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 رویم؟ سئوال: داریم به چه سویی می

ی شعارهای دموکراتیک و سیاسی مبارزات اخیر پشتیبانی کرده و با  ما از کلیه
 بینند، همراه هستیم. اما... نظراتی که زیربنای این خیزش را طبفاتی می

داری جمهاااوری اسااانمی و نیاااز  ااامن این اااه  انزجاااار از ر یااام سااارمایهماااا  ااامن اباااراز 

داری وابسااااته هسااااتیم کااااه  خواهااااا  نااااه تنهااااا برچیااااده شااااد  ایاااان ر یاااام  اااافا  ساااارمایه
         داری در ساااااان جهاااااا  هااااام هساااااتیم،  ز   خواهاااااا  برچیاااااده شاااااد  کااااا  سیساااااتم سااااارمایه

روشااانی و  ااادای رساااا بینااایم کاااه برخااای ن ااااتی کاااه انلااا  از طااار  چااا  ان نبااای باااه  مااای
ی اقشااار ت اا  سااتم ایاارا  بااه ویاا ه  نااانی  شااود را بااه شاا   اتمااا  لیاا  بااا کلیااه اعاان  نماای

انااادر در  اناااد یو یاااا دساااتایر و زنااادانی شاااده هاااا در لاااال مباااارزه کاااه جاااا  بااار کااا  در خیاباااا 

 میا  باذاریم.
  اعترا اااات خیاباااانی سراساااری و شااادیدی کاااه باااه دنباااال کشاااته شااادی  اخیااارار در نتییاااه

    مهسااااا امیناااای بااااه وقااااود پیوسااااته و برخااااورد شاااایاعانه و مترقاااای زنااااا  و مااااردا  تمااااا  
هااای ملاای ایاارا  در لمایاا  از مهسااا امیناای در سراساار ایاارا  کااه مشاا  م  ماای باار  اقلیاا 

طلبااااا  و عواماااا  بااااور وای وابسااااته بااااه اماریااااا یز  زده، مالباااای از جاناااا   دهااااا  تیزیااااه
کااه ا اار چااه نشااانه تاارس ر یاام از ساارناونی عواماا  ر یاام در ماادیای عمااومی پ اا  شااده 

 اس ، اما جا دارد تا بر روی ن اتی از    تأم   ردد.
 یااری  هااای سیاساای م تلاا  مااار   شااته و نتییااه توانااد از دیااد جنااا  ای ماای هاار مساائله

ای نیسااا م اماااا بااارای ماااا    برخاااورد و ت لیااا  از  متفااااوت داشاااته باشاااد. ایااان چیاااز تاااازه
کااار ر یاااری ی  پیشاابرد اهاادا  ان نباای اقشااار ت اا  سااتم طب ااهمساائله اهمیاا  دارد کااه بااه 

هاااا و الااازا   باااور وای  اااروه لااااکم و لتااای نیروهاااای خاااردهی  رسااااند. در لاااا ی کاااه طب اااه
بااه ا ااان  چاا ، انلاا  باارای بااه کرساای نشاااند  ع ایااد خااود، نیماای از ل ی اا  مساائله را 

سااااختای ماااورد نظااار  ی کنناااد و نیماااه دیاااار را رهاااا کااارده و ساااا  از    نتییاااه عناااوا  مااای
 یرنااااد. نیروهااااای ان نباااای کمونیس مسوسیا یساااا  امااااا، ت اااا  هاااار شاااارای   خااااود را ماااای

ر    طاااوری کاااه هسااا ، عناااوا  مااای کنناااد، لتااای ا ااار باااه  ررشاااا  تماااا   مسااائله را دقی اااا
تواناااااد ماهیااااا   شاااااود.  فاااااتن نیمااااای از ل ی ااااا  و پنهاااااا  کااااارد  نیماااااه دیاااااار، تنهاااااا مااااای

وشاااان کنااااد. ایاااان مساااائله در راباااااه بااااا سرنوشاااا  شااااار تانیز  یااااک راااارد یااااا جریااااا  را ر
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ان اان  در پاای ، پاا  از ررااتن ر یاام کنااونی اساا .  ن ااه کااه از عواماا  ر یاام بیاارو   مااده 

دهنااد کااه چنان ااه ر یاام باارود، جریااانی  لاااکی از ایاان اساا  کااه بااه ماارد  ایاارا  هشاادار ماای
 مانند داع  خواهد  مد و ایرا  تیزیه خواهد شد. 

تواناااد از جملاااه  باااه ایااان مو اااود و بااااز کااارد   ن اااه کاااه مااای ماااا، پااارداختنی  باااه ع یاااده
التمااااا ت بعااااد از ساااارناونی ایاااان ر یاااام باشااااد، کاااااری   اهانااااه و درساااا  اساااا  و ا هااااا  

       کناااد کاااه هااام اکناااو  باااه    توجاااه چنااادانی  عماااومی را متوجاااه مسااائله بسااایار مهمااای مااای
ن مرللاااه باااه ب ااا  بایاااد از هماااه جوانااا  و تاااا  خاااری شاااود. اماااا هااار لرکااا    اهاناااه مااای نماای

ای نیروهاااای رعاااال و ان نبااای باااا شاااو    ذاشاااته شاااده و بررسااای  اااردد تاااا در هااای  مرللاااه
روبااارو نشاااده و سااار در  ااام نشاااوند. چااارا؟م چاااو  دشااامن کاااه هماناااا اماریاااا یز  و عوامااا  

هاااای کننااای نماااوده و باااه   اااذاری اش باشاااند، هماااواره بااارای ش سااا  ان ااان  سااارمایه داخلااای
کنناااد و خاااود را بااارای  بررسااای کااارده و ت  یااال کااارده عمااا  مااای هماااین خااااطر ماا عاااه کااارده،

اناااد. در ایااان زمیناااه مو ااا  ماااا باااه قااارار زیااار  هاااا پااای   مااااده کااارده ای از ساااال هااار  زیناااه
 اس :

 
 -ا  

ماااااا ی جهااااانی، وقتااااای تاااااری  م ااااار  ر یاااام دسااااا  ی  باااارای اماریاااااا یز  و ساااارمایه  .1
 ساااانی پشااا     ر یااام را خاااا ی ای رو باااه پایاااا  باشاااد، تااااری  نشاااا  داده کاااه باااه  نشاااانده

 یرنااااد یشاااااه،  اااادا  لسااااین و...ر.  ااااذا از دیااااد  کاااارده و جانشااااین دیااااار را در نظاااار ماااای
ر بایاااااد       سیاسااااا  جهاااااانی اماریاااااا یز  ا ااااار تااااااری  م ااااار  ا. ا. ا.  ذشاااااته باشاااااد، قاعااااادتا

ای رااارا  شاااود و مرللاااه  مااااده باااود کاااه وقتااای ر یااام بدسااا  مااارد  ساااتم کشااایده سااارناو  مااای
خااود را ی   یااد، رااورار عن اار یااا عنا اار دساا  نشااانده خاانق قاادرت بوجااود ماای رسااد کااه ماای

دیااادهر  باااه مااارد  ان ااان  کااارده یباااا شاااعارهای دروناااین اماااا بیاااا  کنناااده ماا باااات مااارد  ساااتم
داشااتیم کااه پاا  از  57ای را بااا ساارناونی ر یاام شاااه در ان اان   نا اا  کننااد. چنااین تیربااه

روهاااای چااا  ماااا در    زماااا  اعت ااااد باااه رراااتن شااااه و ل ومااا  وقااا ، از  نیاااایی کاااه نی
کااااار ر نداشااااتند و معت ااااد بودنااااد کااااه اول بایااااد ی   ااااررتن قاااادرت سیاساااای بااااه دساااا  طب ااااه

در رأس قااادرت قااارار  یااارد، اقااادامی بااارای کسااا  قااادرت سیاسااای باااه « باااور وازی ملااای»
کااااار ر ن ردنااااد. ایاااان اماااار موقعیاااا  را باااارای اماریااااا یز   مری ااااا ی  عنااااوا  لااااز  طب ااااه

ر اقااادا  باااه پیااار کااارد  ایااان خااانق کناااد و در نتییاااه خمینااای از  ساااتین بوجاااود  ورد تااا ا ساااریعا
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 مری اااا بیااارو   ماااد.  اااذا ایااان بایاااد بااارای ماااا درس عبرتااای باشاااد تاااا باااا هوشااایاری و   ااااهی 

بینااایم کاااه در واقااا  باااه یاااک ل ی اااا   باااه مساااار  بنااااریم. در پیاااا  ا. ا. ا. باااه مااارد ، مااای
 یاارد، نااه در جهاا   ای کااه از    ماای نتییااهکنااد، ا رچااه  تیربااه شااده بااه درسااتی اشاااره ماای

لااااکم در قااادرت و ی  کنناااد کاااه در جهااا  لفااا  طب اااه ای کاااه قیاااا  مااای مناااار  مااارد  ساااتمدیده
 ورد بساااازید، تاااا  اش اسااا . پااا  باااا ریاااایعی کاااه ر یااام باااه باااار  ورده و مااای مناااار  طب ااااتی

از روی نظااار از این اااه ر یااام    را  للااایمم ایااان ن تاااه اماااا،  ااار  داعااا  نیایااادم عیااا  راه
تواناااد ل ی ااا  پیااادا کناااد و   ویاااد، قابااا  تأمااا  اسااا  و مااای تااارس خاااود از سااارناو  شاااد  مااای

ی  بااه ع یااده ماااا بایااد باااا    بااا   ااااهی کاماا  برخاااورد کاارد: خیااازش اقشااار ت ااا  سااتم طب اااه
کااااار ر بایااااد ی  کااااار ر ن ساااارناونی ر یاااام ن اییاااااد خاااانق در قاااادرت سیاساااای ن یااااا طب ااااه

بااور وازی داخلاای اقاادا  بااه پیاار کاارد  ایاان خاانق خواهااد  لاااکم  ااردد یااا اماریااا یز  بااا کمااک
 کرد.

بینااایم کاااه در  ذشاااته مااارد  م اااد  را انت اااا   از دیاااد تااااری ی هااام ا ااار ناااااه کنااایم مااای
ت اا  سااتم ایاان بااار ان اان  کاارد و شاااه ی  کردنااد،  مری ااا کودتااا کاارد و شاااه را  ورد  طب ااه

ان اااان  را ش ساااا  بدهااااد و هاااام را برداشااا ،  مری ااااا خمیناااای را جانشااااین او کاااارد تااااا هاااام 
تاار کنااد  پاا  از ل ی اا  بااه  تاار و نیرقاباا  ت ماا  باارای ایاان ماارد  زنااد ی را بااه مراتاا  تلاا 

دور نیساا  ا اار ایاان التماااال را باادهیم کااه وقتاای جمهاااوری اساانمی ساارناو  شااد،  مری اااا 
هااااای ایرانااااییداع  کااااورد، داعاااا    ری، داعاااا  رااااارس، داعاااا    ماااااده  ورد  داعاااا 

هاااا ایاااارا  را بااااه اریانسااااتا  تباااادی  کنااااد.  و...ر باشااااد و بااااا کمااااک   عااار ، داعاااا  بلااااو  
سااااال  ذشااااته در اریانسااااتا ، عاااارا ،  30شاااااه ارهای دموکراساااای  مری ااااایی را در طاااای 

ساااوریه،  یبااای، یمااان، ساااوما ی، ونااازورن، کلمبیاااا، ا ساااا وادور، نی ارا وراااه و... منلظاااه 
 ایم. کرده

در زماااا  ل ومااا  کوتااااه م اااد  ر  در ایااارا  جنایااااتی کاااه شااااه مرت ااا  شاااد، هر اااز 
ساااال  43ناااداد. هماااین طاااور، شااااه هر اااز جااارأت انیاااا  جنایااااتی کاااه ا. ا. ا. در طاااول ایااان 

داری  دیاااد. پااا ، باااه دنباااال رراااتن ایااان ر یااام سااارمایه مرت ااا  شاااده اسااا  را در خاااوا  نمااای
وابساااته باااه اماریاااا یز ، ایااان ام اااا  وجاااود دارد کاااه  مری اااا جریاااانی را روی کاااار بیااااورد 

تاار بااه نااابودی ب شااد. بااا در نظاار  ااررتن  شااور را باای  از ایاان و بااه ن ااوی ولشاایانهکااه ک
 تواند طر  شود که چه باید کردم این التمال این سئوال می
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هااا  کننااد، تنهااا ی اای از  زینااه داری اماریا یسااتی چااه ماای امااا این ااه کشااورهای ساارمایه.  2
هوشااایارانه اسااا . ان نبااای کاااه  دیااااری هااام هسااا  و    ان نبااای   اهاناااه وی  اسااا .  زیناااه

ت اا  سااتم کنااونی بیارتااد ی  پاا  از ساارناونی ر یاام کنااونی، قاادرت سیاساای بااه دساا  طب ااه
و دساااا  عنا اااار و جریانااااات سااااتمار داخلاااای و خااااارجی کنااااونی و  ذشااااته، از سیاساااا  و 

ت ااا  ساااتم اماااروز بتواناااد سرنوشااا  اقت اااادی، ی  اقت ااااد جامعاااه قاااا   اااردد، تاااا کااا  طب اااه
خاااود را خاااود تعیاااین کناااد و در ایااان راه مناااار  اک ریااا  مااارد  جامعاااه سیاسااای و اجتمااااعی 

کاااه اماااروز ت ااا  دی تااااتوری، خف اااا  و سااارکو  هساااتند، تاااأمین  اااردد  تاااا اک ریااا  جامعاااه 
هاااای خاااود برساااد و اقلیتااای نباشاااد کاااه باااه خااااطر مناااار  خاااود،  بتواناااد باااه نیازهاااا و خواساااته

 .ها را سرکو ، دستایر، ش نیه، زندانی و نابود کند   

 

  -پ

ی  باااارای رسااااید  بااااه ایاااان هااااد  و پیااااروزی در ایاااان اماااار،  ااااواب  زیاااار از جملااااه  .3

  روریات و ملزومات اس :
رهباااری ماااورد نظااار بایاااد از  داشاااتن ساااازماندهی ان نبااای باااا رهباااری ماااورد اعتمااااد.ا. 

       هااااا و الاااازا  ساااانتی سااااابل باشااااد. رهبرهااااای  میااااا  اقشااااار جااااوا  و مساااات   از  ااااروه
اناااد.     ماااا هناااوز از  ذشاااته خاااود جااادا نشاااده و از خاااود انت ااااد ن ااارده هاااای سااانتی  اااروه

هاااا کاااه هناااوز در قیاااد لیاااات هساااتند خاااود، چاااو   ی چااار  در اییااااد  ب ااا  از ایااان رهباااری
هااا باااقی مانااده، در  انااد.  ن ااه هاام از    هااا بااوده هااای مساات   کااار ری و ات اااد عماا  تشاا  

اناااد و بااااز هااام  ِت  ذشاااته عباااور کاااردهساااال باااا کماااال وقالااا  از کناااار اشاااتباها 43طاااول ایااان 
هاااا در طاااول  پی ناااد. تنهاااا عمل ااارد    کاااار ر ت ااا  ساااتم، نسااا ه مااایی  بااارای اقشاااار طب اااه

اشااااا   سااااال، لفاااا  موا اااا  س تاریسااااتی و ررهنااااب بوروکراتیااااک بااااه ار  باااارده 43ایاااان 
 بوده اس  و از این باب  ننای ندارند.

 
چاااااونای پیااااروزی نهااااایی ی  کنناااادهایاااان برنامااااه، تعیااااین برنامااااه ان نباااای. ی  تهیااااهد. 

ایاان اساا  کااه لرکاا  بااه چااه جهاا  بایااد پاای  رود  ایاان ی  اساا   ایاان برنامااه، تعیااین کننااده
کنااااد کااااه  یااااا  دهااااد و نیااااز تعیااااین ماااای برنامااااه راه و روش مبااااارزات خیابااااانی را شاااا   ماااای
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اساااترات ی ان نبااای اسااا  یاااا ناااه. یعنااای ا ااار ان نبااای نباشاااد و ایااان ر یااام بااارود و یاااک ر یااام 

 تواند بدتر هم بشود. کند که می ایه داری دیار بیاید، هی  چیز نه تنها تیییر نمیسرم
خاااواهیم ر یااام بااارود و ل اااومتی دموکراتیاااک روی کاااار بیایاااد.  شاااود کاااه ماااا مااای  فتااه مااای

ایاان خواساا  مع ااو ی اساا ، بااه شاارطی کااه ایاان ل وماا  دموکراتیااک، بااا رأی و خواسااته 
جنانااااد باشاااادم یعناااای ل ااااومتی  هااااا ماااای اک ریاااا  مردماااای کااااه امااااروز دارنااااد در خیابااااا 

سوسیا یسااتی کااه بااه تمااا  ل ااو  دموکراتیااک ماارد  خااود التاارا  باااذاردم لتاای بااه ل ااو  
دموکراتیاااااک عنا ااااار دشااااامنم ل ومااااا  سوسیا یساااااتی، یعنااااای ل اااااومتی کاااااه از درو  

داری بیااارو   ماااده و انت اااا  شاااده  سیساااتم اقت اااادی تاااازه و متفااااوت باااا سیساااتم سااارمایه
کشااااور را در جهاااا  منااااار  اک ریاااا  بااااه  ااااردش در ورد، نااااه باااارای  تااااا سیسااااتم اقت ااااادی

خااااورم در سیسااااتم اقت ااااادی سوسیا یستیمکمونیسااااتی  کوچااااک مفاااا  ی منااااار  یااااک عااااده
هاااای جامعاااه اسااا ، ناااه بااارای تو یاااد  انساااا ی  تو یاااد بااارای بااار ورده کااارد  نیازهاااای هماااه

ا  تاااازه دار اناااد م پااا  ل ومااا  ایااان نظااا هاااای کااان  بااارای تعااادادی سااارمایه ساااود و بهاااره
هاام بایااد ل ااومتی باشااد کااه بتوانااد منااار  اک ریاا  را لفاا  کنااد و ایاان منااار  از جملااه لاال 

 ی هااااای رااااردی یماننااااد انت ااااا  پوشااااا ، ن ااااوه ، لاااال  زادیقیااااد و شاااارط باااای  زادی بیااااا 
هاااااای راااااردی در بیااااااِ   زناااااد ی، روابااااا  جنسااااای و...ر اسااااا . بااااادو   زادی بیاااااا  و  زادی

تواناااد بااار ورده شاااود. نا فتاااه نماناااد کاااه تنهاااا باااا  ماا باااات نمااایهاااا و نیازهاااا، ایااان  خواساااته
سیاسااا  اسااا  کاااه  ی اقشاااار ت ااا  ساااتم کناااونِی مسااالن در  ااا نهی  لضاااور مسااات یم کلیاااه

 سیاسااای را باااه اجااارا  ذاشااا . از ایااان -تواناااد هر وناااه ل اااو  دموکراتیاااک و طب ااااتی مااای
لا اار دارنااد در  رو، تمااا  ایاان ماا بااات بایااد بدساا  همااین کسااانی انیااا  شااود کااه در لااال

جنانااد، نااه کسااانی کااه بااه خاااطر ش  اای ، موقعیاا  رااردی، اجتماااعی یااا  ماای کاا  خیابااا 
هاااا از هماااا   هاااا و ریاکااااری کنناااد. بایاااد از ایااان زرناااای  روهااای، خاااود را ساااوار ان ااان  مااای

 ابتدا جلو یری کرد.
باااه شااااید  ز  باااه ت یاااه باشاااد کاااه  زادی بیاااا  و لااال اباااراز ع یاااده، بااای قیاااد و شااارط بایاااد 

هااا را همااه بتواننااد ببیننااد. در ایاان راسااتا لتاای ل ااو   مااورد اجاارا  ذاشااته شااود تااا واقعیاا 
دموکراتیااک یااک راارد راشیساا  و یااا لتاای یااک راارد مااذهبی هاام م تاار  اساا . ایاان، امااری 

باااه نایااا  پیااار اهمیااا  باااوده و ن ااا  تعیاااین کنناااده در سرنوشااا  نظاااا  جاااوا  دارد و ناااه از 
تاااوا  ایااان طاااور  ه ارتیااااد اسااا . د یااا     را هااام مااایجهااا  تااارس از ارتیااااد و یاااا تمایااا  بااا

تو ااااین داد: وقتاااای بااااه دو اااا  کااااار ری جااااوا  اجااااازه داده شااااد کااااه  اااادای ایاااان  ونااااه 
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م ا فاااا  را خفاااه کناااد، چااااور توقااا  داریااام کاااه در اداماااه،  ااادای خاااود ماااا را خفاااه ن ناااد؟م 

اساااااتفاده از مفهاااااو  لااااال بیاااااا  و لتااااای ل اااااو   بااااارای جلاااااو یری از هااااار  وناااااه ساااااوق
نظااارات و ع ایاااد درااااد کااارد. در روناااد ایااان  ی تیاااک دیاااار، بایاااد از  زادی بااارای هماااهدموکرا

شاااود. در نیااار ایااان  اااورت، ماااا خاااود را باااار   زادی اسااا  کاااه ل ی ااا  بااار هماااه روشااان مااای
کنااایم و در نهایااا  بایاااد شااااهد ش سااا   دیاااار نااار  بوروکراسااای دو تااای دو ااا  کاااار ری مااای

تواناااد هماااه را  ناااوا  یاااک قاااانو  مااایدو ااا  ناااو پاااای کاااار ری باشااایم. لااال  زادی بیاااا  باااه ع
ساااازی و ساااا  زنااادا  و اعااادا  م فاااو   در م ابااا  اناااواد برچسااا ، ارتااارا، تاااوهین، پروناااده

دارد.  اااذا ماااا معت ااادیم کاااه هااار  وناااه لاااب  سیاسااای و اعااادا  باااه طاااور کلااای بایاااد برچیاااده 
شاااود. در نیااار ایااان  اااورت،  ااادان ن  در  بااااس ان نبااای باااه درو  دو ااا  کاااار ری نفاااو  

ساااازی  همااااناور کاااه در اک ااار کشاااورهای جهاااا  منلظاااه شاااده اسااا ، باااا پرونااادهکااارده و 
و... مهاااار ساااا وت را بااااه دهااااا  همااااه خواهااااد زد و یااااا لتاااای زناااادا ، شاااا نیه و اعاااادا  را 

 دوباره برقرار خواهد کرد.
 

عواماااااا  باقیمانااااااده بااااااور وازی و  م  اااااام و مساااااات یم بااااااا بوروکراساااااای. ی مبااااااارزه  ه.
راسااااتارا و چااااه چاااااارا، باااارای ت میاااا  منااااار  خااااود بااااه هااااا، چااااه  نیروهااااای سیاساااای   

کننااد کاااه تااا پاای  از ان ااان  در  اک ریاا  جامعااه از اخااان ، ررتااار و معیارهااایی اساااتفاده ماای
هااا  هااا  شاانا هسااتند و لتاای برخاای نسااب  بااه    جامعااه متااداول بااوده و ت ریبااار همااای بااا   

ور وایی لساااا  خاااود را اناااد. اماااا بایاااد   اهاناااه و مت داناااه باااا اخااان  بااا  اااد  اااربه شاااده
ت ااافیه کنااایم. بایاااد ررتارهاااای ررااای  و مرروسااای، رهبااار و پیاااروا  یاااا  قاااا با ساااری درو  

شاااا د خااااود را بشناساااایم و در خااااود لاااا  کناااایم و در عااااین لااااال بااااه دیااااارا  هاااام اجااااازه 
نااادهیم کاااه از مو ااا  باااا ، خاااود را بااار ان ااان  ت میااا  کنناااد، هماااا  کااااری کاااه خمینااای کااارد 

هاای  کاا  باار دیاااری برتااری ناادارد، در هاار م ااامی کااه باشااد. م ااا ،  وقتاای بااه ایاارا   مااد.
 ورد و  تااار مااای تااار، تنهاااا بااارای    رااارد، مسااائو ی  بااای  موقعیااا  و کاااار باااا تر یاااا باااا ارزش

ماان تااوی » فاا   تاار جواباااو باشااد. خمیناای ماای تاار و جاادی نسااب  بااه دیااارا  بایااد باای 
د تاااوی دهااان دشااامن زد، ی وجاااود ناااداردم وقتااای بایااا«مااان»ناااهم « زناااممم دهااان  مری اااا مااای

کنااد. قاادرت دو اا  ان نبااای  سااتمدیده و دارای قاادرت مت دانااه و مساالن ایاان کااار ماایی  طب ااه
شاااود. پااا   کاااار ر اسااا ، زیااارا از طریااال شاااوراها اداره مااایی  در دسااا  تماااا  اراااراد طب اااه

 ها ندارد. هی  نای  خدا، نای  پیامبر و این  ونه لاکم
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. ت ااا  ساااتم بعاااد از ان ااان ی  بااااقی  ذاشاااتن تاااودهتااار مسااالن  در  خااار و از هماااه مهااام  ی.
ر زمااانی راارا ماای تاار شااده و  رسااد کااه مبااارزات خیابااانی سااناین پاای  از ساا وط ر یاام، نهایتااا

کننااد  هااا تساا یر شااده، سااربازها خااود را تساالیم ماای  یاارد. پاد ااا  شاا   جنااای بااه خااود ماای
شاااود. پااا  از  ت ااا  ساااتم یو ناااه قشااار لااااکم قبلااایر مسااالن مااایی  و باااه ایااان ترتیااا ، تاااوده

هااااا در دساااا  ماااارد  عااااادی باااااقی اساااا . وقتاااای دو اااا  ان نباااای  ساااا وط ر یاااام، ایاااان ساااان 
تااارین عاااواملی کاااه کماااک باااه لفااا    یرناااد، ی ااای از اساسااای کاااار ری و شاااوراها شااا   مااای

کنااااد و نظااااا  نوپااااای سوسیا یسااااتی را در م اباااا   اقاااادامات ان نباااای ماااایی  قاااادرت و ادامااااه
         طلااااا  داخلااااای لفااااا   باااااور وازی رر ااااا  ردههاااااای اماریاااااا یز ، باااااور وازی و خااااا دسیساااااه

کااار ر اساا . مساالن باااقی مانااد  نااه تنهااا ان اان  ی  کنااد، مساالن باااقی مانااد  کاا  طب ااه ماای
کناااد، بل اااه از نفاااو  مااان ر دشااامن درو  دساااتااه دو ااا   را در م ابااا   ااادان ن  لفااا  مااای

کاااار ر در ی  اراااراد طب اااهی  کناااد. باااه عباااارت دیاااار، کلیاااه ان نبااای و شاااوراها هااام لفااا  مااای
هااار ن ااااه از کشاااور همیشاااه کنتااارل سیاسااای را در دسااا  دارناااد و لتااای کاااار زارا  دو ااا  

کنناااد. هااار کاااار زاری کاااه از  کاااار ری را هااام باااه طاااور مرتااا  و باااا قااادرت تماااا  کنتااارل مااای
  ردد. مسیر ان ن  من ر  شد، بنرا له از موقعی  خود ازل می
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