
 

یک ز «قطب چپ» متافی   

قدمه : م  

ٝ صی خـٓ ٌیٗ ٚ خاٖ بٝ ِب سػیذٜ دس بیؾ اص ٞا تٛدٜ 2018 ٝیطا٘ٛ/1396ٔاٜ  خیضؽ دی  ذ ؿٟش بضسي ٚ وٛچه وـٛس عّیه

٘یض عّیهٝ   ٚ ی التصادی ٚ ػیاػی وـٛس،ٞا اٖیؿشی ٘دٛٔی اؿشافیت غاستٍش ٚ پّیذ حاوٓ بش ٞا یدصدٞا ٚ  فؼادٞای ٌؼتشدٜ ٚ اختالع

 ی سا دس ٔدٕٛعٝ ٘یشٚٞای اپٛصیؼیٖٛ خاسج ٚ ٔٙتمهذاٖ داخهُ وـهٛس پذیهذ ؛ٚسد     تحشو ی فشٔایـی ٚ ػٙتی سطیٓ،ٞا خٙاحٚ  ٞابا٘ذوّیٝ 

دس ایهٗ ٘ٛؿهتٝ   ی خٛد لائُ بٛد٘ذ.بشا اص چپ ٚ ساػت ٚ ٔیا٘ٝ، اعٓ ،ٞا ؾیٌشاٚ  ٞا اٖیخشطبیعی ٚ بٝ فشاخٛس واسیشی وٝ ایٗ  وأالًی أش

د تاسیخی ٚ خصّت ٕ٘ا بش اپٛصیؼیٖٛ چپ ٚ سادیىاَ ٚ بٝ طٛس وّهی سابههٝ ی ٔیهاٖ ایهٗ دٚ ٘هٛک اص وهٙؾ       ٔی وٛؿیٓ تأثیش ایٗ سٚیذا

ػیاػهی سا ٔهٛسد بشسػهی لهشاس دٞهیٓ ٚ ایهٗ       ٌشی یعٙی خٙبؾ خٛداٍ٘یختٝ دس ٔمیاع تٛدٜ ای ٚ ػشاػشی ٚ ٔمِٛٝ ػهاصٔاٖ ٚ حهض    

بٝ پیؾ سا٘ذٖ ٌفتٕاٖ ؿٛسایی دس پشتٛ ٍ٘شٜ ػٛػیاِیؼتی  بهٝ طهٛس   اػتٙتاج عٕٛٔی سا بٝ دػت دٞیٓ وٝ خٙبؾ ؿٛسایی ٚ ٔباسصٜ بشای 

ٚالعی با چٝ ٔٛا٘ع ٚ پیؾ فشض ٞایی بایؼتی دػت ٚ پٙدٝ ٘شْ وٙذ تا بتٛا٘ذ بٝ صٛست حمیمی ٚ سیـٝ ای أش ػاختاس ٔٙاػب ؿهٛسایی  

  تشٚیح،تبّیغ ٚ عّٕی ػاصد.دس ٔیاٖ واسٌشاٖ ٚ ٔتحذاٖ طبیعی ٚی  سا 

   :احزاب چپ ایرانی در خارج تحرک سازمان ها و 

تحشن لابُ ٔالحظٝ ای سا دس اپٛصیؼیٖٛ خهاسج وـهٛس پذیهذ ؛ٚسد وهٝ ٘یشٚٞها ٚ ٟ٘هاد ٚ احهضا  ٚ         1396سٚیذادٞای دی ٔاٜ 

ػاصٔاٖ ٞای چپ ٚ وٕٛ٘یؼت ٘یض طبعاً اص ؛ٖ بشوٙاس ٕ٘ا٘ذ٘ذ ٚ بٝ صٛست ٞای ٔختّف وٛؿیذ٘ذ با ایٗ خٙهبؾ ٕٞشاٞهی ٚ دس ا٘عىهاع    

دس ایهٗ  ضیٝ ٚ تحّیُ ؛ٖ ٚ اِبتٝ خّب حٕایت ػاصٔاٖ ٞای اتحادیٝ ای ٚ ػیاػی ٚ بشخی ٟ٘ادٞای دیپّٕاتیه تهالؽ ٚسص٘هذ.   اخباس ،تد

خا غشض یاد؛ٚسی ایٗ الذأات ٘یؼت  بّىٝ بیاٖ ایٗ ٔٛضٛک اػت وٝ ایٗ تالؽ ٞا با چٝ ظشفیتی ا٘داْ ٌشفت ٚ عىغ اِعٕهُ ٚیهظٜ   

د٘باَ وشد٘ذ خٝ خایٍاٞی دس ٔدٕٛعهٝ فعاِیهت ٞهای اپٛصیؼهیٖٛ خهپ بهٝ خهٛد        ؛ٖ ی پغ اص ای وٝ ایٗ ٘یشٚٞا دس ٞفتٝ ٞا ٚ ٔاٜ ٞا

 اختصاع ٔی دٞذ ٚ ؛یا ایٗ فعاِیت ٞا احیا٘اً ٚاخذ چٝ ٘ٛ؛ٚسی ٚ تدذیذ ٘ظشی اص ػٛی ؛٘اٖ اػت.

 تحشن ػاصٔاٖ ٞا ٚ احضا  چپ ایشا٘ی دس خاسج اص دٚٔٙـاء ٚ فشایٙذ عٕٛٔی تاثیش ٌشفتٝ اػت:

عّیهٝ   ٚ ػش بش؛ٚسدٖ دٜ ٞا ػخٗ ٌٛ ٚ فعاَ واسٌشی ٚ ٔذ٘ی وٝ بها اعهالْ عّٙهی ویفشخٛاػهت     ضؽ عٕٛٔی ٔشدْاَٚ خٛد خی

ٚ عشضٝ ٔهاِبهات ابتهذایی ٚ اصهّی ٔعتشضهاٖ،ٔاَ باختهٝ      فؼاد ٚ بی وفایتی ٔذیشاٖ ٚ ٚابؼتٍاٖ سطیٓ دس بٍٙاٜ ٞا ٚ ٚاحذٞای ٚابؼتٝ 

ٚ دٜ ٞا خٛاػتٝ دیٍهش،عٕال ٔؼهأِٝ    یّی ٚ ٚسؿىؼتٍی وـا٘ذٜ ؿذٜهٝ عٕذ بٝ تعذٜ ،واسخا٘ٝ ٞای ب٘ـٌاٖ،حمٛق ٞای ٔاٜ ٞا پشداخت 

ؿٛساٞای خٛدٌشداٖ سا دس ایٗ بٍٙاٜ ٞا بٝ عٙٛاٖ ساٜ حّی سادیىاَ طشح وشد٘ذ،ٟٔٓ تشیٗ عأُ بٝ حشوت دس؛ٔهذٖ اپٛصیؼهیٖٛ چهپ دس    

خٛسداس بٛد.دس بخؾ ٟٕٔهی اص ٔبهاسصات پشؿهٛس ٚ دسع    اص چٝ ویفیتی بشخاسج ؿذ.بعذاً ٔا بٝ ایٗ ٔؼأِٝ خٛاٞیٓ پشداخت وٝ ایٗ تحشن 

 ٖ چهٛ  حهشاج     ؛ٔٛص دس ٚاحذٞای بضسي التصادی بٝ پذیذٜ ی خصٛصی ػاصی بٍٙاٜ ٞای التصادی وـٛس اعتشاض ٔی ؿٛد وٝ طهی ؛

ؾ عٕهٛٔی  خضء بخه بٝ ثشٚت ٞا ٚ داسایی ٞای ّٔی وٝ دس چاسچٛ  دِٚت بٛسطٚایی ٔهابك لٛا٘یٗ ٚ عشف ٞای ػیاػت صذ ػاِٝ اخیش 

ایهٗ بخهؾ    ٔحؼٛ  ٔی ٌشدد،صدٜ ٔی ؿٛد. دس ایشاٖ ٚ بؼیاسی اص وـٛسٞای تٛػعٝ ٘یافتٝ،خذٔات ٚ وـاٚسصی تحَٛ صٙعت ٔ التصاد

/دٞهٝ دْٚ ٔهیالدی   90اص ابتذای دٞٝ  ٚ بٟٕیٗ ٔیضاٖ ػٟٓ دس تِٛیذ٘اخاِص داخّی داسد، " التصاد وـٛس70٘ضدیه بضسي اص التصاد وٝ 



ٞٓ اوٖٙٛ با ا٘ٛاک لاٖ٘ٛ ؿىٙی ٞا ،دٚس صدٖ ٜ،ا صد ٚ بٙذٞا ٚ دس غیها   لشاسٌشفت بٝ طٛسی وٝ « ِٛتی ػاصیخص»بٝ ؿذت  تحت سٚ٘ذ 

ٞشٌٛ٘ٝ وٙتشَ ٚ ضابهٝ لا٘ٛ٘ی ٚ ٘اظشاٖ بی طشف ٚ ٟٕٔتش اص ٕٞٝ دس غیا  ٔهّك واسوٙاٖ ٕٞاٖ بٍٙاٜ ٞا ٚ ٔٛػؼاتی وهٝ ٞؼهتی ٚ   

ٝ  یه دس ،وشد٘ذ صشف ٞا ؛ٖ دس سی ایٗ ٚاحذٞا طی دٞٝ ٞای ٔتٛاِی س٘ح ٚواعٕش ٚ ٘یشٚی واس خٛد سا دس بشپایی ٚ سؿذ ٚ اعتال  پشٚػه

ٝ  ٔـهىٛن  ضعیف، بؼیاس اعتباسی ٞای چٟاسچٛ  دس صشفاً ٚ ػشٔایٝ فالذ صالحیت بی افشاد بٝ یذ خّع ٚ ٔاِىیت ػّب  ٚ ،والٞبشداسا٘ه

 . ی ؛ؿىاس ا٘تماَ ٔی دٞٙذدصد

ٝ ٞای اختٕاعی طی چٙذ ػاَ ٌزؿتٝ تاثیش دسخٝ اَٚ سا دس بشخاػهتٗ وهٛع   افـاٌشی ٞای ٌؼتشدٜ سػا٘ٝ ٞای خٕعی ٚ ؿبى

سػٛایی عٛأُ ٚ ؛ٔشاٖ ایٗ واسوشدٞا ٚ اعٕاَ ساٞض٘ا٘ٝ وٝ ٔٛسد حٕایت با٘ذ فاػذ بیهت سٞبهشی ٚ ٟ٘ادٞهای أٙیتهی ٘ضدیهه بهٝ ؛ٖ ٚ       

یٍاسؿهی سٚحا٘یهت ٔؼهتمش دس لهٓ ٚ ٔدّهغ      تاسیه خا٘ٝ ٞای فىشی ٚ دػیؼٝ چیٙی دس ػپاٜ پاػذاساٖ، ؿٛسای عاِی أٙیت ّٔهی ٚ اِ 

وهٝ  سا بٝ صذا دس؛ٚسد.ایٗ ٟ٘هاد ٞها ٚ بٍٙهاٜ ٞها ٚ ٔدتٕهع ٞها ٚ ٔشوهض ٞا       خبشٌاٖ ٚ ٔدٕع تـخیص ٚ صذٞا ٔشوض سیض ٚ دسؿت دیٍش 

سد اص داسایهی  بؼیاسی اص ؛ٖ ٞا فمط بش سٚی واغز ٚالعیت داس٘ذ ٚ اص ٕٞیٗ طشیك ٚ بٝ ٘اْ فعاِیت تبّیغی ٚ فشٍٞٙی ػاال٘ٝ ٞضاساٖ ٔیّیها 

ا٘هذٚصی ،دصدی، ا٘تمهاَ پهَٛ بهٝ      ٌیش٘ذ أا واسی خض ثهشٚت  ٚ دػتش٘ح واسٌشاٖ ٚ صحٕتىـاٖ ٚ سا٘ت ٞای بی پایاٖ ٘فتی ػٟٓ ؿیش ٔی

افـا ٚ سػٛا ٌشدیذ٘هذ ٚ ایهٗ سٚ٘هذ ؛ٌهاٞی      ایٗ افـاٌشی ٞا دس پشتٛ  خاسج ٚ ایداد صذٞا بیضیٙغ دس خاسج ٔشصٞای وـٛس ٘یؼت  ؛سی

 سا ایداد وشد. 96پایٝ ٚ ٔایٝ ٚ بٝ اصهالح ٔایع ػٛخت ٚ باسٚت ا٘فداسی دی ٔاٜ  فمش ٚ فالوت تٛدٜ ٞا بخـی بش ٔتٗ 

ٓ  ٔهی  ٔـاٞذٜ ٔا. بٛد ؛ٚاصٜ بی ٚ فمیشا٘ٝ بغ ؛ٖ واسی دػتٕایٝ ٚ بٛد  ا٘ذن بؼیاس صاسی واس واس٘أٝ چپ دس چٙیٗ  ٝ  وهشدی  وه

 ،فیؼهبٛن  اص اعٓ اختٕاعی ؿبىٝ صذٞا ٚخٛد.  بٛد ٔحشْٚ تمشیبا اعتشاضات ٗای ٔتٗ دس ٌضاسؿٍش ٚ خبشٍ٘اس داؿتٗ اص حتی چپ ٘یشٚی

ُ  ػایت ٞا ٚ تّٛیضیٖٛ ٞای ایٙؼتاٌشأی ٚ ٔاٞٛاسٜ ،تؼاپٚا ،تٍّشاْ ٞهای   ای وٝ عٕذتاً بٝ ٘یشٚٞای ساػت ٚ ٔیا٘ٝ ٔتعّك بٛد ٚ ٘یض تـهى

بی ایٗ اعتشاضات ٚ سٚیذاد ٞای بعذی بٛد٘ذ. ؿٕاس ا٘هذن  ٞای دػتٝ اَٚ ٚ اصیُ اص ٔباسصات ٚ تـىُ یا واسٌشی ٚ ٔذ٘ی عأُ ٌضاسؽ

تش باصدیذ وٙٙذٜ اص ٔٙابع ٚ ٔشاخع اطالک سػا٘ی اپٛصیؼیٖٛ ساػهت ٚ ٔیا٘هٝ    باصدیذ وٙٙذٜ اص ٔٙابع خبشی چپ دس لباَ با ؿٕاس بؼیاس افضٖٚ

تالطٓ ٞهای دْ افهضٖٚ اختٕهاعی ٚ ػیاػهی     ٘ـیٙی ٌشایؾ چپ دس خأعٝ ٚ دس دٚساٖ  ٚ ٔؼتمُ ٘ـا٘ٝ ؛ؿىاس ایٗ دٚس افتادٌی ٚ حاؿیٝ

 ٔی باؿذ.

ٚخٛد ػٙت ا٘مالبهی چهپ دس   بٝ طٛس اخص  یٗ عأُ ٚ اٍ٘یضا٘ٙذٜ اپٛصیؼیٖٛ چپ بٝ طٛس وّی ٚ دس ٔٛلعیت تاصٜ ایدادؿذٜدٚٔ

.ایهٗ  شاٜ داسدوٝ خٛدٚیظٌی خهٛیؾ سا ٘یهض بهٝ ٕٞه     اػت ٚ اػتبذادی حاوٓ بش ایشاٖ دس دٚساٖ ٔعاصش ٔباسصٜ عّیٝ سطیٓ ٞای دیىتاتٛسی

ٚ ٘هٛک ػهاصٔاٖ دٞهی ٚ حتهی دیهذٌاٜ ٞهای فّؼهفی ٚ         ،ػبه واسٚضعیت خٛد سا بٝ صٛست ٞای ٔختّف دس خصّت ٚ سٚؽ ٔباسصاتی

حهذالُ دٚ خصهّت    س دٚسٜ ٞهای دیشٔهاٖ خفمهاٖ ٚ ػهشوٛ     ٔباسصٜ ٔخفی ٚ صیهش صٔیٙهی د  پذیذاس ٚ ٔا٘ذٌاس ػاختٝ اػت.عمیذتی ٚی 

خـیذٜ اػت.اَٚ ٔخفی ٚ صیشصٔیٙی ٔا٘ذٖ اؿىاَ ػاصٔا٘ی ٚ تـىیالتی وٝ فمهط ٔهی تٛا٘ؼهت دس    سا بٝ چپ ایشاٖ بٚ اِضأی ضشٚسی 

دسخٝ اَٚ بٝ حفظ خٛد اص یٛسؽ ٞای پّیغ ػیاػی تٛخٝ وٙذ ٚ دْٚ ٔحذٚد ٔا٘ذٖ وٙؾ ٌشاٖ ٚ اعضا ٚ فعاالٖ ایٗ ٌشایؾ دس ٔیهاٖ  

ؿٙفىشاٖ ٚ دا٘ـدٛیاٖ ٚ بهٝ طهٛس وّهی    ٚٔا٘ذٖ فعاالٖ بٝ سایٗ ٚضعیت ٔحذٚد  ٔؼتمیٓصیؼت .٘تیدٝ واس ٚ عٙاصش خذاؿذٜ اص ٔحیط 

.ٔـی چشیىی ٚ پذیذٜ فذائیؼٓ یىی اص اؿهىاَ عٕهذٜ   ٚ ٞٛاداساٖ اػت  خصّت بٙذی ایذئِٛٛطیه ػاصٔاٖ ٚ ٘ٛک ٔباسصٜ ٚ پشػٛ٘اط اعضا

ست باِیذٜ تش ٚ  بؼیاس فشٔهاَ  بٝ ایٗ ػٛ، ٕٞیٗ خصّت بٙذی بٝ صٛ 57.پغ اص لیاْ ُٟ ٚ پٙداٜ ایشاٖ بٛدٜ اػتچایٗ ٚضعیت دس دٞٝ 

ٔها دس ٔماِهٝ    .ٚ بٝ سٚص ؿذٜ ٞٓ چٙاٖ دس اسدٌٚاٜ چپ ٚ دس دسٚ٘ی تشیٗ ٚ اصّی تشیٗ بٙیاٖ ٞای ؛ٖ بٝ ص٘هذٌی خهٛد ادأهٝ ٔهی دٞهذ     

ش ایهٗ  ٔمٙع ٚ ٔٙؼدٓ بشؿٕشدٜ ٚ ٔؼتذَ ػاختٝ ایٓ ٚ ٞٙهٛص به  # ایٗ ٔبا٘ی سا بٝ طٛس فـشدٜ أا 2017«$ٚ ٕ٘ٛدٞا ٞا اٖیػىتاسیؼٓ: بٙ»



أا اٌش با بیٕاسی ٔهضٔٗ ٚ سیـهٝ    اػتمباَ وشد  عُٕ سادیىاَ ٚ ضشٚسی ٞش اتحاد اصباٚسیٓ وٝ ٔی تٛاٖ ٞش ؿىّی اص ٔباسصٜ سا بشٌضیذ ٚ 

تؼٛیٝ حؼا  ٘ىٙیٓ،لادس بٝ ٞیچ ٌٛ٘هٝ فهشاسٚی ٚ بیهشٖٚ ؿهذٖ اص تٍٙٙهای      ٚ ػاختاس ٞای وٟٙٝ ٚ تدشبٝ ؿذٜ پیـیٗ  داس فشلٝ ٌشایی 

ش چپ ٚ ػٛػیاِیؼٓ دس ایشاٖ ٘یؼتیٓ.دس د٘باِٝ ٔا بٝ ایٗ عاسضٝ اص پشػپىتیٛ تاصٜ ای اػتفادٜ وشدٜ ایٓ وهٝ ٔهی تٛا٘هذ بهٝ     وٙٛ٘ی حاوٓ ب

خٙهبؾ خٛداٍ٘یختهٝ ٚ   »ٚ ٘یض بحث « ػاختاسخٙبؾ ؿٛسایی»عٙٛاٖ یىی اص اػتٙتاج ٞای ٘ظشی ٔماِٝ یادؿذٜ ٔحؼٛ  ٌشدد.دس بحث 

وٝ دس چاسچٛ  ٘مذ ٚ اسصیابی خٙهبؾ چهپ    سا، ٚ بٝ طٛس دِخٛاٜ ایٗ خٙبٝ ٞا ٚ حّمٝ ٞای تىٕیّیأیذٚاسیٓ بتٛا٘یٓ اص ٘ضدیه « ػاصٔاٖ

 لشاس ٔی ٌیشد، دس اختیاس ٍٕٞأاٖ ٚ ٔباسصاٖ خٙبؾ واسٌشی دس داخُ ٚ خاسج لشاس دٞیٓ.ٚ وٕٛ٘یؼتی ایشاٖ 

اق و  پاشنه آشیل قطب چپ یا دیالکتیک وحدت  :افتر

٘یض دس داخُ اسدٌٚاٜ چپ،بحث اتحادعُٕ ٚ ٘ضدیىی ٔیاٖ ٘یشٚٞای چپ سا ایٗ باس ٘یض ػهیش   أعٝ ٚختحٛالت یاد ؿذٜ دس ػهح 

دس ػهیش سٚیهذادٞا ٔؼه َٛ ٚ ٔهٛثش  ٔهی      ٚلایع بش ایٗ احضا  ٚ ػاصٔاٖ ٞا تحٕیُ وشد ٚ ضشٚست خٛدسا حذالُ تا خایی وٝ ؛٘اٖ خٛدسا 

چهشا احهضا  ٚ   َ ا٘تمادی ٚ وٙتهشَ وٙٙهذٜ سا بهٝ ٔههشح وٙهیٓ وهٝ       شٚسی اػت وٝ ایٗ ػ ٛابٝ پیؾ وـیذ.بٙابشایٗ یىباس دیٍش ضدا٘ٙذ،

ػاصٔاٖ ٞای چپ ٚ وٕٛ٘یؼتی بٝ تٙاٚ  ٚ دس دٚسٜ ٞای ٔعیٙی اص ضشٚست ٚحذت ٚ اتحاد عُٕ ٚ ایداد لههب چهپ ٚ ؛ِتش٘هاتیٛ ٚاحهذ     

ٗ  دس ٘یض ابتذایی ٞایی ٌاْ تىشاسی ٚ یىؼاٖ ٘ؼبتاً ٞای صٛست بٝ ٚ ٞا ٔٛلعیت ٚ دس بشخی ػٛػیاِیؼتی ػخٗ ٔی ٌٛیٙذ  بهش  ساػهتا  ایه

بهی ؛ٖ   .ٞا عّیشغٓ تٕاْ تٕٟیذات ٚ بحث ٞای طٛال٘ی ٚ تدشبٝ ٞای ٔىشس ٚ پیـیٗ ٘افشخاْ ٚ ٔهٛلتی اػهت   ٚ چشا ایٗ ٌاْ داس٘ذ   ٔی

وهٝ دس  وٝ ایٗ عٛأُ سا بٝ تشتیب إٞیت ٔٛسد تٛخٝ لشاس دٞیٓ ٔی تٛاٖ اص طشیك ٌفتٕاٖ ٞای ایٗ ٌشایـٟا ٚ ٘یض عأُ ٞهای خها٘بی   

 :٘یأذٜ اػت ٔحٛسٞای صیش سا ٔـاٞذٜ وشد ـاٖػخٙا٘

ٞایی وٝ دس صذس پایٝ ٌزاسی ایٗ تـىُ ٞها دس ٘ظهش ٌشفتهٝ ؿهذٜ      ٘اواس؛ٔذی ٚ ٘اتٛا٘ی دستحمك ٘ؼبی ٞذف ٞا ٚ بش٘أٝ ٓ.یى

شدٜ ٚ دس خهز  وهاسٌشاٖ پهیؾ    ایفا ٘ى یٞا ٘ٝ تٟٙا دس ػیش ٔباسصات واسٌشاٖ ٘مؾ چٙذا٘ ؿٛ٘ذ وٝ پغ اص ػاَ ٔثالً ؛ٟ٘ا ٔتٛخٝ ٔی .اػت

٘ذ بّىٝ بٝ ػبب دِؼشدی ٚ ٘اأیذی ٚ ٘اسضایتی ؿٕاس صیادی اص اعضا ٚ ٞٛاداساٖ ٞش یه اص ایهٗ حهض    ٜ أٛفك ٘بٛد -بٙا بٝ تعشیف -سٚ

ٚ تمؼهیٓ   ا٘ـعا  ٞهای دائٕهی   ٚاق ٞا مـ٘عالٜٚ ٚ ّٟٔه تش اص ایٗ سٚ٘ذ با ا .بٝبا سیضؽ دائٕی ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ ،ٞای ٔضبٛس ٞا ٚ ػاصٔاٖ

 .ـىُ ٞای دیٍشی با اختالفات وٓ یا صیاد ػیاػی ٚ تـىیالتی صادٜ ٔی ؿٛ٘ذ،تػِّٛی اص دسٖٚ یه تـىیالت 

ز از سوی بدنه سازمانز که بهه وهور م. دو  ٞای صیؼت ٚ وهاس ٔٛاخهٝ ٞؼهتٙذ ؛ٖ     ٚالعی تش ٚ ٘ضدیه تش با عشصٝ فشار از پایی 

 .ذٙه وٙٙذ ٚ بش تـىیالت فـاس ٔی ؛ٚس٘ذ وٝ ساٞهی بهشای ایهٗ ٔـهىُ بیاب     ـاٞذٜ ٔی٘اواس؛ٔذی ٚ ٘اتٛا٘ی حض  ٔتبٛک خٛد سا دس عُٕ ٔ

 ٔٛلتی ٚ خضئی ٚ خشدٜ واسا٘ٝ حاصُ ایٗ فـاسٞا ٔی باؿذٚ ٕٞىاسی ٚ ٕٞشاٞی ٞای خٛد اٍ٘یختٝ ٘یٕٝ ٘مـٝ  ،اتحاد عُٕ

؛فشیٙی ؛٘اٖ دس ٌزؿهتٝ ٚ ٘یهض    ٘مؾ دس اپٛصیؼیٖٛ ٚ بٙذی ٞای بٛسطٚایی ٚ خشدٜ بٛسطٚایی احضا  ٚ بّٛن، تحشن ٔحافُ  ػْٛ.

چپ ٚ وٕٛ٘یؼت ٞا سا ٘ؼبت بهٝ  ،ٚ بٙابشایٗ الباَ عٕٛٔی ٘ؼبت بٝ ؛ٟ٘ا  ،ییٞای خشیاٖ غاِب ٚ ا٘حصاسات ٔذیا پٛؿؾ ٌؼتشدٜ تشیبٖٛ

ٚ  ٞها  خهٛد ٕٞهیٗ خٟهت ٌیهشی     ٔها٘ٛس بٙابشایٗ ؛ٟ٘ا ٘یض ٔی وـٙذ دس عشصٝ ٞها ٚ ٔیهذاٖ ٞهای     .؛یٙذٜ خٛد ٍ٘شاٖ ٚ حؼاع ٔی ػاصد

ٚ دس  دْٚ٘تیدٝ ایٗ فشایٙذ چیضی بیـتش اص ؛٘چٝ وٝ دس بٙهذ   .ا د٘باَ ٕ٘ایٙذ تا دس سلابت ٞای خاسی ٚ ؛یٙذٜ ػٟٓ ٌیشی وٙٙذٞا س وٛؿؾ

ٗ  دس :فشا یافت ٕ٘ی ؿٛد  ،بٝ دالیُ ٌٛ٘اٌٖٛ ،تحت فـاس بذ٘ٝ ػاصٔا٘ی د٘باَ ؿذ ٝ  ایه  عمهب  بهٛسطٚایی  احهضا   اص ؛ٟ٘ها  ٘هابشابش  ٔؼهابم

بٛسطٚایی ٚ پٛپِٛیؼهتی دس ٔیهاٖ ٔهشدْ    حضا  ٝ ػبب افضایؾ اعتباس ٚ ٚصٖ اب صحٕتىؾ ٚ واسٌش ٞای تٛدٜ ٚ ؛ٟ٘ا بیٗ ىافؿ ٚ ٔا٘ٙذ ٔی

 .ٚ دس ٟ٘ایت غیشلابُ بشٌـت ٔی ؿٛد  افضٖٚ تش ٔی ٌشدد



 :های چپ«چه باید کرد»

د/ دٞٝ دْٚ ٔیالدی بٝ ایٗ ػٛ اص ػهٛی  اوٖٙٛ بپشداصیٓ بٝ چٝ بایذ وشد ٞایی وٝ دس طی ػٝ چٟاس دٞٝ اخیش بٝ ٚیظٜ دس دٞٝ ٘ٛ

ٔدٕٛعٝ فعاِیٗ ٚ ٌشایؾ ٞا ٚ احضا  چپ ٚ وٕٛ٘یؼت عشضٝ ٌشدیذٜ اػت. دس ایٙدا ٔداَ بشسػهی ایهٗ واس٘أهٝ ٚ ٔشاحهُ ٚ بهشؽ      

؛ٖ ٞای ٘ٝ چٙذاٖ ؿٛساٍ٘یضی وٝ ایٗ پشٚطٜ ٞا د٘باَ وشد٘ذ ٘یؼت ٚعّیشغٓ ضشٚست ایٗ بشسػی ا٘تمهادی، خهای    ٞای تاسیخی ٚ تدشبٝ

ای اص عذْ پیٍیهشی، عهذْ خهذی بهٛدٖ پهشٚطٜ ٞها ٚ بهی         دس ٔیاٖ ادبیات ٚ ٌفتٕاٖ چپ وأالً خاِی ٚ غایب اػت .ایٗ ٞٓ خٛد ٘ـا٘ٝ

 ٔؼ ِٛیتی ٚ بی پش٘ؼیبی فعاِیٗ ٚ ٔبتىشاٖ ٚ صحٙٝ ٌشداٖ ٞای ایٗ واسصاس ٞاػت.

ٛی عٕٛٔی پیؾ فشض ٞا ،ٚیظٌهی سفتهاسی ٚ   دس ایٙدا بٙا بٝ ٞذف ٞای ٔحذٚد ،ٔـخص ٚ سٚص؛ٔذ ایٗ ٘ٛؿتٝ ٔی وٛؿیٓ اٍِ

سفتاس خٕعی ایٗ سٞبشاٖ ٚ ٔذعیاٖ سٞبهشی خٙهبؾ وهاسٌشی ٚ وٕٛ٘یؼهتی سا دسیافهت ٚ دس خههٛی اػاػهی ؛ؿىاسػهاصیٓ ٚ دس حهیٗ          

 یٓ.وٙ خاطش٘ـاٖ ٘یض سا اٍِٛ ٘اواس؛ٔذی ٚ ٘اسػایی بشسػی ایٗ 

 ٞهای  ػشٔـهك  ٚ اٍِٛٞها  ٚ ػهاصٔا٘ی  ٞهای  ػٙت ٘اْ بٝ ای  ٔمِٛٝ اػاع بش تٛاٖ وٝ حتی ٔیٌشایـٟای ٘ؼبتا ٔتفاٚت ػیاػی 

دس یهه بیهٙؾ ٚ اٍ٘هاسٜ      تٛخیهٝ وهشد   ٘حٛی بٝ سا ٞا ؛ٖ ػاصٔا٘ی دیٛاسٞای ٚ داد تٕیض یىذیٍش سا اص ؛ٟ٘ا تحِٛی ٞای صٛست ٚ تاسیخی

ی اص تحهَٛ ٚ بهاصدٞی ؛ٖ   تهشٚیح ٚ اسصیهاب  ،ت ٛسیه ٔـتشن ٞؼتٙذ وٝ خٛد ٔذتٟاػت بشای تبّیهغ   -پٟٙاٖ ٚ پیؾ فشض ایذئِٛٛطیه 

 .ٕی ؛ٚس٘ذ٘بٝ ٚیظٜ ؛ٖ وٝ دس ػاَ ٞای اخیش بٝ دالیُ ٌٛ٘اٌٖٛ چٙذاٖ روشی ٞٓ اص ؛ٖ بٝ ٔیاٖ ٘ذ ؛ٚس ٕ٘یتالؿی بٝ عُٕ ،اٍ٘اسٜ 

 بهی  ٚ ٚ ػشاػهشی تحمهك تـهىیالتی ٚاحهذ    بشای بشپایی ٚ ٞٓ اوٖٙٛ پٟٙاٖ عباست اػت اص تالؽ  ی اٍ٘اسٜ ٚفشض  ایٗ پیؾ

ٓ  أش بٝ وٝ واسٌش غیش فعاالٖ ٚ وٕٛ٘یؼت واسٌشاٖ اص اعٓ طبمٝ پیـشٚاٖ اص ٔتـىُ بذیُ ٝ  تهاسیخی  سٞهایی  ٚ ػٛػیاِیؼه  ٔعتمهذ  طبمه

د بٝ ٘اْ سٚؿٙفىش ا٘مالبهی. ایهٗ تـهىیالت لهشاس اػهت بهٝ ٘هاْ حهض          ٌشد ٔی ٔشبٛی اختٕاعی ای سدٜ بٝ عٕذتاً اخیش ٔٛسد وٝ ٞؼتٙذ 

اعهٓ اص ایٙىهٝ ایهٗ ا٘مهال  سا      -؛یٙهذٜ ٚ سٞبشی ٚ ػاصٔا٘ذٞی وهاسٌشاٖ سا دس ا٘مهال    وٕٛ٘یؼت ٚ حض  ٚاحذ طبمٝ واسٌش أش ٞذایت 

پیـهتاص ٚ دسؿهشایط    ،ای فـهشدٜ ٝ ٘خبهٝ ٌهشا اص وٕیٙه    ؛ؿهىاسا  حهض   ایٗبٝ عٟذٜ داؿتٝ باؿذ  -چٍٛ٘ٝ ٚ با چٝ ٔاٞیتی دس ٘ظش بٍیشیٓ 

بشخٛسداس اػهت وهٝ بایؼهتی بتٛا٘هذ      ،ٔخفی ٚ صیشصٔیٙی،ذ ایشاٖ تٛػعٝ ػیاػی ٚ التصادی ٚ اختٕاعی ٔا٘ٙ اصپاییٗ  ایٝ ای با دسخ خأعٝ

ٚ فعاالٖ واسٌشی سا دس ٔباسصات خاسی ٚ خٛداٍ٘یختٝ سٞبشی ٕ٘ایذ ٚ ؿشایط سا دس بهش ؛ٔهذ ا٘مالبهی احتٕهاِی تحهت وٙتهشَ ٚ اتٛسیتهٝ        

 .؛یٙذ ٚاحذ پایٝ حضبی دس تـىیالت ٘أبشدٜ بٝ حؼا  ٔی  ،«ٞؼتٝ ٞای ٔخفی.»خٛد لشاس دٞذ ٞظٔٛ٘ی 

ٔی تهٛاٖ بهٝ سٚؿهٙی ٔـهاٞذٜ وهشد وهٝ ٕٞهیٗ سٚیٍهشد ٚ          96دس ٚضعیت ٘یشٚٞای چپ سادیىاَ دس ٔٛلعیت پغ اص دی ٔاٜ 

ٌفتٕاٖ ٚ اتٛپی وٕاواٖ دس ٔیاٖ تـىُ ٞای ٔضبٛس اص ایٗ ػٛ بٝ ؛ٖ ػٛ ٔبادِٝ ٚ ػبه ٚ ػٍٙیٗ ٔی ؿٛد أا دس اصُ ٔٛضهٛک ساٞبهشد   

خهٝ سػهذ بهٝ     –ّك ٕ٘ی ؿٛد.بٝ اصهالح دس بش سٚی ٕٞاٖ پاؿٙٝ ٔی چشخهذ ٚ حهشف تهاصٜ ای    تاصٜ ای سخ ٕ٘ی دٞذ ٚ چیض تاصٜ ای خ

 بیاییذ یه باس دیٍش ایٗ ٌفتٕاٖ سا بٝ ٘مذ وـیٓ ٚ ٔٛسد اسصیابی لشاس دٞیٓ.چٟشٜ ٕ٘ی ٌـایذ. –تاوتیه ٚ پشاتیه تاصٜ ٚ ٘ٛؿٛ٘ذٜ ای 

ٚ خٙهبؾ   بٝ ایٗ تشتیب وٝ دس ؿشایط افت ٚ سوٛد خأعٝ ؿٛیٓ بٝ طٛس فـشدٜ تا ٕٞیٙدا ٔا با تٙالضی دس ایٗ ٌضاسٜ ٔٛاخٝ ٔی 

بهٝ  ٘یاص بٝ چٙهیٗ تـهىیالت ٚ یهاسی سػها٘ی ٞؼهتٙذ       یا بٝ طٛس وّی دس ؿشایط غیش ا٘مالبی ٚ پیـا ا٘مالبی صٔا٘ی وٝ واسٌشاٖواسٌشی 

 ٚ ،سؿهذ  ٘فٛر أىاٖ وٙٙذ، ٔی ٔؼّط واسٌشی بخؾ بش ٚیظٜ بٝ ٚ خأعٝ بش اػتبذادی ٚ واسٌشی ضذ ٞای سطیٓ وٝ احٛاِی ٚ اٚضاک ػبب

شایٗ واسٌشاٖ ٔباسصٜ خٛد سا بٝ طٛس پشاوٙذٜ عٕهذتاً صهٙفی بها ٞهذف     بٙاب ٘ذاسد. ٚخٛد واسٌشاٖ ٔیاٖ دس ػاصٔا٘ی ٚ چٙیٗ حض  ٌؼتشؽ

اٜ یه سؿهتٝ تِٛیهذی ٚ یها حتهی یهه واسٌه       ،ٞای بؼیاس فٛسی ٚ عٕٛٔی ٚ ٔـتشن وٝ ٔٛسد تٛخٝ ٕٞٝ واسٌشاٖ یه بٍٙاٜ التصادی



ٝ  با ٚ ٘یؼت، ٘ـذ٘ی اِبتٝتحَٛ ایٗ ٔباسصٜ بٝ ٔشاحُ باال تش ٚ ٌؼتشدٜ تش  .اعتصا  سا بٝ پیؾ بش٘ذ ٚاعتشاض  شوٛچه باؿذ أ  ٚ تدشبه

 ٔـهشٚی  ٚ ٔهشتبط  غیهشٜ  ٚ وـاٚسصی ٚ خذٔات ٚ صٙعت ٔختّف ٞای بخؾ دس واسٌشاٖ ٔیاٖ دس فٙی ٚ طبماتی ؛ٌاٞی سؿذ ٚ پیٍیشی

 ٌشدد. ٔی

ٖ التصادی ٚ ػیاػی ؛ٍ٘اٜ وٝ ٚضعیت ٚ ٔٛلعیهت ا٘مالبهی دس ػشاػهش خأعهٝ ٚ ٘هٝ فمهط دس ٔیهاٖ وهاسٌشاٖ         دس ؿشایط بحشا

ایی وهٝ دس خٛس٘هذ پاػهخٍٛیی بهٝ ٔبهاسصات تٙهذ ٚ       ٞه  ـىُتؿٛساٞا ٚ  ،وٙتشَ واسٌشیواسٌشی، ٔش خٛد ػاصٔا٘ذٞیاٌؼتشؽ ٔی یابذ 

ٗ  ػاصٔا٘ذٞی خٛد ٚ تحشن بشپایی صشف واسٌشی ٔحفُ صذٞا ٚ ٞا دٜ ٕ٘ایٙذٌاٖ ٚ فعاالٖ وٛؿؾ ،تٕاْسادیىاَ ٞؼتٙذ  ٖ  ٕٞهی  اسٌها

 اصاعتبهاس بخـهی بهٝ ٚ البهاَ      ٚتـهىُ یهابی   بها  واسٌشاٖ  ،دس تحَٛ ا٘مالبی .یظٜ ؿٛساٞا ٔی ٌشددٚ بٝ ٚ واسٌشی ٔؼتمیٓ وٙتشَ ٞای

خٟهت ٔبهاسصات وهاسٌشاٖ بها     ،یٓ ٚ یا اٌش ٔـهخص تهش بٍهٛی    ؿٙذ وٝ دس عشصٝ ػیاػت ٘یض ٔذاخّٝ وٙٙذ ٛؿٛساٞا احتٕاال ٔی و یٕٗٞ

بهشای اص ٔیهاٖ بهشدٖ ٘ظهٓ وٟٙهٝ ٚ       -احتٕاالً پیؾ ٚ بیؾ اص ٞش طبمٝ ٚ ٌهشٜٚ اختٕهاعی دیٍهش    -٘ذٌی ٚ لاطعیت بیـتششصشاحت ٚ ب

ٖ  بٝ سا ؛ٖ تٛا٘یٓ ٔی ٔا وٝ -ٚ صحٕتىـاٖ ٚاػهٝ واسٌشاٖ  ٔؼتمیٓ ٚ بی ٚ بشلشاسی حاوٕیت ٔؼتمُ  یها  وهاسٌشی  حىٛٔهت  وّهی  عٙهٛا

٘ذ ٚ دس اٚضهاک  اوـه  ٞا ٔهی  اسخا٘ٝ بٝ خیاباٖو صحٙٝ اص سا خٛد ٔباسصات ساٜ ایٗ دس ٚ افتذ ٔی واس بٝ -بٍیشیٓ ٘ظش دس واسٌشی ِٚتد حتی

. دس ٕٞٝ اؿىاَ خٛد ٔی پهشداصد  دػتاٖ ٚ ٔضدٚسا٘ؾ ٚ ٞٓ ٞای ػشوٛ   بٛسطٚاصی ٞا ٚ دػتٍاٜ ٚ احٛاَ ٔعیٗ بٝ خًٙ ٔؼتمیٓ با اسٌاٖ

دس  .ذ٘سطیٓ حاوٓ سا ػهشٍٖ٘ٛ ػهاص   دس ٔٛلعیتی لشاس ٔی ٌیش٘ذ وٝ بتٛا٘ٙذ با یاسی ٚ اتحاد طبمات اختٕاعی دیٍش  دس ایٗ ٔشحّٝ واسٌشاٖ

ایٗ ٚضعیت بشای طبمٝ واسٌش ٞیچ چیض ٟٔٓ تش اص تـىیُ حىٛٔت ٚ دِٚت واسٌشی بٝ تٟٙهایی ٚ یها بها ائهتالف ٚ اتحهاد بها احهضا  ٚ        

 وهاس  دس دػتٛس -واسٌشاٖ وٕٛ٘یؼت ٚ وٕٛ٘یؼت ٞای غیش واسٌش -ٞا ٛ٘یؼتچٝ بشای وٕدس ایٗ صٛست ؛٘.٘یشٚٞای غیش واسٌشی ٘یؼت 

 صهفٛف تصادی ٚ حشفٝ ای اػت وٝ اص ،ال صٙفی ػاصٔاٟ٘ای ٔدٕٛعٝ تٛػط ػشوشدٌی ٚ ،؛ٔشیت لذست ٌشفتٗ دػت بٝ ٌیشد ٔی لشاس

تـىُ یهابی وهاسٌشاٖ دس ایهٗ ٔشحّهٝ ٚ ٔشحّهٝ ٞها ٚ        تشیٗ ؿىُ ػاصٔا٘ی ٚ ؿٛساٞا طبعاً عاِی.ا٘ذ  ٔیّیٛ٘ی طبمٝ واسٌش تـىیُ ٌشدیذٜ

 .ٚضعیت ٞای پیـشفتٝ تش ٚ حؼاع تش ؛یٙذٜ ٔی باؿذ

ٝ وٕٛ٘یؼتی وٝ پیـتشٞا تـىیُ ٌشدیذٜ ا٘ذ فمط ٔی تٛا٘ٙذ بٝ چٙیٗ حضا  ا ؿشایطدس ایٗ  ٝ   پشٚػه ایهٗ وهٝ    ای یهاسی سػها٘ٙذ،٘

ٔباسصٜ طبماتی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ أهش سٚصٔهشٜ   إٞت دس سٚ٘ذ ٝ دْٚ ٚ ػْٛ بٙابشایٗ دس ایٗ ٚضعیت ٘یض حض  دس دسخ .خایٍضیٗ ؛ٟ٘ا ٌشد٘ذ

تٛا٘ذ بٝ عٙٛاٖ واتاِیضٚس ٚ تؼٟیُ وٙٙذٜ تحَٛ فٛق لشاس ٌیش٘ذ ٚ ٘ٝ ایٙىٝ خٛد بش ػهاص ٚ وهاس ٚ تشتیبهات دیٍهشی      ؛ٟ٘ا فمط ٔیٚ فٛسی 

ٗ  ٚ خا٘بی ٞای تـىُ یضاِبتٝٚ ٘ -واسٌشی ؿٛساٞای دس واسٌشاٖ یابی ٚ ػاصٔاٖوٝ خاسج اص أش ػأا٘ذٞی   باؿهذ،  -ؿهٛساٞا  پـتیباٖ ایه

 ٕ٘ایٙذ. تىیٝ

 :ؿٛد اص ایٗ لشاس اػت ٘تیدٝ ای وٝ اص ٔمایؼٝ ایٗ دٚ ٚضعیت بٝ دػت دادٜ ٔی

ٍٞٙأی وٝ واسٌشاٖ بٝ ایٗ حض  ٘یاص داس٘ذ ؛ٖ سا دس دػتشع ٘ذاس٘ذ ٚ ٍٞٙأی وٝ خٛد دس ؿشایط ا٘مالبی ٚ دس ادأٝ تدشبٝ ٞها  

ؿهٛد دیٍهش    صات طٛال٘ی پیـیٗ دػت بٝ واس ٔباسصٜ ؛ؿىاس طبماتی بشای بٝ صیش وـیذٖ حاوٕیهت بهٛسطٚاصی ٚ ٕٞذػهتا٘ؾ ٔهی    ٚ ٔباس

 !چٙذاٖ ٘یاصی بٝ حض  ٘ذاس٘ذ

 

(  /دولتتناقض حزب طبقه و حکومت  :کارگری)شورانی



ساٖ سوٛد ٚ بش؛ٔذ تهٛدٜ ای ٚ خٙهبؾ   حض  طبمٝ ٚ ّٔضٚٔات ٚ ٔمتضیات دٚخٕع بٙذی ٟ٘ایی سا ٔا با تأویذ بش تٙالضی وٝ ٔیاٖ 

 با إٞیت یافتٝ ایٓ بٝ لشاس صیش تشاص بٙذی ٔی وٙیٓ: واسٌشی

وری و در دوره ی رکود که  چاسٜ ای خض ٔخفهی وهاسی ،پٟٙهاٖ     مهورد نیهاز اسه حزب و تشکیالت رسارسی و قدرتمنهد رز

ٚ فش؛یٙذ ٔبهاسصات سٚصا٘هٝ وهاسٌشاٖ    ای پشاتیىی ٚ تبّیغی ٘یاصٞدسخٛس واسی ٚ فعاِیت صیشصٔیٙی ٘ذاسد پغ سؿذ ٚ تٛػعٝ ؛ٖ بٝ ٞیچ ٚخٝ 

 ٘یؼت.ؿٕاس ؛ٖ بٝ ٘ؼبت ؿٕاس واسٌشاٖ ٔباسص ٚ فعاَ ٚ اعتشاضات تٛدٜ ای یه اص ٞضاس اػت.

ان اصیل و واقیع ٚ   بالوـیذٜ ایٗ خٙبؾ ػشافشاصا٘ٝ پشچٓ و در دوره ی برآمد توده ای که رهیر  تـىیالت ٔؼهتمُ وهاسٌشی 

ی ٔؼتمُ ٚ پشؿٕاس واسٌشی ٚ تٛدٜ ای سا بشٔی افشاص٘ذ ٚ خٛد سا بٝ ؿىُ ٞای ٔختّف ٚ ابتىاس عُٕ ٞای خهالق   ػخٗ ٚسی ٚ ٔباسصٜ

ٚ ٔٙعهف ػاصٔاٖ ٔی دٞٙذ،ؿٛسا ٞا ػشبشٔی وـٙذ وٝ خٛد عاِی تشیٗ تٕشوهض ٚ اسٌهاٖ خٙهبؾ وهاسٌشی ٚ تهٛدٜ ای ٚ پایهٝ اصهّی ٚ        

شاتیه دٚساٖ لذست دٌٚا٘ٝ ٚ اص پای دس؛ٚسدٖ ٚ ػشوٛ  لهعهی بهٛسطٚاصی ٚ   ػتٖٛ ٚالعی حىٛٔت واسٌشی ٚ خٕٟٛسی ا٘مالبی ٚ دٔٛو

ٚ سٞبشاٖ احتٕاِی ؛ٖ وٝ دس وٕیتٝ ٔشوهضی  « حض  ٚاحذ»دس ایٗ حاِت ٚ دسغیا   ٕٞٝ ی دػتٍاٜ ٞای ػتٓ ٌشی ٚ طبماتی ؛ٖ اػت.

ی دیٍش ٞؼهتٙذ وهٝ بٙها بهٝ ضهشٚست یها       بٝ صٛست ٔاداْ اِعٕش خا خٛؽ وشدٜ ا٘ذ،ایٗ فعاالٖ خٙبؾ واسٌشی ٚ خٙبؾ ٞای اختٕاعٞا 

ٔشي یا ص٘ذٌی ٕٞٛاسٜ ٚ بٝ طٛس سٚصا٘ٝ با دؿٕٙاٖ طبماتی اص ٘ضدیه دػت ٚ پٙدٝ ٘شْ وشدٜ ا٘ذ  ٚ دس ایهٗ ساٜ  دؿهٕٙاٖ طبمهاتی چهٝ     

 بؼیاس لشبا٘ی اص ٔیاٖ یاساٖ ٚ ٞٓ طبمٝ ای ٞای اٚ سبٛدٜ ا٘ذ. 

ددٔٙـها٘ٝ  ٖ طبمٝ اػت.دس ؿشایط چُٟ ػاِٝ حاصهُ اص ػهشوٛ    حض  ٔحصَٛ ػشباصٌیشی ٚ صف بٙذی ٚ ػاختٕاٖ دس بیشٚ

سطیٓ تبٟىاس خٕٟٛسی اػأی ،ایٗ دػتٝ اص فعاِیت ٞا اػاػا دس بیشٖٚ خأعٝ ایشاٖ ا٘داْ ؿذٜ ٚ بٝ خاسج وـٛس ٔٙتمهُ ٌشدیهذٜ اػهت.اص    

ٚ فعهاِیٗ ػیاػهی بهی طبمهٝ      ایٗ سٚ احضا  ٚ تـىُ ٞای ٔضبٛس ،ٔصذاق ٚالعی ٚ بی وٓ ٚ واػت حض  ٞای سٚؿٙفىشی،غیشواسٌشی

ٞؼتٙذ.ایٗ حمیمت بٝ ٔعٙای ٔحىْٛ وشدٖ ٚ یا حتی ا٘تماد اص ایٗ فعاالٖ صادق  دٚػتذاس طبمهٝ ٘یؼهت.ٔا بهٝ طهٛس اصهِٛی ٚ لهاطع،       

احتٕهاعی ٚ ٔهذ٘ی بهاص ٔهی     اػتبذاد ٚ دیىتاتٛسی حاوٓ بشوـهٛس سا وهٝ ٔٙتمهذاٖ ،ٔعتشضهاٖ ٚ ٔبهاسصاٖ سا اص عشصهٝ ی وهٙؾ ٌهشی         

دس ایهٗ ٔیا٘هٝ بهی    اِی حمٛق ا٘ؼا٘ی بٝ طٛس وّی ٔی دا٘یٓ ٚ ٕ؛٘اٖ سا ٔؼ َٛ ایٗ ػتٓ ٌشی ٞا ٚ پای .بی تشدیذْ ٔی وٙیٓ داس٘ذ،ٔحىٛ

استٍشی ٞا دس دادٌاٜ ٞای ٔشدٔی ٚ ا٘مالبی بٝ ویفش اعٕاَ ٔدشٔا٘هٝ ٚ خٙایهت   غدیش یا صٚد عأالٖ ٚ ؛ٔشاٖ ایٗ ػتٓ واسی ٞا ٚ ؿه 

ػمٛی بهٛسطٚاصی ٚ پیهشٚصی پشِٚتاسیها بهٝ یهه ا٘هذاصٜ ٘هاٌضیش        »ٕٞٝ ی ا٘مال  ٞا،سػیذٌی خٛاٞذ ؿذ.باسؿاٖ بٙا بٝ حىٓ خُّ ٘اپزیش 

 ٔا٘یفؼت#«.$اػت

أا سٚؿٗ اػت وٝ با ٔحىْٛ وشدٖ یه خا٘بٝ سطیٓ ػشٔایٝ داسی ٚ ضذ بـشی خٕٟٛسی اػالٔی،ٔؼ ِٛیت ایهٗ سدٜ اختٕهاعی   

فتٕاٖ ٚ دیهذٌاٜ  ٌای بیشٖٚ اص خٛد ٔتٕایض ٔی وٙذ،فشأٛؽ ٕ٘ی ؿٛد ٚ خٛد سا اص ٘یشٚٞ«خٙبؾ وٕٛ٘یؼتی»وٝ ػاِٟاػت تحت عٙٛاٖ 

 ؛٘اٖ اص بشسػی ا٘تمادی ٚ اسصیابی تاسیخی بشوٙاس ٕ٘ی ٔا٘ذ.

 واٜٚ دادٌشی
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