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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ اپريل ١٣
  

  !ميليتاريسم، جزء جدائی ناپذير امپرياليسم
  

تکاء فزاينده به نيروی قھر و  نقاط جھان و اافروزی ھای خانمان برانداز در اقصرشد ميليتاريزم و گسترش جنگ ا

 بالمنازع سيستم سرمايه ۀ مناسبات امپرياليستی در جھان حاضر، يعنی جھان تحت سلطۀارتجاع، ويژگی بارز توسع

بررسی ھای انجام شده در مورد بزرگترين قدرت امپرياليستی يعنی . داری و قدرت ھای بزرگ امپرياليستی می باشد

 در يک قرن اخير ھمواره از يک رشد چشمگير فدرال اين کشور ۀ دھند که بودج نشان میامريکا ۀاالت متحديا

ن روند در يو ا. حال ھزينه ھای نظامی بخش بزرگی از کل بودجه را تشکيل داده استبرخوردار بوده و در ھمه 

ست که از او شتر شده و اکنون مدتھاي ھر روز بامريکا ھای یش می رفت که بدھکاريطی در مقابل چشم ھمگان پيشرا

 نظامی در دنيا را صرف تسليح و ۀ در دھه ھای اخير بزرگترين بودجامريکا. به نام بدھکارترين کشور دنيا نام می برند

 که ھمواره با امريکاتوجيه چنين اقدامی در افکار عمومی مترقی مردم . و تجھيز ماشين جنگی خود کرده است

. فرضی بوده است" دشمنان" به ءخود به مخالفت برخاسته اند، اتکاسياست ھای جنگ طلبانه و نظامی دولتمردان 

وری تامپرا"گان ناميد ييا آن طور که ر" شيطان سرخ "-" ر شورویياتحاد جماھ"در طول جنگ سرد اين دشمن 

  توجيهۀوظيف"  اسالمیئیبنياد گرا"دنبال سقوط شوروی و نياز به خلق يک دشمن ديگر، اين بار ه اما ب. بود" شر

 نظامی در توجيه ۀش بودجين افزااجالب است که مدافع.  را عھده دار شدامريکا دولت ۀسياست ھای جنگ طلبان

ن جنگی يضرورت افزايش بودجه ھای نظامی اين کشور در شرايط سخت بحران اقتصادی، مدعی می شدند که ماش

 برای .رد، سد کنديش گي را در پامريکاقابله با نده راه ميجلوی ظھور ھر قدرت بزرگی که احتمال دارد در آد ي باامريکا

 امريکا" پنتاگون نوشتند ۀ سال٤است جمھوری بوش پسر، آن ھا با اتکا به گزارش ي و در زمان ر٢٠٠٧در سال نمونه 

لذا اين افزايش . بايد دربرابر امکان ظھور يک قدرت بزرگ که راه تخاصم را در پيش خواھد گرفت، مانع ايجاد کند

 گرانی است که وزارت دفاع در صدد است با مقابله، اقدامی محدود کننده و در صورت لزوم مقابله آميز با بودجه

مبارزه "در گزارش مزبور به سه عامل " .ھای گران قيمت نظامی نوين خود به مقابله با آن ھا برخيزد استفاده از سيستم

 در مورد کشورھای امريکاھای پيش روی  ھی به انتخابشکل د"و " امريکادفاع از خاک "، "ھای تروريستی با شبکه

  .  اشاره شده بودامريکا نظامی ۀ افزايش بودجئیدر توجيه چرا"  نظامی و امنيتیۀژيک در حوزيھمکار سترات

 ٢٠٠٠ نشان می دھد که در سال امريکاش بودجه ھای نظامی دولت ينگاھی به آمار منتشره در رابطه با روند افزا

 برابر رسيد و در ٢ر بود، اما در طول تقريبا يک دھه اين رقم به بيش از ال ميليارد د٣١٢ تقريبا امريکا  دفاعیۀبودج

 نظامی از مجموع ۀ سھم بودج٢٠١٢که در سال   آنمضافاً . ر افزايش يافتال ميليارد د٧١٢به حدود  ٢٠١١سال 
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بوده است؛ در حالی که در ھمين بودجه ) هبيش از نصف کل بودج( درصد ٥٩ امريکا"  اختياری دولت فدرالۀبودج"

 فدرال دولت ۀپيامی که بودج. تنھا دو درصد کل بودجه را تشکيل می دھد" عدالت اجتماعی"سھم موسوم به بخش 

 نظامی، تمرکز ۀرغم پيشبينی يک کاھش نسبی در بودجه  به جھانيان می دھد اين است که ب٢٠١٢ در سال امريکا

دوره فروپاشی شوروی  (٩٠ ۀدر واقع به استثنای دھ. قتصاد، ھمچنان بر بخش نظامی می باشد در اامريکادولتمداران 

ھا بر دولت مسلط بوده اند، بودجه ھای  و فارغ از اين که جمھوری خواھان و يا دمکرات) و پايان رسمی جنگ سرد

امپرياليستی در چارچوب ھای  ساير قدرت.  ھمواره دارای يک رشد بزرگ صعودی بوده اندامريکانظامی دولت 

 بر ابعاد بودجه  کم يا زياد ھمين روند را طی کرده و متناوباً ۀ، با فاصلامريکا شان با ۀھای قدرت طلبان ھا و تنش رقابت

دنبال ه ب. اجتماعی و رفاه عمومی افزوده اند ھای تخصيص يافته به ماشين جنگی خود به ضرر بودجه ھای عدالت

 ٢٢٨طور رسمی ھزينه ھای نظامی اش ه قدرت ديگر جھانی يعنی دولت چين قرار دارد که ب زياد، ۀ با فاصلامريکا

  . ر می باشددالميليارد د

بدون شک ھنگامی که ترجمان عملی اين روند را در زندگی واقعی تعقيب کنيم می بينيم که سرمايه داران جھانی ضمن 

 ۀ جھت چپاول ثروت ھای خلق ھای کشورھای تحت سلط کارگر کشورھای متروپل، درۀاستثمار و بھره کشی از طبق

خويش و استثمار شديد نيروی کار اين کشورھا و از اين طريق پر کردن جيب ھای گشاد خود، به طور روز افزون و با 

 شدت ھر چه بيشتری به تقويت ماشين جنگی خود می پردازند تا با استفاده از قدرت مرگبار آن عليه کارگران و خلق

چنين در رقابت ھای ھر دم تشديد شونده بين خود، موقعيت خود را حفظ نموده و  حت ستم در سراسر جھان و ھمھای ت

 .از مناسبات ارتجاعی سرمايه داری امپرياليستی موجود محافظت نمايند

ھا در  آنھای انقالبی و ضد امپرياليستی   انقالب توده ھای تحت ستم و به خاک و خون کشيدن جنبشۀسرکوب بدون وقف

ھا و عالوه بر بر پائی جنگ ھای امپرياليستی، به راه  ھای سرمايه داران و ساير زوايد آن  نقاط جھان توسط ارتشااقص

ھای اصلی   يکی از راهۀ کشور به بھانه ھای مختلف و ايجاد فضای جنگی به مثابآنانداختن جنگ ھای محلی در اين يا 

 سياه امپرياليسم با نظام سرمايه داری جھانی اش ۀست که سيطراف موقعيتی تخفيف بحران نظام سرمايه داری، توصي

  .بر تمام جھان گسترده و زندگی ميلياردھا انسان تحت ستم را بر روی يک انبار باروت بزرگ قرار داده است

به  جنگ به خصوص شرايط وجود يک بحران کم و بيش مزمن اقتصادی در نظام جھانی امپرياليستی، امروز، در

 ۀطور مشخص در حوزه  که بئیطور کلی و سرمايه ھاه صورت يک تجارت پر سود برای نظام سرمايه داری ب

جايگزينی ھر گلوله ای که از تفنگ سربازان ارتش ھای ضد خلقی .  در آمده است،نظامی در سطح جھانی کار می کنند

ھا را در راه مطامع سرمايه  نشسته و آن... فلسطينی و  و ئیفريقاا ، عراقی،گناه و تحت ستم افغان توده ھای بی ۀبر سين

ھا فرو ريخته و آن را با خاک   آنۀھا به خاک و خون کشانده، جايگزينی ھر بمبی که بر کاشان داران و امپرياليست

ش يکسان کرده، جايگزينی و توليد انبوه ھر سالح متعارف و غير متعارفی که برای تخمين قدرت تخريبی و ھالکت بار

 و عراق ابييو ل) در عراق(طور مثال فلوجه ه ھا عليه توده ھای محروم ب برای نخستين بار با ددمنشی تمام در اين جنگ

کشورھای و سوريه مصرف شده است، ضامن تداوم يک تجارت سود آور در کارخانه ھا و مراکز توليد سالح در 

ھای بزرگ و کوچک و در نتيجه مصرف اين سالح  جنگخالی شدن انبارھای سالح که در جريان .  استمتروپل بوده

ھای وابسته و خدمتگزار  و يا توسط ارتش)  سالحۀتوليد کنندگان عمد(ھای خود کشورھای امپرياليستی  ھا توسط ارتش

  جنگ افزارھا و ارتقاءۀھای امپرياليستی، اتفاق می افتد، بدون شک نياز به جايگزينی و توليد دوبار ھای قدرت سياست

امری که تداوم توليد و کارکرد و کسب .  توليد شده را مثل ھر کاالی ديگری ايجاب می کندۀو تکامل نمونه ھای تاز

 سالح و صنايع جنبی آن را ۀھا و انحصارات امپرياليستی توليد کنند سودھای ھر چه بيشتر توسط بزرگترين کارتل

  . تضمين می سازد
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 می کند که ما با در نظر گرفتن بحران شديد اقتصادی، ئی برجسته تر خودنماتر و طور واضحه واقعيت فوق ھنگامی ب

 که اقتصاد ئیتاجا(روست ه رشد بيکاری ، تورم و رکود کم سابقه ای که نظام سرمايه داری جھانی ھم اکنون با آن روب

وضعيت صنايع ) دھای بزرگ سرمايه داری يا در حالت رشد صفر درصد و يا رشد منفی به سر می برن اکثر قدرت

  .نظامی را بررسی کنيم

 بين الملل مطالعات ۀسسؤم"ھای   به بررسیءو با اتکا" ٢٤/ ٧وال استريت " موسوم به ۀسسؤآماری که اخيرا توسط م

در مورد چگونگی عملکرد و ميزان سود بزرگترين کمپانی ھای توليد و فروش سالح انتشار يافته حاکی " صلح استکھلم

ر ال ميليارد د٧١٢ به ٢٠٠٠ر سال ال ميليارد د٣١٢ از امريکا نظامی ۀه برکت افزايش تصاعدی بودجاز آن است که ب

 شرکتھای ٢٠١١ درصدی داشته و تنھا در سال ٥١ شرکت فروش سالح نيز يک رشد ١٠٠ ، در آمد ٢٠١١در سال 

. رھای بين المللی به جيب زده اندر از بابت فروش جنگ افزار و خدمات نظامی در بازاال ميليارد د٤١٠نامبرده حدود 

ر رسيده ال ميليارد د٢١٠ به بيش از ٢٠١١ در اين رشته در سال ر شرکت برت١٠شايان ذکر است درآمد يکسال تنھا 

  . است

 United( يونايتد تکنولوجيز - ١ در زمينه فروش جنگ افزار و ارائه خدمات نظامی، عبارتند از رده شرکت برت

Technologies (ھزار نيروی کار ٢٠٠ دارای ٢٠١١ در سال دالر ميليارد ٣/٥د با سو  )انواع ۀتوليد کنند 

برای نيروی زمينی و " سی ھاک"و " بلک ھاک" ھلی کوپترھای ۀتجھيزات نظامی، به طور مشخص، توليد کنند

 ٩٥٦، با سودی در حدود )L-3 Communications( کاميونيکشنز ٣ – ال -  شرکت - ٢ )امريکا ارتش ئیدريا

 ھزار تن ٦١در حدود )  اصلی سيستم ھای ھواپيمای بدون سرنشين يا بھپادۀتوليد کنند (٢٠١١ در سال دالرميليون 

 انواع گوناگون ۀتوليد کنند) (Finmeccanica( فينمکانيکا ئی شرکت ايتاليا-٣. در استخدام اين شرکت می باشند

 ٣ / ٢با سود )  مورد نياز ھلی کوپترھاالکترونيکتجھيزات  امنيتی و از قبيل تجھيزات الکترونيکتجھيزات نظامی 

 ای اِی دی اس ئی شرکت اروپا- ٤.  تن کارمند و کارگر است٤٧٠ ھزار و ٧٤ دارای ٢٠١١ در سال دالرميليارد 

)EADS) (ھزار و ١٣٣، حدود ٢٠١١ در سال دالر ميليارد ١ / ٤با سود " ئیھوا فضا" وسايل نظامی ۀتوليد کنند 

 سيستم ھواپيماھای ۀتوليد کنند) Northrop Grumman( شرکت نورثروپ گرومان -٥.  تن کارمند دارد١٢٠

 تن را در ٥٠٠ ھزار و ٧٢ سود برده و دالر ميليارد ٢ / ١، ٢٠١١بدون سرنشين و ساير تجھيزات نظامی در سال 

 امريکاکه يکی از بزرگترين مقاطعه کاران نظامی در ) Raytheon(ن  شرکت ريتئو- ٦. استخدام خود داشته است

کروز " بسياری از جنگ افزار ھا از جمله موشک ۀبوده و در ايالت ماساچوست مستقر می باشداين شرکت توليد کنند

رسنل  ھزار تن، پ٧١اين شرکت .  برده استدالر ميليارد ١ / ٩ سودی معادل ٢٠١١می باشد و در سال "  ھاک تام

توليدات . ستامريکاکه سومين مقاطعه کار دفاعی دولت ) General Dynamics( شرکت جنرال ديناميکز -٧. دارد

 از بابت ٢٠١١تنھا در سال " جنرال دايناميکز. " و تانک ھای جنگی استن شرکت از جمله قايق ھای الکتريکاي

 ھزار کارگر و ٩٥ سود برده است و بيش از دالريارد  ميل٣/٢ تسليحاتی در بازار بين المللی مبلغ ۀ ھزار معامل١٨

 فعال امريکائی، که بزرگترين شرکت غير ) BAE Systems(بی اِی ای سيستمز .  شرکت - ٨. کارمند در اختيار دارد

 تن را در استخدام ٥٠٠ ھزار و ٩٣، ٢٠١١ در سال دالر ميليارد ٢ / ٣اين شرکت با سود . ستادر صنايع نظامی 

ليد ھواپيما و تجھيزات  در قسمت تو٢٠١١ در سال دالر ميليارد ٤نگ نيز که با سود ئي شرکت بو-٩. ه استخود داشت

باالخره دھمين شرکت بزرگ .  کارمند دارد٧٠٠ ھزار و ١٧١ فعال بوده و ئی، موشک و تجھيزات فضاالکترونيک

يسم قدرت ھای امپرياليستی بر پا ساخته،  با استفاده از بازاری که جنگ افروزی و ميليتار٢٠١١نظامی که در سال 

 ھزار تن به عنوان ١٢٣می باشد که حدود ) Lockheed Martin( عايدش شده، الکھيد مارتين دالر ميليارد ٧/٢

 . ش کار می کننديکارمند و کارگر برا
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ی نظامی که به يک نگاه اجمالی به آمار فوق نشان می دھد که به بھای وجود يک بازار بزرگ برای جنگ افزار ھا

 امپرياليست ھا در سطح جھان بر پا شده، تنھا در موارد ۀ سياست ھای جنگ طلبانه و تجاوزکارانۀ خود در نتيجۀنوب

توليد سالح ی ساالنه از بابت دالر ميليارد ٢١٠با يک فروش  انحصار بزرگ نظامی امپرياليستی، ١٠ذکر شده در باال، 

سرمايه داران شرکت ھای فوق بدون  مسلماً . بشان شده استي نصدالريليارد  م٢٥ی معادل و جنگ افزار سود خالص

 نظامی و بازاری که دولت ھای امپرياليستی با به راه انداختن جنگ ھای ۀوجود بودجه ھای عظيم دولتی در زمين

  . از چنين موقعيتی ھم بھره مند نمی شدندجاد می کنند، ي نقاط جھان ااوحشيانه در اقص

 استيالی سياست ۀی که در رابطه با ارقام فوق بايد در نظر گرفته شود اين است که ارزش بازاری که در نتيجديگرۀ نکت

 و شرکای امپرياليستش در سطح بين المللی ايجاد شده، امريکاھای جنگ طلبانه و بودجه ھای نظامی در دولت ھای 

 تجھيز ارتش ھا و ۀی که الزمدمات ثانوی و جنبي خۀ بسيار وسيع تری از آمار فوق داشته و اگر طيف گستردۀدامن

 چه  آن ھا در ميادين جنگ و نقاط بحرانی می باشد را نيز در نظر بگيريم، خواھيم ديد کهۀتضمين کارکرد جنايتکاران

ی در شرايط بحران از اين بازار به جيب جنگ افروزان و سرمايه داران استثمارگری مبالغ ھنگفت و سودھای نجومي

 .  نظامی فعال بوده و عرضه کنندگان چنين خدماتی می باشندۀ می شود که در حوزريخته

ش به بھای نابودی حيات و ھستی ميليون ھا اين صنعت سود آور که چرخروز افزون واقعيت اين است که گسترش 

 گنديدگی  طفيلی گری وۀانسان زحمتکش در حال گردش است، يکی از نتايج ناگزير نظام سرمايه داری در مرحل

 بشری در زمان حيات نظام امپرياليستی نشان داده، جنگ ۀ ھمان طور که تاريخ جامعاصوالً . می باشد) امپرياليسم(

نگاھی به زمينه ھا و . يکی از پاسخ ھای اساسی گردانندگان اين نظام به معضالتی است که ھمواره با آن ھا درگير اند

توسط قدرت ھای که پرياليسم و صدھا جنگ کوچک و بزرگی  جنگ مخوف جھانی در طول حيات ام٢نتايج 

امپرياليستی عليه کارگران وخلقھای تحت ستم و يا عليه رقبای ديگر به راه افتاده و جھان را در ناامنی وحشت نگاه 

  . ستايد صحت چنين واقعيتی ؤداشته م

 و رکود سنگينی که گريبان گير اقتصاد امروز نيز در شرايط تشديد بحران اقتصادی گريبان گير نظام امپرياليستی

 بزرگترين قدرت ھای سرمايه داری شده ما شاھديم که ارتجاعی ترين سياست ھای جنگ طلبانه و نمايندگان آن ھا در

ً ه دولت ھای امپرياليستی ب ثير چنين موقعيتی، أ در ھمه جا به جلوی صحنه رانده شده اند و تحت تدليل نياز نظام تقريبا

 امپرياليستی با تقويت انحصارات و کمپانی ھای نظامی به توليد فزاينده و فروش انبوه سالح ھای خانمان قدرت ھای

کار می گيرند؛ به تجھيز ه  ھر چه مخرب تر را در توليدات جديد بتخريبی روی می آورند؛ تکنيک ھایبرانداز و 

 که عليه کارگران و ئیھا در ميادين جنگ ھاارتش ھای خود با سيستم ھای مخوفی می پردازند که استفاده از آن 

علت اين روند اين است که سرمايه داران جھانی با توسل به تمام . خلقھای تحت ستم سازمان يافته امکان پذير می گردد

 اقتصادی خود جانی تازه ببخشند و بار بحران کنونی و ۀاين اعمال ضد خلقی می کوشند تا به سيستم راکد و بحران زد

اين نياز در شرايط شدت گيری . کنندع ناشی از آن را از طريق جنگ بر دوش خلق ھای محروم جھان سرشکن فجاي

روز افزون بحران و به تبع از آن رشد تنش ھای آشکار بين قدرت ھای امپرياليستی برای حفظ بازارھای موجود و 

ژيک، تعميق يافته، تا آن جا که ما در يک يگسترش آن ھا از طريق تالش برای حضور نظامی مستقيم در مناطق سترات

 اخير شاھد وقوع چندين جنگ بزرگ و ضد خلقی يعنی جنگ عراق و اشغال آن کشور ، اشغال نظامی افغانستان، ۀدھ

  . و مالی و گسترش فضای جنگی در بسياری ديگر از مناطق جھان بوده ايماجنگ در ليبي

کنندگان سالح و تجھيزات نظامی در دنيا ، نگاھی به ليست بھترين با مد نظر داشتن ماھيت و ميزان درآمد عرضه 

 ھر چه واضح تر در مقابل چشم ،که امروز در جھان امپرياليستی می گذردرا مشتريان اين تجارت نيز واقعيت ھائی 

رصد کل  د١٩ خاورميانه نگاھی به ھويت بزرگترين خريداران سالح نشان می دھد که ۀدر منطق. دھد ھمگان قرار می
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دنبال اين کشور، عربستان سعودی ه ب.  عربی صورت می گيردۀخريدھای تسليحاتی در اين بازار توسط امارات متحد

 درصد به تازگی مقام سوم خريداران ١٧ دوم قرار دارد و ترکيه با ۀ سالح در رتب درصد از صادرات١٨با خريد 

 خاورميانه ۀ بعدی بزرگترين خريداران تسليحات در منطقۀ درصد در رد١٠عراق با . بزرگ سالح را اشغال کرده است

از اين جاست که می  . دست باال راداردامريکا اين کشورھا امپرياليسم ۀھمانطور که می دانيم در ھم .قرار گرفته اند

توان ضمن بررسی منافع بزرگ ترين فروشندگان جھانی سالح يعنی انحصارات امپرياليستی و دقت در ھويت 

طور فعال در رونق دادن به اين ه ران، به عمق نقش ارزنده ای پی برد که رژيم ھای وابسته به امپرياليسم ، بخريدا

در اين ميان رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی نيز نقش بسيار مھمی در .  می کنندءبازار امپرياليستی ايفا

 ھسته ۀپروند"با "  اسالمیئیبنياد گرا"و " مايت از تروريسمح" طول سال ھا با اين رژيم در. اين زمينه داشته است

به امپرياليست ھا " تھديد تمامی دولت ھای منطقه "و با ايفای نقش، "یئخطر دستيابی اش به سالح ھسته "و " یئ

يم ضد ست که با وجود و تداوم بقای رژاثير چنين تبليغاتی أتحت ت.  خدمت می کندامريکاطور اولی امپرياليسم ه و ب

 خطر، امپرياليست ھا تمامی دولت ء و منشاامريکااز نظر " محور ھای شر"کی از ي ۀخلقی جمھوری اسالمی به مثاب

به برکت وجود . ھای مزدور منطقه را مجبور به خريد دائمی سالح کرده و آن ھا را تا بن دندان مسلح ساخته اند

ست که کمپانی ھای اانه قرار گرفته يالح در خاورمداران سين خريگی بزرگ تريجمھوری اسالمی که در ھمسا

می بندند که به لحاظ ارزش، از برخی از آن ... ی را با عربستان و امارات و کويت و مپرياليستی قراردادھای تسليحاتيا

   .ياد می شود" قرارداد تسليحاتی قرن "ۀبه مثاب) قرارداد با عربستان سعودی(ھا 

يدھای تسليحاتی دولت مزدور امارات در سال ھای اخير از امپرياليست ھا خود مضحک اينجاست که در مورد خر

رتش اين کشور حتی ظرفيت و قابليت استفاده از جنگ که ا کرده اند اعالمن قدرت ھا بار ھا ي ھای ایخبرگزار

خدمت به سرمايه ی که رژيم جمھوری اسالمی در و باالخره در نتيجه نقش ضد خلقي .افزارھای خريداری شده را ندارد

 يعنی ھيلری امريکا قبلی ۀداران جھانی و قدرت ھای امپرياليستی در منطقه بازی می کند است که وزير امور خارج

آن ھا را  امريکای، ئن، به دولت ھای منطقه وعده می دھد در صورت دستيابی جمھوری اسالمی به سالح ھسته کلينت

  ! به اين سالح ھا مجھز خواھد کردنيز

برای بزرگترين انحصارات نظامی  کانون ھای تنش  بازار بين المللی سالح و تجارت پرسودی که جنگ و ايجادۀلعمطا

امپرياليستی خلق کرده بستر ديگری برای تمام نيروھای آگاه و مبارز است تا نقش امپرياليسم و کارگزاران آن از جمله 

آن ھم در .  دشمنان اصلی خود را ھر چه بھتر بشناسندۀررژيم جمھوری اسالمی را ھر چه روشن تر درک کنند و چھ

ان ي کوچکی از آن در باال اشاره شد از پاۀاتی که به گوشيسم با چشم بستن بر ھمه واقعياليدورانی که مشاطه گران امپر

  . ب خاک به چشم کارگران و خلق ھای تحت ستم می پاشندين ترتيسم سخن گفته و به اياليامپر

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیيام فداپ: به نقل از 
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