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" ونى گتحريم همان سرن" با شعار اى  خامنه. نتخابات دوره نهم رياست جمهورىارم گرماگ بود و ١٣٨٤  سالتير ماه

 ى به تشويق براى شرآت درآنها نياز راآه خودىچاست مخالفين جمهورى اسالمى را به تحريم انتخابات ترغيب ميكرد، 

نجى و انصافعلى گون چزندانيان سياسى هم. يرى ميشدگيپرى گسوى تماميت خواهان باشكال دييم انتخابات ازبازى تحر. نداشتند

.هدايت به مرخصى فرستاده ميشدند تا منادى تحريم باشند
١
 ساله داشت و شاآى بود آه ٢٤كم  حون طبرزدى آهچنى زندانياتى ح

ردم را به تحريم  از داخل زندان با صداى آمريكا مصاحبه آند و مدستىن تلفـرفته ست اجازه يافت آه با گ مرخصى نتا آن زمان

  .دماينانتخابات تشويق 

 درميان موجب تشتت آراء ،وب قوانين جمهورى اسالمىچارچ در هاى مردم  خواستهشكست حكومت خاتمى دربرآوردن

 نستند آانديداى مشترآى معرفى آنند و حتىا نتوكهبطوري ه بوددرديگآيند  داخلى بشمار مى وزيسيونپ آه اصفوف اصالح طلبان

رداندن گباز. رفتندگيم قرارژرودرروى راصالح طلبى راديكاليزه شدند و  تا حد جدائى آامل از جريان برخى از سران آنها

اعتبار  بىها  طلب آنها را در ميان مردم و اصالح اى آانديدهاى رد صالحيت شده به صحنه انتخابات با حكم حكومتى توسط خامنه

  .جو بدبينى افزودنمود و بر

يم به ژونى رگباميد سرنخر حكومت خاتمى اندك جسارتى يافته بود آه با مخالفت مردم دراوآ خارج از آشور وزيسيونپا

" خر برفت و خر برفت  "  مثل بمصداقرديد و گسوى تماميت خواهان  واك جو برآمده ازپژرديد و گاين بازى تحريم وارد 

  . ميرسيد سررداختند آه داشتپيبتى بشادمانى مص

افتادند هائى آه شده بود  تقلبيكباره بصرافت اد ژاه از احمدىنپجمعى با ديدن حمايت وسيع سانتخابات آه بدور دوم آشيد 

،رفسنجانى بحمايت ازهاى راى شتافتند سراسيمه بسوى صندوقو
٢

هاى  ر دير شده بود و در نبود آنترل مردمى بر صندوقگآه دي

  .اد باتمام رسيدژه احمدىنژروپد و دور اول اد از آن بيرون آمژن  احمدىىرا

در اه امام خمينى گاسداران آه حرص و آز مالى خود را در جريان تسخير فرودپاه پ س،ادژبا روى آار آمدن احمدىن

 نظامى يك تشكيالت عظيمت ررداخت وبصوپ بتصاحب همه منابع مالى مملكت بروشنى نشان داده بود با دستى باززمان خاتمى 

اق چمروآات را شامل ميشد وهم آنترل ورود و خروج اموال قاگاين منابع هم درآمدهاى علنى مانند درآمد نفت و .  مالى درآمد-

امحاء همه  و آنترل منابع مالى با لغو اين تصاحب و.هاى رسمى ديده نميشود نقشهى ازآنها در نشانچ آه هي بندرهائىرا از

ها را نيز بصورت اهرمهاى اجرائى خود   و بانكذيرفتپ صورت  از جمله سازمان برنامه و بودجهها ريزى برنامهو  ها مميزى

 شباهت بسيارى به ماشينند چهر اقتصادى درآمد آه - نظامى گ بسيار بزرىاسداران بصورت تعاونپاه پ باين ترتيب س.درآورد

اه پ سىگماشين جنمرحله از دستيابى   با اجراء اين.ست هم ه اوايل انفالب توضيع و تعاونهاى يادآور شرآت ى هيتلر داردگجن

  .رديدگاد آامل ژه احمدىنژروپ، به تمامى منابع مالى آشور

هاى آالن انحصارى از آشور  آردن خالء ناشى از خروج سرمايهرپيع در اوايل انفالب جهت هاى تعاون و توز شرآت

 اقتصاد يك ارهداز توانايى راه اندازى و گك هرچحال وآو دار ميانه  سرمايه.ت را اداره آنندبوجود آمدند تا بتوانند اقتصاد مملك

همكارى اين . كى بانجام برساندچكش در بازار تنها ميتواند امر توزيع را در محدوده آوچاو در هجره آو. مملكت را ندارد

.  اقتصاد مملكت بوددانيدنرگيشبرد وپاه آنترل، رفت تنها رگهائى آه شكل  ك بشكل تعاونىچصاحبكاران  و تاجران آو

روى  زير از دنبالهگ در اقتصاد نفتى آه صادرات دست باال را دارد ناندچ هر،ك نيز ازين قاعده مستثناء نبودندچان آوگتوليدآنند

ان خود گاى آه نمايند هطبقبرابر  ديديم درانگ در آسوت حكومت بازرها باالتكليفى و ضعف ليبرال آه اين را در بودندروه اولگ

.تجارى بودداران  سرمايهيرى اقتصاد ايران بنفع گ  خواستار جهت و آسوت حزب جمهورى اسالمى داشترا در
٣

  



يشرفته پ به آشورهاى  وابستهانحصارات وگداران بزر ك درزمان شاه تحت آنترل سرمايهچداران متوسط و آو سرمايه

تصادى رو حاميان اق  ازين.ند رنج ميبردهايى آه از سوى آنها اعمال ميشد حدوديتماز فشار و آنها بودند وىانحصارات مالو

انحصارى نيزآه همواره دست در دست دربار داشتند  وگداران بزر با رفتن شاه سرمايه. دندرديگ ١٣٥٧جنبش خمينى وانقالب 

 يك از چ هيتوانست توسط  آه نمىوجود آمدخالئى در ساختار اقتصادى آشور بانحصارات  با بيرون رفتن .فتندگايران را ترك 

اين  با رشد سرمايه در اما.يش آوردپهاى تعاونى  اين امر ضرورت تجمع آنها را در شرآت ورشودپ  بتنهائىاپ داران خرده سرمايه

 ىا ، عدهمتوسطداران   سرمايهمتداولعادى وشدن  فربهاى رشد وپابپتر شدند و گبزر وگا نيز بزرپ داران خرده  سرمايهتعاونى ها

 بنام  اينخود به انحصارات تبديل شدند آهند و هاى نجومى دست ياب هاى حكومتى توانستند به ثروت اهرما سوءاستفاده ازب

ند درعرصه سياسى ميديد  در خوداداره اقتصاد آشور رارتوانايى گ آه دياين انحصارات .افت يترشه٢مسماى اقتصاد رانتى بى

 .ان سياسى أنها درآمدندگ رفسنجانى بصورت نمايندظيرن آنها شدند و سردمداران ا تبديلپ  تازهگارن بزرد وياى سرمايهگبه زبان 

 در جهت ايجاد امنيت براى سرمايه آه دهمين بخش از سرمايه مطرح شيوند با سرمايه جهانى هم از سوى پخواست نزديكى و 

  .است آن جمله  ازانه قدرتگندچمدند آه مراآز برآ آنيش روى پ داشتن همه قيد و بندها و سدهاى صدد از ميان بر

ديده پ  در تاريخ معاصر  در ايران،ذشتهگ سال  در طول سى و انحصارىگبه سرمايه بزر كچ رشد سرمايه آواين

و  .انورالسادات تبديل آرد آه خود دست راست ناصر بوده مصر دوران عبدالناصر را به مصرهمين فرآيند بود آ. اى نيست تازه

ين اساس قابل تبيين  سردمداران جمهورى اسالمى نيز برهم دعواى امروز ميان.ديد آوردپو يم سوآارنژيا سوهارتو را از بطن ر

  . اقتصادى أن تعيين خواهند آرد-را شرايط خاص جامعه ايران و نيروهاى سياسى ند سرنوشت نهايى آن چ هر،است

غرب او را بعنوان رئيس جمهور . اى به ميدان مبارزات نهادپمند غائى يروزپ رفسنجانى بعنوان ١٣٨٤در انتخابات سال 

فت آه براى برقرارى ارتباط با گيش رو پوردرمقام برنده حتمى انتخابات پآرستيين امان درمصاحبه با اوديد و  مى ايرانآينده

  تازه بدوران رسيدياناپ ز سوى خردهتهديدى آه ا. ر قابل تحمل نبودگواين دي. سرمايه جهانى حاضر به حذف واليت فقيه است

: تاريخ اينبار بصورت وارونه تكرار ميشد. خودرى ميديدند براى حفظ رانت خوارى گ آه ولى فقيه را سنرديدگبسيار جدى تلقى 

 آن ترجيح  ائتالفى ازهمه آنهائيكه اسالميت نظام را برجمهوريت ايجاد آمده بودند باردگاه پدارانى آه در تعاونى س خرده سرمايه

تند آه برخاسمدعيان جديد آيان اسالم بود به روياروئى با ندان شناخته چ  نهاى هرهچاد آه ژميدادند و با مطرح آردن احمدى ن

تمامى نيروها ومحافل عقب مانده سرمايه به .  از آب درآمدبرعكسولى نتيجه وقايع .  رقم زنند راقرار بود سرنوشت محتوم أنها

هارسال بعد آه رفسنجانى و شرآائ اصالح طلبش آوشيدند آه با چ. رديدگآن حاآم  و برنه نظام دست يافتاگ آل نيروهاى سه

غولى آه از رديد گمعلوم ونشدند  راه بردارند موفقاز سرخوار را  اهاى رانتپهاى ميليونى حاآميت نظامى خرده  حمايت توده

  . مهار آردنى نيسترگ ديهشيشه بيرون آمد

ترين  مانده از نظر طبقاتى حاآميت عقب: يم فاشيستى را داردژهاى يك ر  امروزه همه مشخصهسالمىيم جمهورى اژر

اقشار و محافل سرمايه است
٤

ون شرآت  به حكومت اسالمى بداحزاب شيعه نماينده سياسى آنست و آه ائتالفى از تشكيالت و 

  .ه نبوده ستچارپ يكنينچ  اينتاآنونين نظر جمهورى اسالمى از. واقعى مردم معتقد است

 رهبرانقالب و جمهورى برآمده ع خـمينـى بعنوانمنازال موقعيت بز يكدست نبود و تنهاگ هرمىالدر آغاز جـمـهورى اس

تضادهاى  زاجازه نداد آهگهراو. ديد آوردپاز آن بود آه توانست برتضادهاى درونى آن فائق آيد و نوعى تعادل قدرت را 

مختلف  هاى روهگترجمان سياسى خود را در  صنعتى سرمايه وجود داشتيان بخش تجارى و آشمكش م بصورت  آهاقتصادى

جمهورى اسالمى، نه يك آلمه زياد و نه يك آلمه " مؤتلفه ويا حجتيه، سعى در اعمال شعار  روهگدينى بيابد و در حين استفاده از 

ند مقام چهر آه اين تعادل حفظ شود ورديدگى تقسيم قدرت سياسى ميان مدعيان بنوع  نيز خـمينـىگمرپس از . داشت را"آم

رديد و رفسنجـانى گمى را عهده دار ال در عمل رياست جـمهورى اس،اى در مقام امامت  خامنهنخست وزيرى از بين رفت ولى

  .رئـيس حكومت شد



 گ سرمايه بزر  تضاد تازه،ىا خامنهشتيبانى آن ازپو آشورى حاآم بر مال- اسداران به تشكيالت نظامىپاه پ ستبديل  بااما

جدائى اسالميت .  فراهم آورد راى حكومت اسالمىژ ايدئولواهپوبراى حاآمان س بميان آشيد  رامذهبى هاى روهگاى پ كچو آو

 تمرآز قدرت  ولىتاثيرداشت حاآميت فاشيستى آه خود رآنى از آنستاى   حمايت توده تضعيفند درچآن هرجمهوريم از ژر

 ميليارد ٥/١٨نين است آه يكباره چو   احدالناسى نيستچ هيوىگ اسخپيش آورد آه پاه پ مالى س-يالت نظامى مطلقه را در تشك

ست  هآوردر سردرگ باردي نيز سرمايه صنعتى و تجارى ميان تضاد.ول مردم ايران در مرز ترآيه بيصاحب رها ميشودپدالر 

به روياروئى ر گبار ديليدات داخلى آه اين، بهاى ورشكستى توه بو هندوستانين وچ بشكل ورود آاالهاى ارزان از  اينبارولى

رفتند آه اين گاه را پحاآمان سجانب  دربازار، راوالدى مسلمانگون عسچافرادى انجاميد و گداران بزر از سرمايه دو بخش اين

ذارى گ بخش توليدات داخلى سرمايه درآيد آه ديد آورد آه نماينده آنهايى بشمار مىپاى براى رفسنجانى  بنوبه خود وضعيت شكننده

  .رو رفسنجانى بيشتر در صدد اتحاد با اوست تا مقابله و رودرروئى   ازين.دى انجام داده انوسيع

هاى مختلفى را درميان نيروهاى مخالف باعث  العمل ذشته عكسگى حاآميت جمهورى درگچارپاين عدم تجانس و يك

 به برخوردهاى شديد  درنهايتاى ازين نيروها ارهپبالتكليفى درميان .  آن اتخاذ آردندهاى مختلفى در قبال  وآنها سياسترديدگ

رديد و بخش گ، يعنى فدائيان خلق ايران دو شقه ارگ آنروزچپترين سازمان گنين بود آه بزرچد و اين تشكيالتى انجاميدرون 

ر بود و ضديت با بخش امل جناح حاآم وابسته به بازارداخت آه تائيد آپهاى حزب توده  روى از سياست به دنبالهى از آن گبزر

به ى آن گ و وابستاى با حزب توده ان و جبهه ملى دشمنى ديرينهگآسوت بازرنيزدرها  ليبرال. ناميد  ليبرال مى رااصنعتى آه آنه

جدار و مريز بسيار و آس از مماشات پيم بود ژرى درميان مخالفين رگآه نيروى قدرتمند ديمجاهدين نيز. بلوك شرق داشتند

.روياروئى با خمينى آشيده شد سرانجام به
٥

ايجاد تفرقه انداختن و با  يشترين سود را بردمخالفين بازين تشتت آراء درميان او نيز

مقابله ها در روهگروى ساير چپروى حزب توده و   اين ميان راست.رى سرآوب نمايدگس از ديپ توانست آنها را يكى نشاندرميا

مدار چرپميتوانست وزيسيون را ازميان برد آه حتى درصورت شكست نيزپديد آمدن يك بلوك دمكراتيك اپامكان يم ژبا ر

 .يم جمهورى اسالمى تبديل شودژ مبارزات بعدى باشد و به بديل ر

اين حمايت  ىگونگچ ولى در رداختندپانقالب به حمايت ازاو  درها بنا بسائقه اتوريته خمينى روهگند در ابتدا همه اين چهر

هايش نمونه بارزى از آنرا  اسخپرسش و پشدند آه آيانورى رهبرحزب توده ايران در يكى از  به دو دسته آامالًَ متفاوت تقسيم مى

فت آه گ تا آى ادامه خواهد داشت  حمايت حزب توده از جمهورى اسالمى تاآتيكرسيده بودپاسخ شخصى آه پاودر . بدست داد

 يم يا بخشى ازژى در حمايت از آل رگانگاين دو. يك استژهورى اسالمى نه تاآتيكى آه حمايتى استراتحمايت حزب توده از جم

ذيرش خواست پمعنايى جزها  يك ازاصالح طلبژاسترات  حمايتخود را حفظ آرده است بطوريكى آن تا بامروز موضوعيت

ذيريم آه اساسا جمهورى اسالمى پر بگته و ندارد، البته اصميمانه آنها در امر اصالحات و توانايى آنها در انجام اصالحات نداش

هاى آنها  خواستهحد  در مبارزه راانجامد البته آه هدف از اصالح طلبان مىروى  ه به دنبالهآنين حمايتى چ .اصالح باشدقابل 

  .آند  محدود مى بدانآورد و ائين مىپ

يا ايجاد شرايط الزم براى آنرا  روهىگرآورده شدن اهداف ها را در جهت ب حمايت تاآتيكى، اما، حمايت از اصالح طلب

اى موارد اين حمايت  ارهپدر .آند ى خود ارزيابى مىژ براى دستيابى به استراترحلهم نين حمايتى اصالحات راچ .آند توجيه مى

 ازين  و نفى خود اصالح طلبان نيزهست دهد آه اين يم را هدف خود قرارمىژآيد بلكه نابودى آل ر اساسا حمايت بشمار نمى

هاى مختلف را بنفع رشد   از جنبش سبز، آه در آن روياروئى جناحونى خواهانگر سرنگ و ديها دست بود حمايت سلطنت طلب

  .انجامد  مى و در نهايت به نابودى آنمبارزات مردم ارزيابى ميكنند آه به شقه شقه شدن حاآميت

وزيسيون درون خود پاوزيسيون داده نميشود پآنها اجازه تشكيل اهاى مطلقه آه در ورىهمه ديكتاتقدرمسلم اينكه در

 هاى با سيستمى يآشورها ودر،فهاى مختل زمان درشرايط و  اين قانونمندى موردهاى بسيارى در  مثال.يردگ حاآميت شكل مى

 خيزش در شرايطشود و آن اينكه  هستند در يك مسئله مشترك همه اين موارد ولى . توان برشمرد حتى متضاد مىو مختلف 

ه و خيابان چوياى مردم آوگو زبان  منادى  آه بداليل مختلفى ناراضى استحاآميت  ازى بخش،اى در شرايط بحرانى جامعه توده



هاى آن بخش از حاآميت باشد ولى در بيشترموارد نتيجه مبارزه  هخواست بازتاب رهم آهدقچداليل نارضايتى هر. شود مى

 نمونه مخالفت . و رهبرى نيروهاى خارج ازحاآميت در آن تعيين آننده استيش ميرودپوزيسيون خارج پهاى ا جهت خواستهدر

ونه اعضاى اصلى گچنيز ديديم آه در شوروى   .درآخرين مجلس زمان شاه از آن جمله بود ون احمد بنى احمدچى همانگنمايند

. اشيدپ آل سيستم فرو در آخرلتسين از در مخالفت با حكومت در آمدند آهف و يچورباگون چ هم آمونيستآميته مرآزى حزب

ران آارساز نخواهد گضرورست و قيام تنها بخشى از جامعه مثال آار ائين براى براندازىپهردو حرآت از باال و از  راه درين

 زائيده تك محصولى بودن اقتصاد مبارزه برخوردار هستند آهران شرآت نفت از موقعيت خاصى درگ در ايران آارندچهر. بود

  .آنست

 مدام  آههائى آنند، همان ونه حمايتى را تُائيد نمىگچآه هيهائى هم بوده وهستند  ونى طلبگسرن يسيون خارج البتهوزپدر ا

اتى آه يزه قيام شد و منشاء تغييرگ حال آنكه تاآتيك شرآت در انتخابات ان.اميد قيام مردمى هآردند ب مىرا تحريم انتخابات 

ى آنها عين ژواستراتشناسند  هائى اساسا تاآتيك نمى طلب ونىگنين سرنچولى . وشاندپ جامه عمل بيمژ رونىگ سرن بهرفت تا مي

  . . . و تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل "ى هم تاآتيكژمبارزه مسلحانه، هم استرات"همان بينش تاآتيك آنهاست، 

غرب . ندا هيم فاشيستى آارساز بودژاد و ادامه رژوى آار آمدن احمدى ن رانى نيز در شرايط جه،ذشته از عوامل داخلىگ

ذشته نيزاين آشورهاى گدر .آند باز توليد مىو  غيرمستقيم توليدون خمينى را بدو صورت مستقيم وچهايى  هرهچاصوُال 

رانه و توسعه طلبانه خود عمًال بر گ  مداخلهوت را با رفتارپ ولپون استالين و چريالستى بودند آه رهبرانى پر و امگاستعمار

باعث روى آارآمدن افراطى ترين و ائى آشور شوراها پابتداى بر غرب درمداخله نظامى. شوروى و آامبوج تحميل آردند

رفتن قدرت در آلمان وعقد گدر بدست  و حمايت ازهيتلررديدگون استالين و تروتسكى چمستبدترين اعضاء حزب آمونيست 

 سبب تثبيت قدرت استالين و باز كسلواآىچون چوشى و مماشات بر مداخالت و اشغال نظامى آشورهايى پشم چبا او و اتحاد 

.رديدگاش  هاى بيرويه و بيرحمانه ذاردن دست وى در سرآوبگ
٥

وت در آامبوج نيز با بمباران هوائى پ ولپ روىكارآمدن 

ها آه سراسر  جالب توجه اينكه اين بمباران. شت رابطه مستقيم داشتذاگآامبوج آه در مدت يك سال يك ميليون آشته برجاى 

رفتگ نقاط آامبوج را دربر مى
٦

ريختند خبر نداشتند  ها را فرومى هائى هم آه بمب وشيده ماند بلكه خلبانپ شم جهانيانچ نه تنها از

سياآه بجاى ويتنام شمالى آامبوج را بمباران ميكنند و اين توطئه 
٧

  .ذيرفتپاف رديابى شده غلط به آنها صورت  با دادن اهد

هاى مستقيم امريكا و براى ايجاد آمربند سبز  خيزش دوباره اسالم در خاورميانه با آمكذيرند آه پ ان مىگامروزه هم

 اآستانپ ونچاش در منطقه  ذيرفت و آيست آه نداند القاعده و طالبان محصول مشترك امريكا با ايادىپبدور شوروى انجام 

بيدريغ امريكا از سرآوب وحشيانه مردم فلسطين توسط اسرائيل و حمايت  نتيجه  جز نيستيزىچادامه وتشبيت آنها نيز . ندتسه

ر حماس را گآند وزمانى دي سم اسالمى درخاورميانه آه روزى با فتح سازش مىراديكاليينست حمايت غيرمستقيم امريكا ازا

  .دهد برآن ترجيح مى

اردن ذگايران و بازمرداد در٢٨ امريكا با انجام آودتاى. رديدگت روى آار آمد و حكومتش تثبيت خمينى نيز بهمين صور

اى را فراهم آورد آه خمينى  امان همه مخالفين در حين مماشات با عناصر مذهبى زمينه  محمدرضا شاه در سرآوب بىدست

هاى غرب بصورت امدادهاى غيبى نيز او را قادر  حمايت. درانه و منجى ملت جلوه آندپاى  هرهچيم شاه با ژربعنوان تنها بديل 

. آند و حكومت خود را تثبيت نمايدساخت تا همه مخالفانش را سرآوب
٨

هاى خارجى برروند سياست   ازين رو تُاثير سياست

راغ سبز چشاه با محمدرضا : از ديرباز نيز وضع  برهمين منوال بوده است. ندان تعجب آور نيستچداخلى جمهورى اسالمى 

با روى آارآمدن آندى از حزب دمكرات . ليسى دوباره بر ايران حاآم شدگيان انچبه آودتاآيزنهاور از حزب جمهوريخواه 

ر حاآم بالمنازع ايران شد تا زمان گبا حاآميت دوباره جمهورىخواهان شاه باردي. رديدگهاى اساسى  ار تنشچحكومت شاه د



ون گذيرساخت و حكومت شاه سرنپيروزى قيام مردم را امكانپها را تا جائى باال برد آه  ها تنش آه تضاد در باالئىآارتر 

.رديدگ
٩

  

در  جامعه برروند سياست آنارشى مالى حاآم برگان دو اوليگنمايندس از انقالب نيز تٌاثير دو حزب عمده امريكا بمثابه پ

 شخصى ،سرپطلبيد و آمدن جرج بوش  ون خاتمى را مىچ شخصى ،روى آار آمدن آلينتون در قطب مخالف. ايران ادامه يافت

 با اين حال و .فتگ سخن مي جوئى عربدهبهمان زبان تهديد و او بود و خود آه رونوشتى ازردآ طلب مىاد را ژون احمدى نچ

 با روى آار ماا. شته بودذگش ازيپ بوش مقدار قراردادهايى آه در زمان او با ايران بسته شد بسيار جرجعليرغم لحن تهديدآميز

يرى گ شمچويد سطح اين قراردادها تا حد گ  از حزب دمكرات آه با زبانى نرم درارتباط با حكومت ايران سخن مىاوباماآمدن 

اد نيز ازين تُاثير تغيير در حكومت امريكا و روى آار آمدن ژ نظامى احمدى ن-بنظر ميرسد آه فاشيزم مالى. ائين آمده استپ

  .نخواهد ماندندان مصون چ اوباما

                  ١٣٨٨ ماهيورهرش -لندن   

www.hamraahaan.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :ا ه سيانوپ
  
آرده  آه انتخابات را تحريم فته بودگاسخ پاو در . رسيدند آه آيا در نظر دارد آه در انتخابات شرآت آندپفت در زندان از او گ نجى مىگ. ١

  .ت اتفاق افتاده بودون انصافعلى هدايچرى همگهمين در مورد اشخاص دي. است و برخالف انتظارش به او اجازه مرخصى داده بودند
  
. دنددان راضى نبونچازين آه زيرعباى اوباشند ها   اصالح طلبدرآن زمان. تجانى به رياست جمهرى انتخاب شدشتيبانى رفسپ خاتمى با .٢

  . دادند از دستا رى او رها سازند ولى با تحريم انتخابات اين فرصتگدر دوره نهم اين امكان براى آنها فراهم آمده بود تا خود را از وابست
  
  .صدرازرياست جمهورى شاهد بوديم آه با زبان درازى وى به محتكران بازار آغازشد  اوج اين تقابل را درخلع بنى.٣
  
وائى از ژ بور  اقبال خردهبه با توجه راآهچرديد گفاشيسم بود آه باعث اخراج وى از انترناسيونال سوم ديميترف از ىگئورگاين تعريف . ٤

  .ندذيرفته بودپرا ستى تعبيردولت برومرى دولت فاشي
  
كسلواآى چيمان صلح بست و دست او را در الحاق پ با هيتلر ١٩٣٨در يش از استالينپ  يكسالليسگحكومت انرئيس  مبرلينچ .٥

 يا دستكم  سال به تعويق انداخت باميد توافقى با هيتلر٤يل حمله به نورماندى براى آزادى فرانسه را چرچ. ذاردگبه آلمان باز
هاى غربى بفراموشى  ها امروزه در رسانه ولى همه اين واقعييت. اپموازنه اى ميان نفوذ استالين و هيتلر در اروايجاد براى 

ذريم از مالقاتهاى گر بگدي. لوساآسن استگه رسانههاى انژها بوي رده شده وتنها معاهده مولوتوف و هيتلر نقل اين رسانهپس
ويى نه محاآمات مسكويى وجود داشت و نه مجمع جزايرآوالك آه گ جرج به وى، تو گاى شمشير آينيل و استالين واهدچرچ

  .اش دادند بعدها آنهمه سر و صدا در باره اش براه انداختند و جايزه ادبى نوبل هم به نويسنده
  
٦ .Carpet Bombardment  
  
٧ . C I A     
  
يا مبادله اطالعات امنيتى بدست .  آه او آنرا رحمت الهى خواندگيريد تا خود جنگ بقعراان و ايرگام جنگ بهنىاز تجهيز نظامى خمين. ٨

را لو داد و الس زدن سياسى با دولت ليس آه تمامى شبكه حزبى حزب توده درون حاآميت گناهنده سياسى شوروى توسط دولت انپآمده از 
ر نبود اين جمهورى عمرى گصادى جمهورى اسالمى با غرب آه اذريم ازروابط اقتگر بگدي. رديدگيت معروف گ آمريكا آه به ايران

  .داشت نمى
  
البته . انحصارات اسلحه سازى وابسته به آنها انجام ميدادلزم خريدهايى بود آه اوازرابطه نزديك شاه با حزب جمهورىخواه مست. ٩

 دارند تا  AWACSرندهپون رادارهاى چ دفاعى يرنده وگ يشپها نيز داراى صنايع اسلحه سازى هستند ولى اين صنايع بيشتر حالت  دمكرات
ندين چايران بود شاه توانست با خريد اش مخالفت با نقض حقوق بشردر س از روى آار آمدن آارتر آه يكى از شعارهاى انتخاباتىپ .تهاجمى

تن رئيس جمهوروقت فرانسه رفت و توانست يسكاردسژ ازين رو فرح بديدن . رنده باب مذاآره با آارتر را باز آندپفروند ازين رادارهاى 
  رندهپندين فروند ازين رادارهاى چرديد آه ايران گس ازين ديدار اعالم پ. يردگانزده دقيقه براى مالقات با آارتر وقت بپرى وى گبا ميانجي

يافت و براى ديدن آارتر به آاخ س ازين حادثه محمدرضاشاه شرف حضور پ.  ميليارد دالر از دولت امريكا خريدارى ميكند٢/١  بمبلغرا
ان آه او نيزالتيماتوم حمله به ايران را گرونالد ري. سر همين سياست را در مورد ايران ادامه دادندپدر و پهاى   ظاهرُا جرج بوش .سفيد رفت

ست جمهورى با يك شبه س ازانتخابش به رياپنجانده بود گانهاى سفارت امريكا در شعارهاى انتخاباتيش گروگدر صورت آزاد نساختن 
آمد و نه   همو بود آه در اصل رئيس جمهورامريكا بشمار مىگزينى جرج بوش بجاى ويليام هيگترور ازين خواسته خود آوتاه آمد و با جاي

ها نيزبه  انگروگرديد آه شكست عمليات نافرجام طبس براى رهائى گبعدها معلوم . انگهاى وسترن بنام رونالد ري يشه دست سوم فيلمپ هنر
. ها واستفاده تبليغاتى از آن براى روى آارآمدن جمهورى خواهان بودند انگروگ يا بخشى از آن بوده آه مخالف آزادى  سيادليل خرابكارى

 .بروا يا اولواالبصارعتفا. ان آزاد نمودگها را درست در لحظه تحليف ري انگروگيروزى آنها پجمهورى اسالمى نيز بعنوان تبريك 


