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 از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

 

 رای ایداز و ارائه چشاا  ، دخیلت سااتماایکی ت رکن اساایساار کیر ای   ر

وجود ی  گرایش ای   ر هر چند  متیر ضعتف  طب ه کیرگر است.ۀ مبیرز  کیمل

طب ه اجیکیعر است. ی  گرایش ای   ر  یرومیر مبیرزه مظهر آیییگویتم  متین دو 

 طب ی ر است.

غی ر  ورژوازی  هیی ر خ ف دسااای یه نی عکه از  بلت ساااریاااایری  م

علته یظیم ییر که ااااوسط کماااای  اااار  نهاااا  اااارایش ای اااا، ی  گ رخوردارید

صاادای  یااود.هماایند، اکییت مر غتره و یداری، اساایاکیر،  ردگر م دساارمییه

لت، دموکراسر، ما ت یی اییرییستوییلتمت است و هتچ  وهکر  ه اییرییستوییلتمیر 

کند. صدای یدارد و از سنت ککویتمت چپ دفیع مر سرمییهچپ دسی یه ستیسر 

خود و در  ۀدر مبیرز رزمد ومر ای  ب ککویتمیراییرییستوییلتمیر  رای  ح ق امر 

. از صاادای دارد یتیز  ه اکییت یااکی پرولیریهیی پریمااتپهی و از ارزش اشدفیع

 .اکییت کنتد اییرییستوییلتمیر
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 مقدمه

مب منیموجود و ییموجود « مدیر»و « صنفر» تمت  شکل  1401 هکن  25در 

ا وق  شر، مدافعین ا وق زیین و...    ه کیرگران، معلکین، مملکییین، مدافعین

یر هیی ممی ل صنفر و مدمنشور مطیلبیت اداقلر  شکل»منشوری را  حت عنوان 

اعظ  جرییییت چپ منیشر کردید. منشور  وایمت یه  نهی اکییت  خش « ایران

سرمییه  لکه  خشر از جرییییت راست سرمییه هکچون جبهه ملر و ا حید جکهوری 

  ی خود هکراه کند.یت  خواهین را 

داری مطرح متشود  رای هر کیرگر آگیه و مبیرز ضد سرمییهسوال اسیسر 

گتری چنتن منشوری چه  وده است و این ، زمتنه هیی میدی یکلاین است که

قرار است  ه چه یتیزهییر پیسخ دهد؟ واقعتت این است که  دیبیل اعیراضیت منشور 

هی و یهیدهیی دموکرا ت  از این اعیراضیت و  ی  وجه  ه اختر و اکییت دولت

کنند طلب و ...سعر مرایفظه  یریخر کنفرایس گوادلوپ، راست، چپ، اص ح

 له کرده و مطرح یکییند.مطیلبیت خود را  رای دوران  عد از جکهوری اس مر فرمو

هیی اخترا هشت یفر از مخیلفین جکهوری اس مر که مورد اکییت دولت

 ی،ی پهلورض ی،یدت ن نتییزی نژاد،تعل حتمم ون،تلتایمد اسکیعغر ر همیند یعنر 
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منشور » نیاز  دو رکیکر رعلو  رفراهیی فیهتگلش ی،عبداهلل مهید ،یعبید نیرتی

و   ه ادعیی صیدر کنندگین منشور،  خبر دادید «رانیا ی را رو سیزمییده رهکبمی 

.  ه عبیرت ردترا در  رگ ینتراییا تیمطیلبیت اکارقرار است این منشور چون چیری 

 هیر جنیح راست و پروغر ر سرمییه منشور خود را ارائه داده که از اکییت 

 منشور»سرایجیم  ای آیهی  رخوردار است.کشورهیی غر ر و یرکیی منط ه

 ،یورضی پهل ،ییدت ن نتییزی ون،تلتایمد اسکیع وسط « هکبمی ر و سیزمییدهر

 اییشیر ییفت.ی و عبداهلل مهید نژادتعل حتمم ،یعبید نیرتی

خمت ی»کمر که زمییر ل ب  یت ،   ریبی هک مین  ی آن متر امتن موسوی

را گرفیه  ود، راهکیر پتشنهیدی خود را  رای یجیت ایران ارائه داد. متر « وزیر امیم

امتن موسوی خواهین رفرایدم در را طه  ی قییون اسیسر ید و گیم  عدی را  شکتل 

طلبین مجلس موسمین اع م کرد.  تییته موسوی از اکییت  خشر از اص ح

 .یدردار  رخویت  اکومیر 

 ودر چنتن یرایطر جنیح چپ سرمییه در   ی ل  ی جنیح راست سرمییه 

یرین و منشور  یید  یواید  تش خود را ارائه دهد  یید منشور مطیلبیتمن وی کردن آن 

ممی ل  هی، صفدر جریین  تییته و منشور یویمر مییسفییهمیحد کند. یت  یترو را 

کیرگران غییب است،  خصوص زمییتکه طب ه کیرگر در سطح جهییر در ایل 
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هی و  تییته رااتیی مبیرزه طب ی ر است. امی ا ت ت این است که این منشوریویم

هی  رای آن است که طب ه کیرگر ییواید  ی صف ممی ل در مبیرزه طب ی ر صیدرکردن

 و  رای مهیر کردن مبیرزه طب ی ر همیند.هر یود ظی
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 تاریخی برنامه حداقل و حداکثر هایزمینه

 

گذراید و  ورژوازی داری هنوز دوران یکوفییر خود را مرزمییتکه سرمییه

کرد، امکین  حکتل اص ایت  ه  ورژوازی هکچنین ی ش ای   ر در جیمعه ایفی مر

اا اب کیرگری که در آن م طع که  ه اا اب ساااوساااتیل وجود دایااات.  رییمه 

قل یعنر دموکرا ت  معروف  ودید از دو  خش  شاااکتل مر مه ادا یاااد،  ریی

یه مه خواسااا هیی کو یه مدت،  ه عبیرت دی ر  حکتل رفرم  ه  ورژوازی و  ریی

 اداکار یعنر سوستیلتم . 

سرمییه اص ایت  داری  ه عصر ایحطیط خود، دی ر امکین  حکتل ی ورود 

سرمییه صیدی داری وجود یدارد و پییدار  ه  سر و اقی ستی سبیت  یکمین منی دره  

ستی سرمییه داری از طریق  ستور روز پرولتانقالب جهانی کمونی  اریادر د

سییی افظ یظیم  ر ر گرفتقرار  صرفی در را . هر آلیریی تو دی ری  حت هر ییمر، 

داری  ه عصر ایحطیط خود رود سرمییه ی ولذا  داری است و ار جیعر است.سرمییه

   رییمه اداقل و اداکار مفهوم خود را از دست داده است.

 ،یکیت ضااعف اییرییسااتوییل دوم  ودجدائر  تن  رییمه اداقل و اداکار از 

هیی کیرگری در ککپ یکر از دالیل ادغیم اا اب سوستیل دمکرا ت  و ا حیدیه
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رولییریی . پ تن  رییمه اداقل و اداکار  ود سااارمییه، ا فیقی هکتن  کیی  قیئل یااادن

داری ی  ستمی  جهییر است. جهییر ی  طب ه جهییر است، هکییطور که سرمییه

ست که  رییمه پرولییریی ی داری و  ه  بع آن پرولییرییسرمییه یدن ت   ه مفهوم این ا

و  نجهییر و اییرییستوییلتمیر است. اییرییستوییل سوم و سپس ککویتمت چپ روی

میر دارد که  ستوییلت مت  نهی ی   رییمه اییریی صریح  یکتد کرد که ا ب ککویت

 .هدف آن ای  ب ککویتمیر و  رقراری دیکیی وری پرولییریی است

م  در کشورهیی پترامویر ستیلت سو سیخین  تن  ودن  دلتل پیئ سرمییه قطعی 

 ر از شااکلمت ان  کرک   ولتد و ساارمییه و هکچنتن سااطح ریااد یتروهیی مولده م

خواهد  ود و این  تیی ر وظتفۀ   رگر اساات که داری ساارمییهکشااورهیی میروپل 

  ر عهده دارد. داریسرمییهپرولییرییی کشورهیی میروپل 

 ی یاااکمااات موب ای  ب جهییر و پتروزی ضاااد ای  ب و  بدیل یااادن 

ککتنیرن  ه  خشاار از سااتیساات خیرجر روسااته، مجددا  کیی   تن  رییمه اداقل و 

اداکار در اا اب پترو ککتنیرن ایک  یااد. یویمااندگین منشااور  ی کنیر ه  قرار 

دادن کلکی ر که  یر و مفهوم میضاایدی دارید،     کرده اید  رییمه اداقل خود را 

ارائه دهند که  متیر ع ب مییده  ر از اا اب  ورژوایر سوستیل دموکرات اروپییر 

 د مطیلبه اداکاری یت  داییه  ییند. وایناست.   ذری  که منشور یویمین یکر
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 مطالبات بورژوا دموکراتیک
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که در  یال اییره ید،  ورژوازی پترامویر از ی  سو   ه دلتل  طوری هکین

دیر هن یم ای  ب وقوع هیی  یریخر خود و از سوی دی ر  ه دلتل محدودیت

(،  ورژوازی پترامویر ییوایمت وظییف دموکرا ت  )ای  ب مشروطتت- ورژوا

 یریخر خود را  ه سر ایجیم  رسیید و سنت دموکرا ت  و یهیدهیی دموکرا ت  را 

داری وارد دوران ایحطیط خود ید و  ه  بع  عد از آن سرمییهدر جیمعه جی  تندازد. 

آن  ورژوازی میهتت ای   ر خود را از دست داد و  بدیل  ه ی  طب ه ار جیعر 

ید  ییچیرد. از آیجیئتکه  ورژوازی  دی ر ی ش میرقر خود را از دست داده  ود ی

 پوییید و آیهی را از ز ین چپ گرایر  تین « میرکمتم » رای مطیلبیت خود، لبیس 

 کند.



12 

 ی  وجه  ه اینکه سرمییه داری در سراسر این کرۀ خیکر وارد عصر ایحطیط 

سراسر جهین  ه ی  طب ه ار جیعر خود، عصر امپرییلتم  یده و  ورژوازی در 

ا در رمعوقه  ورژوائر  بدیل یده است، لذا یکر  واید و قیدر یتمت که مطیلبیت 

کشورهیی پترامویر سرمییه  ه سر ایجیم  رسیید لذا این وظتفه  ه عهده طب ه کیرگر 

 است که در جریین ای  ب اجیکیعر این  خش از مطیلبیت را  ه سر ایجیم  رسیید.

اید که مطیلبیت اداقلر خود را از البیه یویمندگین منشور مشخص یکرده

کدام دولت یی ارگییر خواسییر همیند. اگر چنتن مطیلبی ر را از  ورژوازی اس مر 

خواسییر همیند، قطعی ی   وه  پراکنر در را طه  ی  ورژوازی اس مر است. امکین 

مر متمر یتمت، پس کدام  رآورده یدن چنتن مطیلبی ر  وسط جکهوری اس 

دولت  ورژوایر قرار است این مطیلبیت را  رآورده کند؟ طرح مطیلبیت اداقل، 

 ری جیی  ین یتوه  ولتد  دیبیل ای  ب اجیکیعر، یعنر ای   ر که یتوه  ولتد عیلر

 داری خواهد کرد،  ر مفهوم است.سرمییه
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 تفکیک مبارزه صنفی و سیاسی

 

قلکداد « مدیر»و  «صنفر»هی و یهیدهیی  شکلمنشور یویمین خودیین را 

 .کنندستیسر ارزیی ر یکرهی و یهیدهیی  شکل،  ه عبیرت دی ر خودیین را کنندمر

هیی  یریخر این جدایر چتمت و یی  ه کجی  رمت ردد؟ یکل  شکل یی ر ریشه

کیرگران یه دلبخواهر و یه ایر  ه اراده خود کیرگران  لکه از  کیمل سرمییه داری 

داری هنوز کل جهین همیر را در یوردیده زمییر که یتوه  ولتد سرمییهیییر متشود. 

ی ستیسر  تن مبیرزه کرد،یمعه ایفی مریبود و  ورژوازی هکچنین ی ش میرقر در ج

ید.  فکت  ایجیم مر )یی  ه ز ین منشور یویمین، صنفر( ی اقیصیدیو مبیرزه

یدید و مبیرزه ستیسر  ه ا ب واگذار هی  شکلر صرفی اقیصیدی  صور مرا حیدیه

 ای  ودید  رایهی مدرسه رد. ا حیدیهید که از طریق پیرلکین مبیرزه را پتش مرمر

داری  ه عصر  ی ورود سرمییه  ود  رای ککویتم . ایمبیرزه مدرسه مبیرزه و

مییه هی در دولت سرامپرییلتم ، پیرلکین میهتت ای   ر خود را از دست داد و ا حیدیه

ادغیم یدید.  ه  بع آن این  کیی   تن مبیرزه اقیصیدی و مبیرزه ستیسر مفهوم خود 

در عصر ایحطیط سرمییه داری، می ف ط ی  یوع مبیرزه طب ی ر  را از دست داد.
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، اعیصیب  وده ای»در اثر خود  حت عنوان   امبورگکروزا لوداری . صد سیل قبل 

  ه این ممئله چنتن  یکتد متکند:« ا ب و ای  ب

 

 رای طب ه کیرگر دو یوع مبیرزه طب ی ر میفیوت، ی  مبیرزه اقیصیدی و "

جود یدارد.  لکه ف ط ی  مبیرزه طب ی ر وجود دارد ی  مبیرزه ستیسر و

که در آن وااد که اسیاکیر سرمییه داری را در درون جیمعه  ورژوائر 

یکیید که  طور کلر اسیاکیر و جیمعه  ورژوائر را کند   ش مرمحدود مر

 " رایدازد.

 

و « صااانفر»کاااردن خودیاااین  اااه عناااوان  شاااکلهی و یهیدهااایی   ل ااار

یااه  ااه دیباایل  ،کنااد کااه منشااور یویمااینمر ال اای یااه زیاار را ، ایاان گکی«ماادیر»

در چهاایرچوب « ماادیر»و « صاانفر»مباایرزه ستیساار  لکااه  ااه دیباایل مباایرزه 

هیی ضاااد هییر کاااه ا حیدیاااهزیرهکاااین چییاااه اااورژوازی اسااا مر همااایند. 

کاایرگری و یاای دی اار یهیدهاایی دموکرا تاا  در ساارمییه میروپاال  اارای  خلتااه 

مشااغول آن هماایند. منیهاار از  خاات  ااد منشوریویمااین، خشاا  یهفیااه کاایرگران 

 ااورژوازی اساا مر  خاایطر ساایخییر ایاادئولوژی  و پترامااویر خااود قاایدر  ااه 

 هیی ستیسر و دموکرا ت  هکچون سرمییه میروپل یتمت.ایفیی  یزی
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کنااد  اارای کااه لوک امبااورگ صااد ساایل قباال  یکتااد ماار طااوری هکااین

مباایرزه طب اای ر  ااه  وجااود دارد. طب ااه کاایرگر  نهاای یاا  یااوع مباایرزه طب اای ر

داری  اااه سااارمییهیاااییس گمااایرش خاااود داری خااایطر میهتااات ضاااد سااارمییه

در  کیماال مباایرزه طب اای ر، مداخلااه ستیساار از هکااه مهکیاار،  میروپاال را دارد.

 باادیل کااردن طب ااه  ایاار جناایح چااپ ساارمییه و  جناایح راساات ساارمییه و

 مر آید. پیئتن  یینر منیفع ار جیعر خودککیرگر  ه ستیهر لش
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  مفهوم مبارزه مستقل کارگری

 

سرمییه  سوی چپ  می ل کیرگری از  سفییه مفهوم مبیرزه م یدمیی مخ  ه و م

 . مبیرزه ممی ل کیرگری را در اسی  لیودمری   عبتر سرمییه پمند از آن داده 

سرمییه  عریف مر ایک  و از رژی   س مر  و  رای آیهی کنندیه  یوراهیی ا غتر از 

. در صاااور تکه یاااویدکیر و خییه کیرگر، می  ر یهیدهیی کیرگری محماااوب مر

مبیرزه مماای ل کیرگری  ه مفهوم اساای  ل کیرگران در مبیرزه علته ساارمییه از هر 

 گویه یهید سرمییه چه در پوزیمتون و چه در اپوزیمتون است.

حت هتچ   پرولییریی کهست  ه مفهوم این ا طب ه کیرگرستیسر  اسی  ل 

دهد. گرایشیت میفیوت سرمییه ایجیم یکر  ی ستیسرائی ف یرایطر هتچ ویه 

اسی  ل طب ه کیرگر  یه  نهی پرولییریی را  ضعتف یکتکند  لکه  یعث متشود طب ه 

کیرگر  ه عنوان ی  طب ه اجیکیعر در اوادث اجیکیعر ظیهر یود و مهر طب ی ر 

عیصیب، هیی ااسی  ل خود را از طریق ککتیهدر پرولییریی خود را  ر  حوالت   ید. 

 کند.مر افظمبیرزه طب ی ر مجیمع عکومر و... 

گری هیی کیراگر چه جنبش کیرگری  ه ی ش  ورژوایر و ار جیعر ا حیدیه

داری پترامویر و ، امی در سرمییهداری میروپل  یادودی آگیه استدر سرمییه
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هیی  خصوص در کشورهیی دیکیی وری چون ایران که دولت از  یستس ا حیدیه

دارد، دسییوی ی  رای چپ کند و آیرا غترقییویر اع م مرکیرگری مکییعت مر

سرمییه  وجود آورده است  ی مبیرزات کیرگری را در راسییی خواست  ه رسکتت 

هیی کیرگری  ه عنوان  شکل هیی ممی ل کیرگری از طرف ینیخیه یدن ا حیدیه

هیی کیرگری  ه چپ سرمییه  رای اکییت خود از ا حیدیهدولت منحرف کند. 

هیی الکلل سوم ا حیدیهایدازد که در آن  تنرالکلل سوم چنگ می  اییبیه  تن

 .کیرگری را  شکت ت کیرگری ارزیی ر کرد

 یسراسر یدایکیرک  و یورا یکیرگر هیا حید 7منشور  دیبیل اییشیر 

 "رانیا رو مدی رصنف ی شکلهی رمنشور مطیلبیت اداقل"دایکیرک از  ینیدایشجو

ود یهی که از سوی چپ سرمییه پخش مر رین س یکر از مهل  کردید. تیاکی

ی هیپتیم هی و هکبمی ریود این است که، و موجب  وه  در طب ه کیرگر مر

هیی کیرگری  ه هیی کیرگری یی ییمه ی یری روسیی ا حیدیهکیغذی ا حیدیه

که  خشر از ستیست کشورهیی غر ر  رای  حت فشیر ممئولتن جکهوری اس مر، 

 ی هین یی جهکبمی ر طب ی ر کیرگران اروپی رار دادن  ورژوازی اس مر است را ق

عر  تن گتری هکبمی ر واقیود، این ممئله مییع یکلطب ه کیرگر ایران جی زده مر

هییر که لتمت ستیه از هکین ا حیدیه یود.هیی مخیلف اردوی کیر مرگردان
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صی یت یوید و اعیسوگوار مر الت ا ت ملکهکنند، در مرگ کیرگران مبیرز  هته مر

  هیرینهیی چپ سرمییه، کنند.  رخ ف عوامفریبرکیرگری را کنمل مر

هیی میفیوت اردوی کیر از طریق هکبمی ر در مبیرزه طب ی ر هکبمی ر گردان

 است.
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 آزادی ،زندگی  ،زن

 

زن، » ی یعیر  رانیا رو مدی رصنف یهی شکل رمنشور مطیلبیت اداقل

ین یش« زن، زیدگر، آزادی»یروع یده  ی  علق خود را  ه جنبش « زیدگر، آزادی

سوای از  رکتب طب ی ر یتروهیی یرکت اجیکیعر را جنبش  ی میهتت دهد. 

ائر است که کند. در چنتن زمتنه عتتن مر آن جنبش هی و اهدافکننده، خواست

گتری آن اعیراض را و جهت کنندمرپتدا یعیرهیی مطرح یده اهکتت  م ائر 

 ند. نک عتتن مر

 ی  یعیر فراطب ی رریشه در جنبش ملر دارد و « زن، زیدگر، آزادی»یعیر 

ه از .  ه این خیطر است کگتری پرولیری داییه  یید واید جهتیکر وده و هرگ  

ی هی  راست راست  ی چپ چپ، از سلطنت طلبین  ی ککویتم  کیرگری، از اکارییر

ایر هیی  ورژوهی این یعیر را مطرح متکنند و پژواک آن از پیرلکین رو مکتمت

زن، » ه جنبش  یت  1«یخمت وزیر امیم»ینتده متشود. اخترا متر امتن موسوی 

 :یویت ایهتییت پتوست و طر « زیدگر، آزادی

                                                           
هی یعنر  ورژوازی یخمت وزیر یکر از هیر رین  ورژوازی 1368 ی  1360متر امتن موسوی  تن سیلهیی  1

همت. ایال چنتن جنیییکیری  1367و  1360هیی ستیه هیی سیلاس مر  ود و  ه  بع آن یخمت وزیر اعدام
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را  اشرکه خطوط اصل اید،نییدت ن ر حول ییتو مه یزمندتی ینتراییو ا رانیا"

 2".کندرم  ت رس یآزاد ،رجنبش پیک زن، زیدگ

 

مفیهت  ایی اعر یتمیند  لکه  ی عر از  «زن، زیدگر، آزادی»اج ای یعیر 

کدام زیدگر؟ کدام آزادی؟ آزادی کدام زن؟ روا ط  ولتدی سرمییه داری همیند. 

  فروش یتروی کیر؟

 رخ ف منشوریویمین وظتفه ککویتمیهی و ای   تون یه خیک پییتدن  ه 

چشکین طب ه کیرگر  لکه ارائه یفیفتت در را طه  ی منشی  و محیوای چنتن یعیرهییر 

فیصله گرفین از چنتن یعیرهیئر و مطرح است.  یز ه   رخ ف منشوریویمین، 

  ی ر.یالیش مبیرزه طبکردن مطیلبیت طب ی ر پرولیری گیمر است در راسییی پ

 

 

 

                                                           

زن، زیدگر »محیوای جنبش ی صحبت متکند،  تیی ر آزاد ،رجنبش پیک زن، زیدگاز ای  ی چنتن سی  ه

 است.« آزادی

  ر  ر سر 2

https://www.bbc.com/persian/iran-64522691
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 مخاطبین منشور

 ای اجیه طب ه کیرگر.  همیند« !مردم یریف و آزاده ایران» مخیطبتن منشور

وم  ه مفه« مردم»همیند. « ایران»و  «آزاده»، «یریف»، «مردم»مخیطبتن منشور یعنر 

 تمیند.یاز  یور منشوریویمین این است که طب ه کیرگر یتروی میدی این  حوالت 

لکه ی   یر ک ،قی ل مشیهده یتمت« طب ه کیرگر»مین منشور مطل ی اصط ح  در

ده قتد ی« ا وق کیرگران»و ی   یر ه  « جنبش کیرگری»، ی   یر «کیرگران»

« ایران» داری ایر  رای  بلتغ یت   کیر  رده یشده است.است. واژه سرمییه یی سرمییه

ب مرزهیی ایران قی ل  ح ق همیند، یت   ه مفهوم این است که این  ندهی در چهیرچو

و  «یریف». قتد یده است« اییرییستوییلتم  پرولیری» ه عبیرت  هیر  رای گری  از 

یت  صفیت فراطب ی ر همیند. آیی هکه مردم ایران یریف همیند؟ آیی هکه  «آزاده»

بوده طب ه کیرگر ی منشوریویمین تناز آیجیئتکه مخیطب مردم ایران آزاده همیند؟

اید و مفهوم ای  ب را ممخ از ای  ب ارائه داده« مردم پمند»است، لذا ی   صویر 

 اید. ا یدا یظر منشوریویمین را در را طه  ی ای  ب  خوایت :کرده
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در چهل و چهیرمتن سیلروز ای  ب پنجیه و هفت، یترازه اقیصیدی و "

رو از  حران و از ه  گمتخی ر ف ستیسر و اجیکیعر کشور  ه چنین گردا ر

ییین  وان  رای پایداز روین و قی ل اصولر را یکررفیه است که هتچ چش 

این رو  دادن  ه آن در چهیرچوب رو نیی ستیسر موجود میصور  ود. ه  از

 -زیین و جوایین آزادیخواه و  را ری طلب  - است که مردم سیکدیده ایران

هیی یهرهی را در سراسر کشور  ه تی ین ی از جین گذیی ر ک  یظتری خ

مرک  مصیفر  یریخر و  عتتن کننده  رای خی که دادن  ه یرایط ضد ایمییر 

ه رغ  سرکوب خویتن اکومت  اید و از پنج میه پتش موجود  بدیل کرده

 ".ایدی رفیه آرام ایلحظه –

این  فرو رفیه است و  حران در ستیسر و اجیکیعر کشور  ،یترازه اقیصیدی

که منشوریویمین متخواهند آیرا  ی سطح  است جهییر عواقب  حران سرمییه داری از

  .رو نیی ستیسر، رژی  آخویدهی  ن ل دهند و خواهین  غتتر رو نیی ستیسر یوید

واقعتت این است که سرمییه داری در یکر از عکتق  رین  حران هیی  یریخر خود 

داری میروپل سعر مرئله ایئ  اهکتت این است که سرمییهولر مم، فرو رفیه است

داری را  ه سرمییه پترامویر منی ل کند، لذا عواقب  حران کند  یر  حران سرمییه
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در کشورهیی پترامویر سرمییه ی شر مخرب  ر از کشورهیی میروپل داری سرمییه

  پردازی .مر ی این  وضتحیت  ه مفهوم ای  ب اجیکیعر  .ایفی مر کند

ن  بع آ ای است که در روید آن منیسبیت  ولتدی و  های  ب اجیکیعر پروسه

در  گردد.منیسبیت اجیکیعر یوینر جیی  ین منیسبیت  ولتدی و اجیکیعر کهن مر

ت اولتن ای  ب در  یریخ  شریت اس (ای  ب ککویتمیرعصر می، ای  ب اجیکیعر )

دی طب ی ر خود و  ی ینیخت یمبر از روا ط  ولت ی اسیاکیر یده  ی آگیهرکه طب ه

آینده و  رای از  تن  ردن  نیقض  تن یتروهیی مولده و روا ط  ولتدی دست  ه 

 زید.ای  ب مر

 وایمت  ه  غتتر یتوه  ولتد ، چرا که یکرای  ب  ود« ای  ب پنجیه و هفت»یه 

چرا که  ،ی  ای  ب اجیکیعر است ،«رو نیی ستیسر»و یه  غتتر در  منیهر گردد

اهین آن خو نهی . منشوریویمین هر یخواهد یدی یز ه   ه  غتتر در یتوه  ولتد من

رو نیی »ایککتت  غتتر یی د و یی  ه ز ین منشوریویمین  1357همیند که هکچون سیل 

ر از آیجیئتکه  ه  یور منشوریویمین هدف اعیراضیت  غتت جیمعه  غتتر کند. «ستیسر

میدی  یتروی ر رو نیی جیمعه است، کیم  طبتعر است که  ه  یور منشوریویمیند

زیین، دایشجویین، دایش آموزان، معلکین، کیرگران یه طب ه کیرگر  لکه  اعیراضیت

 ند:همی و دادخواهین و هنرمندان، کوئترهی، یویمندگین و عکوم مردم سیکدیده ایران
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دست زیین، دایشجویین، دایش پرچ  اعیراضیت  نتیدینر که امروز  ه"

آموزان، معلکین، کیرگران و دادخواهین و هنرمندان، کوئترهی، یویمندگین 

و عکوم مردم سیکدیده ایران در جیی جیی کشور از کردسیین  ی ستمیین و 

ر را  ه خود الکللهیی  تن رین اکییت لوچمیین  رافراییه یده و ک  سی  ه

ین ن سیت ی و  بعتض جنمتیر، ییامنر پییجلب کرده، اعیراضر است علته ز

ییپذیر اقیصیدی،  ردگر یتروی کیر، ف ر و ف کت و سی  طب ی ر، سی  ملر 

و مذهبر، و ای   ر است علته هر یکلر از اسیبداد مذهبر و غترمذهبر که 

 دهی  حکتل –مردم ایران  عکوم –در طول  تش از ی  قرن گذییه،  ر می 

 ".است

لته عکنند که ای  ب آیهی، ای   ر منشوریویمین آیکیرا و واضح  تین مر

است و خواهین  غتتر در رو نیی ستیسر  هر یکلر از اسیبداد مذهبر و غترمذهبر

تمت،  ه داری یای  ب آیهی ای   ر علته سرمییه و سرمییه ،همیند.  ه عبیرت  هیر

 آگیهییه ایر  رای  بلتغ« داریمییهسر»و « سرمییه»هکتن خیطر است که در منشور 

ه  که یده یتیمده است. در صور تکه ای  ب اجیکیعر یتیزمند دره  یکمین 

 داری است.منیسبیت سرمییه
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 رین ک  سی  ه اید که اعیراضیتیویمین  ه درسیر  یکتد کرده منشور

از   است.  کیمر دولیهیی دموکرا ت الکللر را  ه خود جلب کردههیی  تناکییت

 ریده  «اریوایر» ی  3اکییت کردید، از سییرگین هیلتود« زن، زیدگر، آزادی»جنبش 

، از کت  کیردایتین  ی پیپ فرایمتس از جنبش اعیراضر ایران 4جیی ه یو ل اد تیت

هیی خود را هیی  ورژوایر، زیین پیرلکییییریمت گتساکییت کردید. در پیرلکین

در را طه  ی  سر ر ر  ی جنبش اعیراضر  ریدید.در هکبمی ر  و در صحن پیرلکین 

 یویمد:الکللر از جنبش اعیراضر چنتن مرهی و یهیدهیی  تناکییت دولت

جنبش در  نیاز ا هیربییتپشی  تی رالکللنت  یهی و یهیدهیدر سطح دولت"

 نتدر مبیرزه  ی اسیبداد از چن گیهچته ینتراییخورِ  وجه است.  ی  ه امروز، ا

 رهیئاروپی، سیزمین ملل میحد و دولت هیا حید یاز سو رییو اکی ربییتپشی

 5"اید.پریکیر  رخوردار یبوده نتچن

 یریخ یشین داده است که  ورژوازی منیفع طب ی ر خود را  ر هر منفعت 

هی و یهیدهیی  ورژوایر از این هیی دولتدهد. ا فیقی اکییتدی ری  رجتح مر

                                                           
 جکعر از سییرگین هیلتوود از اعیراضیت مردمر در ایران اکییت کردید 3

 ردک تیاکی یاجیب اجبیر هتعل رانیزیین ا یمتاز ق یتت ریده یو ل اد  یزن فرایمو نتاریو اول رای 4

 را لرزاید رانیا «یآزاد ،ریعیر زن، زیدگ»که  یصد روز 5

https://www.radiofarda.com/a/32060470.html
https://www.iranintl.com/202210076440
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-64160746
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زن، »ایکیر ییپذیر را در را طه  ی میهتت جنبش  جنبش اعیراضر ی  ا ت ت

یی در راسی« زن، زیدگر، آزادی»کند و آن اینکه جنبش روین مر« زیدگر، آزادی

 است.  هی و یهیدهیی  ورژوایردولتمنیفع طب ی ر 

اگر ی  جنبش طب ی ر پرولیری در ایل سر  رافرایین  ود، خود هکتن 

 ییمت اولتن کمییر  ودید که  ه کک   ورژوازی مرهی و یهیدهیی  ورژوایر دولت

یییفیند. ککون پیریس یشین داد که  ورژوازی منفعت طب ی ر خود را  ر اس مر مر

دهد و ایر ایضر است  خیطر منیفع طب ی ر  ی دیکن  رجتح مر« متهن پرسیر»

افر هداش را از  تن  رده میحد یود. در راسییی  ح ق چنتن اخود که  کیمتت ارضر

 ود که  ورژوازی فرایمه و پروس  رای دره  کو تدن ککون پیریس عک  میحد 

یدید، در این راسیی  تمکیرک یصت ه ار یفر از سر یزان استر فرایموی را  رای 

 کک   ه سرکو ر ککون آزاد کرد  ی  ه یتروهیی سرکو  ر فرایموی  پتویدید.

ر هیی خیرجقدرتیرش آن از گم یرتو جلوگ هت ه منظور مهیر ای  ب روس

 ویینی ی،تییلیا ،رمجیرسیین، صر میین، رومیی کی،یآمر ی،تییییژاپن، فرایمه،  راز جکله 

ار ش سفتد را سیزمییدهر کرده و  ه روسته اکله کردید و  ه سرکوب  و... و لهمیین

 ای  ب اکیبر پرداخیند که  ه جنگ داخلر معروف است.
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رای مهیر ای  ب آلکین که  ه عنوان  خشر   1918 ورژوازی آلکین در سیل 

از ای  ب جهییر  ود، صلح  ی دیکنین خود را پذیرفت  ی مییع پتشروی ای  ب یود. 

در جریین جنگ  سر فرمییدهر و فرمییده کل ار ش آلکین، رفولودید شاری

جهییر اول  تشیرین   ش خود را کرد  ی صلح هر چه زود ر ایجیم گترد  ی از 

 ای  ب جلوگتری یود:پتشروی 

آلکین مکییعت  عکل ی  یکمت  کیم عتیر  ازمتخواست  رفولودید"

: 1918در اول اکیبر  ...از پتشروی ای  ب جلوگتری یکیید ورد وآ

گ درخواست پتشنهید صلح فوری  ه میحدین یندیبریو ه رفولودید

 6"کردید.

ه  « آزادیزن، زیدگر، »الکللر از پس از  ررسر اکییت  ر سی  ه  تن

 ه صد سیل ع ب  دپردازی  که منشور یویمین چ ویه متخواهن ررسر این مر

 را عکلر کنند. مرفه و آزاد ،آرمین  ر پییر جیمعه ای مدرنمییدگر پییین دهند و 

 یویمند:منشوریویمین مر

                                                           
آلکین فصل دوم،  رجکه صدای اییرییستوییلتمیر. کییب را متیوان از سییت صدای کییب ای  ب  6

 اییرییستوییلتمیر داویلود کرد.
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هیی   رگ و مدرن این اعیراضیت زیر و رو کننده،  رآمده از مین جنبش"

کصد اید  ر  یریخ ییمل یکمت ییپذیری است که مصک اجیکیعر و خت ش 

مییدگر و در اییته مییدن آرمین  ر پییر جیمعه ای مدرن و مرفه سیل ع ب

 ".و آزاد در ایران، ی طه پییییر   ذارید

« همرف»، «ای مدرنجیمعه»هیی ایی اعر چون منشوریویمین  ی  کیر  ردن واژه

ی  صد سیل ع ب مییدگر   ذارید.  ه عبیرت  خواهند ی طه پییییر  رمر« آزاد»و 

ی اجیمعه»ایران را  بدیل  ه « جیمعه ع ب مییده» هیر منشور یویمین متخواهند 

 رچنتن بلتغیت این داری غر ر کنند. هکچون سرمییه« آزاد»و « مرفه»، «مدرن

هییر که در جهن  زمتنر  ورژوازی اس مر زیدگر  رای ایمین منشوریویمین

و اقشیر  حیییر جیمعه  7که در این جهن  زمتنر هکه چت   رای طب ه کیرگر دکننمر

 واید گوش همیند، مر  واش  ورژوازی اس مرو  دیبیل راه فرار از  جرم است

ککر  یمل کنند، خواهند دید که سرا ر  تش « جهنکتین»ینوایر پتدا کند. امی اگر 

 یتمت.

                                                           
قی ل  ر ایرهیی اجیکیئای  ورژوازی ایران  دون هتچ گویه محدودیتزیدگر طفتلر و  جکل افمییه 7

هیی  ورژوازی میروپل یتمت. این ممئله ف ط مخیص ایران یتمت، در م ییمه  ی زیدگر و ریخت و پیش

 هندوسیین  د ر از ایران است. 
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  ورژوازی هیی خیطر ستیست داری پترامویر ایرانع ب مییدگر سرمییه

اس مر یتمت، چرا که قبل از آن  ورژوازی ایران عک  میحد اسیرا ژی   ورژوازی 

 ی  وغرب در منط ه  ود  لکه یییر از مشک ت سیخییری  ورژوازی پترامویر است 

 وان سرمییه پترامویر را  ی سطح سرمییه میروپل یکر« زن، زیدگر، آزادی»یعیر 

  ذری  که هکین سرمییه میروپل االن خود در  حران عکت ر فرورفیه  ار  ی  داد.

در ایل  بدیل یدن  ه جهن  یت  همت. «  هشت رویییر»است و یواش یواش آن 

ت اک جهییر  ورژوازی اوکراین )یی و(  - دیبیل جنگ امپرییلتمیر روسته 

ه ینه  ی  یواید ای را  ه سطح معتشت طب ه کیرگر ایجیم داد گمیرده

 ورم یه در کشورهیی پترامویر سرمییه  لکه در  هییش را  یمتن کند.افروزیجنگ

 رقکر یده است. 2میروپل سرمییه 

ر داری است، یه یییعلت اصلر ع ب مییدگر جوامع یییر از ستمی  سرمییه

، «ای مدرنجیمعه» حت عنوان از رو نیی جیمعه.  وصته دموکراسر  ورژوایر 

هیی داری است. خواسیهصرفی در راسییی  حکت   واش سرمییه« آزاد»و « مرفه»

 منشوریویمین سرا ر  تش یتمت.
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 کارگرطبقه تکه تکه کردن 

 

 هیی   رگپس از دو ای  ب   رگ در  یریخ معیصر ایران، این  جنبش"

بش و  یزیشمی ین، جن معلکین جنبش کیرگری، جنبش –اجیکیعر پتشرو 

 در..  را ری خواهییه زیین و دایشجویین و جوایین و جنبش علته اعدام و.

ای کنندهو  عتتن  یریخر  یثترگذاری موقعتت در پییتن از و ای وده ا عیدی

دهر  ه سیخییر ستیسر و اقیصیدی و اجیکیعر کشور قرار در یکل

 ".ایدگرفیه

 اید  ی ال ی  کنند،  رای م ی له  ی پراکندگرظیهرا منشااوریویمااین   ش کرده

اید رواته ا حید و هکبمی ر را گمیرش دهند و مبیرزه میحد در جیمعه سعر کرده

 شکل صنفر و مدیر  20 مبیرزه مشیرکررا سرمشق قرار دهند و در راسییی چنتن 

ضی  کرده شور را ام یمن ست آ ستی یی ناید. امی در پس این ا حید و مبیرزه میحد  ی 

هیی کیرگری مواجه همیت ،  که  که کردن طب ه کیرگر.  ی وجود آیکه می ا حیدیه

سیالیه ییهد چندین ه ار اعیراض و اعیصیب کیرگران در جیمعه همیت ، مییسفییه 

دساااییوردهی  ماااتیر ییچت  همااایند. یکر از مهکیرین عوامل آن، عدم هکیهن ر و 
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ست. صی یت ا ضیت و اعی می ر در این اعیرا ضیت و عدم  هکب وقوع جداگییه اعیرا

قیدر مر هی،  ورژوازی را  کیهن ر و هکبمااای ر  تن آی ساااایزد، اعیراضاااایت و ه

شود. منشور  اعیصی یت را ای وله کند  ی قیدر  ه سرکوب فت یکر یی اجیکیعر آیهی  

نبش ج»، «جنبش  یزیشااامااای ین»، «جنبش معلکین»، «جنبش کیرگری»یویماااین از 

یین جنبش» ،« را ری خواهییه زیین   ..و. «جنبش علته اعدام»، «دایشاااجویین و جوا

آن،  یظر از جنمتتصرفاید. آیی غتر از این است که  رده م دی فردا، سخن گفیه

د و کنیی کیرخییه کیر مر ،  تکیرسیینامروز جوان و دایشجو است، فردا در مدرسه

 یود؟ طب ه کیرگر ف ط ییمل کمییر یتمت که در ایلپس فردا یت   یزیشمیه مر

ی هیایضاار در ایل کیرکردن هماایند.  تکیران،  یزیشااماای ین و جوایین خییواده

کیرگری ) ردگین م دی فردا( یت  ج و طب ه کیرگر هماایند.   ماات   ندی  صاانعر 

ت  آن  ه جنبش هیی میفیوت، طب ه کیرگر را  ضعتف در درون طب ه کیرگر و   م

یهمر حید کیرگران  وساااط ا  که کردن  که   هی و در این مورد کند. در م ی ل  

می  نهی  ی ا حید طب ی ر خود، صاارفنظر از یاایخه، دساایه، مشااخص منشااوریویمااین، 

هیی خود را  ه  ورژوازی  حکتل  وایت  خواساایهصاانفر، اجیکیعر و جنمااتیر مر

و  ه عنوان ی  طب ه اجیکیعر و قدرت اجیکیعر در م ی ل  ورژوازی ظیهر  کنت 

 یوی .
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در منشور ف ط ی   یر واژه اسیاکیر و ی   یر ه  واژه ای  ب اجیکیعر 

 قتد یده است، آن ه  پیراگراف زیر است:

ویه گتری هرگاز هکتن رو، این جنبش  رآن است  ی  رای هکتشه  ه یکل"

دهد و سر آغیز ای   ر اجیکیعر و مدرن و ایمییر  رای  قدرت از  یال پییین

رهیئر مردم از هکه ایکیل سی  و  بعتض و اسیاکیر و اسیبداد و دیکیی وری 

 ." یید

سر »می در صفحیت پتشتن مفهوم ای  ب اجیکیعر را  ررسر کردی ، قتد 

 کلکیت نهی  ه ه  چمبییدن  یییتییه « آغیز ای   ر اجیکیعر و مدرن و ایمییر

میضید  رای صحبت کردن  ی فصیات و   غت رادیکیل است. ای  ب اجیکیعر 

 غتتر یتوه  ولتد است. آیی در  غتتر یتوه  ولتد مدرن و غتر مدرن اص  مفهومر 

 داری ایمییر  ود؟دارید؟ آیی  غتتر یتوه  ولتد از فئودالر  ه سرمییه

« یی وریدیک»و « اسیبداد»، « بعتض»، «سی »در کنیر « اسیاکیر»قرار دادن واژه 

داری ایر اییره ظیهری ه   ر ممکی است. وقیر یکی مطل ی  ه سرمییه و سرمییه

زیتد؟ اسیاکیر  نهی در را طه کیر و سرمییه مرکنتد، چ ویه از اسیاکیر ارف مریکر

  واید مفهوم پتدا کند.
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نفر و یهیدهیی ص هیاید خودیین را  شکلاگر چه منشور یویمین  یکتد کرده

افکنر  ی ییه راه پر»و « فرامتن»از و مدیر متدایند، یه  شکلهیی ستیسر، علترغ  آن 

 اید:سخن رایده« ای یوین و مدرن و ایمییرسیخیکین جیمعه

می  شکل هی و یهیدهیی صنفر و مدیر امضی کننده این منشور  ی  کرک   ر "

یرزه مطیلبی ر و  کرک   ر مبهیی اجیکیعر و ا حید و  ه ه  پتوسی ر جنبش

 رای پییین دادن  ه وضعتت ضدایمییر و ویرای ر موجود،  ح ق 

 ی اعیراضیتهیی اداقلر زیر را  ه مای ه اولتن فرامتن و ییتجهخواست

ن و ای یوین و مدر نتیدین مردم ایران، ی ییه راه پر افکنر سیخیکین جیمعه

هیی یریف که دل درگرو آزادی دایت  و از هکه ایمینایمییر در کشور مر

خواهت  از کیرخییه  ی دایش یه و مدارس و و  را ری و رهیئر دارید مر

مح ت  ی صحنه جهییر پرچ  این مطیلبیت اداقلر را  ر  لندای قله رفتع 

 ".آزادیخواهر  ر افراییه دارید

خودیین را صنفر و مدیر « خضوع»و « فرو نر»منشوریویمین در ککیل 

دیر هیی صنفر و مکنند. یه  نهی  شکلصیدر مر« فرامین»کنند ولر مرقلکداد 

یر آن و قدرت اجرا« فرامتن»هیی ستیسر ص اتت صیدر کردن  لکه ایر  شکل
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را یدارید.  نهی یوراهیی سراسری کیرگران )قدرت کیرگری( و یی یهیدهیی زیر 

رید. وگریه  ه مجکوعه آن ص اتت صیدرکردن فرامتن و قدرت اجرایر آن را دا

 واید خود را داروغه محل  داید و سر گردیه  نشتند و ییم ای  ب هر  یید ستیهر مر

  یز ه   ه ییم ای  ب زیدگر جهنکر  رای مردم درست کند.

 ۀهیی اداقلر را ییتجخواست«  واضع»منشوریویمین  یز ه  در ککیل 

ن و مدرن ای یویخیکین جیمعهاعیراضیت  نتیدین مردم ایران، ی ییه راه پر افکنر سی

اید. طب ه کیرگر  ه عنوان ی  طب ه اجیکیعر وارد اعیراضیت ارزیی ر کرده و ایمییر

یشد و  ه هکتن خیطر است که منشور یویمین از اعیراضیت مردم ایران سخن 

 گویند یه از اعیراضیت طب ه کیرگر.مر

وی میدی ب یتمت که یترای ای  این از ییآینییر منشوریویمین  ه مبییر پییه

سیخیکین جیمعه یوین آیهی مردم همیند  لکه از خواست طب ی ر آیین یییر متشود. 

 ه وضوح  وضتح متدهند. ای  ب اجیکیعر « ایمییر»و « مدرن»این ممئله را کلکیت 

 منشوریویمین  ی فصیات و   غت یه مدرن است و یه ایمییر  لکه طب ی ر است.

 اید.پر افکندن سیخیکین جیمعه یوین قلکداد کردهتت را رادیکیل  غتتر ایکک

یت پردازی . البیه مجددا  ه  ح ق مطیلب ی این  وضتحیت  ه  ررسر  ندهی مر

 اداقلر و مبیرزه طب ی ر که  نهی افق  رای طب ه کیرگر است،  رمت ردی .
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 :1بند بررسی 

ای یری  قتد و یرط هکه زیدایتین ستیسر، منع جرمآزادی فوری و  ر"

فعیلتت ستیسر و صنفر و مدیر و محیککه علنر آمرین و عیملتن سرکوب 

 ".اعیراضیت مردمر

یی دولت  رآورد کند؟ اگر این  ، یهیداین خواسیهی را قرار است کدام ارگین

ن موقع چنت اس مر است، آنین تن هی  رای فردای سری ویر  ورژوازی خواست

یوید و زیدایتین ستیسر خود  خود آزاد مرهییر  ر مفهوم است، چرا که خواست

یوید. امی ظیهرا عیملتن سرکوب، ایر اگر ییمل  خشر از آن  یید، محیککه مر

  .، لذا اییره  ه چند ممئله ضروری استاین خواسیهی از ایککتت کنویر است

یود  لکه در جریین مبیرزه هییر  ی درخواست  رآورد یکراوال چنتن خواست

هییر  ن دهد. یود  ه خواسیه ی  وازن قوای طب ی ر، ایککتت مجبور مر و  ه  بع آن

مه  محصول یدت ییفین مبیرزه در جیمعه  ود 1357آزادی زیدایتین ستیسر در سیل 

 . هیی ستیسرمحصول خواست گروه

هی  رای یجیت خود در م یطعر  خشر از عوامل خود را ثییتی  کیمر رژی 

 1357م را یجیت دهند.  در چنتن زمتنه ایر  ود که در سیل کنند  ی کل یظیقر ییر مر
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آمرین و عیملتن سرکوب » خشر از  یظیم ییهنشیهر سیواک را منحل کرد و

یت را  یواید اعیراضیصتری، هویدا و... را دسی تر کرد  ی یعنر  «اعیراضیت مردمر

 . را مهیر کند اعیراضیتمهندسر کند و در یهییت   ش کند 

و « عدالت»پراکنر در را طه  ی  رین  خش اظهیرات،  وه ییکثیلای خطر

 آمرین و عیملتن سرکوبدولت  ورژوایر است که گویی دولت  ورژوایر « میهتت»

را مجیزات خواهد کرد. دولت ارگین ستیدت طب ی ر است.  اعیراضیت مردمر

ر ه رخ ف  وه  پراکنر منشوریویمین، سرکوب اجیکیعر  خشر از کیرکرد 

 است. ، ایر دولت دموکرا ت   ورژوایردولت  ورژوایر

 یید ریشه این معض ت اجیکیعر یعنر یظیم  واش سرمییه داری را  را عی

جی جییر در ایککتت منجر یود  ی مورد هدف قرار داد وگریه مککن است 

ت مال . درسجییشتن کندقبلر خود را  ایککتت ر و جییر  ر از خشنایککتیر 

 اس مر که جییشتن  ورژوازی ییهنشیهر ید. ورژوازی 
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 :2بند بررسی 

هیی قتد و یرط ع تده،  تین و ایدیشه، مطبوعیت،  ح ب،  شکلآزادی  ر "

محلر و سراسری صنفر و مردمر، اجیکیعیت، اعیصیب، راهپتکییر، 

 ".هیی صو ر و  صویریهیی اجیکیعر و رسییهیبکه

یی ر ایدیشه، مطبوعیت،  ح ب،  شکل قتد و یرط ع تده،  تین وآزادی  ر

در ی  جیمعه طب ی ر عوامفریبر  تش یتمت و  نهی  خشر از  بلتغیت دموکراسر 

 موارد  ریکرده  یال  دون  ورژوایر است. در کشورهییر  ی دموکراسر  ورژوایر

کند هی را از زمتنه طب ی ر آن جدا مرقتد و یرط یتمیند. اظهیرات  یال این خواست

هییر  نهی  ی از متین رفین دهد. چنتن خواستفی  ی اد ی  خواسیه  ن ل مرو صر

 زمتنه میدی آن یعنر سرمییه داری امکین پذیر است.

ای از کشورهیی دموکراسر  ورژوایر، این ی  واقعتت است که در پیره

کنند  ه یکل دیکیی ورهی  و جنیییکیران  ورژوازی اس مر چون اامیس خطر یکر

در  «راق سکعاسی»و یی  «زیر یظر دایین»کنند امی این  ه مفهوم یبود   تر و  بند یکر

دن اروپییر، در  رییییتیی میک در مهد  کدنکشورهیی دموکراسر  ورژوایر یتمت. 

اسیخدام  کنند که یبییدهیی کیرگری از کیرگران مبیرز لتمت ستیه  هته مرا حیدیه
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کنند و  ی هیی اروپییر که در کشورهییر دموکرا ت  زیدگر مروقیر م یمیوید. 

، 8وجود این مورد اسیراق سکع و ینود آمریکیی میکدن و دموکرات قرار مت ترید

یراق سکع اس یررسوا»یت  مورد اسیراق سکع قرار مت ترید. کشور ویدان آن قطعی یهر

 عنوان م یله دویچه وله آلکین است.و یه در کشور دیکیی وری  9«ویینیدر 

را منیشر کرده  « رولتنگ اسیون»گ ارش یشریه  10مجله آمریکییر پولتیتکو

 رجنم ردر مورد زیدگ رکه اط عی  دت یل ر رامپ  ه خود مکه  ه موجب آن 

 هییسرویس هیی ر اسیس گ ارش که این اط عیت دارددر دست میکرون امییوئل 

و یکیر  متیر ایدکر از افراد از آیهی اط ع است یده  آورده دست  ه اط عی ر

 .دارید

 

 

 

 

 

                                                           
  ر  ر سر 8

 دویچه وله 9

 پولتیتکو 10

https://www.bbc.com/persian/world-57303246
https://www.dw.com/en/wiretapping-scandal-in-greece/a-64128644
https://www.politico.eu/article/donald-trump-emmanuel-macron-rolling-stone-boasted-he-had-illicit-details-on-macrons-sex-life-report/
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 :3بند بررسی 

غو فوری صدور و اجرای هر یوع مجیزات مرگ، اعدام، قصیص و ل"

 ".قم  یکنجه روار و جمکرمکنوعتت هر 

این ی  واقعتت ایکیر ییپذیر است که  ورژوازی ین تن اس مر سکبل 

 واش در یکنجه یده است. الجوردی، ایجر داود و... ف ط ی  ییم یتمیند  لکه 

. اعدام قیل عکد یکید و مظهر مییتن  واش و قصیوت  ورژوازی اس مر همیند

  شریت س اوار چنتن  واشر یتمت.  هر کمر که ایجیم   ترد واست،  وسط 

لغو اعدام و مکنوعتت یکنجه  وسط  ورژوازی اس مر  وهکر  تش یتمت، 

چون  خشر از سیخییر ایدئولوژی  آن است و  نهی  ی  ه زیر کشتدن آن امکین پذیر 

در  رکته اک  اعدام لغو ید،  دون اینکه ایککتت  غتتر  2004است. اینکه در سیل 

ه این دارد که  رکته متخواست خود را در ا حیدیه اروپی ادغیم کند، یی د،  می ر  

در خود ایجیم دهد و خود را  ی ا حیدیه اروپی را  ییمت ی  سری  غتترا ر لذا مر

 طبتق کند. از آیجیئتکه ادغیم  رکته در ا حیدیه اروپی امکین پذیر یشد، مجددا 

 11«.کند ررسر مر دولت اردوغین اایکیل  یزگردایدن اک  اعدام را»

                                                           
 صدای آمریکی 11

https://ir.voanews.com/a/turkey-re-evaluating-death-penalty/6632989.html
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این ی  واقعتت است، چت ی که دسی یه سرکوب  ورژوازی اس مر را  ر 

هیی طب ی ر کند یه قدرت و ا هت آن،  لکه وارد یشدن طب ه کیرگر  ه جدالپروا مر

 ه عنوان ی  طب ه اجیکیعر است. چرا که  نهی طب ه کیرگر،  ی  شدید مبیرزه طب ی ر 

دسی یه سرکوب  ورژوازی اس مر را  ه چیلش  کشد  لکه  واید خود، یه  نهی مر

میجراجویر جرییییت ضد ای   ر و  ییدهیی ستیه را یت   ه اییته  راید و افق روینر 

  ه سوی آینده ارائه دهد.

خ صااار واقعر از اعدام، یاااکنجه  نهی در جیمعه  دون طب ه امکین پذیر 

ر در  رییییتی چه   یر ساار زیدایتین هیی  ر ر در یاایا اروپی یعناساات. هکتن میکدن

ار ش جکهوری خواه آوردید. خواسااات زیدایتین پذیرفیه یااادن  ه عنوان زیدایر 

سر  ود یه  ه عنوان جنیییکیر ست  وسط  ییوی آهنتن 12ستی میرگیرت ». هکتن خوا

پذیرفیه یشااد. کشااورهیی اروپیی یاارقر  یرهی از سااوی خود ا حیدیه اروپی «  یچر

گذایاایند که هیی دی ر مرهیی مخفر در اخیتیر دولتکه زیدان ایدمحکوم یااده

                                                           
  تییته زیدایتین اعیصیب غذا کننده: 12

ای  که زیدایر ستیسر همیت  و هکه چت  در مورد کشورمین، دسی تری،  یزجویر، محیککه می ادعی کرده "

. داری ی خودخواهییه اهداف یی یخصر هییای ت ه و داری  ستیسر ۀدهد که ای ت و یرایط زیدان یشین مر

ر رزمین، که امروز  ی  ی ه  از  عدادی مین،آرمین  ودن اق  ه و خودگذیی ر از دادن یشین  تشیر  رای

ی یکنند، م ر این که دولت  رییییتیوید، اعیصیب غذا خواهند کرد و این اعیصیب را یکرسییدز آغیز مر

 ".موقعتت ستیسر می را  رآورده کندهیی م یضر ای یری خود را کنیر   ذارد و خواسیهستیست جرم
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تین را یاااکنجه و  یزجویر مردر آن زیدان داسااایین   13کردید.هیی مخفر زیدای

هیی  ر ر و طرفداران هیی قرون وسطییر در زیدان ا وغریب  وسط میکدنیکنجه

ر از ککیا وق  شااار دی ر یتیزی  ه  کرار یدارد. آیی هکین مدافعین ا وق  شااار 

 الجوردی و ایجر داود جنییت مر کب یدید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ر  ر سر 13

https://www.bbc.com/persian/world-44316985
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 :4بند بررسی 

هیی اع م   دریگ  را ری کیمل ا وق زیین  ی مردان در  کیمر عرصه"

ستیسر، اقیصیدی، اجیکیعر و فرهن ر و خییوادگر، امحی و لغو  ر قتد و 

ر و هیی جنمهیی  بعتض آمت  علته  عل یت و گرایشیرط قوایتن و فرم

آی کتو ر رجرال"ی ری تن ککییرِ جنمتیر،  ه رسکتت ینیخین جیمعه

و پییبندی  دون  ، جرم زدایر از هکه  عل یت و گرایشیت جنمتیر"پ سای

قتد و یرط  ه  کیمر ا وق زیین  ر  دن و سریویت خود و جلوگتری از 

 ".مردسیالرایه اعکیل کنیرل

اینکه ایککتت یی هر ارگییر   دریگ اع م کند زیین و مردان از ا وق 

دی، اجیکیعر و فرهن ر و...  رخوردار کیمل در  کیمر عرصه هیی ستیسر، اقیصی

ید ی  اع م  ییاااد،  دون اینکه در یااارایط زیدگر آیهی همااایند،  نهی مر  وا

سترک اییخی ی ر و در جریین ککپتن  یود. در جریین  کوچکیرین  غتترا ر ایصل 

یین و ه  مردم مراییخی ی ر، کییدیدهی وعده هیی اییخی ی ر مر دهند  که ه  خود

 هیی آن،یکر از  هیرین مایل پذیر یتمت و صرفی وعده اییخی ی ر است. دایند امکین

ممااکن  نوتلتم  ی یید هر ساایل در جریین ککپتن اییخی ی ر قول داد که  رمااترئ

ه ا و وس  یم خوا ر  . یه  نهی چنتن ساایخیر ایجیم ی رفت  لکه پشااتساایخیه یااود

 خوا ر یت  گمیرش پتدا کرد.
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این اساات که ساای  جنماار زیین ایعکیساار از یظیم امی واقعتت ایکیر ییپذیر 

سرمییه سیخییر  صیدی و اجیکیعر را  واش و  متیر اقی یکیف جن ست که  داری ا

آورد. در فرایمه که ای  ب  یریخر هیی جنمر  وجود مر رای زیین و دی ر اقلتت

ییه است و  ورژوازی وظییف خود را - ورژوا سر گذا دموکرا ت  را واقعی پشت 

اامن ایجیم داده و سکوالر رین کشور جهین است، هنوز  فیوت دسیک د  ه یحو 

 رین درصااد اساات. در آلکین که پتشاارفیه 16زیین و مردان  رای کیر  را ر ادود 

ست  شور اروپییر ا یده وک متیر یهیدهیی  ورژوایر واقعی یهیدینه  یکیف جن اید، 

درصد از مردان ا وق 21 ه عبیرت  هیر زیین در مجکوع  ،درصد است 21دسیک د 

کنند. یکودار زیر یااکیف جنمااتیر دساایک د را در کشااورهیی ککیری درییفت مر

  14ا حیدیه اروپی یشین متدهد.

 

 

 

                                                           
 اروپی چ در است؟ هیعضو ا حید یو مردان در کشورهی  فیوت دسیک د زیین 14

https://parsi.euronews.com/2019/11/04/equal-pay-day-women-in-european-union-earn-16-less-than-their-male-counterparts
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هیی ف تر از اروپیی یاارقر  ه عنوان  رده در اروپیی میکدن دخیران خییواده

معیدل ی  گویاار هویااکند  رسااند و  هیی ی   رده جنماارجنماار  ه فروش مر

 نز ی  روز، یش در کیییدای میکدن  ه گ ارش و مییت زیین کیییدا، هر 15است.

سط شیه خود زیدگر یری   و شورهی رو نیی  16یود. مر ک در هتچ کدام این ک

 کاتف اس مر ایک  یتمت.

را اید معیرضااین  ااه  ااواش اساا مر منشااور یویمااین  اای ایاان  نااد خواساایه

هیی خااود  ااه صااف کننااد. اماای  اادیبیل خواساایه، طب اای ر آیهاایسااوای از  علااق 

ساارپوش هاایی طب اای ر  علااق ااه   رگیاارین مشااکل ایاان  نااد ایاان اساات کااه 

خواساایهیتروهاای را اااول کنااد  اار مبناایی ساای  مضاایعف و سااعر ماار گااذاردمر

کناد.  اه عبایرت  هیار  کایمر زیاین ماورد سای  مضایعف قارار  جکاعهیی خاود 

گتریااد. از یی جنماار مااورد ساای  مضاایعف قاارار یکاارگتریااد،  کاایمر اقلتیهاایکاار

 ار قبال از اینکاه مای زن  ییات ، اقلتات جنمار  ییات ، فرویانده یتاروی هکه مه 

 کیر همیت .

                                                           
 در اروپی رجنم یجیرت  رده هی  15

 زیین کیییدا  16

https://parsi.euronews.com/my-europe/2014/11/12/europe-s-sex-slave-shame-is-enough-being-done-to-fight-human-trafficking-across
https://canadianwomen.org/the-facts/gender-based-violence/
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هاایی جنماار یظاایم طب اای ر و روا ااط ریشااه ساای   اار زیااین یاای دی اار اقلتت

هیی ماایدی ایاان ساای   ولتاادی ساارمییه داری اساات.  نهاای  اای از متااین رفااین زمتنااه

هیی داری و  ردگاار ماا دی اساات کااه زمتنااهروا ااط  ولتاادی ساارمییهیعناار 

ساالطۀ اقیصاایدی ایاان چنااتن ساایکر یتاا  از  ااتن خواهااد رفاات. ساای   اار زیااین و 

، آن هااا  در هااایی  اااورژوایرهااایی جنمااار را  نهااای  ااای  غتتااار دولاااتاقلتااات

 ااوان از  ااتن  اارد  لکااه  اارای رهااییر واقعاار زیااین و یکاار داری پترامااویرساارمییه

 هیی جنمر، یظیم  واش سرمییه داری را  یید  ه زیر کشتد.اقلتت
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 :5بند بررسی 

مذهب امر خصوصر افراد است و یبیید در م درات و قوایتن ستیسر و "

 ".اقیصیدی و اجیکیعر و فرهن ر کشور دخیلت و اضور داییه  یید

هب مذ ی  وجه  ه رو نیی ایدئولوژی   ورژوازی اساا مر خواساات اینکه 

امر خصااوصاار افراد  ییااد و یبیید در قوایتن سااتیساار، اجیکیعر و فرهن ر کشااور 

از  ورژوازی اساا مر  نهی  وه  آفرینر اساات.  ی  وجه  ه  ،دخیلت دایاایه  ییااد

هیی  یریخر  ورژوازی ایران که هکتشه از مذهب  ه عنوان ا  اری در راسییی زمتنه

ست سیفیده کرده ا میر خود ا صورت  غتتر ایککتت منیفع امپرییلت عنر ی، ایر در 

 واید در  هیرین صااورت مر جیی  ینر  ورژوازی سااکوالر  ی  ورژوازی اساا مر،

 را داییه  یید.قبل از اردوغین سیخییری یبته  رکته 

هی و هکچون دی ر  ندهی  یید زمتنه میدی دخیلت مذهب در زیدگر ایماااین

   نهی و  نهی  ی  ه زیر کشااتدن ساارمییهیهیدهیی جیمعه را از  تن  رد و این مماائله یت

ر دداری امکین پذیر است. در سکوالر رین کشور دیتی که منشی سکوالری م مدرن 

مذهب از دولت  1905اسات، یعنر کشاور فرایماه که  ر اسایس قییون سایل  جهین

جشااان »، «دویااانبه عتد پیک»، «آدینه یت » ی این وجود، روزهیی  ،جدا اسااات
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 روزهیی« کریمکس»و « روز هکه قدیمتن»، «عروب مری »، «تددوینبه سف»، «عروب

  عطتل همیند. یعنر در قوایتن ستیسر، اجیکیعر و فرهن ر کشور دخیلت دارید.

در هکین کشاااور ساااکوالر و در جریین آ ش گرفین کلتمااایی یو ردام، از 

ای یدارد آیجیئتکه کلتمیی یو ردام ج و ام ک دولت فرایمه است و پویش  تکه

در  17ه ینه  یزساایزی کلتماای را  ه عهده   ترد.  ییمااتمرا خود دولت فرایمااه لذ

ایر  ود که امییوئل مکرون یعنر دولت فرایمااه قول  یزساایزی کلتماایی چنتن زمتنه

فرایماااه  ی کک  ی  متلتیرد یورویر  ه ساااکوالر یو ردام را داد. امی  ورژوازی 

ب را  پردازد. جیلی مذهبر کلتمیکک  دولت آمد  ی  خش اعظ  ه ینه  یزسیزی 

ست  وجه این  مه  ی پ کیردهی ر خییکینکه ا  ی  متلتیرد دالر ظرف» یهیی فرای

سکوالر یردی لتعلته کک  مت« سیعت 24 میی  ه  یزسیزی  ورژوازی  و ردام یکلت

در ایلتکه آیهی  ر خییکین همااایند و هتچ اسااایدالل متکردید، اعیراض کردید، 

فت یکر یی ندکککر در ییفت ، کن تیرد دالر در ی  متل یه کلتمااایی یو ردام  چ و

 18.متکند

                                                           
 دویچه وله 17

 یورویتوز 18

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48375877
https://parsi.euronews.com/2019/04/23/homeless-activists-chanted-in-front-of-notre-dame-demand-for-government-action


48 

ظیهرا خواساات منشااور یویمااین سااکوالریمااکر یاابته  رکته اساات که 

مین شیری از ای ست  ی  یوایند  عداد  ت مه ا میه فرای هیی معیرض کیریکی وری از الئت

یدئولوژی   ورژوازی اسااا مر را  ه دور خود جکع کنند نیی ا ، ولر این  ه رو 

. در  رکته ار ش وظتفه دفیع از اصااول الئت  را  ه عهده دارد و عوامفریبر اساات

 کود یهیی اختر را  ی ی ض اصول الئت   وجته کرده است.
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 :6بند بررسی 

 یمتن ایکنر کیر، امنتت یغلر و اف ایش فوری ا وق کیرگران، معلکین،  "

کیرمندان و هکه زاکیکشین ییغل و  یزیشمیه  ی اضور و دخیلت و  وافق 

 ".هیی ممی ل و سراسری آیینهیی منیخب  شکلیکیینده

کیرگران، معلکین،  واید ادعی کند که ا وق  ورژوازی ین تن اس مر مر

را اف ایش داده و مجددا یت  اف ایش  ه زاکیکشین ییغل و  یزیشمیهکیرمندان و هک

ای که  ورم چندین  را ر اف ایش خواهد داد، این ادعی درست است. منیهر در جیمعه

ا وق هی است، در دیتیی واقعر  ه مفهوم این است که قدرت خرید کیرگران سیل 

کنند.  ر تنر جین مریود و کیرگران در ی  جهن  واقعر و زم ه سیل ککیر مر

منیسبت یتمت که اکاریت طب ه کیرگر و اقشیر  حیییر جیمعه زیر خط ف ر زیدگر 

 کنند.مر

داری  وهکر  تش یتمت. طبق گ ارش ایکنر کیر در یظیم  واش سرمییه

ای ثییته ی  کیرگر، ی   ردۀ م دی در گویه 15در هر خود یهیدهیی  ورژوایر، 

هیی کیر ه ار کیرگر در محل 3افید، هر روز ک مراز این کرۀ خیکر سر  ر خی
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یوید ج  جنگ عیم یکرهتچ جن ر روزایه چنتن  عدادی قیلدر  19یوید.عیم مرقیل

  .طب ی ر  تن کیر و سرمییه

 مخصوص سرمییهیین  ه خیطر یرایط جهنکر زیدگرخودکشر کیرگران 

در مهد داری، سرمییهداری است. در میروپل پترامویر یتمت  لکه محصول سرمییه

 کدن  ورژوازی، فرایمه، اضطراب کیری، ریج و مش ت یییر از کیر عیملر  رای 

هی  وده است. روزییمه گیردین طر گ اریر  حت عنوان موجر از خودکشر

میه  18یویمد  که در مر 20"موجر از خودکشر کیرکنین یرکت مخی رات فرایمه"

ه  تش کمخی رات در موجر از خودکشر کیرکنین گذییه ) یریخ اییشیرگ ارش( 

 یینخودکشر علت که ایدگذاییه  جی هیئر ییمه ،کیرگر خودکشر کرده اید 20از 

 .ر و فشیر یییر از کیر  وده استکی اضطراب

 یدارسرمییه  ی قتیس در میروپل داریسرمییه در کیر اوادث مت ان منیهر

 جیمعۀ در کیر یتروی گردد. رمر کیر یتروی  هیی  ه ممئله این است، ککیر پترامویر

 هر هکچون یت  داریسرمییه جیمعۀ در کیال این ارزش و است کیال داریسرمییه

  عتتن یودمر صرف آن  یز ولتد  رای که الزم اجیکیعی کیر مت ان از دی ری کیالی

                                                           

 سیزمین جهییر کیر 19 

 روزییمه گیردین 20

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang–en/index.htm
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/09/france-telecom-staff-suicides-phone
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 ورکش) مکییر یی و زمییر م طع هر در کیر یتروی ارزش  هیر عبیرت  ه یود.مر

 این  یز ولتد قطعی داریسرمییه میروپل شورهییک در . ود خواهد میفیوت (مشخص

 آن افظ در لذا  یالست، آن ارزش و داردمر  ر  تشیری ه ینه کیر( )یتروی کیال

 د ولت  یز ه ینه سرمییه پترامویر کشورهیی در ولر یود.مر قیئل  تشیری اهکتت

 تمت.ی  رخوردار  وجهر قی ل اهکتت از آن یی هدار و مواظبت لذا است، پیئتن آن

داری است و امنتت یغلر در یظیم  تکیری  خشر از یظیم  واش سرمییه

داری  تکیری صفر داری مفهومر یدارد. در هتچ زمییر در  یریخ سرمییهسرمییه

هی  رای پیئتن ی ه دایین دسیک د  رین زمینایر در پر رویق و یکتیواید  یید،یبوده 

 داری یتیزمند آن است  ی  خشر از یتروی کیر  تکیر  یید.سرمییه

ی اضور  »هی اصول این خواسیه منشوریویمین،منیهر مهکیرین عوامفریبر 

ت. می اس« هیی ممی ل و سراسری آیینهیی منیخب  شکلو دخیلت و  وافق یکیینده

ت یه اسی  ل از س شکل ممی ل یعنر اسی  ل از سرمییه ا مفهوم قب  قتد کردی  که

کیهی را هی و سندیا حیدیه این است کهمنشور یویمین  کیم   ش ایککتت کنویر. 

 شکل ممی ل کیرگری  رای کیرگران معرفر کنند و سپس ه    یضیی قییویر 

هیی  یریخر سرمییه خواهند.  ی  وجه  ه زمتنه هی را از ایککتت یدن هکتن  شکل

هیی کیرگری از پذیرفیه یدن سندیکیهی و ا حیدیهپترامویر ایران ایر در صورت 
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ند هیی  رکته خواهدر اد ا حیدیه هیهکتن  شکل طرف ایککتت در  هیرین ایلت

 .که خود ید طوالیر در سرکوب مبیرزات کیرگری دارید  ود

در هکین  رکته اوب پتدا کرد، قبل از پلتس زمییر وقیر مبیرزه طب ی ر 

 2009کوب مبیرزات کیرگری پرداخیند. اواخر سیل هیی کیرگری  ه سرا حیدیه

مت دی مبیرزات کیرگران  کل علته ستیست اقیصیدی ککپییر  کل یکل گرفت. 

سعر کردید «  ِ  گتدا ایش»و «  رک ایش»هیی کیرگری  خصوص ا حیدیه

هی هتچ کیری مبیرزات کیرگران را کیییلت ه کنند. کیرگران وقیر فهکتدید ا حیدیه

دهد، مبیرزات ممی ل خود را پتش  ردید و سعر کردید ایجیم یکر رایشین 

هی گمیرش دهند. روزی که روسیی ا حیدیه اعیراضیت خود را  ه دی ر  خش

جلمه داییند، کیرگران  ی یعیرهیی رادیکیل علته سران ا حیدیه «  رک ایش»

یید مرفر درهیی م ر ا حیدیه را یکمیند  ی  ه داخل ا حیدیه راه یی ند. کیرگران

پلتس ضد یورش  تن می و آیهی  15000هی طرف می همیند، چرا اگر ا حیدیه»زدید، 

یدیه رئتس ا ح« مصطفر کوملو»پلتس ضد یورش سرمییه  وایمت «. وجود دارد؟

را از اک ت کیرگران محیفظت کند. یکر از کیرگران  کل از دییر کر در مصیابه 

 ای این چنتن گفت:
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گویه  صکتکر از طرف ا حیدیه که  خواهد پییین یی ع ب می در  را ر هر "

یشتنر مبیرزه را اع م کند سرخ  یخواهت  کرد. و اگر  دون دایین دسییورد 

ی  صکتکر مبنر  ر پییین مبیرزه گرفیه یود، م ،و پتروزی مییند سیل گذییه

لته کرده را  خ « رک ایش»سیخیکین   ی در ای ل فکر کردن  صکتکر همیت 

 21" کشت .آ ش  و  ه

 

هیی کیرگری اولتن سن رهییر همیند که در  رآمد مبیرزه طب ی ر، ا حیدیه

پرولییریی مجبور  ه  مختر آیهی خواهد ید  ی  یواید مبیرزه را در راسییی ایککتت 

طب ی ر خود سوق دهد. منشور یویمین ف ط خیک در چشکین طب ه کیرگر 

 نهی از طریق مبیرزه طب ی ر منشوریویمین، هیی  ورژوایر پییند.  رخ ف راه المر

 رای  یال  ردن اسیییدارد زیدگر، امنتت یغلر و که در عتن ایل   وان،است مر

بیرزه از آیجیئتکه در م هک مین سرمییه را یت   ه چیلش کشتد. ایکنر کیر مبیرزه کرد،

وم خود دهد، لذا در  داداری را هدف قرار مرطب ی ر، مبیرزه کیرگران سرمییه

داری را  ه زیر  ه کشد و  رای هکتشه  ه معضل امنتت یغلر، ایکنر متیواید سرمییه

 .اسیییدارد زیدگر پییین دهدکیر و 

                                                           
 هی! هیدولت و ا حید هت ی م یومت کیرگران  کل عل رهکبمی  21

https://en.internationalism.org/icconline/2010/01/tekel-turkey
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 :7بند بررسی 

امحی قوایتن و هر گویه ی رش مبینر  ر  بعتض و سی  ملر و مذهبر و ایجید "

ر  رای دولیهیی منیسب اکیییر و  وزیع عیدالیه و  را ر امکیییت زیر سیخت

رید فرهنگ و هنر در هکه منیطق کشور و فراه  کردن  مهت ت الزم و 

 ".هیی رایج در جیمعه را ر  رای ییدگتری و آموزش هکه ز ین

 بعتض مذهبر و سی  ملر ی  واقعتت ایکیر ییپذیر در جیمعه سرمییه داری 

یه فاساات که در  ورژوازی ین تن اساا مر یااکل عریین و واشااینیک  ه خود گر

اساات.  ی  وجه  ه ویژگر ساایخییری  ورژوازی پترامویر امکین از  تن رفین  بعتض 

داری وجود یدارد  لکه  نهی  ی از مذهبر و ساای  ملر در درون چهیرچوب ساارمییه

داری اساات که  بعتض مذهبر و هیی میدی آیهی یعنر یظیم ساارمییه تن رفین زمتنه

یویمین رزا لوک امبورگ  تش از صد  رخ ف منشور یود.سی  ملر  ر مفهوم مر

 :سیل قبل  ه این واقعتت اییره متکند

 

سوستیلتم  اییرییستوییلتمیر اق اسی  ل و  را ری  رای ملیهیی آزاد را  ه "

رسکتت مر ینیسد، امی ف ط یتروهیی سوستیلتمیر مر  وایند چنتن ملیهیئر 
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ساوساتیلتما  مر  واید عکلر را ایجید کنند، و اسای  ل مردم  نهی از طریق 

یاااود.  ی زمییر که ی  دولت سااارمییه داری اسااات و اجیزه متدهد  کیم 

زیدگر درویر و  ترویر اش  وسط ستیست جهییر امپرییلتمیر  عتتن یود، 

یه در زمین  جنگ یی صااالح، هتچ ی  از فعیلتیهییش ککیرین را طه ای  ی 

 22"اق  عتتن سریویت ملر یخواهد دایت.

 

می واقع بی در درون ا که   ری پذیر دی ر این اسااات  یی کیر  لت»هر تت ای  م

در درون  وجود دارد« اقلتت ساارکوب یاادۀ کوچکیری»ی  « ساارکوب یااده

هی  ُرکهی، کُردهی و ارامنه، در درون لُرهی کُردهی و در درون کُردهی،  رُکهی و اورامر

و در  ماااتو این لتمااات را متیوان طوالیر کرد و ف ط مخیص جغرافتیی ایران یت

 سراسر این کرۀ خیکر  ی این ممئله رو رو همیت :

 

 «اقلتت سرکوب یدۀ کوچکیری»، «ملت سرکوب یده»  ریبی در درون هر "

سر  سلوهی در  ست، آلکییر هی و ا سی  ل ا ستدن  ه ا وجود دارد که  دیبیل ر

 23 "زمتن چ ، لتیوایر هی و رو ن یرهی در لهمیین و غتره ...

                                                           
 فصل هفی  –روزا لوک امبورگ  –یل دمکراسر  حران سوست 22

 روزا لوک امبورگ -در را طه  ی ممئله ملر  23
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 اقلتتهکتن جدل را  تش از صاااد سااایل قبل رزا لوک امبورگ متکرد که 

ر چ ویه متخواهد در درون ملت ساارکوب اساای  ل پتدا ساارکوب یاادۀ کوچکی

 کند؟

 مباایرزه سااطح  اای معکااوس را طااه یااژادی افکناار  فرقااهیژادپرساایر و 

 پایئتن جیمعاه در طب ای ر مبایرزه ساطح چ ادر هار  هیار عبایرت  اه دارد. طب ی ر

، اماای  اارعکس ریااد متاارود  اایال  ااورژوایر ایاادئولوژی یفااو  امکااین  ییااد،

را  اار  راستماا مباایرزات کاایرگری، هکبماای ر طب اای ر را   ویاات ماار کنااد و 

کنااد.  اای ریااد مباایرزات کاایرگری، کاایرگر، کاایرگر غتاار قااومر و یاای مفهااوم مر

کاایرگر خاایرجر  باایر را یااه رقتااب خااود  لکااه خااواهر و  اارادر طب اای ر خااود 

د کاارد. در جریااین اعیراضاایت کاایرگری هفاات  پااه، عواماال قلکااداد خواهاا

کیرفرماای  اا ش کاارده  ودیااد  ااه اخی فاایت قااومر داماان   ینااد  و  ااه یکاار از 

 کیرگران  وهتن کرده  ودید. جواب کیرگران چنتن  ود: 

 

 یایدآور را مها   ماتیر یکیاه یا  دای مر الزم گرامر خواهران و  رادران"

 زیت امر  ی مبیرزه کیرگری، جنبش بیرزاتم اهداف مهکیرین از یکر یوم،

 یاژادی افکنار  فرقاه سات،ا یژادی افکنر  فرقه و پرسیر یژاد اخ قر غتر و
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 و ساتا کایرگر یطب اه  اتن در داریسرمییه یظیم قدیکر هییار ه از یکر

 چماابتده  هاا  و میحااد صاافوف در طریااق ایاان از  اای دارد  اایریخر یریشااه

 آیهی و دور اصلر هدف از را کیرگران و دهکر ایجید عکتق یکیف کیرگران

 اجایزه ع ی  خواهران و  رادران کند... خود ی طب ه داخلر جنگ مشغول را

 وارد خدیاه ماین  ارادری و ا حاید  اه الحیل معلوم و جیهل افراد این یدهت 

 یرافتِ و خییواده  ه اگر ... همیت ، یکر هکه  رادری ، و کیرگر هکه می کنند

 در مای و یاده اهییات کایرگری طب ه  کیم  ه  شود  وهتنر کیرگر ی  ایر

 24"ایمیید. خواهت  آن م ی ل

 

اید، آگیه ظیهرا منشااور یویماانین  ه مفهوم جک  ر که  ه ی یرش در آورده

«   را ر»و  « وزیع عیدالیه»یبودید و صااارفی  ه عنوان پروپیگییدا و  بلتغ از کلکیت 

سیفیده کرده شیر ا شور  رای کیرگران منیطق محروم  ت ی ل قبول قجذاب و اید  ی من

 قرار گترد.  ر خ ف  عوامفریبر منشاااور یویماااین،  دیبیل ی  ای  ب اجیکیعر

ی  ب  بدیل یاااود  ی ا«  وزیع ییعیدالیه و یی را ر»ید  ه  ی«  وزیع عیدالیه و  را ر»

اجیکایعر  یوایاد وظاییف خود را پتش  برد.  اه عبایرت  هیر،  اه دیبایل ای  ب 

                                                           
 هکبمی ر طب ی ر کیرگران در جریین مبیرزات هفت  په 24

https://www.instagram.com/p/BpH-dlil8G5
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ه و یی را ر غتر عیدالی یید یه عیدالیه و یه  را ر ،  لکه امکیییت و  مهت ت اجیکیعر، 

یوایند  ی منیطق محروم  امکیییت و  مااهت ت  تشاایری  ه منیطق محروم  علق گترد 

رید فرهنگ، هنر،  کنت ، صنعیر، اجیکیعر و ... خود را  ه سطح منیطق پتشرفیه 

 رسااییند. جهییر  ودن ای  ب اجیکیعر  خشاار از ضاارورت خود را از این مماائله 

  دیبیل ای  ب جهییر ممئولتت  تشیری  ر عهده پرولییرییی ، چرا کهکندکمب مر

 پترامویر قرار دارد. داری رمییهسمیروپل در  یزسیزی 
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 :8بند بررسی 

هیی سرکوب، محدود کردن اخیتیرات دولت و  ر چتده یدن ارگین"

دخیلت ممی ت  و دائکر مردم در اداره امور کشور از طریق یوراهیی محلر 

و سراسری. ع ل هر م یم دولیر و غتر دولیر  وسط اییخیب کنندگین در هر 

 ".ا وق  نتیدین اییخیب کنندگین  ییدزمییر  یید ج و 

 

ست.  ضداد ا شور را این  ند یوعر جکتع ا  خش زییدی از کمییر که این من

دایند ولر از  کیر  ردن کیرگران یی اید خود را منیمااب  ه کیرگران مرامضاای کرده

کنند. مردم ی  کلکه طب ه کیرگر ا ی دارید و  ه جییش از واژه مردم اسااایفیده مر

ی ر اساات. واژه مردم  ماایه  ه گرایشاایت میفیوت  ورژوایر، ایااکیل یی فرم فراطب 

را  «امت»گترد. هکتن مردم  رای جنیح مذهبر  ورژوای مفهوم میفیوت  ه خود مر

کند و  رای جنیح ک م رادیکیل را پتدا مر« خلق»ای مفهوم کند،  رای عدهپتدا مر

 کند.را پتدا مر« هی وده»چپ سرمییه مفهوم 

 نهی  ندی از منشااور اساات که در آن  ه یااکل ا هیم آمت  و گنگ این  ند 

یکل « یورا»کلکه  شور از »البیه  ه  می ت  و دائکر مردم در اداره امور ک دخیلت م
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منشور  مردمیییم  رده یده است. یوراهیی « طریق یوراهیی محلر و سراسری

ورهیی اروپییر هی( در کشااهی )ککونیویمااین  مااتیر یاابته یااوراهیی یااهرداری

سکییدینیوی( است که  ی ادودی مر یند. یکل )ا یهرهی دختل  ی  وایند در اداره 

کیریکی ور هکتن یااوراهیی مردمر اروپییر را  ورژوازی اساا مر یت   حت عنوان 

اعکیل کرده است که وظتفه یورای یهر اییخیب یهردار،  صویب « یورای یهر»

 ت. ودجه و یظیرت  ر عکلکرد یهرداری اس

ید خطرییکیرین  خش این  ند،  وه یت  در  ندهیی قبلر  ییره  راکنر در پا

متیوایند اخیتیرات دولت « مردم»را طه  ی میهتت دولت  ورژوایر اسااات که گویی 

 رین  ورژوایر را محدود کنند. دولت ارگین سااتیدت طب ی ر اساات. دموکرا ت 

 دولت  ورژوایر یت   تیی ر دیکیی وری سرمییه است. 

یدن ارگین» ل هر م یم دولیر و غتر دولیر  و یی ع سرکوب ر چتده   «هیی 

ان از طریق یوراهیی کیرگر از طریق یوراهیی مردمر امکین پذیر یتمت  لکه  نهی

جیم قیدر  ه ای« مردم» رین دولت  ورژوایر یت  امکین پذیر اسااات. در دموکرا ت 

خ در  یری چنتن قدر ر یدارید، «مردم»و اصاااوال چنتن کیری یبوده و یخواهند  ود 

 چنتن موردی را پتدا کرد.   وانیت  یکر
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ی   فیوت میهوی  تن یوراهیی مردمر و یوراهیی کیرگری وجود دارد. 

یااوراهیی کیرگری عیلر  رین یااکل  شااکل کیرگری هماایند  ه عبیرت دی ر 

  فیوت کتفر  تن یاااوراهیی کیرگری  ی ککتیه کیرخییه، ککتیه اعیصااایب، مجیمع

یوراهیی کیرگری سوی ی  مبیرزه میحد،  عکومر و غتره دارد، زیرا  ارکیر  ه 

ر در یاارایط  یریخر خیصاا. کنندرا  تین مر تهاجمی طبقه کارگرسااتیساار و 

یعنر ایلیر که جیمعه ایلت قدرت دوگییه دارد یاااوراهیی کیرگری یاااکل مر

خودیاااین را  هی و مح ت را از پیئتن  دسااات   ترید وگترید  ی کنیرل کیرخییه

معرفر کنند. کیرگران هکچنتن ارگییهیی  داریآلترناتیو قدرت سرمایه عنوان 

یوراهیی خود را  شکتل مریت  دفیع از  یوراهیی کیرگری یطفه  هیی اولته دهند. 

 دیکیی وری پرولییریی همیند. 
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 :9بند بررسی 

یبه مصیدره اموال هکه ایخیص ا ت ر و ا وقر و یهیدهیی دولیر و "

دولیر و خصوصر که  ی غیرت ممی ت  و یی رایت اکومیر، اموال و 

اید. ثروت ایصل از این هیی اجیکیعر مردم ایران را  ه یغکی  ردهثروت

هی،  یید  ه فوریت صرف مدرن سیزی و  یزسیزی آموزش و مصیدره

هیی  یزیشمی ر، محتط زیمت و یتیزهیی منیطق و اقشیری پرورش، صندوق

ایران یود که در دو اکومت جکهوری اس مر و رژی  سلطنیر، از مردم 

 ".اید ری  رخوردار  ودهمحروم و از امکیییت ک 

سرمییه سرمییه و  شور مخیلفیر  ی  شده و یکردر هتچ جیی من میه  وایداری ی

یکل میلکتت دولیر  ر  صر یی  ه  صو یکل میلکتت خ شود، میلکتت  چه  ه  ه   

ست، مین م دس ا شور یوی سیاکیر  من شکلر  ی  ردگر م دی، ا مین م شور یوی لذا من

ند و همااای« غیرت ممااای ت  و یی رایت اکومیر»کیرگران و... یدارید  لکه مخیلف 

ه و مصیدره ید« غیرت ممی ت  و یی رایت اکومیر»متخواهند ثروت ایصله از این 

هیی  یزیشمی ر،  یزسیزی آموزش و پرورش، صندوق جیمعه، مدرن سیزیصرف 

 شود.  غترهط زیمت و محت
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سرمییه مین،  شور یوی یهر من ست که در آیجی آرمین  غیرت »داری غر ر ا

و یوعر یااافیفتت  ی  وجه  ه  خ ف قییون اسااات« رایت اکومیر»و یی « ممااای ت 

داری  ر یهیدهیی سارمییه ایک  اسات. غیرت ممای ت  در چهیرچوب یظیم سارمییه

ست ولر ثروت ای نسرمییه س   نهی در ی  روز  داری غر ر جرم ا متلتیرد  7می

تدا کرد و در ی  سااایل  200و  تیرد و  100متلتون دالر اف ایش پ متلتون  300متل

البیه آقیی میساا  مخیلف ساار سااخت  25دالر  ر ثروت ای ن میساا  اف وده یااد.

ستقیم» ست، « غارت م ستقیم»و از طریق « شرافتمندانه»ا ستثمار م و قییویر  «ا

کرده اساات. اینکه کیرگران سااتیه پوساات چ ویه مورد  ساارمییه خود را ایبییاات

کیرگری هکچون  ورژوازی   26گترید بعتض قرار مر تت  عیل کیرگران  خیطر ف یی 

ای در یرافت آقیی ای ن میس  یوید، کوچکیرین لکهاس مر  از کیر اخراب مر

 .و ر طر ه   ه منشور یویمین یدارد کندایجید یکر

ال است. کدام مرجع  یید  صکت    ترد که  ر از هکه مصیدره امومضح 

سیاکیر ممی ت »یی « غیرت ممی ت »این اموال از طریق  ن اولر اید. چوکمب یده« ا

. ، اولر خ ف قییون اسااات و دومر کیم  قییویر یید مصااایدره یاااود و یه دومر

                                                           
 دویچه وله 25

 مواجه ید یهپوستتکیرگران س هتعل ر ر یژادپرسی رمبن یدیجد تی م   ی یکی 26

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-55707508
https://www.aljazeera.com/economy/2022/7/1/tesla-hit-by-new-lawsuit-alleging-racism-against-black-workers
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یل در جریین  غتتر ایککتت در سپتشنهیدی منشوریویمین کیریکی وری از مصیدره 

وجود در اسااایاکیر کیرگران   یایجیم گرفت،  دون اینکه کوچکیرین  غتتر 1357

یی اینکه آن مصااایدره آید  کیرگران هی کوچکیرین  هبودی در ساااطح زیدگرو 

 . وجود آورید

روی  تشیری اید یتمنشور یویمین  ی فصیات و   غت پوپولتمیر سعر کرده

مین طب  شور یوی شی و منرا  ه دور خود جکع کنند.  ر خ ف من بع ه کیرگر   یید من

داری را هدف مبیرزه طب ی ر قرار  ردگر م دی و اساایاکیر کیرگران یعنر ساارمییه

سیاکیر  شت خود  رخت د و ه   ه  ردگر م دی و ا سطح معت دهد  ی ه   ه دفیع از 

داری این اموال را یه مصاایدره و در جریین  ه زیر کشااتدن ساارمییه خود پییین دهد

 .ند لکه اجیکیعر ک
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 :10بند بررسی 

رای هیی  نتیدین  هیی زیمت محتطر، اجرای ستیستپییین دادن  ه  خریب"

هیی زیمت محتطر که در طول یکصد سیل گذییه ااتیی زیرسیخت

هییر از طبتعت )هکچون اید و مشیع و عکومر کردن آن  خش خریب یده

سیزی اق  هی( که در قیلب خصوصرهی و کوهپییهمرا ع، سواال، جن ل

 ".هی سلب یده استعکومر مردم یمبت  ه آن

  طور اخص را طهسرمییه داری  یظیم درهیی طب ی ر  ه طور کلر و در یظیم

هیی  ولتد ارزش داریلذا در جیمعه سااارمییهمر یاااود.  وارویهدییلکیت   ولتد 

رعر مطبت ییلودهیتیزهیی قدیکر و ایجید یتیزهیی جدید  ر  در راسیییمصرفر که 

یود. مر دیل بهدف  ولتد  نهی ارزش مبیدله  ه  ولتد  لکه  یید، یه  ه عنوان هدف 

اساات  این  تیوری ، ز یناگر  خواهت  فرق  تن ارزش مصاارف و ارزش مبیدله را  ه 

میجو و ارص و آزکه  یظ از لح یتیزمندیهتچ  ر طرف کردن  ارزش مبیدله  ه  ج

ستطبتعر یی اجیکیعر  شده ا شیر منیهر ی سییی کمب اداک،  لکه  ت سود در را ار 

سیفیدۀ ا  ولتد پدیدار یده و  هیهییر  ه عنوان هدف  سوداست.  ه این  ر تب   وده 
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ست که ییتجۀ آن یده ا محتط  یی ودی و  خریب غتر منط ر از منی ع طبتعر منیهر 

 است.در سراسر این کرۀ خیکر  وده زیمت 

یااه محصااول  ااد  محتطاارزیماات   خریااب منشوریویمااین، اار خاا ف 

اساا مر ین ااتن ماادیرییر  ااورژوازی پترامااویر و در مااورد مشااخص  ااورژوازی 

یظااایم سااارمییه داری و  خشااار جااادائر ییپاااذیر از  اااواش  لکاااه محصاااول 

میی ولتماا  یظاایم ساارمییه داری اساات. یظاایمر کااه در آن، هاادف  ولتااد یااه رفااع 

لاذا  نهای ممائول  اسات. اه هار قتکیار یتیزهیی  شری  لکه کماب ااداکار ساود 

هاایی زیماات  خریبدایمااین  ااورژوازی کاتااف اساا مر  عنااوان مماابب اصاالر 

داری داری از مباایرزه ضااد ساارمییه، عکاا  در امااین ی ااه دایااین ساارمییهمحتطاار

ایااان آرزوی دیریناااه  اااورژوازی پتراماااویر  اااوده اسااات کاااه ساااطح اسااات. 

فیه داری پتشاااراسااایییداردهیی کشوریاااین  ااای ساااطح اسااایییداردهیی سااارمییه

هیی کااایرگری  قلکاااداد کاااردن، هی را  خواساااتار  ااای  یی اااد. ایااان خواسااات

خاایک پییااتدن در چشااکین طب ااه کاایرگر اساات، ممااکوم کااردن کاایرگران  اای 

ایان یا  واقعتات اسات کاه  کایم  س  خطریایک دموکراسار  اورژوایر اسات.

یی ساااوددهر اسااات، امااای  کااایمر یداری در راساااسااارمییهو هااادف عکلکااارد 

 یدارید. محتط زیمتیه یکمییر  ه گرایشیت سرمییه ی 
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 گاارایش دورایاادیش ساارمییه، مناایفع درازماادت خااود را مااد یظاار دارد 

 ااه  ایاادیش مناایفع کو اایه ماادت خااود را مااد یظاار قاارار دارد.ولاار ساارمییه کو ااه

کاااه یااایخص جهااییر عکلکااارد محاااتط  ااورژوایر گاا ارش خاااود یهیدهااایی 

کشااور جهااین در اااوزه محااتط  58عکلکاارد  ،دنااکنزیماات را  ررساار ماار

از یظاار یاایخص جهااییر محااتط  2019در ساایل  و ایاادکردهرا  ررساار  زیماات

آمریکاای  اارای دومااتن  اایر  ااه  ااه جاادول رفیااه و از ایااران و عر ماایین  ،زیماات

 مااتیز طتمحاا ریاایخص جهااییجاادول زیاار  27 اار اساات.سااعودی یتاا  ع ااب

  یشین متدهد.کشورهی را  عدادی از 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 متیز طتعکلکرد مح رییخص جهیی 27

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55848488
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هییر از طبتعت مشاایع و عکومر کردن آن  خش»منشااوریویمااین خواسااییر 

هی( که در قیلب خصوصر سیزی اق هی و کوهپییه)هکچون مرا ع، سواال، جن ل

اید.  ه عبیرت  هیر منشااور یااده« هی ساالب یااده اسااتعکومر مردم یماابت  ه آن

یدن  مین خواهین ملر  وصر خصکه در قیلب  منی ع طبتعر همیندآن  خش از یوی

ی  ا وق  ورژوایر است که می « اق». اق مردم از آیهی سلب یده است سیزی

کنت  که منشاااوریویماااین یاااوی ، ف ط در اینجی ایااایره مروارد مبیاث آن یکر

خواهند این ا وق سلب یدۀ  ورژوایر را مجددا  ه مردم  رگردایند. در  هیرین مر

سیزی که در قیلب خصوصر هییر از طبتعتخواهند  خشایلت منشوریویمین مر

لر ماید، ملر یااوید،  ه عبیرت  هیر  ه میلکتت دولت درآیند. از مردم ساالب یااده

یدن  ی اجیکیعر یدن )سوستیلت ه یدن( یکر یتمت. در ملر یدن دولت مییکل  

منی ع و در این مورد مشااخص منی ع طبتعر اساات، امی در اجیکیعر یاادن، این منی ع 

ست شوید  ه . هر چ در  خشه دولتی در اخیتیر جیمعه ا هییر از جیمعه اجیکیعر  

، یاادیااود. وقیر که کل جیمعه اجیکیعر  ر مرهکین یماابت اج  دولت کوچ 

 یود. دهد و جیمعه وارد سوستیلتم  مرآیکوقع دولت مفهوم خود را از دست مر
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 :11بند بررسی 

 موقعتت مکنوعتت کیر کودکین و  یمتن زیدگر و آموزش آیین جدای از"

اقیصیدی و اجیکیعر خییواده. ایجید رفیه هک ییر از طریق  تکه  تکیری و 

یی  کیر و یمتن اجیکیعر قدر کند  رای هکه افراد دارای سن قییویر آمیده  ه

فیقد  وایییر کیر. رای ین سیزی آموزش و پرورش و  هدایت و درمین  رای 

 ".هکه مردم

اید  ی  وجه  ه اج  عظت  کودکین خواسیهمنشوریویمین ظیهرا در این  ند 

رار هییشین  تشیر م بول فضیی ستیسر قکیر و کودکین ختی ییر در ایران، خواسیه

  ترد. ولر مکنوعتت کیر کودکین  دون در یظر گرفین مکنوعتت سنر، یه  نهی 

. در سرمییه داری امکین پذیر یتمت  لکه ی  آرزوی پوچ و زاهدایه است

 وایند روزایه چند سیعت کیر کنند، سیل ر مر 13کین از سن ، کود28میروپل

 16مشروط  ر اینکه کیریین سب   یید و سرپرست او  یئتد کرده  یید. از سن 

سیعت در هفیه کیر کنند ولر کیر یبییه قدغن است. اگر  40 وایند  ی سیل ر مر

یر  ی آموزش کداری را کنیر   ذاری ، در سوستیلتم  ا فیقی  رکتب  واش سرمییه

                                                           
 هی  متیر ج ئر خواهند  ود.ییید در  رخر کشورهی، قوایتن ککر میفیوت  یید ولر این  فیوت 28
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 واید  ه رید یخص و جیمعه کک  کند. میرکس در این سیل ر مر 15از سن 

 یویس  رییمه ا ب ا حیدیه کیرگران آلکین چنتن مر یویمد: یره، در ی د پتش

 

منع عکومر کیر کودکین  ی وجود صنییع   رگ ییسیزگیر است و طرح "

 چنتن خواسیر چنتن خواسیر عک  آرزوئر پوچ و زاهدایه  تش یتمت،

ایر در صورت  ح ق، خواسیر ار جیعر است، زیرا اگر قوایتن دقت ر 

هیی مخیلف سنر هکراه  ی اقدامیت در یرۀ محدودیت سیعیت کیر گروه

ایکنر دی ر وجود داییه  یید،  رکتب کیر  ولتدی  ی آموزش متیواید  ه 

 29"یکر از کیرآمد رین ا  ار  غتتر جیمعۀ کنویر  دل گردد. 

 

 ی یاااروع رویق اقیصااایدی که  ه دیبیل ه ممااائله رفیه هک ییر  رگردی .  

هیی جنگ جهییر دوم در اروپیی غر ر یکل گرفت و  یزسیزی ایصل از خرا ر

یه در هیی رفدولت ،هکچنتن در رقی ت  ی یاااوروی  و  رای م ی له  ی مبیرزه طب ی ر

رائه مرایااهرویدان اروپیی غر ر یااکل گرفیند که یوعر  یمتن اجیکیعر را  رای 

د داری  یعث یداد. از ی  سو س وط  لوک یرق و از سوی دی ر  حران سرمییه

                                                           
 44ی د  ر ییمه گو ی، صفحه  29
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یروع دهه زمتنه میدی دولت ی  مت دی  90هیی رفیه از  تن  رود و  ه دیبیل آن و  ی 

 ید.داوراق ی یهیی رفیه یکر  عد از دی ردولت

داری پترامویر در  حران، یه  نهی  ورژوازی اساا مر قیدر  ی  وجه  ه ساارمییه

لکه  ی را  یمتن کند   رفیه هک ییر از طریق  تکه  تکیری و  یمتن اجیکیعریتمااات 

هد یااااد.  فیه هک ییر یخوا قیدر  ه  یمتن ر ید یت   جد تت، رژی   ایکک  غتتر 

عده و منشاااوریویماااین درسااات هکییند کییدیداهی در جریین ککپتن اییخی ی ر،  نهی

، هکییطور که رئتمر وعده سیخت ی  متلتون ممکن در سیل را ایداییخی ی ر داده

رفیه هک ییر در کشااورهیی یفت خت  اییااته . در جریین ککپتن اییخی ی ر داده  ود

ورهی  ه این کشااخلتج  ه خیطر گمااتل ارزش اضاایفه طب ه کیرگر دی ر کشااورهی 

 .مککن یده  ود که آن ه  در ایل فروپییر است

سعر کرده مین  رای جذب افکیر عکومر  شور یوی  ی  کیریکی وری ایدمن

در سااارمییه پترامویر در ایل  حران و  ی اقیصاااید را از رفیه اجیکیعر اروپیی غر ر 

اری ددر ساارمییه« ای  ب سااتیساار»چنتن رفیه هک ییر ایر  ی جن ر ارائه دهند. 

سطح یدن  ید،  هیر  صل یخواهد  سیییدارد زیدگر طب ه پترامویر چون ایران ای  ا

کیرگر و مردم در ایلت کلر و یی ارائه رفیه  ه یهرویدان جیمعه  نهی  دیبیل ای  ب 

 داری امکییپذیر است. اجیکیعر و  ه زیر کشتدن سرمییه
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یعنر  ساایزی آموزش و پرورش و  هدایاات و درمین  رای هکه مردمرای ین

از ارزش اضیفر کیرگران  ی  آموزش و پرورش و  هدایت و درمینه ینه پرداخت 

امکین پذیر یتمااات و  نهی ی  در ایل  حران  وجه  ه سااایخییر سااارمییه پترامویر 

واقعی رای ین  نهی در  آموزش و پرورش و  هدایاات و درمینوعده  وخیلر اساات. 

سر را در دست دارد  ستی یرایطر که طب ه کیرگر  دیبیل ای  ب اجیکیعر قدرت 

 قی ل  ح ق است.
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 :12بند بررسی 

عیدی سیزی روا ط خیرجر در  یال رین سطوح  ی هکه کشورهیی جهین  ر "

مبنیی روا طر عیدالیه و اایرام می ی ل، مکنوعتت دسیتی ر  ه س ح ا کر و 

 ".  ش  رای صلح جهییر

عیدی سیزی روا ط خیرجر در  یال رین سطوح  ی » ی خواست منشور یویمین 

هیی  نهی خواسیه« مبنیی روا طر عیدالیه و اایرام می ی لهکه کشورهیی جهین  ر 

اید.  تین کردهدموکرا ت  آفرینر  ه دولت  ورژوایر خود را  ی  وه ضد رژیکر 

پییند که گویی این کنند و خیک در چشکین طب ه کیرگر مردر اینجی عوامفریبر مر

را « اایرام می ی ل»و « روا ط عیدالیه»که گیی میرهیی  ورژوازی اس مر همیند 

، وگریه یودکنند و  ه  بع آن روا ط ایران  ی دی ر کشورهی میشنج مررعییت یکر

  .دهمین «اایرام می ی ل»  ی« روا ط عیدالیه»کشورهیی دموکرا ت  خواسییر 

رواییر که  ورژوازی غر ر آن را  تین متکند و اپوزستون راست و چپ 

دغیم اروییی کنند. جین ک م این روایت، مر پراکنرسرمییه در را طه  ی آن  وه 

در کشورهیی دموکرا ت ، کشورهییر که قب   لوک غرب  ورژوازی اس مر 

 دادید.سی ق را  شکتل مر



74 

، 30 ورژوازی اس مر  عنوان ی  قدرت امپرییلتمیرامی واقعتت این است که 

ریه، امپرییلتمیر خود در سوای دارد و  ه  بع آن  ه دیبیل منیفع ادعیی قدرت منط ه

است و ایضر یتمت از منیفع خود کو یه  تیید. هکییطوریکه  ، یکن و...لبنین ،عراق

هیی  یریخر، هر ای دایت.  ی  وجه  ه زمتنهرژی  ییهنشیهر ادعیی قدرت منط ه

ای یخواهد ید،  نهی وقوع ای  ب گویه  غتتر ایککتت مییع این ادعیی قدرت منط ه

 است که این خواسیه را اذف خواهد کرد. اجیکیعر 

روا طر »آیی روا ط آمریکی،  رییییتی، فرایمه و...  ی دی ر کشورهی  ر مبنیی 

 ییظیمر دولت آمریک جن ر )یظیمر(  ودجهآیی است؟ «  اایرام می ی ل »و « عیدالیه

روا طر »متلتیرد دالری آمریکی  رای  رقراری  738 جن ر )یظیمر( ودجه  یعنر

 یه غ ه، یه لبنین، جیی  فدای»است؟ منشوریویمین یعیر « اایرام می ی ل»و « دالیهعی

میه  یشوید.   اید،  ی  ه یوعر ییستوییلتمرا  ی اد تیت رادیکیل یوییه« ایران

خواست منشوریویمین یوعر ییستوییلتم  پرو غر ر هکییطوریکه در  یال مطرح ید، 

 داری غر ر است.سرمییهاست که خواهین ادغیم  هیر ایران در 

                                                           
هی صرفنظر از   رگر یی کوچکر یی مت ان اقیصید آیهی دولتداری  کیمر در عصر ایحطیط سرمییه 30

هیی امپرییلتمیر هیی امپرییلتمیر همیند. هر دولت امپرییلتمیر در ایران  ر سر کیر  یید، جیه طلبردولت

 ی نش هی»ای  حت عنوان ای مطرح خواهد کرد. می این ممئله را در ج وهخود را  ه عنوان قدرت منط ه

ه ز ییهیی فیرسر و  « توییلتمیراییرییس یفو وظی ، موضعدمکرات یو گیی میرهی یرانا تن  ییلتمیرامپر

 داویلود کرد.صدای اییرییستوییلتمیر ای  و ج وه را متیوان از سییت ای لتمر  ررسر کرده
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ای در واقع  حران همیههیی ا کر یی  نشا ت ت ایکیر ییپذیر این است که 

ست  رای  نش س  رم ی ا میر  تن ایران و دما میر. کراتوهیی امپرییلت هیی گیی 

یه را از منظر م بولتت در درگ« مکنوعتت دساایتی ر  ه ساا ح ا کر»منشااوریویمااین 

اید، وگریه  دیبیل ای  ب اجیکیعر قدرت پرولیری  ورژوازی جهییر اع م کرده

 هیی امپرییلتماایر  تن ایران و کشااورهیی نشچرا  یید  دیبیل ساا ح ا کر  ییااد؟ 

ست و  ه یکر از مشک ت عکده  غر ر یکل  حران همیه ای  خود گرفیه ا ظیهرا 

ل یده که در این  نش،   ش ایران  رای یبد هیی گیی میر کراتو تن ایران و دم

 ای، مشکل اصلر است. دست یی ر  ه فنیوری همیه

هیی کرات هکچنین  ر  لند پروازیو نبتهیت گیی ماایرهیی دم  یوجودایران 

ای  پرهت  می قب  ه   یکتد کردهای پیی مر فشاایرد. خود در راسااییی قدرت منط ه

ری از ای کرده است و دوی پیکمیین که اقدام  ه  ولتد س ح همیهاز  نبتهیت جد

هی و در م ی ل را طه ی دی  غرب  ی پیکماایین  ه ای وا کشااییدن آن از سااوی غر ر

 نهی  ی این ارزیی ر امکین پذیر اساات که پیکماایین ادعیی قدرت منط ه ای هکچون 

 ایران،  رکته و عر میین را یدارد. 

 تن ایران از  1394که در سااایل  اقدام مشااایرک ) رجیم( رییمه جیمع  وافق 

میه ید  ه   کییو آمر ، آلکینیتیییی ر ه،تفرایمه، روس ن،تچی  سو و از سوی دی ر 
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 ای  ه رساااکتتمفهوم این  ود که  ورژوازی جهییر ایران را  ه عنوان قدرت منط ه

د و پشیتبییر  یئتو هک مین ی شر  رای ایران چنتن  رسکتت ینیخین ینیسد. البیه مر

از اکله ائی ف  رهبری عر ماایین  ه یکن، در واقع  رسااکتت یاانیخین چنتن ی شاار 

 . ودیت  سعودی  رای عر میین 

صلح طلبییه اع م کرد آمریکی از  2018میه مه   8در  یریخ  ست   رامپ  ی ژ

سخیرب مر«  رجیم» رییمه جیمع اقدام مشیرک  ای  ح همیهیود  ی ایران ییواید  ه 

هیی  رامپ   ذری ، و صاالح و امنتت را  ه خطر  تندازد. اگر از لفیظر دساات یی د

ز ی  اپیره کردن  واف نیمه  رجیم از سااوی آمریکی ر طر  ه ایران ا کر یدارد  لکه 

قدرت  ی ش دی ر ،در منط ه اشهکپتکییین تیی ر آن است که آمریکی  ه هکراه سو 

ر و از سوی دی ر  تیی ر  یکتد آمریکی  ر هژموی یبودیدقیئل  را  رای ایران ایمنط ه

 . ود ر رقبیی خود چتن، روسته و ا حیدیه اروپی  ،خود

هیی ا کر داری  داوم دارد، خطر سااا حمیدام که یظیم  واش سااارمییه

درصااد ساا اهیی ا کر جهین در اخیتیر  90 هدیدی  رای  شااریت اساات.  تش از 

 اید.شوریویمین در این را طه سکوت مطلق کردهروسته و آمریکی است، من

ه  ی است که در را ط«   ش  رای صلح جهییر» رین  خش این  ند مضح 

پیید. کند و خیک در چشکین طب ه کیرگر مرداری  وه  پراکنر مرمیهتت سرمییه
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 رخ ف عوامفریب منشوریویمین جنگ یه محصول ستیست خشن ی  دولت غتر 

میعیرف  لکه از یتیز  ا ر سرمییه سرچشکه مر گترد و اجینیب از جنگ در عصر 

امپرییلتم  امکین پذیر یتمت و سیلر یبوده که در جییر از این کرۀ خیکر جن ر 

 یبوده  یید. 

کشورهیی غر ر و اروپییر  هیی ضد جنگ درکیرییوال هیی صلح و ککپتن

 خشر از پروپیگییدای جن ر یی و در راسییی اهداف امپرییلتمیر یی و است. از درون 

 واید ز ییه  کشد.  نهی طب ه کیرگر از هیی جنگ مرداری  نهی یعلهصلح سرمییه

 واید صلح واقعر را داری مرطریق مبیرزۀ طب ی ر و  ی  ه چیلش کشتدن سرمییه

 ارائه دهد.  رای  شریت
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 تحقق مطالبات حداقلی

 

هیی زیر زمتنر از یظر می مطیلبیت اداقلر فوق  ی  وجه  ه وجود ثروت"

 یل وه و  یلفعل در کشور و وجود مردمر آگیه و  وایکند و یملر از جوایین 

و یوجوایییر که دارای ای ت ه فراوان  رای  رخورداری از ی  زیدگر یید 

 ".همیند،  ه فوریت قی ل  ح ق و اجراستو آزاد و مرفه 

این ی  واقعتت ایکیر ییپذیر اساات که ایران  ه لحیظ منی ع طبتعر و ثروت 

هیی زیرزمتنر یکر از غنر  رین کشاااورهیی جهین اسااات و ر به پنج  جهییر را 

در م ی ل ژاپن سومتن قدرت اقیصیدی جهین یکر از ف تر رین  31ااراز کرده است.

ست، ژاپن  کیمر مواد اولته منی ع طبتعر و ثروت کشورهی  ه لحیظ هیی زیرزمتنر ا

افغییماایین  ه لحیظ منی عر طبتعر و ثروت هیی زیر  32خود را از خیرب وارد متکند.

 ر از ژاپن همت. منشور یویمین روییی صنعیر یدن و رفیه یمبر زمتنر ختلر غنر

ر یتمت. هی امکین پذیر ایککتتاروپیی غر ر را مد یظر دارید، این ممئله یت   ی  غتت

                                                           
 رعتمنی ع طب نیشیرتکشور  ی   10 31
 کشورهییر که  دون منی ع طبتعر  وسعه ییفیه اید 32

https://www.investopedia.com/articles/markets-economy/090516/10-countries-most-natural-resources.asp
https://www.afterschoolafrica.com/49749/top-7-countries-that-developed-without-natural-resources/
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هیی زیرزمتنر اساااات نی ع طبتعر و ثروت  حیظ م و   33عراق یهکتن کشاااور  ه ل

دیکیی ور آن  وسااط گیی ماایرهیی غر ر سااری ون یااد، آیی  غتتری در یاارایط 

 مردم عراق ایصل یده است؟طب ه کیرگر و زیدگر 

قه طباین اگر چه منی ع طبتعر و ثروت هیی زیرزمتنر مه  همااایند ولر 

و نعمات مادی را در جامعه مدرن تولید « هاثروت»کارگر استتت که 

و این از قل  ایداخین  ، چت ی که از یظر منشاااور یویماااین غییب اساااتکندمی

ست شور  .آگیهییه  وده ا ست که ی  ک شتییه طب ه کیرگر ژاپن ا سیاکیر وا این ا

ومتن قدرت ر را  ه سااف تر ر از افغییماایین  ه لحیظ منی ع طبتعر و ثرو هیی زیرزمتن

اقیصیدی جهین  بدیل کرده است، اگر چه خودیین  ی ایصل دسیریج خود  ت ییه 

داری  ه لحیظ علکر و میرکمااتماایر یاادت اساایاکیر پرولییرییی ساارمییه هماایند.

 داری پترامویر است.میروپل چندین  را ر سرمییه

بیت  طیل تیل اداقلر هکتن م قل ساااوسااا ادا مه  یی که یاااکل پترامویر  ر

دموکراساار اساات  ی  وجه  ه ساایخییر ساارمییه پترامویر در چهیرچوب ساارمییه 

پترامویر قی ل  ح ق و اجرا یتماات.  ح ق گشااییش در زیدگر یه  نهی طب ه کیرگر 

 ی است.دار لکه اقشیر  حیییر جیمعه  نهی و  نهی در گرو  ه زیر کشتدن سرمییه

                                                           
 رعتمنی ع طب نیشیرتکشور  ی   10 33

https://www.investopedia.com/articles/markets-economy/090516/10-countries-most-natural-resources.asp
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 است مبارزه طبقاتیآینده متعلق به 

کردی  که مخیطبین منشور یویمین مردم همیند، یه طب ه  می قب  مشیهده

از  و کیرگر لذا در هکه جیی منشور قداست  ردگر م دی محیرم یکرده یده است

ه  بع آن   یتروی میدی  حوالت عصر می یعنر طب ه کیرگر در منشور خبری یتمت و

   ه چشین . منشوریویم وایمت مد یظر منشور یویمین  ییدمبیرزه طب ی ر یت  یکر

 .دیو یی در  هیرین ایلت چش   ه جی جییر قدرت ایککه دارقدرت ستیسر ایک  

شور  ی ینیی ا حیدیه در من ست آ میت ،  که  که ستی هیی کیرگری مواجه ه

بش اید که جنهیی میفیوت ییم  رده. منشاااوریویماااین از جنبشکردن طب ه کیرگر

طب ه  هییر   رگیرین ضر ه را  هستیستچنتن  هی است.کیرگری یکر از آن جنبش

ستیسکند و طب ه کیرگر را  شدت  ضعتف مرکیرگر وارد مر یر مییع کند. چنتن 

کیعر در  حوالت  ی  طب ه اجی ید  ه عنوان  کیرگر  یوا که طب ه  آن متشاااود 

 اجیکیعر ظیهر یود و مهر خود  را  ر اوادث   ید.

 رای مطیلبیت اداقل، از  یور از آیجیئتکه مخیطبتن منشاااور و یتروی میدی 

یده مین مردم قلکداد  شوریوی می ر طب ی ر  ی ، اید یه طب ه کیرگرمن دی ر  لذا هکب
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ست. در م ی ل گردان مین  ر مفهوم  وده ا شور یوی هیی پرولییرییی جهییر  رای من

 اید.هیی  تن الکللر چش  دوخیهآیهی  ر جلب اکییت

خود  طب ی ر خود و  نهی از زمتن طب ی رطب ه کیرگر  نهی  ی  کته  ر قدرت 

ییهد سر  لند کردن  1397در پیئت   قیدر است اک ت  ورژوازی را دفع یکیید.

ران کیرگ کیرگران و گمیرش اعیراضیت  ه عنوان ی  طب ه اجیکیعر  ودی .

هیی هیی  ورژوازی  رای  ح ق خواستاعیصی ر دست  ه دامین یهیدهی و ارگین

عیراضیت ا روید ایبییت ارزش اضیفه و سود سرمییه را قطع کردید.خود یشدید  لکه 

  ویت جمیرت و رواته هیی کیرگری، کیرگری  یعث مشیرکت فعیالیه خییواده

گتری  شکلضرورت یکل  ویت گتری رهبران کیرگری، ، یکلجوئرمبیرزه

درآمده  ههی زیر پیی پر ص  ت کیرگران  ه لرزهیی ممی ل کیرگری و... ید. ختی ین

 و اعیصی یت آنقطعی  گذایت. ود و پلتس ضد یورش سرمییه پی  فرار مر

یین ، علترغ  یکمت موقیرهییشینمحدودیت اعیراضیت کیرگری  ی وجود

دسییوردهیی درخشییر داییه است که  ه  خشر از ایفظه  یریخر طب ه کیرگر 

 .کرد و در مبیرزات  یید  ه آن  جر تیت غنر رجوع  بدیل یده است

ته  ییلتمااایر روسااا بیل جنگ امپر یی و(  – دی ر جهیی ورژوازی اوکراین )

نه  ی  یواید ه یاک ت گمااایرده ای را  ه ساااطح معتشااات طب ه کیرگر ایجیم داد 
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ند.افروزیجنگ کیرگر  هییش را  یمتن ک هیی جنگ جهییر طب ه    ی  ورمرا  

سیم سیییدارد زیدگر آور  سر س وط ا شورهیی  کند.پرداخت مرو   ورم یه در ک

 رقکر یده است. 2پترامویر سرمییه  لکه در میروپل سرمییه 

در پیسخ  ه اک ت گمیرده  ورژوازی جهییر، موب جدیدی از اعیراضیت 

و اعیصاای یت کیرگری از آفری ی  ی آمریکی، از آسااتی  ی اروپی را در  ر گرفیه اساات. 

سرمییه مه خصوص در  کیرگر  سر  لند کردن طب ه و... داری میروپل  رییییتی، فرای

در ایل ایضااار یااایهد ااتیی   ه عبیرت دی ر  از اهکتیر ویژه  رخوردار اسااات.

 مبیرزه طب ی ر در کل جهین همیت .

 ،یاادن اسااتدر یاارایطر که مبیرزه طب ی ر در سااطح جهییر در ایل ااتی 

گرایشااایت ری یریگ  ورژوایر  دیل هیی خود را  رای مهیر مبیرزه طب ی ر ارائه 

 ورژوازی میروپل  ه پیییماااتل غول خفیه، طب ه کیرگر  آگیه اسااات و متدهند. 

یه حید که فراخوان ا  تیی ر آن اساااات  پل   هیی میرو کیرگری در کشاااور هیی 

 هیی کیرگرییدیهکند  ی  ی کک  ا ح ورژوازی میروپل  کیم   ش خود را مر

ری ی اعیراضااایت کیرگران را کیییلت ه کرده و از طریق اعیصااای یت از پتش  رییمه

 گتری اعیصاای یت مماای ل ویااده، خشاا  یهفیه کیرگران را  هر کرده، مییع یااکل

 مبیرزه ممی ل کیرگری یوید. 
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در سرمییه پترامویر چون ایران  ی رو نیی ایدئولوژی  اس مر و سیخییر 

ی، جنیح چپ سرمییه وظتفه سیرگر  ه عهده دارد و مهیر مبیرزه طب ی ر دیکیی ور

 کند.داری میروپل ایفی  مر ری در قتیس  ی سرمییهایکیل پتچتده

شور سیزمین مطیلبیت اداقلر   ند  ند من سییی مکییعت از  می ل در را یی ر م

ی ر طب کیرگران و رزمتدن  ی صااف مماای ل و  ه  بع آن در راسااییی مهیر مبیرزه 

کیرگران اساات.  ر خ ف ییسااتوییلتماا  منشااور یویمااین، طب ه کیرگر ی  طب ه 

جهییر است، اک ت  ورژوازی  ه طب ه کیرگر جهییر است و پیسخ طب ه کیرگر 

 !است رمیعلق  ه مبیرزه طب ی  ندهیآ  ه اک ت  ورژوازی یت  جهییر است.

 

 زنده باد مبارزه طبقاتی!

 

 م جهیی تری

 1401اسفند  21
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 خطوط اصلی مواضع:

داری  عنوان ی  یظیم اجیکیعر وارد دوره جنگ جهییر اول یشااین داد که ساارمییه .1

ست خود ایحطیط  می  وجود دارد: یی ای  ب و یده ا ست  نهی دو آلیریی تو  رای این 

                     ککویتمیر یی یی ودی  شریت.    

ه  نهی این طب ه اجیکیعر اساات ک .ای   ر اسااتدر عصاار می ، طب ه کیرگر  نهی طب ه  .2

 داری پییین دهد.                                                                                                               واید ای  ب ککویتمیر را ایجیم دهد و  ه  ر ریت سرمییهمر

هیی کیرگری در ، ا حیدیهگردیدران ایحطیط خود داری وارد دو عد از آیکه سرمییه .3

سرمییه سر جهین  بدیل  ه ارگییهیی یظیم  صلر ا حیدیهسرا یدید. وظتفه ا هی داری 

                          کنیرل طب ه کیرگر و منحرف کردن مبیرزه طب ی ر کیرگران است.                                                                     

یرکت در  .4 سرمییه،  صر ایحطیط و گندیدگر  سترکیکییش در ع  هییاییخی ی ر و 

کراسر و وداری دم نهی در جهت   ویت  وهکیت دمکراسر است. سرمییه رپیرلکیی

                                                                               . همیندداری  ر ریت سرمییه ،داری دیکیی وری دو روی هکین سکهسرمییه

هماایند.  مبیرزه طب ی ر  ر علته طب ه کیرگر و و ضااد ای   ر ،  کیمر جنبشااهیی ملر .5

                                                                                                  در اخی فیت امپرییلتمیر است.                                     یظیم جنگ آزادیبخش ملر ی  یتروی پتیده 

یکمت موب ای  ب جهییر،  .6 یکمت ای  ب اکیبر،  ی  ب یکمت ا ه ویژه علت 

ن منجر  ه ایحطیط آدر یهییت که منیهر  ه ای وای ای  ب اکیبر و   ییاااد مر آلکین

                                                                                                   ید.             
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هی و هی،  رو مکتمتهی، میئوئتمت کیمر اا اب چپ ار جیعر همیند، اسییلتنتمت .7

 کنند.                                                                                                                دسی یه ستیسر سرمییه را یکییندگر مراز هیی رسکر و غتره آییریتمت

صط ح  .8 مت"کلته دولیهیی  ه ا ستیلت مت"یی  "سو یوروی، اروپ "ککویت یی که در 

داری یرقر، چتن، کو ی و غتره  ر سر کیر آمدید  جلر یکل ویژه از  ر ریت سرمییه

 .                                                                                                                           همیند داری دولیر وده و سرمییه

شکتل مر .9 ش راول پرولییریی را   دهد و ی  فیکیور فعیل در  کیمل سیزمین ای   ر پت

سیزمییهیی ای   ر  نهی مر و  عکت  آگیهر طب ی ر ست.  یکل اقلتت ایا    ر  وایند 

سیزمییدهر طب ه کیرگر یی کمب قدرت  جیی طب ه  و  ه خود   ترید یین یه  وظتفه 

سر  ستی سر یکیی قطب ی  –کیرگر،  لکه رهبری  ست، ستی  فیفتتی  طوریکه ا

   بای  رای  اصاالر عنیصاار از کیرگر طب ه در آن یفو  و ای   ر ساایزمین سااتیساار

 .                                                                                             همیند ککویتمیر

 تعلق سیاسی:

مواضع، یظرات و فعیلتت گرایشیت ستیسر پرولیری، محصولر از  جر تیت گذییه طب ه 

سر طب ه کیرگر درط ستی سیزمییهیی  سهیئر که  مکیرگر و در ب ول  یریخ این طب ه ک

کرده اید. لذا صااادای اییرییساااتوییلتمااایر ریشاااه هیی خود را در ا حیدیه ککویتمااایهی، 

سوم، مخصوصیٌ جنیح چپ  ستوییل  ستوییل دوم، اییریی ستوییل اول، جنیح چپ اییریی اییریی

اییرییستوییل سوم و فراکمتویهیئر که در م ی ل ایحطیط اییرییستوییل سوم وظتفه سیرگ 

ر آلکیی –ع از مواضع پرولیری و ککویتمیر را  ر عهده گرفیند، فراکمتویهیی هلندی دفی

ست چپ ایتالیا و  سیون کمونی متبویژه فراک سنن ککویت دفیع  پچ متداید و از 

 کند.مر


