث ٩ٕٝث ٩ت٧د٪٨بی س٤ذ ٔ ٦بس ٤ـب ٢د٪ذ.
٦اظظ اػت ٔ ٩ثشای ثیب ٢عّیّت ؿزبلت الص ٞاػت ،خصٝتی ٔ ٩ؿ١ب دطخی١ب ٢اص آ٢

ٔب ٣ٝ٠ثیث٫ش٨ایذ!

دس استجبغ ثب ٩ٜ٧ّ٠ی تصٍی٩ی تـٕیالتی  ٦عزي ٌیضیٕی اٌشاد :ت٫٥ب ث ٩دٕ٤ ٦ت٩ی اػبػی

ثبیؼتی اؿبس٥ٔ ٨ی٤ .ٟخؼت ای ،٩ٔ ٣اص ٣ٜ٧تصٍی٩ی تـٕیالتی ثشای اعضاة ٦

ػبص٠ب٪ ٢بی ػیبػی ث ٩خص٧ف اص ٧٤ق اّ٤الثی ٤٧١ٔ ٦یؼتی آ٪٢ب ا٠شی ؼجیمی ٦
ظش٦سیػت .ای ٣ا٠ش ؼجم ٣دس رشیب ٢رذا٪ٚبی ٤فشی  ٦ثشخ٧سد آساء  ٦ا٤ذیـ٪٩بی

جمهوری اسالمی و "انتخابات"
ادامه از صفحهی 1

عرررشش ٍ ثیررربى اًتخبثررربت آصاد ٍ سررربلن دس زْبسزَثرررِ ٍ هٌبسرررجبت
سشهبیِداسی ،ثِهؼٌبی تطشیف هبّیت ًظبمّبی ضبون وٌرًَیسرت .دس
ضمیمت هذافؼیي سیستن ّبی هَخَدِ خْبًی ثب هضبهیي ٍ هفبّین ٍالؼی
اًتخبثبت فبصلِی ثسیبس صیبدی داسًذ ٍ ّوِی آًبى سا ثبیذ ٍ هیثبیست
اص صهشُ سخيگَیبى عجمبت ظبلن ثِ ضسبة آٍسد .ثٌبثشایي وبسثسرت ٍ

٠تٍب٦ت یب ث ٩لجبست دِیُتش دس ثؼتش ٠جبسص٨ی ایذئ٧ٜ٧طیٓ دس٤٦ی دس ساػتبی پبالیؾ ٦

لفظ اًتخبثبت سبلن ٍ آصاد ٍ آىّن دس دًیبئی وِ صٍسهذاساى ،سًذگی سا

٦عذت ٩١٪رب٤ج٩ی ٪شص ٩ثیؾتش تـٕیالت ث ٩پیؾ ٠یس٦د.

ثِوبم هیلیبسدّب اًسبى هطشٍم ٍ سًحدیذُ تلخ ًوَدُاًذ ،پَذ است .ایي

ٕ٤ت٩ی د ٞ٦ای١٪ ،٩ٔ ٣ب٢ؼ٧س ٔ ٩پیؾتش ٍ٘ت ٩ؿذ ث٩ؼ٧سٔٝی ٩١٪ی ر٥جؾ٪بی اّ٤الثی

اًتصبثبت استوِ ثرِ خربی اًتخبثربت ًطسرتِ اسرت ٍ هرشدم دس تؼیریي
سشًَضت خَیص ووتشیي ًمطی ًذاسًذ ٍ ّش ًَع اًتخبثی ،دس خذهت

ًقشی دارد!
اش!
حبل
سًجیزی
خبرجی کِ ثِ ّز
سگّبی
یک ٍعبهل
اهپزیبلیسن
گزفت ًِ ،چَى
هزگ ثز
سهیٌِی ّزگًَِ تحلیل ٍ تجییي در ًظز
است!
پزٍلتزیثِهثبثِ
سیبست ارگبًیک ٍ
جَّزثبیذ ثِعَر
اهپزیبلیسن را
تعزض،
هسئلِی سلغِی
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سیبسری ووًَیسرت ٍ هجربسص سا اص دم تیرا گزاساًرذ ٍ ّرضاساى خبًررِ ٍ

هگش ایي ًظبمّب ٍ خوَْسی اسالهی ووتشیي ثبٍسی ثِ ثْجَدی صًذگبًی
وبسگشاى ٍ صضوت وطبى داسًذ؟ هگش سطین خوَْسی اسالهی سا ثرِ ایري
دلیل ثش سش وبس ًِگوبسدُاًرذ ترب دس تخربلف ثرب خَاسرتِّربی اثترذائی
تَدُّبی هطشٍم گبم ثشداسد ٍ اص سشهبیِّبی خْبًی ٍ ٍاثستِ ضشاست
ًوبیذ؟ ثِ وذاهیي اًتخبثبت هیترَاى دل ثسرت ٍ اص ورذاهیي تدشثرِی
تبسیخی هیتَاى سرخٌی ثرِهیربى آٍسد ورِ دس آى گشداًٌرذگبىم دم ٍ
دستگبُّبی دٍلتری اص هٌفؼرت ٍ هٌربفغی هرشدم پیرشٍی ًورَدُاًرذ ٍ
پبیثٌذ ،ثِ ضمَق پبیِای وبسگشاى ٍ صضوتوطبى ،صًبى ٍ خَاًبى ثَدًذ؟
اًتخبثبت دس ایشاى ٍ دس ّوِخب دس خذهت ثِ گشدش سٍاىتش هٌبسجبت
سشهبیِداسیست ٍ دس ایيهیبى خبهؼِ ٍ هشدم ریٌفرغ ًیسرتٌذ ٍ خٌر
خَدیّب ،ثِهٌظَس تسخیش وشسیّبی ّش زِ ثیطتش  ٍ -پیطرجشد ثْترش
سیبستّبی خٌبضی ظبلوبًبًِ  -است.
ثِ وبسوشدّبی تبوًٌَی دٍلتّب ٍ ػٌبصش ٍاثستِ ثِ ًظبم وِ ایيسٍصّب
ثِدلیل هخبلفت ثب خٌبش سلیت دٍلتی ،پُض دفبع اص اًتخبثبت آصاد ٍ سبلن
– ٍ آىّن دس صیش ًظبم سشوَةگشایبًِی سطین خوَْسی اسالهی – سا
گشفتِ اًذً ،گبّی ثیبًذاصین تب دسیبثین وِ خبهؼِی ایشاى دس ّیر دٍسُای
اص ضیبت سشدهذاساى سطین خوَْسی اسالهی ضبّذ ثشسویت ضٌبختي ٍ
پبیثٌذ ثِ ًظش ٍ آسای هشدهی ًجَدُ استّ .وِی دٍلتّب ٍ ّوِی
ػٌبصش ٍاثستِ ثِ ًظبم دس دٍساى صهبمداسیضبى ،دس سشوَة ٍ زپبٍل
هطشٍمتشیي الطبس خبهؼِ ،ضبهل پشًٍذُی لغَس خٌبیت ٍ استثوبساًذ ٍ
ثب توبم ٍخَد دس همبثل هغبلجبت پبیِای تَدُّب ایستبدُاًذ.

وبضبًِی هطشٍمتشیي الطبس خبهؼِ سا ثِ ٍیشاًِ تجذیل ًورَد ترب هجربدا
سٍصی ثش هسیش ٍ گشدش سشهبیِ تغییشی ثَخَد آیذ .ایي ًظبم ثشخالف
ادػبّبی خٌبش ّبی سلیرت دٍلتری ،فبلرذ پتبًسریل اًسربًی ٍ ثشسرویت
ضٌبختي ًظش ٍ آسای هشدهیستً .وًَِّب فرشاٍاىاًرذ ٍ ضرىی دس آى
ًیست ورِ هٌربفغی هرذافؼیي اهرشٍصی "اًتخبثربت آصاد" ٍ "سربلن" ثرب
هٌبفغی دٍلتهشداى وًٌَی تفبٍت هبَّیای ًذاسد ٍ خٌر
اهشٍصی آًبى ،خٌ

ٍ دػرَای

ٍ دػَا ثش سش تصبضت ّش زِ ثیطتش لذست دٍلتی

ٍ وٌبس صدى خٌبشّبی سلیت اص دم ٍ دستگبُّبی دٍلتیست .ایي خذال
ٍ اًتخبة ثبالئیّبست ٍ سثغی ثِ خذال ٍ خَاستِّبی زٌرذیي دّرِی
هشدم ثب هذافؼیي ثی زَى ٍ زرشای ًظربم ٍاثسرتِ ًرذاسد ٍ ًوریترَاى
ّیریه اص هذافؼیي ًظبم سا اص صهشُ سخيگَیربى ٍ هرذافؼیي هٌربفغی
صًبى هطشٍم ،داًطدَیبى ٍ وبسگشاى ٍ صضوتوطبى ثِ ضسبة آٍسد.
ٍالؼیت ایي استوِ تفبٍتِ دًیب ٍ اّذاف سشهبیِداساى ثب دًیب ٍ اّذاف
وبسگشاى ٍ صضوت وطبى اص صهیي تب آسوبى است ٍ ّیرگًَرِ هرذاسا ٍ
ّنصیستیای فیوبثیي وبسگشاى ٍ صضوتوطبى ٍ دیگش الطبس ستندیذُ ثب
عجمِی سشهبیِداسی ٍاثستِی ایشاى ًیستّ .ش یه اص آًربى اص صثربى ٍ
هٌغك هؼیٌی پیشٍی هیًوبیٌرذ ٍ ّریرگًَرِ صثربى هطرتشوی فیوربثیي
عجمِی استثوبس وٌٌذُ ٍ استثوبس ضًَذُ ٍخَد ًذاسد .فمظ ٍ فمظ یره
دًیب ٍ یه خبهؼِ پتبًسریل ٍ هجطرش ثشسرویت ضرٌبختي ضمرَق ٍ آسای
هشدهیسرت ٍ آىّرن خبهؼرِای اًسربًی تطرت ضبوویرت وربسگشاى ٍ
صضوتوطبى هیثبضذ .تٌْب دس زٌیي دًیب ٍ خبهؼِای ٍ تٌْب ثب ًربثَدی ٍ
ثب سشًگًَی ًظبم ٍ هٌبسجبت گٌذیذُی سشهبیِداسی ٍاثستِ ٍ آىّن ثب

دس ضمیمت هشدم دس صیش سبیِی سشدهذاساى سطین خوْرَسی اسرالهی

توبهی اػَاى ٍ اًصبسش استوِ هیتَاى سخي اص اًتخبثبت آصاد ،سبلن ٍ

ثیضمَق اًذ ٍ لشاس ّن ًیست تب ًوبیٌذگبى هٌتخجی سشهبیِ اص هٌفؼت ٍ

دهىشاتیه ثِهیبى آٍسد.

هٌبفغی آًبى دفبع ًوبیٌذ .ایي ًظبم ثب ّوِی خٌبشّبی سًگبسًر اش ثرب

شباٌّگ راد

خَاستِّبی اثتذائی هشدم سش خٌ

داسد ٍ ٍظیفِاش پبیذاسی ٍ تأهیي

ضمَق اٍلیِی هیلیَىّب اًسبى سًحدیذُ ًیسرت ٍ ّرذف اص ساُاًرذاصی
زٌرریي ًوبیطرربت هضررطىی ّررنزررَى "اًتخبثرربت آصاد"" ،سرربلن" ٍ
"دهىشاتیه" زیضی خرض ثرِ اًطرشاف وطربًذى افىربس ػورَهی ٍ تغْیرش
زْشُی ضمیمی سطین خوَْسی اسالهی ًیست .لشاس اسرت ترب دس زٌریي

ثیيالوللیشذى سزهبیِی اًحصبری

ًوبیطبتی ،تؼذادی دیگش اص هٌتخجبى ًظبم سشهبیِداسی – ٍ ثشای هرذت
صهبًی هؼیي  -تصذی اهَس سا دس دسرت گیشًرذ ٍ خبهؼرِ سا دس خْرت
هٌفؼت عجمِی سشهبیِداسی ٍاثستِ سَق دٌّذ .ثب ایي تفبسیش ضرشوت
دس هیبدیي تؼییي ضذُی سشدهذاساى سطین خوَْسی اسالهی ،ثِهؼٌربی

اثز هشتزک جبى ثلیوی فبستز ،راثزت دثلیَ هکچسٌی ٍ آر .جویل جًَب

هطشٍػیت ثخطیذى ٍ ثشسویت ضٌبختي ًظبهیست وِ سی سبل آصگبس

تزجوِ :پَیبى کجیزی

(قسوت اٍل)

داسد ثب تَسل ثِ ٍضطیبًِتشیي سیبستّب ،ثش صًذگی هیلیَىّرب اًسربى
سًحدیذُ زٌ

هیاًذاصد.

ا تضت لترخا:
خوَْس ی اسالهی یؼٌی سطین تملت ٍ سیب؛ یؼٌی سطین زپبٍل ٍ ثگیش ٍ ثرِ

ت لقاج تخسرأ ی لده

ثٌذ ٍ وُطت ٍ وُطتبس هخبلفیي ٍ هؼتشضیي؛ سطیوی وِ ّرضاساى صًرذاًی

کای خ شسئ  3122لنتطر گر ده تست .تز آن خا و ت ل هب لکتل س ی پسبند با س

لانته ی ب ب( بریس لاهان ) ،سیه  ،34ضتایه  ،3ب

اس یک عزف شزط پیزٍسی هجبرسُی هسلحبًِ ثسیج تَدُّبست  -چِ اس ًظز سیبسی ٍ چِ اس ًظز ًظبهی ٍ -اس عزف دیگز ،ثسیج تَدُّب جش اس راُ هجبرسُی هسلحبًِ اهکبىپذیز ًیست!

پیبم سیبّکل
لقاج

ًشزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

کرخت ضده پسطس با عناس "بسص س وا ی بایه خسان ضدن" تثر پال

سبئسس س "لاج ضدن تنناضت" تز خان بهست فاستر ل باضد ،جذت ب کرخت س نطر آن
تقدتم نتب ا .باضد و برت خبتنندهگان فایس زبان عهق لند ب ت گبن لناحث،
لفسد ستقع ضب  .نگایندهگان ت لقاج  :خان بهست فاستر( John Bellamy
 )Fosterسر بسر لده

لانته ی ب ب س تستا خالع ضناس

تنطگاه تسیگان،

یتبرت بهسب لرچسن ( )Robert W. McChesneyنب سنده ،یسزنال نگای ،فعال
سساس س تستا تیکناطات ی تنطگاه ت هسنب س س آی .ختسل خبنا ()R. Jamil Jonna
نالس وترت خالع ضناس ی تنطگاه تسیگان ل باضند.

پبَ سٛئیعی زض ٔمبِٝی سبَ  7991تحت ػٛٙاٖ " ثیص  ٚوٓ زض ثبضٜی
جٟب٘یضسٖ" ثٟٓٔ" ٝتطیٗ سٌ ٝطایص ظیطثٙبئی زض تبضید ٔؼبغط سطٔبیٝزاضی
اضبضٕٛ٘ ٜز .ایٗ زٚض ٜثب ضوٛز سبَٞبی  7914- 15آغبظ ٔیضٛز - 7 :وٓضسٖ ٘طخ
وّی ضضس؛ ٌ - 2ستطش جٟب٘ی ضطوتٞبی چٙسّٔیتی ا٘حػبضی (یب ا٘حػبض
چٙسجب٘ج)ٝ؛  - 3 ٚچیعی ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا ٔبِیضسٖ پطٚسٝی ا٘جبضت سطٔبیٝ
٘بٔیس" ( .ا ٚاستسالَ وطز و ٝجٟب٘یضسٖ ٘ ٝیه ض٘ٚس جسیس ،ثّى ٝفطایٙسیست
ؤ ٝطرػٝی وُ تبضید سطٔبیٝزاضی ٔیثبضس7 ).
ٔٛاضز ا ٚ َٚس ْٛایٗ س ٝض٘ٚس یؼٙی ضوٛز التػبزی زض التػبزٞبی ثطٚتٕٙس ٚ
ٔبِیضسٖ پطٚس ٝی ا٘جبضت سطٔبی ،ٝاظ ظٔبٖ آغبظ ثحطاٖ حبز ٔبِی زض سبَٞبی
 2001تب ٛٔ 2009ضٛع ثحثٞبی ٌستطز ٜثٛزٜا٘س .ثب ایٗ حبَ ض٘ٚس ثٙیبزیٗ زْٚ
ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا "ثیٗإِّّیضسٖ سطٔبیٝی ا٘حػبضی" ٘بٔیس ،تٛج ٝثسیبض
وٓتطی ضا ث ٝذٛز جّت وطز ٜاست .زض حمیمتٌ،فتٕبٖ غبِت ٘ئِٛیجطاِی و ٝزض
چپ ٘یع ٘فٛش وطز ،ٜچٙیٗ فطؼ ٔیوٙس وٌ ٝطایص ث ٝا٘حػبض ٔغّٛة ضس ٜاست.
زض ایٗ ضٚایت ،اظ اٚایُ زٚضاٖ پس اظ ج ًٙجٟب٘ی ز ،ْٚسبذتبض ا٘حػبض
چٙسجب٘جٝی سطٔبیٝزاضی زض ایبالت ٔتحسٙٔ ٚ ٜبطك زیٍط زض ٓٞضىست ٝضسٚ ٜ
جبی آٖ ضا ضلبثت ضسیس جٟب٘ی ٌطفت ٝاست.
ٔب زض ازأ ،ٝلػس ٔجبزِ ٝثط سط ایٗ و ٝتٕبٔی آٖ ازضاوبت  ٚثطزاضتٞب اظ ضضس
ضلبثت جٟب٘ی غّط ثٛز ٜضا ٘ساضیٓ ،ثّى ٝزض ػٛؼ ٘طبٖ ذٛاٞیٓ زاز و ٝتجسیس
ضلبثت آضىبض ثیٗإِّّی سبَٞبی  7910زض ٌستطٜای ثسیبض ٔحسٚزتط اظ آٖچ ٝوٝ
اغّت تػٛض ٔیٌطزز ،ثٛز .اظ آٖ ظٔبٖ ث ٝثؼس ضا ٜثطای ٔطحّٝی جسیسی اظ ا٘حػبض
جٟب٘ی سطٔبیٝی ٔبِی ثبظ ضس ٜاست و ٝزض آٖ تِٛیس جٟبٖ ثٝطٛض فعایٙسٜای
تحت تسّط تؼساز ٘سجتٗ لّیّی اظ ضطوتٞبی چٙسّٔیتی لطاض ٌطفت ٝو ٝلبزض ثٝ
اػٕبَ لسضت ا٘حػبضی لبثُ تٛجٟی ٞستٙس .ثٝطٛض ذالغٔ ،ٝب ثب سیستٕی اظ
ا٘حػبض چٙسجب٘جٝی ثیٗإِّّی ضٚثٝضٞ ٚستیٓٔ .ب ذطٛط ٌستطزٜای اظ استسالَ
ذٛیص ضا ثب ضٛاٞس تجطثی  ٚتٛضیحی اضائٔ ٝیزٞیٓ٘ .حٜٛی ثطذٛضز ٔب ثب ایٗ
ٔٛضٛػبت ثس ٖٚتطزیس ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜو ٝپبسدٌٛی ٔسبئُ است ،سؤاالت
ثسیبضی ضا ٘یع ٔططح ذٛاٞس ٕ٘ٛز .ثب ایٗ ٚجٛزٞ ،سف ٔب ٘طبٖ زازٖ ایٗ است وٝ
پطزاذتٗ ثٔ ٝمِٝٛی ثیٗإِّّیضسٖ سطٔبیٝی ا٘حػبضی پیصضططی ضطٚضی
ثطای زضن  ٚف ٟٓض٘ٚسٞبی و٘ٛٙی التػبز جٟب٘ی ،اظ جّٕ ٝزٚضٜی ضضس آٞستٚ ٝ
ٔبِیضسٖ زض التػبزٞبی ثبِغ است.
اِجت ،ٝضئٛس وّی آٖچ ٝضا ؤ ٝب ثبیس ثٍٛئیٓ ،ثطای ٕٝٞی ذٛا٘ٙسٌٜبٖ ٔب ٚحی
ٔٙعَ ٘رٛاٞس ثٛزٔ .ساضن  ٚضٛاٞس ثیٗإِّّیضسٖ سطٔبیٝی ا٘حػبضی ثطای
زٞٝٞب تّٙجبض ضس ٜاستٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝضیچبضز ثبض٘ت (ٚ )Richard Barnet

تعزض ،جَّز سیبست پزٍلتزی است !

سبل اٍل ،شوبرُ  - 6صفحِی  ،7شْزیَر 9991

ض٘ٚبِس ِٔٛط( )Ronald Müllerزض سبَ  7914زض وتبة ضبٖ ث٘ ٝبْ "زستطسی
جٟب٘ی :لسضت ضطوتٞبی چٙسّٔیتی" ٘ٛضتٙس :ظٟٛض ضطوت جٟب٘ی ٘طب٘ٝی
جٟب٘یضسٖ سطٔبیٝزاضی ا٘حػبضی چٙسجب٘ج ٝاست  ...سبذتبض جسیس ضطوتٞبی
ثعضي ٘مطٝی اٚج پطٚس ٝی تٕطوع  ٚثیٗإِّّیضسٖ است و ٝالتػبز ضا تحت
وٙتطَ لبثُتٛجٟی اظ چٙسغس ٔؤسسٝی التػبزی لطاض زاز ٜو ٝثب یىسیٍط
ثطاسبس لٛا٘یٗ سٙتی ثبظاض والسیه ث ٝضلبثت ٕ٘یپطزاظ٘س2 ".
زض  ٕٝٞی ٔٛاضز ا٘حػبض چٙسجب٘ج ،ٝیؼٙی جبیی و ٝچٙس ٔؤسس ٝثط غٙبیغ ذبظ ٚ
یب حٛظٜٞبیی اظ تِٛیس تسّط ٔی یبثٙس ،چیعی ؤ ٝطٟٛز است ضلبثت ثٔ ٝؼٙب ٚ
ٔف ْٟٛوالسیه آٖ ٘یست .ثّىٔ ٝب ثب زیبِىتیه ضلبثت  ٚتجب٘ی ضٚثطٞ ٚستیٓ3 .
ثٝطٛض ٔطرع ،ث"ٝضلبثت لیٕتی"  -یب ٕٞبٖ طٛض و ٝاغّت زض وست  ٚوبض ثٝ
آٖ"ج ًٙلیٕتٞب" اطالق ٔیٌطزز  -ث ٝػٛٙاٖ أطی ثسیبض ذطط٘بن ٍ٘طیستٝ
ٔیضٛز ٔ ٚؼٕ ِٗٛضطوتٞبی غَٛآسب اظ آٖ اجتٙبة ٔیوٙٙس .زضػٛؼ ،ضلبثت
ثیٗ ٔؤسسبت ػُٕستٗ اضىبَ زیٍطی ث ٝذٛز ٔیٌیطز ٔب٘ٙس :جستج ٛثطای یبفتٗ
ٔٛلؼیتوٓ ٞعی ،ٝٙو ٝثطای وست  ٚوبض ث ٝػٛٙاٖ پبئیٗتطیٗ حس ٕٔىٔ ٝٙیثبضس؛
ضلبثت ثطای ٔٙبثغ  ٚثبظاضٞب؛  ٚتٕبیع ٔحػ.َٛ
أطٚظ ٕ٘ٝ٘ٛی یه ٔؤسسٝی ٔؼِٕٛی ،ضطوتی چٙسّٔیتی است ٔ -ؤسسٝای و ٝزض
وطٛضٞبی ٔتؼسز فؼبِیت ٔیوٙسِٚ ،ی ٔمط آٖ زض یىی اظ آٖٞبست .زض سابَٞابی
اذیط ،ضطوت ٞبی چٙسّٔیتی زض وطٛضٞبی پیطأا٘ٛی التػابز ساطٔبیٝزاضی ضضاس
زاضت ٝا٘س ،أب ثرص اغّی چٙیٗ ٔؤسسبت جٟب٘ی اوثاطٖ ٔمطضابٖ زض وطاٛضٞبی
غٙی ٔطوع لطاض زاضز(ٞطچ ٝثیص تطٔ ،ؤسس٘ ٝیع ثعضيتط)ٕٞ .بٖطٛض و ٝوٙفاطا٘س
سبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زضثبضٜی تجبضت  ٚتٛسؼ)UNCTAD(ٝزض ٌعاضش سبَ 2070
ذٛز زض اضتجبط ثب سطٔبیٌٝصاضی جٟب٘ی اػالْ زاضات ،تطویجای اظ یاهغاسوٕاب٘ی
چٙسّٔیتی جٟبٖ( )TNCsتأئیس ٔیوٙس و ٝوطٛضٞبی ساٌٝب٘ا[ ٝایابالت ٔتحاس،ٜ
اتحبزیٝی اضٚپب  ٚغاپٗ]  ٓٞچٙبٖ تسّط  ٚثطتطی ذٛز ضا حفظ ٕ٘اٛزٜا٘اس" ٞطچٙاس
"سٟٓضبٖ ث ٝآضأی وبٞص یبفت ٝاست"4 .
ٔبضن ویسِٗ( )Mark Cassonتحّیٌُط ثطجستٝی جطیبٖ اغّی زض ضاثط ٝثاب
ضطوت جٟب٘ی زض سبَ ٔ 7995طابٞسٕ٘ ٜاٛز وا" :ٝاظ چطآا٘اساظی ٌساتطز ٜزض
زضاظٔاااست ،ضاااطوتٞااابی چٙاااسّٔیتی( [ MNE [MultiNational
 )Enterpriseپس اظ ج ،ًٙضبیس ث ٝسبزٌ ٜی ث ٝػٛٙاٖ آذطیٗ  ٚپیچیسٜتاطیٗ
تجّی ٌطا یص ث ٝسٕت تٕطوع ثیٗ إِّّی سطٔبی ٝزض ٘ظط ٌطفت ٝض٘ٛس .ایٗ زیسٌبٜ
ثٚ ٝضٛح ٞطچ ٝتٕبْتط ثطآٔس ٜاظ اثط ِٙیٗ[أاطیبِیسٓ ثٔٝثبثا ٝثابالتطیٗ ٔطحّاٝی
سطٔبیٝزاضی] است5 ".
أطٚظ ایٗ ٌطایص ٔطرع ث ٝططظ ّٕٔٛسی ذٛز ضا زض ضضس ا٘حػبض چٙسجب٘جٝی
ثیٗإِّّی ٘طبٖ ٔیزٞس .یطای ِٛئیس ٌبالٔجٛس(ٛٔ ،)Louis Galambosضخ
تجبضت زض زا٘طٍب ٜجب٘ع ٞبپىیٙع ( ،)Johns Hopkinsا٘حػبض چٙسجب٘جٝی
جٟب٘ی ثٔٝثبث ٝأطی اجتٙبة٘بپصیط ٕٞچ ٖٛطّٛع ذٛضضیس ٔیثبضس6.
زض حمیمتٕٞ ،بٖطٛض وٚ ٝاَ استطیت غٚض٘بَ زض سبَ ٌ 7999فت:
زض غٙبیغ یىی پس اظ زیٍطیٔ ،بضش حطوت ث ٝسٛی تمٛیت  ٚتحىیٓ ،ثیضحٕب٘ ٝث٘ ٝظط
ٔیضسس . ...غٙؼت ذٛزضٚسبظی جٟبٖ ث ٝائتالفی اظ ضص یب ٞطت وٕاب٘ی تجسیُ ضسٜ
است .ز ٚوٕاب٘ی ٔبضیٗسبظی آ ٔطیىبئی ،ز ٚتب غاپٙی  ٚچٙس ضطوت اضٚپبیی ث ٝاحتٕبَ ظیبز

هزگ ثز اهپزیبلیسن ٍ سگّبی سًجیزیاش!

ًشزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

زض ظٔطٜی ثبظٔب٘سٌٜبٖ ٘ ٚجبت یبفتٌٝبٖ ذٛاٙٞس ثٛز .ثطتطیٗ سبظ٘سٌٜبٖ ٘یٕ ٝضسب٘بٞبی
جٟبٖ ث ٝسرتی تؼسازضبٖ ث ٝیه زٚجیٗ ٔیضسس .اسبسٗ تٕبْ ٔٛسیمی جٟبٖ تٛسط
چٟبض وٕاب٘ی ضجط  ٚػطضٔ ٝیٌطزز .ز ٜضطوت ثط غٙؼت زاضٚسبظی جٟبٖ تسّط زاض٘س ٚ
ا٘تظبض ٔی ضٚز و ٝاظ ایٗ تؼساز ٘یع زض اثط ازغبْ وبست ٝضٛز ،ظیطا حتب ایٗ غَٞٛب ٘یع زض
ضلبثت سطاسطی جٟب٘ی احسبس ثیص اظ ا٘ساظ ٜوٛچه ثٛزٖ ٔیوٙٙس .زض تجبضت جٟب٘ی
٘ٛضبثٞٝبی غیطاِىّی تٟٙب س ٝوٕاب٘ی ٔٞ ٟٓستٙس  ٚوٛچهتطیٗ آٖٞب یؼٙی وسثطی
ضٛئاس( )Cadbury Schweppesزض ٔب ٜغا٘ٛی ٝثرطی اظ تجبضت جٟب٘ی ذٛز ضا ثٝ
وٕاب٘ی ضٞجط یؼٙی وٛوبوٛال فطٚذت .تٟٙب ز٘ ٚبْ یؼٙی ضطوت ثٛئیٚ )Boeing Co(ًٙ
غٙبیغ ایطثبس( )Airbus Industrieثبظاض جٟب٘ی ٛٞا٘ٛضزی تجبضی ضا ٔیٌطزا٘ٙس1 .

سبل اٍل ،شوبرُ  - 6صفحِی  ،8شْزیَر 9991

93هزداد 5 ،اٍت 9895

ز رنب سها:
- 2پبل ام .سَئیشی" ،ب یص ٍ کن درببرُی جْبًی ضدى"  ،هبًتلی ریَیَ ،دٍرُ ی  ،94ضوبرُ ی
 ،9سپتبهبز  ،2441صفحبت . 9 ٍ 4
- 3ریچبرد جی .ببرًت(  ٍ )Richard J. Barnetرًٍبلد ئی .هَلز (" ،)Ronald E. Müllerدستزسی
جْبًی :قدرت ضزکت ّبی چٌدهلیتی" ً( ،یَیَرک ،سیوَى ٍ ضَستز ،)2419 ،صفحبت 324
ٍ . 329
ً - 4ظزیِ ی دیبلکتیک رقببت ٍ تببًی کِ هؤسسبت اًحصبری چٌدجبًبِ را تَصیف هیًوبید،
بزپبیِی کتبة "سزهبیِ ی اًحصبری" اثز ببراى ٍ سَئیشی ،تَسط کیت کبٍلیٌگ ( Keith
 )Cowlingتَسعِ دادُ ضدً .گبُ کٌید بِ "سزهبیِداری اًحصبری ٍ رکَد" ًَضتِ ی کیت
کبٍلیٌگ ،صفحبت  255تب " ٍ ،233ببسًگزی تَسعِی سزهبیِداری :هقبالتی درببرُ ی
دیدگبُّبی اقتصبدی صٍرف استیٌدل" (  ،)Josef Steindlاثز تزیسی هبت(ٍ ) Tracy Mott
ًیٌب ضبپیزٍ ( ً ،)Nina Shapiroیَیَرک ،رٍتلج  ،سبل .3115
- 9گشارش سزهبیِگذاری جْبًی ،ضَرای تجبرت ٍ تَسعِ ی سبسهبى هلل
هتحد (  ،)UNCTADسبل ً( 3121یَیَرک ،سبسهبى هلل هتحد ،سبل  ،3121صفحبت ٍ 21
.21
 - 5هبرک کیسُي" ،اًحصبرات چٌدهلیتی ٍ کبرتلّبی بیيالوللی" ،در "تئَری اقتصبدی
ضزکت چٌدهلیتی"ًَ ،ضتِی پیتز جی .ببکلی ( ٍ )Peter J. Buckleyهبرک کیسُي( ،لٌدى،

 92شْزیَر 9 ،سپتبهجز 9975

 98شْزیَر 9 ،سپتبهجز 9976

هکهیالى ،)2415 ،صفحِ ی  35؛ اهپزیبلیسن بِهثببِ ببالتزیي هزحلِ ی سزهبیِداری اثز
ٍالدیویز ایلیچ لٌیي (ًیَیَرک ،اًتطبرات بیيالوللی ،سبل .)2444
- 3گبالهبَس اس قَل جی .پبسکبل سکزی(ً )G. Pascal Zacharyقل کزد کِ "بیبئید ببسی
اًحصبر چٌدجبًبِ کٌین! چزا غَلّب هبیلاًد کِ غَلّبی دیگز ر ا در اطزاف خَیص داضتِ
ببضٌد"ٍ ،ال استزیت صٍرًبل 1 ،هبرس .2444
" - 1بیبئید ببسی اًحصبر چٌدجبًبِ کٌین!" ٍال استزیت صٍرًبل.

هقبالت ثذٍى اهضبء اس سَی شَرای ًشزیِ هیثبشٌذ.

ثزای ارتجبط ثب هب ،ثب آدرسّبی سیز توبس ثگیزیذ:
رفقبی گزاهی!

ثب اضسبَ ٔمبالت ٔ ٚطبِت ذٛزٔ ،ب ضا زض غٙبی ثیصتط ٘ططیٝ
یبضی ضسب٘یس .ثسیٟی استٔ ،طبِجی زض ٘ططیٙٔ ٝتطط ذٛاٙٞس
ضس و ٝزض ضاستبی اٞساف ٚ ٚظبئف ٔجبضظاتی سبظٔبٖ 71

Post: Postbus 10492
1001 EL Amsterdam, Nederland
TEL.: +31 624 797 133
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ث ٕٟٗلطاض زاضت ٝثبضٙس .اظ اغالح أالئی  ٚا٘طبئی ٔطبِت
ضسیسٔ ٜؼصٚض ٔیثبضیٓ.
ثب کوک ّبی هبلی خَد ٍ ارائِ ی ّزگًَِ سَالً ،ظز ،اًتقبد ٍ
پیشٌْبد ،هب را در اًجبم ٍظبئف هبى یبری رسبًیذ.

سًذُثبد اًقالة!

ثزقزار ثبد جوَْری دهَکزاتیک خلق ثِ رّجزی عجقِی کبرگز!

سًذُثبد کوًَیسن!

