
  لزوم نفی مالکیت خصوصیلزوم نفی مالکیت خصوصی

     گذار از سرمایه داریگذار از سرمایه داری

 کشور ماانقالبی پیشکش کارگران و روشنفکران 

 در آستانه آخرین جدال

یخخج جنخخخبش اجتمخخخامی بخخرای م خخخار یخخخوانین کخخور  بی خخخی و ایتصخخخادی  تخخخدار  سخخخن برسخخخر 

   ب خخخرش کشخخخینفخخخی ... ی خخخریمناسخخخبات ج خخخت جبخخخری  سخخخاختار ای محخخخر   خخخای  ریخخخزی  کنتخخخرل 

تمخخخام مناسخخخبات تخخخا کنخخخونی  ... ه سخخختیزینخخخ اد پرسخخختی  بی انخخخسخخخوداگری  احتکخخخار  مخخخال انخخخدوزی  

سخخخرمایه  در یبخخخال امپراتخخخوری  بقخخخه کخخخارگر مبخخخارزش آگا انخخخه و سخخخازمانیا ته آخخخخرین جخخخدال  سخخخر بر

یبخخخخخخال حکومخخخخخخت مالکخخخخخخان و سخخخخخخرمایه داران  در صخخخخخخن تی  یپرولتاریخخخخخخاتاکتیخخخخخخج اسخخخخخخترات ی و 

ان یخخخدیمی و جدیخخخد  بخخخرای خیخخخل یخخخد خیخخخل یخخخد کننخخخدگ ...دیوانسخخخا ری بخخخور وازین اد خخای بازدارنخخخدش  

وال اسخخخختریتی   –تسخخخخویه حسخخخخا  بخخخخا نلخخخخم مسخخخختقر  اولی ارشخخخخی مخخخخالی  ایتصخخخخاد پخخخخولی  د ری 

تقسخخخخیم کخخخخار جنخخخخافی متخخخخداول  مفخخخخت بخخخخری  تنزیخخخخل خخخخخوری  ت دیخخخخد و تحخخخخریم  تحریخخخخج و تجخخخخاوز  

ویران خخخخری  کشخخخختار جم خخخخی  سخخخخرکو  نخخخخوبتی  سخخخخالخی نیخخخخابتی    گشخخخخافیمخخخخاجراجوفی  کشخخخخور 

یخخخخار بخخخخا نخخخخاتوای  خخخخا  امپریالیسخخخخم آمریکخخخخا و شخخخخرکا  در دوران م اصخخخخر  تسخخخخویه حسخخخخا  تمخخخخام م

. برسخخخر ترییخخخخر وجخخخ یت موجخخخخود  ا خخخون ی گخخخخذار انقالبخخخی از سخخخخرمایه داری بخخخه کمونیسخخخخم اسخخخخت

در تکخخخخرار کافنخخخخات  نخخخخور بشخخخخر یخخخخج جنخخخخبش اجتمخخخخامی منحصخخخخر بخخخخه  خخخخرد بخخخخرای حجخخخخور ارادی 

 ...  خویشتن خویشیابی باز

 

منسخخخوگ   خخخل  وارونخخخه و دیالکتیخخخج مخخخدمی آلیسخخخم سخخخوداگر  ایددر ایخخخن ارتبخخخا   از یجخخخا 

.  پخخخاری مخخخی کنخخخد... اصخخخال سخخخخت نمخخخی گیخخخرد  سخخخازگار بخخخا وجخخخ یت موجخخخود  مقتجخخخیات ایخخخن زمانخخخه

بخخخرای م خخخاش  انسخخخان  خخخا مسخخختمر کخخخار و مبخخخارزش ! «ایخخخدش ای نخخخا  و نایخخخا  » بخخخرای اتبخخخات وجخخخود 

. پنخخخداردمخخخی ! «پییخخخد ی انی و شخخخ» را در رونخخخد بخخخازآ رینی خویشخخختن خخخخویش دسخخختاورد ای بشخخخر 

خیخخخل یخخخد کشخخخاورزان منفخخخرد  صخخخن ت ران مسخخختقل  جخخخدافی نیرو خخخای مولخخخد از وسخخخافل تولیخخخد  سخخخابقه 

ب خخخرش کشخخخی  کخخخار بخخخرای  یخخخر  تولیخخخد بخخخرای مبادلخخخه  کخخخا  بخخخرای م امیخخخه  مخخخال انخخخدوزی  احتکخخخار  

دالیسخخخم  ل خخخور و سخخخقو  بخخخردش داری و  فو  سخخخوداگری  برآمخخخد مالکیخخخت خصوصخخخی و دولتمخخخداری

براتخخخخر مخخخخدم تناسخخخخ  بخخخخا نیاز خخخخای مصخخخخر ی جام خخخخه   دیوانسخخخخا ری واتیکخخخخانی خخخخری  روپاشخخخخی 

. در سخخخدش  خخخای منقجخخخی را بخخخر نمخخخی تابخخخدمخخخادی  بخخخا رشخخخد نیرو خخخای مولخخخدو کخخخا ی  مخخخا ن ی  زم 

!   «خخخخرد م یخخخ  » بخخخا نشخخخخوار ت بیخخخر  یخخخ  انخخخداز مرشخخخد  قیخخخد در مخخخورد نخخخومی  –مخخخار مخخخی کشخخخد 

. را بخخز  مخخی کنخخدادیخخان توحیخخدی ت  یخخر بخخروی خرا خخات متخخرو  مخخی ریخخزد  ان خخار نخخه ان خخار  آ  

تبخخخخدل مخخخخادی و تخخخخاریخی را بخخخخه سخخخخخرش مخخخخی گیخخخخرد  دیوانسخخخخا ری بخخخخور وازی را ازلخخخخی و ابخخخخدی  

  ...از نسل میمون نبود   لگویا . ساختاری مرموز   یر یابل ترییر جیوش می د د



 بدیل سرمایه داری 

    د لخخخخی و کاراخخخخا  کنخخخخیراسخخخخی تو فخخخخه و حقخخخخه بخخخخازیدمکنخخخخوبتی متولیخخخخان بشخخخخنوید از 

تحخخخر  ایتصخخخادی مخخخزمن  مخخخدم شخخخا د نخخخومی ! «آزاد » دنیخخخای احمخخخ  کخخخارگزاران مخخخالی رتبخخخه و 

  سخخخقو  بانخخخخج  خخخخای بخخخزرت   خخخخول  خخخخای کیفخخخخت  یوال اسخخخختریت –مناسخخخخبات د ری ورشکسخخخت ی 

سخخخخخاد بخخخخخازار  نخخخخخالر ک... صخخخخخن تی و تجخخخخخاری  تولیخخخخخدی و بازرگخخخخخانی و خخخخخخدماتیو پخخخخخولی و مخخخخخالی 

 خخخرار سخخخرمایه  خخخا  ! «خوبخخخان » ه داران  تولیخخخد سخخختیزی محا خخخل یمالیخخخات گریخخخزی مالکخخخان و سخخخرما

ارزش کخخخار  کخخخا ش مخخخزد  خانخخخه بدوشخخخی  و   قخخخر و تن دسخخختی  اشخخخترال مویخخخت  بیکخخخاریا خخخزایش 

. مخخخخی زننخخخخد! «بشخخخخر حقخخخخو  دمکراسخخخخی و و آزادی » دم از بیشخخخخرمانه ...  م خخخخانییخخخخدرت خریخخخخد 

مربخخخدش مخخخی کشخخخند  سخخخرمایه در سخخخ و میخخخی و بخخخین المییخخخی  ان شخخخت روی ماشخخخه  ن خخخران امنیخخخت 

اسخخخت  تا تخخخه ای جخخخدا با تخخخه اولی ارشخخخی مخخخالی  دیکتخخخاتوری   نلخخخم مسخخختقرانمخخخود مخخخی کننخخخد کخخخه و

ر یخخخم کخخخارمزدی بخخخدیل نخخخدارد  تکامخخخل پیخخخروی نمخخخی کنخخخد  مخخخام یخخخانون از  دیوانسخخخا ری بخخخور وازی

 ..        .سرمایه داری خانه آخرت بنی بشر است

 

از روزی کخخخخه اتحادیخخخخه کمونیسخخخخت  خخخخا تشخخخخکیل  از شخخخخما اخخخخه پن خخخخان کخخخخه سخخخخرمایه داری 

دیوانسخخخا ری بخخخور وازی  . بخخخدیل پیخخخدا کخخخرد... روزی کخخخه مانیفسخخخت حخخخز  کمونیسخخخت منتشخخخر شخخخد

از روزی کخخخخه انقالبخخخخات  م خخخخانی در اروپخخخخا را در خخخخم کوبیخخخخد  مخخخخردم را بخخخخه خخخخخا  و خخخخخون کشخخخخید  

ولخخخه بسخخخت  بخخخرای پرولتاریخخخای صخخخن تی و کمونیسخخخم اختنخخخا  ایجخخخاد کخخخرد  کخخخارگران خخخخودی را بخخخه گی

در ا تخخخاد   رن خخخی در  مخخخان لحلخخخه ای کخخخه کمخخخون پخخخاریی بخخخا بناپارتیسخخخم  آرایخخخش خیانخخخت کخخخاران 

 .     بکیی از امتبار ا تاد... ولیفه د ار میی در  رانسه را ب  دش گر ت

 

ونخخخه دیکتخخخاتوری پرولتاریخخخخا  ناگفتخخخه نمانخخخد کخخخه کمخخخون پخخخاریی  بقخخخخول مخخخارکی  اولخخخین نم

. آمخخخادگی نداشخخختدمکراتیسخخخم انقالبخخخی بخخخرای گخخخذار آگا انخخخه و سخخخازمانیا ته از و  بخخخودجخخخوش  خخخخود

جداگانخخخه  سخخخنجدش و برنامخخخه یخخخج    یجمربخخخی ایخخخدفولو.  نخخخوز مارکسیسخخخم را نمخخخی شخخخناختاخخخون 

  از کجاسخخخت تجخخاد کخخخار و سخخرمایهنمخخی دانسخخخت کخخه  نخخخوز . نداشخخت مسخختقلسیاسخخخی ر بخخری  ادتسخخ

. اسخخخخت بخخخخور وازیدولتمخخخخداری بسخخخختر مالکیخخخخت و در   بقخخخخاتیمبخخخخارزش کخخخخه یک خخخخر  دانسخخخخت نمخخخخی 

در شخخخکل و  خخخم در مجخخخمون   !«دیکتخخخاتوری پرولتاریخخخا » تخخخاریخی اولخخخین نمونخخخه  – اخخخون کمخخخون

 .بخخرای تحقخخ  مانیفسخخت حخخز  کمونیسخخت نمخخی رزمیخخدو  بخخود در خخخوداجتمخخامی  جنخخبشیخخج  نخخوز 

  اشخخخخرا خیخخخخل یخخخخد بخخخخرای ! «آرمخخخخانی و کمونیسخخخخم سوسیالیسخخخخم » یخخخخا و  آنارشیسخخخخمتحخخخخت تخخخخاتیر 

کخخخخاری نکخخخخرد  شخخخخرکا  و روتاییخخخخد تخخخخروت مصخخخخادرش دارافخخخخی و امخخخخال  مالکخخخخان و سخخخخرمایه داران  

را بخخخه حخخخال خخخخود گذاشخخخت    جخخخالدش ولخخخی لخخخوفی بناپخخخارت... در ا تخخخاد یانتکخخخاران و نخخخیخبخخخا گراخخخه 

کوبخخخد  ببناپارتیسخخخم را  رمانخخخد ی ایخخخن پای خخخاش مرکخخخزی اوبخخخاش  سخخختاد  ورسخخخای کخخخاگ حاجخخخر نشخخخد 

  بقخخخخخول مخخخخخارکی – تسخخخخخویه حسخخخخخا  کنخخخخخدخخخخخخودی در سخخخخخ و میخخخخخی دیوانسخخخخخا ری بخخخخخور وازی بخخخخخا 

 ... شدخود یربانی جوانمردی  پرولتاریای پاریی

 



تخخخودش  خخخا  در میخخخان مارکسیسخخخم اشخخخامه دورنمخخخا  و  برنامخخخهبخخخدون گخخخذار از سخخخرمایه داری  

  اسخخخت سخخخکاندار   رمخخخانرواپخخخول کخخخه ... در  خخخر ج نمخخخیانقخخخال  سوسیالیسخخختی  یخخخج تخخخدار  بخخخدون 

حجخخخخور یبیخخخخی حخخخخز  کمونیسخخخخت در جنخخخخبش کخخخخارگری  بخخخخدون مخخخخی زنخخخخد  حخخخخر  آخخخخخر را سخخخخرمایه 

مایه داران  مالکخخخخان و سخخخخرخیخخخخل یخخخخد بخخخخرای انقالبخخخخی  یپرولتاریخخخخامبخخخخارزش آگا انخخخخه و سخخخخازمانیا ته 

دیوانسخخخا ری بخخخور وازی  یالیسخخخم  بخخخا امپرمناسخخخبات تخخخا کنخخخونی  تمخخخام بخخخا تسخخخویه حسخخخا   ربخخخخا 

 ... شر  بالغ. حر  مفت است

 

! «تفوریخخخخج  ینخخخخو آوری  خخخخا» بخخخخا  – بپخخخخا خاسخخخختمارکسیسخخخخت  نخخخخینلبیخخخخخود نبخخخخود کخخخخه 

گالویخخخز شخخخد  ... نفخخخی مبخخخارزش  بقخخخاتیممخخخومی   حخخخ  راید ردر مخخخو نایبرنشخخخت یخخخ  انخخخداز تز خخخای 

  ریاکارانخخخهرا  برنشخخختاینتجدیخخخد نلخخخر  یبخخخی یبخخخال در و شخخخرکا  مشخخخکو  کافوتسخخخکی  خخخای نخخخرمش 

رسخخخوا کخخخخرد  را دوم اسخخخیونال انترنخیخخخل سخخخالو ایخخخدفولو یج  بقخخخه کخخخارگر در بخخخرای تو فخخخه ایخخخن 

در جنخخخبش کخخخارگری ویخخخت روسخخخیه    بخخخا نفخخخوذ در میخخخان کخخخارگران! «خشخخخن بیخخخرحم و » سخخخم بیشوی

در آسخخختانه جنخخخج اول ج خخخانی  ! «اخخخ  » خیانتکخخخاران برمییخخخه  جبخخخدنبال یخخخج ت خخخرژ ایخخخدفولو ی

     . بین المییی شدجنبش کارگری در س و پرامدار 

 

کتبخخخخخر  اسوسیالیسخخخخختی ال  پیخخخخخروزی انقخخخخخمارکسیسخخخخخم  بخخخخخا تخخخخخاریخی حقانیخخخخخت تخخخخخا اینکخخخخخه 

بخخخخزرت و نسخخخخبتا پخخخخر جم یخخخخت    روسخخخخیهجررا یخخخخای در پرولتاریخخخخا  یدیکتخخخخاتوری انقالبخخخخ اسخخخختقرار

بخخخزر   مالکخخخان و سخخخرمایه داران اشخخخرا   خیخخخل یخخخد بخخخدنبال . مسخخخجل شخخخد  مخخخیالدی 9191بسخخخال 

! «خوبخخخان » محا خخخل  –پشخخخت پخخخردش اربابخخخان مخخخوروتی دربخخخاری  تخخخروت مصخخخادرش دارافخخخی و امخخخال  

آ   خخخا و جن خخخل  خخخا  ر کخخخار  الرخخخای مالکیخخخت خصوصخخخی بخخخر وسخخخافل تولیخخخد اجتمخخخامی  زمخخخین و ابخخخزا

اسخخخخختخراجی   لیصخخخخخنا... تولیخخخخدی و بازرگخخخخخانی و خخخخخدماتیبخخخخخزرت واحخخخخخد ای بانخخخخخج  خخخخا  کنتخخخخرل 

مانیفسخخخت حخخخز  کمونیسخخخت در یخخخج جررا یخخخای م یخخخوم سیاسخخخی  ... یموتخخخورایخخخا  و ذ خخخا  وسخخخافل 

تخخخاتوری انقالبخخخی پرولتاریخخخا  در لخخخوای دیکمیمخخخی و کمونیسخخخم مرتبخخخه  بخخخرای اولخخخین . متحقخخخ  شخخخد

   ممخخلدر   جنبخخه تفوریخخج داشخخت قخخ  آن زمخخان  ه تخخا کخخکمونیسخخم  مرحیخخه نخسخخت   یبقخخول مخخارک

  ... رسیدل ور به منصه انسان  ا  هتکردار آگا انه و سازمانیا با 

 

! «بخخخد خیخخخ  و خشخخخن » لنخخین و اسخخختالین   مخخخارکی و ان یخخخیمتخخخل مخخخا  خخم  اسخخخت کخخخه کخخا ی 

. فتخخخخار و  خخخخم در کخخخخردار  بخخخخازی ران گسخخخختاگ   جخخخخول و   خخخخال و انقالبخخخخی دوران خخخخخود باشخخخخیمدر گ

پخخخخول پخخخخخش کنخخخخد  د ر بسخخخخوزاند  . بشخخخخکن بزنخخخخد! «کمونیسخخخخم مخخخخزار » بخخخخر ب خخخخذار بخخخخور وازی 

  کمونیسخخخممخخخی رسخخخاند کخخخه دارد  صخخخاح  مخخخزا استیصخخخال حکایخخخت از کخخخه  یشخخخ رد... نمایخخخدربخخخافی دل

وارد  شخخخخماری  – بخخخخا تمخخخخام میخخخخ  و ایراد خخخخا! «دیخخخخروزی وای خخخخا موجخخخخود » امپراتخخخخوری و نخخخخه آن 

ارتجخخخخار را مخخخخی گخخخخزد  مرتخخخخ  اخخخخون   برسخخخخر زبخخخخان  اسخخخخت نخخخخوز ... ریاکارانخخخخها یخخخخ  ج یخخخخی و 

بخخخخا یخخخخج جخخخخری  ... خیانتکخخخخاران را رسخخخخوا مخخخخی کنخخخخدسخخخخرمایه داران را آزار مخخخخی د خخخخد  مالکخخخخان و 

    ...ما زندش به آنیم که آرام ن یریم. آشکار و ن ان می رزمدخ ای یابل   م  



متخخخل سخخخاب  نمخخخی گخخخردد  جاذبخخخه نخخخدارد  کخخخه سخخخرمایه از ریخخخل خخخخار  شخخخدش   مخخخه مخخخی بننخخخد 

نمخخخخی جوشخخخخد  اصخخخخال بخخخخا نیرو خخخخای زنخخخخدش کخخخخار  مولخخخخد و متفکخخخخر  بسخخخخیی نمخخخخی کنخخخخد  کخخخخارگران را 

  کیفخخخت و بیقخخخوارشکخخخور و ایخخخن  خخخول ... نیسخخختبخخخه  خخخیی صخخخرا ی مسخخختقیم   سخخخازگار نمخخخی شخخخود

در تمخخخام منخخخا     مخخخه کشخخخور ا  ... مخخخواد خخخخام و انخخخر ی  نفخخخت و گخخخازمنخخخابل بخخخر مشخخختا  تسخخخی  

 . حسخخا  پخخی نمخخی د خخد رمخخان نمخخی بخخرد  یخخانون نمخخی شناسخخد   تسخخی  بخخر تولیخخد و بازرگخخانی ج خخان

: گخخخخرایش دارد سخخخخار گسخخخخیخته امیییتاریسخخخخم و کشخخخختار   تخخخخرور  ویران خخخخریمخخخخاجراجوفی  بسخخخخمت 

 ... مربدش ناتوای  ا  ترام  و شرکا ! «کاگ سفید » آیای جاری  ای  محر  حمایت

 

نیسخخخخت  جام خخخخه مصخخخخر ی بفکخخخخر نیاز خخخخای   نلخخخخم مسخخخختقرشخخخخوا دی  سخخخخت مبنخخخخی براینکخخخخه 

. انجخخخام نمخخخی د خخخدزیسخخخت جم خخخی انسخخخان  خخخا کخخخاری بخخخرای اسخخختمرار وال اسخخختریتی   –ایتصخخخاد د ری 

اشخخخترال ایجخخخاد کنخخخد  نمخخخی توانخخخد . بسخخخامان نیسخخختاصخخخال ! «اسخخختوار » ی لخخخا ربخخخا   رمایه داریسخخخ

مبادلخخخه کخخخار و سخخخرمایه بخخخرای ایجخخخاد اجخخخا ه ارزش را سخخخازمان د خخخد  تکخخخرار اولیکارشخخخی مخخخالی  

! «آزاد » دنیخخخخای ایخخخخن  .در دوران م اصخخخخر را تجخخخخمین نمایخخخخدبخخخخور وازی بخخخخازآ رینی دیوانسخخخخا ری 

 . ستدر  واپا با مولفه  ای ساختاری خود در تنایجی آشکار یرار گر ته  

        

 و ایتصادی یوانین کور  بی ی

 تخخخاریک مکتخخخو  گخخخوا ی مخخخی د خخخد کخخخه ا خخخور جخخخانوری میفخخخخوار از نسخخخل نخخخومی میمخخخون 

. پوسخخخت انخخخداخت  ابخخخزار سخخخاخت  کخخخار کخخخرد و انسخخخان شخخخد ی در ارتبخخخا ی متقابخخخل بخخخا محخخخی  پیرامخخخون

تخخخخالش م خخخخاش   دراسخخخختقالل نسخخخخبی بدسخخخخت آورد   اصخخخخیه گر خخخخت  خودکخخخخام ی م یخخخخ   بی خخخخت از 

شکسخخخخت داد  رام کخخخخرد    بخخخخد  ات شکسخخخخت خخخخخوردگخخخخا ی خ خخخخر کخخخخرد  بخخخخا وحخخخخوش کینجخخخخار ر خخخخت  

گر خخخت  دری دیخخخد و کاویخخخد و آموخخخخت  ذخیخخخرش سخخخازی کخخخرد  کشخخخت کخخخرد  سخخخکنی گزیخخخد  شخخخخم زد  

گوشخخخت پختخخخه خخخخورد  بخخخرای اولخخخین بخخخار تخخخش ا روخخخخت  آتجربخخخه انخخخدوخت  کشخخخ  کخخخرد  ایز خخخا 

در یخخخج کخخخالم  ...   گخخخرم پوشخخخیددوخخخختلبخخخای در پخخخیش گر خخخت   نخخخدگیبا پشخخخم ریسخخخی و دبخخخا ی و 

      .. .خویشتن خویش س یم شدخود ان یخته  بی ت  بازآ رینی ترییرات در ب ور  ریزی 

 

دمخخخوای نلخخخری در مخخخورد  سخخختی و  سخخختندش  خخخا  انخخخوار پدیخخخدش  خخخا  انخخخدام  خخخا  سخخخاختار ا  

تقخخخدم و تفخخخاخر مخخخادش و شخخخ ور    در مخخخوردروو و جسخخخم  سخخخیرت و صخخخورت  ...  خخخاارنماد خخخا و نمود

بقخخخول ارسخخخ و شخخخناخت ج خخخان بیرونخخخی از راش مشخخخا دش  در  اصخخخول اولیخخخه   –و اصخخخول میخخخت  خخخا 

انسخخخخان  خخخخا    در مخخخخورد بخخخخازآ رینی زیسخخخخت جم خخخخی (متا یزیخخخخج ) میخخخخت  خخخخای  خخخخافی از راش نلخخخخر 

دبخخخخا ی  م خخخخاش از راش کشخخخخاورزی و دامخخخخداری  صخخخخنایل دسخخخختی و خخخخخان ی  امخخخخرار   یکجانشخخخخینی

ویخخخت  را خخخت  بخخخرای روز مبخخخادا  مخخخادی تقسخخخیم کخخخار  ذخیخخخرش سخخخازی   نخخخومی شخخخم ریسخخخی  با نخخخدگیپ

  :  مفروژ می داردرا  ... کریاز کار و جدافی کار بدنی   ر اش نسبی

 



تکخخخخرار خخخخخود ان یختخخخخه  بی خخخخت   جخخخخای بیکخخخخران  سخخخختی   :متریالیسخخخخم دیالکتیخخخخج –الخخخخ  

پیخخخخخدایش  زایخخخخخش و ... م  خخخخخا  سخخخخخاختار ابخخخخخازآ رینی کافنخخخخخات کتیخخخخخر در محخخخخخی   پدیخخخخخدش  خخخخخا  انخخخخخدا

جیخخوش کخخردن  پخخیش ر خختن  بخخا  گخخر تن  جخخا ا تخخادن  خمیخخدن  ا تخخادن  دوبخخارش برخاسخختن  فیخخدن  رو

محخخخی  بخخخایی مانخخخدن  در پوسخخخت انخخخداختن  یخخخد کشخخخیدن  تنیخخخدن   یتیخخخدن  ج یخخخدن  پیونخخخد خخخخوردن  

  . در لوای یوانین کور  بی ی تکرار شدن  نزیست

 

  از خودکخخخخام ی م یخخخخ   بی خخخختی خخخخری گخخخخذار ابخخخخزار سخخخخازی   :تخخخخاریخیمتریالیسخخخخم  –  

کشخخخخخاورزی و دامپخخخخخروی و گیخخخخخه داری  کخخخخخار دسخخخخختی  یکجانشخخخخخینی    و تخخخخخوحش  ارپنخخخخخا یدوران 

ب خخخرش کشخخخی    صخخخن ت رانو صخخخن ت خخخخان ی  تولیخخخد و مبادلخخخه  تقسخخخیم کخخخار  خیخخخل یخخخد کشخخخاورزان 

آرایخخخش  بقخخخاتی    ی نخخخوبتی خخخا تخخخنشت خخخارژ  تجخخخارت و بازرگخخخانی  سخخخوداگری  مخخخال انخخخدوزی  

تمخخخخداری  برآمخخخخد بخخخخردش داری  ل خخخخور  فودالیسخخخخم  خودکخخخخام ی کییسخخخخا  الکیخخخخت خصوصخخخخی و دولم

     . در ااراو  یوانین کور ایتصادیزیست جم ی ... دیوانسا ری واتیکان

 

! «گی جخخخاودان زنخخخد» نخخخومی در رویخخخای  – دراسخخخوار بخخخر خخخخر مخخخ  اشخخخرا  و خخخخوانینولخخخی 

. باشخخخد هوجخخخود داشخخخت  مخخخادی و تخخخاریخی   خخخم از ایخخخن دسخخختنی یخخخانواصخخخال کخخخه  نخخخدور نمخخخی کردبخخخا

مخخخخی سخخخخابیدند  کشخخخخج خخخخخود را بخخخخا خیخخخخال راحخخخخت  ...  خخخخون و ارسخخخخ وا الجانبخخخخدار ت خخخخابیر شخخخخیفته 

  بخخخخخخردش داری و  فودالیسخخخخخخم  سخخخخخخقو. دیدنخخخخخخدمخخخخخخی امخخخخخخان در را یش خخخخخخخومخخخخخخوروتی  رمخخخخخخانروافی 

     : ندیکان را انتلار نمی کشیدتخودکام ی کییسا  دیوانسا ری وا روپاشی 

 

نلخخخخم بخخخخردش داری  بخخخخدنبال ا خخخخزایش جم یخخخخت  حجخخخخم م یخخخخ  نیازمنخخخخدی  خخخخای مخخخخادی   –  

ر تخخخه ر تخخخه گر تخخخار تبخخخا ی رشخخخد  ... ش  خخخامحخخخر  مصخخخیان بخخخرد: رشخخخد م کخخخوی تولیخخخد و مصخخخر 

اخخخخون نمخخخخی توانسخخخخت بخخخخرای : تخخخخاریخی خخخخخود را از دسخخخخت دادمتبخخخخار بکیخخخخی از نفخخخخی ا تخخخخاد  تمخخخخام ا

یابییخخخت تولیخخخد اشخخخرا ی و شخخخیوش اخخخون مالکیخخخت . تجخخخاد ای ایتصخخخادی و اجتمخخخامی راش حخخخل پیخخخدا کنخخخد

. را نداشخخختدوران  آندر ی مولخخخد مخخخادی بخخخه تناسخخخ  نیازمنخخخدی  خخخای مصخخخر ی جام خخخه  خخخارشخخخد نیرو

 ...  ا دی ر صر  نمی کردداری بردش  شید که ن کار بجافی ک

 

بخخخخدنبال ا خخخخزایش نسخخخخبی جم یخخخخت  حجخخخخم م یخخخخ  نیازمنخخخخدی  خخخخای مخخخخادی    سخخخخملی فودا –ت 

متزلخخخزل شخخخد  ... بخخخانی  ریخخخان بینوایخخخان  شخخخورش  خخخای د قانخخخان: رشخخخد م کخخخوی تولیخخخد و مصخخخر 

. ود را حخخخل کنخخخدتجخخخاد ای ایتصخخخادی و اجتمخخخامی موجخخخاخخخون یخخخادر نبخخخود کخخخه . بکیخخخی از پخخخا درآمخخخد

اخخخخون مالکیخخخخت و شخخخخیوش اربخخخخابی تولیخخخخد رشخخخخد بیشخخخختر نیخخخخروی مولخخخخد بخخخخه تناسخخخخ  نیازمنخخخخدی  خخخخای 

 ... مصر ی جام ه را اجازش نمی داد

 



: بخخخخازی را بخخخخرد  بخخخخر خخخخخر مخخخخراد سخخخخوار شخخخخد! «ملیخخخخوم » بخخخخور وازی کخخخخه تصخخخخاد ی نبخخخخود 

ولیخخخخد  صخخخخاحبکاران خخخخخرد و متوسخخخخ  را بسخخخخمت ت. اخخخخون ایتصخخخخاد پخخخخولی یابییخخخخت پیشخخخخر ت داشخخخخت

سخخخود جخخخوفی  خریخخخد و  خخخروش  کیخخخی و جزفخخخی  . توسخخخ ه تجخخخارت  بازرگخخخانی  رامخخخرزی  خخخل مخخخی داد

سخخخرمایه لر یخخخت جخخخذ   . تسخخخ یل مخخخی کخخخردرا مبادلخخخه کخخخار و سخخخرمایه بخخخرای ایجخخخاد اجخخخا ه ارزش 

بخخا راش انخخدازی کارگخخاش  کارخانخخه  خخای مت خخدد  . مرتخخ  اشخخترال ایجخخاد مخخی کخخرد. یخخدرت بسخخیی داشخخت

و بازرگخخخخانی و خخخخخدماتی  اشخخخخامه میخخخخوم  میخخخخوم  بی خخخخی  تشخخخخوی  اخترامخخخخات   واحخخخخد ای تولیخخخخدی

         ...نیروی مولد را می بی ید... تر ی  اکتشا ات

 

  ! «وانه دی» ترام  

در دوران م اصخخخخر  الزامخخخخات سخخخخرمایه تخخخخابل ! «کخخخخاگ سخخخخفید » آیخخخخای  این خخخخور کخخخخه پیداسخخخخت

! «دمکراسخخخی »  رسخخخودش سخخخوار بخخخر اسخخخ  لنخخخج و  – شخخخدشمالیخولیخخخای اشخخخرا ی و اربخخخابی داخخخار 

اسخخخت  ترامخخخ  دیوانخخخه گویخخخا  ...مخخخی گیخخخردگخخخاز پااخخخه ایخخخن و آن را   پخخخاری مخخخی کنخخخد متخخل سخخخج  خخخار

ب نخخوان یخخج تخخاجر م خخرو   ! «مجنخخون » ولخخی ایخخن . دسخخت مخخا کوتخخاش و خرمخخا بخخر نخیخخل. هللا امیخخم

 ! « ریتتوال اسخخخ» آیخخخای بخخخا بایخخخد یریخخخ  بخخخه یقخخخین  زیخخخاد  خییخخخی بخخخه احتمخخخال ... مو خخخ سخخخرمایه دار 

ش  رتصخخخمیم گیرنخخخدش کشخخخومراجخخخل بخخخا ترین بخخخا ی نخخخی ... ت سخخخ امی  خخخدرال رزو آمریکخخخابخخخا شخخخرک

! «آزاد انتخابخخخات » جخخخحکه مسخخخوای  –در  یخخخر اینصخخخورت . داشخخخته باشخخخدالفتخخخی دیرینخخخه انخخخی و 

 ...  تو کندرا د کاگ سفیسرمایه نا   این امکان نداشت که 

 

و مرکخخخخل و ترامخخخخ   – متولیخخخخان دمکراسخخخخی تو فخخخخه و حقخخخخه بخخخخازی  د لخخخخی و کاراخخخخا  کنخخخخی

  ریخخخم مخخخی خورنخخخدسخخخرمایه گنخخخدا  در نوخاسخخخته و ابیخخخه    و خر خخخت کارکشخخخته ...مکخخخرون و مخخخای

. نمخخخخی گیرنخخخخدپااخخخخه ایخخخخن و آن را بدنخخخخدان دلبخخخخخوا ی کننخخخخد  نمخخخخی پخخخخاری خخخخخود سخخخخرانه  یاویخخخخت 

! «خاورمیانخخخخه بخخخخزرت » اشخخخخرال رانه تاکتیخخخخج ! «ج خخخخانی نلخخخخم نخخخخوین » ت ی تروریسخخخختی ااسخخخختر

  ودای ج انسخخخخا ری امپریایسخخخخم آمریکخخخخاسخخخخ. ران م اصخخخخر داردسخخخخرمایه در دوالزامخخخخات حکایخخخخت از 

شاشخخد  مخخی کخخاگ سخخفید بخخاغ در خاسخخته   کشخخته یخخا نخخو کخخار  نخخوبتی  ج یخخکخخه کخخدام نمخخی کنخخد  ریخخی 

. ترامخخ  شخخرور نشخخد و بخخه ترامخخ  خخختم نمخخی شخخوددونالخخد از  – اسخخته یسخخرمان خخان ذات ناشخخی از 

     ... باید سر این مار سمی را نشانه گر ت

    

اسخخخختریتی  وال  –تروریسخخخختی   مسخخخختقرنلخخخخم بخخخخازآ رینی براینکخخخخه شخخخخوا دی  سخخخخت منبخخخخی 

امپریالیسخخم آمریکخخا و شخخرکا  بخخر تولیخخد ! «اتحادیخخه بخخین المییخخی » آیخخای تسخخی  شخخدش  مختخخل بکیخخی 

. اسخخخختبزیخخخخر سخخخخفوال ر تخخخخه ... تخخخخازش نفخخخخینخخخخو خاسخخخخته و ل خخخخور رییبخخخخان بخخخخا و بازرگخخخخانی ج خخخخان  

ریخخخخز و درشخخخخت بخخخخا وزن مخصخخخخوی ایتصخخخخادی کشخخخخور ای دی خخخخر آرایخخخخش نیرو خخخخای بخخخخین المییخخخخی 

و ویران خخخخر  ت بخخخخزر یبخخخخوی جنخخخخج بخخخخه مشخخخخام مخخخخی رسخخخخد  جن خخخخ ...نخخخخداردتناسخخخخ  سخخخخرمایه داری 

  ... در تمام منا  ... مواد خام و انر یمنابل  بی ی  کنترل برسر 



 

. اسخخخخت یخخخخرار گر تخخخخهدر شخخخخر  یخخخخج ترییخخخخر خشخخخخونتبار  بخخخخاز جررا یخخخخای سیاسخخخخی ج خخخخان

  و منخخخخزوی منفخخخخور  کخخخخه امپریالیسخخخخم آمریکخخخخامخخخخی رسخخخخاند ! «ج خخخخانی نلخخخخم نخخخخوین » اسخخخخترات ی 

  بسخخخیم آخخخخر زدشدر  مخخخه جخخخا  ... مخخخواد خخخخام و انخخخر ی  تشخخخنه نفخخخت و گخخخازشمشخخخیر از رو بسخخخته  

! «خاورمیانخخخه بخخخزرت » اشخخخرال رانه  تاکتیخخخج .ینخخخدتخخخدار  جنخخخج مخخخی بشخخخومی دارد   خخخای نقشخخخه 

 . ..جاری ج ان در کجاست یمرکز تقل تجا انشان می د د که 

 گر ارگ به کام ما ن ردد      کاری بکنیم تا ن ردد

 

 نتیجه گیریجمل بندی و 

بخخخور وازی مخخخدیر ایتصخخخادی  مالکیخخخت خصوصخخخی پخخخا برجخخخا  سخخخرمایه  رمخخخانروا  مخخخادام کخخخه 

وال اسخخختریت  مخخخادام کخخخه . فی آن ب ریخخخ  اولخخخی  میخخخدان داری مخخخی کنخخخدنخخخومی آمریکخخخا  امپریالیسخخخم

در مخخخورد مسخخخافل کییخخخدی    اولی ارشخخخی مخخخالیدیکتخخخاتوری ... رزو آمریکخخخا شخخخرکت سخخخ امی  خخخدرال

حخخخر  انسخخخان  خخخا ا خخخون ی بخخخازآ رینی زیسخخخت جم خخخی در مخخخورد   اجتمخخخامیسیاسخخخی و ایتصخخخادی و 

  .تسیمنتفی نتر  با کالش گشادشنازیسم در لباسی دی ر   اشیسم خ ر تکرار  آخر را می زند

. خالصخخخخه نمخخخخی شخخخخدکخخخخه ...  رامخخخخوش نکنخخخخیم  اشیسخخخخم در موسخخخخییینی  نازسخخخخیم در  یتیخخخخر

ر و  یمیخخخخرومخخخخل و  یتیخخخخر و بنخخخخام  یاخخخخون جانیخخخخان. یخخخخج شخصخخخخیت حقخخخخویی اسخخخختسخخخخخن برسخخخخر 

یالیسخخخم رویخخخداد ای ج خخخان نشخخخان مخخخی د نخخخد کخخخه امپر. دی خخخر وجخخخود ندارنخخخد... گخخخوبیزگورینخخخج و 

دیخخری اسخخت کخخه ... آلمخخان رومخخل  ان یخخیی گورینخخج و  رانسخخه  یمیخخر. اسخخت آمریکخخا  یتیخخر زمانخخه

  ... مان کار گوبیز را انجام می  ند! «آزاد » م بومات  –رسانه  ای باختری 

 در مجیه  فته  ن ارندش مین از  !«ایتصاد سیاسی مسیحانه » نقل از کتا  
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