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 Reports گزارش ھا

  
   برلينازگزارشگران پورتال 

٠١.٠۵.٠٩  
ی را در  رمايه ، اضمحالل سرمايه داری انحصاری دولت ای س ران دني ه رھب ه چگون م ک اطر داري ه خ ه ب وز ھم  ھن

ا برخی شوروی ديروز، به معن وده وحت ای ختم سوسياليزم وشکست محتوم آن مقابل نظام ھای سرمايه داری تبليغ نم

  .را نيز اعالم داشتند" مارکسيزم"از آنھا با گستاخی تمام مرگ 

ه ھای نبودند آن عده از ايدؤکم  امل مقول سيزم را ش ورژوائی مارک لوگ ھای نظام سرمايه داری که با تبختر خاص ب

ا . مودند که ديگر عصر آن گذشته ومی توان با آن صرف برخورد تاريخی داشتقلمداد نتاريخی  ه ت ا ک برخی از آنھ

ادی را در " پايان تاريخ"ادعای  شان داده دلقک ھای زي ر ن د ت د يک سروگردن از ديگران خودرا بلن نيز پيش رفتن

اعی مگر واقعيت ھای مبارزه اجتماعی وتکامل. سراسر جھان به دنبال خويش کشانيدند صادی اجتم  ساختار ھای اقت

ز ديگر روزی نظام ھای . چييزی بود وادعای مشتی حراف گزافه گوی چي ه از جشن پي يش از يک دھ وز ب چه ھن

صادی"سرمايه داری نگذشته بود که در اولين فرصت  ر ھای اقت ه " بب يا ب وب شرق آس ا در جن موش ھای آب "آنھ

ين ظرف دوه سه سال اين روند ادامه يافته. ندمبدل گرديد" رسيده  به دنبال ارژنتاين وساير کشور ھای امريکای الت

رد اختاری فروب ای س ام بحران ھ ز در ک رمايه داری را ني زرگ س ای ب شور ھ ر ک ته از . اخي ه برخاس ران ھائيک بح

ارگ، گرفتار اھساختار اصلی مناسبات سرمايه داری بوده وبا ھيچ ترفندی نمی توان جلو آن ۀ ک ا  مگر اينکه طبق ر ب

  .انقالب به عمر نظام خاتمه بخشيده بحران برخاسته از آن را زير کنترول در آورد

رين اتجليل از روز جھانی کا ه ت د بينان ه ب ائی ھای رگر در المان ک ر در راه پيم ون نف يم ملي ا از شرکت ن حصائيه ھ

ردم سراسر مختلف از آن ياد می کنند ا وم وده ھ ر ، تبارز آشکاريست از نفرت عظيم ت ی ب انم ھای مبتن ان از نظ جھ

  .سرمايه و آمادگی طبقۀ کارگر در تغيير انقالبی آن مناسبات

د  د دي د، خواھي وده ان ه نم ا تھي ه خاطر . در ذيل شما عکس ھای اختصاصيی را که گزارشگران م ه ب د ک ه نمان ناگفت

ورد . م نمائيماجتناب از سنگين شدن صفحه بر آن شديم تا عکس ھا را در قسمت ھای جداگانه تقدي باشد ضمن آنکه م

  .پسند تان قرار می گيرند سرمشقی در مبارزات آينده نيز گردند

   صفحه۵گزارش در 
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   در برلين٢٠٠٩تظاھرات باشکوه اول می 
 

 
 

 
  

  حزب کمونيستی کارگری ترکيه
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  سرمايه داری يعنی جنگ و بحران
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  زنده باد سوسياليزم
  مارکس راست ميگفت

 حزب کمونيست کارگری ايران
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 ما ضامن بحران شما نيستيم


