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  :پيرامون يک خبر
 ! از کشوردالر ميليارد ۶٠٠خروج 

  
ست جمھوری احمدی نژاد موجب بھت و حيرت اي از کشور در دوران ردالرارد يلي م۶٠٠انتشار خبری مبنی بر خروج 

ن احساس به خواننده دست می داد که  ممکن است عدد اعالم شده درست يباورش سخت بود و در آغاز ، ا.  فراوانی شد

 ۀل شان به اندازيبعد می شد اين طور تلقی کرد که ممکن است آن ھائی که در دوران احمدی نژاد سب. چاپ نشده باشد

ش می "تيريعدم مد"ر ھا را گردن وی و ي تقصۀ سر آن موجود مفلوک می زنند و ھمبر حاال که ھمه ،هکافی چرب نشد

اه نمائی باشد برای يد ھم انتشار اين خبر نوعی سياندازند با انتشار چنين خبری می خواھند از قافله عقب نمانند؛ يا شا

به دست و قفل " کليد) "فريدون(کاری کرده که روحانی د که احمدی نژاد يھالناس بدانيد که ايس جمھور جديکمک به رئ

د صبر داشته يباز کن ھم  به راحتی نخواھد توانست کارھا را رو به راه و اقتصاد کشور را نجات دھد و خالصه با

انه بود نشان می داد که خود خبر نمی تواند نادرست باشد و با مراجعه به رس" خانه ملت"اما منبع خبر که سايت  .ديباش

ت أيخبر را از قول محمد رضا خباز عضو ھ" خانه ملت"ت يسا. ستي روشن شد که اشتباھی در کار نگر فوراً يھای د

 ۶٠٠ سال گذشته حدود ٨طی : " مطرح کرده بود کهق مصوبات دولت با قانون اعالم کرده و نامبرده ھم رسماً يتطب

ح می دھد ي نامبرده سپس با حسرت به ھمپالگی ھای خود توض." ان از کشور خارج شده استيراني اۀي سرمادالرارد يليم

:  درصد آن را به زادگاه خود برگردانند١٠ه ای را خارج کرده اند حداقل ين سرمايکه چن" ه گذارانیيسرما"که اگر 

  "! نفتی در کشور می شودۀک بودجيبرابر با "

شور در ضمن حاوی نکات آموزنده و در عين  از کدالرارد يلي م۶٠٠اعتراف محمد رضا خباز به صحت خبر خروج 

 ذکر شده از کشور خارج می شد، دالرارد يلي م۶٠٠ی که  زمانيۀاگر در نظر بگيريم که در فاصل. حال دردناکی است

 باً يتقر خارج شده ۀيحدوداً ھمان مقدار ارز نيز از فروش نفت به دست آمده بود آن گاه روشن می شود که حجم سرما

ن امر خود قولی که احمدی نژاد به مردم در مورد آوردن يا. ن فاصله می باشدي حاصل از فروش نفت در ابرابر با ارز

!! برده شده" مردم " به سر سفره ھای پول نفت بر سر سفره ھای آنان داده بود را به ياد می آورد و گوئی پول نفت واقعاً 

ران جا زده و به اين يون مردم ايلي م٧٠ر چشمی ھا را جای ن بوده  که چند صد نفر از نوياکاری احمدی نژاد ايفقط ر

  .ات سردمداران جمھوری اسالمی در جلوی چشم ھمگان قرار داده استيب معنای مردم را ھم در ادبيترت

ه نه امکان ين حجمی از سرمايران بدون ارتباط با مراکز قدرت چنيط ايگر اين امر واضحی است که در شراياز سوی د

م چپاول مردم ما توسط يت ھم به روشنی ابعاد عظين واقعياشت و نه امکان خروج از کشور و ھمجمع شدن د

اردی سردمداران يليبرای کسانی که با دزدی ھای م. قدرتمداران حاکم و نور چشمی ھای آن ھا را نشان می دھد
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ارند چنين اموری روال کار جمھوری اسالمی و يا به قولی با بخور و بخور ھای آنان و اطرافيان شان آشنائی د

با اين حال توجه به يک نمونه صحت اين . ازی به اثبات ندارديدست اندرکاران جمھوری اسالمی تلقی شده و ن" طبيعی"

  .ادعا را بار ديگر ثابت می کند

انندگی  بابک زنجانی جوان سی و چند ساله ای مربوط می شود که که در طول چند سال از شغل رۀ اين مورد به پروند

شان از يا. به حساب می آيد! ارد ھای کشوريليکی از ميس بانک مرکزی، يک باره به جائی رسيده که اکنون يبرای رئ

کی از يب زده و به خارج فرستاده و امروز ھم تنھا ي به جدالرارد ھا يلياست که م" ه گذارانیيسرما"کی از ھمان ي قرار

افشای اين ! ی می باشد که بابت فروش نفت باز نگردانده استدالرارد يليدو ماقالمی که از او می خواھند که پس بدھد 

د با پس زدن او راه را برای رشد نورچشمی ھای د می کوشي دولت جدۀمورد البته به اين دليل است که دار و دست

ن يت نفس تمرکز چنه آن چه مھمتر اسين زاوياما جدا از برخورد به موضوع از ا. د باز کن،ديگری که در راه ھستند

می در دست تعداد معدودی از وابستگان به رژيم می باشد که آشکارا بيانگر ھر چه فزونتر شدن شکاف ي عظۀيسرما

 ايران چيست و چرا مردم ۀطبقاتی در جامعه بوده و نشان می دھد که  علت رشد فقر و فالکت بی حد و حصر در جامع

 از دالرارد يلي م۶٠٠ه دارانی که يبه خصوص که ھر کس می داند سرما.  تر می شوندزير تر و بی چيما ھر روز فق

 دردناک طبقات فرو ۀه در داخل دارند که خود اين امر نيز فاصلين مقدار ھم سرماي حدود ھمکشور خارج می کنند حتماً 

  .شتری نمايان می سازديدست با فرا دست را با برجستگی ھر چه ب

دئولوگ ھای بورژوازی ايران توجه يه از کشور به آه و ناله ھای ايمی از سرماين حجم عظيخروج چنحال در ارتباط با 

ل يه ھای خارجی تماير کند سرماييشتر به ضرر کارگران تغين ھم که ھست بين کار از ايمدعی اند که اگر قوان کنيم که

ادشان به يه گذاری خارجی فريشه از فقدان سرمايدا می کنند و ھميه گذاری پيران و سرمايشتری به ورود به بازار ايب

اين ھم . ستيه نيران کمبود سرماي مورد بحث نشان می دھد که درد اقتصاد اۀدر حالی که ھمين نمون. آسمان می رسد

ت اقتصادی خود در داخل يان فعاليه ھای خود را به خارج منتقل کرده اند در جريآشکار است که کسانی ھم که سرما

لذا نه دليل . ستنديچ قانونی پايبند نبوده و نينه نشان داده اند که در راه استثمار ھرچه شديدتر کارگران به ھي عکشور به

 از بين بردن آن ار يا حتييسرمايه گذاری ھای برون مرزی شان وجود قانون کار کذائی در ايران است و نه با تغ

واقعيت اين است که قانون کار در ايران در کل به . باز گرداننده ھای دزديده شده را دوباره به کشور يند سرمااحاضر

اين . نفع سرمايه داران تنظيم شده و اگر بند ھائی ھم به نفع کارگران بر روی کاغذ وجود دارند، عمالً اجرا نمی شوند

ی کنند جدا از که سرمايه دارانی که بخشی از پول ھای خود را به خارج منتقل م نيواقعيت نشان می دھد که علت ا

ه گذاری در داخل ي ماست، به عبارت ديگر آن ھا جھت سرماۀت ترس از کارگران و لشکر گرسنگان در جامعيفقدان امن

 خود را در خارج از کشور به کار اندازند و ۀح می دھند که پول ھای باد آورديت نمی کنند و ترجيکشور احساس امن

دئولوگ ھای بورژوا فقط اين پند يشايد بھتر بود که ا.  د چنين امری استه خود مؤيين حجم بزرگی از سرمايخروج چن

  !!ه دار خود بدھند که چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام استيرا  به برادران سرما

ن  آۀه داران و نور چشمی ھا و آقا زاده ھا و ھمين سرماين امر است که چنياما درسی که خبر فوق به خواننده می دھد ا

 اين دزدان وچپاول گران برای ۀکسانی که در وابستگی به رژيم به سرمايه ھای کالنی دست يافته اند، و در يک کالم ھم

برای اين منظور آن ھا نه فقط رژيم . حفظ اين خوان نعمت با چنگ و دندان از وضع موجود دفاع و حفاظت می کنند

 اسالمی را در ارتکاب به شنيع ترين جنايات در حق توده ھا به حامی خود يعنی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری

وسايل گوناگون ياری داده و از آن حمايت می کنند بلکه در آينده ھم ھر جا احساس کنند که منافع شان در مقابل خيزش 

ی خود مستقالً با و مبارزات قاطع ستمديدگان به خطر افتاده و رژيم حاکم ھم قادر به سرکوب کامل آن توده ھا نيست حت

بر اين . تشکيل دسته ھای سياه به آدم دزدی و قتل نيروھای مبارز و به ھر نوع وحشی گری ديگری روی می آورند
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ند آن چه متعلق به ا ما نيز تنھا با اعمال قھر انقالبی خود قادرۀ ستمديدگان جامعۀاساس کارگران و زحمتکشان و ھم

آن ھائی که دست به توھم پراکنی نسبت به سرمايه .  و جنايت کاران بيرون بکشندخودشان است را از حلقوم اين ظالمين

در " نافرمانی مدنی"داران و رژيم حامی شان زده و مردم را دعوت به مصالحه و اعمال روش ھای نرم  و يا توسل به 

بار موجود که زندگی را برای  مقابل اين دشمنان خون آشام می کنند تنھا به استثمارگران و جانيان در حفظ وضع نکبت

انقالب که جز به مفھوم اعمال قدرت عظيم . ميليون ھا نفر از مردم ما به جھنمی واقعی تبديل کرده اند، کمک می رسانند

توده ھا با توسل به شديدترين برخوردھا با دشمنان خود نيست تنھا راه نجات ستمديدگان ايران برای رھائی از دست 

  . ونخوار ذينفع در ايران، سرمايه داران داخلی و رژيم جمھوری اسالمی استامپرياليست ھای خ

 .اين ھمان اصلی است که ھمواره بايد بر آن پای بفشاريم

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩٢  ]ميزان[  ، مھر ماه١٧٢ ۀشمار

 
 


