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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  جھانگير: فرستنده

  ٢٠١١ می ٠٧

 

  

  حل مشکالت و ناھنجاريھای اجتماعی مثل از ميان برداشتنۀسال حيات خود، در زمين کشور شوراھا در طول ھفتاد

استراحت رايگان برای  يسوادی و تأمين شرايط استفاده از امکانات تحصيل، طب، بھداشت وبيکاری، بی مسکنی، ب

ماھواره به مدار کره زمين، تسخير فضای کيھانی  ھمه و ھمچنين در عرصه علوم و تکنولوژی مثل فرستادن اولين

 که در تاريخ بشر، در ھيچ بسياری ديگر، به دستاوردھای اعجازانگيزی نائل شد و فرستادن اولين انسان به فضا و

  . اقتصادی سابقه نداشت و ھنوز ھم ندارد-جھان و در ھيچ نظام اجتماعی کشور ديگر

  

 شد ُمھرباطل
  شيری.م.ا :ترجمه وتوضيح

 در لندن گوربچوفتولد ميخائيل  يکی از مھمترين خبرھای ماه گذشته، برگزاری مراسم جشن ھشتادمين سالروز

 .سپس مالحظات مترجم اصل خبر و ءابتدا. بود

 :چنين است »,٣٠.٠٣.٢٠١١ua.com.MIGnews://http « کامل خبر منتشره در متن
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 .شدند شخصيت ھای مھم از ھمه جھان دعوت  در لندن،گوربچوفمراسم ھشتادمين سال تولد  برای شرکت در«

 رئيس جمھور آخرين گوربچوفمناسبت ھشتادمين سال تولد ميخائيل ه ب» اينفورم سليگا بيزن«گزارش آژانس ه ب

از فروش  مبالغ حاصل.  در تاالر سلطنتی ھنر و علم لندن کنسرت خيريه تشکيل شدمارچروز سی ام  اتحاد شوروی

بيماران مبتال به برای معالجه  "رئيسه گارباچووا" ھای آن، در بنياد خيريه مک ميالن و بنياد بين المللی تکت

 .سرطان صرف خواھد شد

ف و ارکستر ئيھمچنين والری گرگ. کوين اسپيسی، مجريان اين مراسم بودند رون استون وا ش،ھنرمندان مشھور

 ١۵مجموعا ) ديمتری خوروستوفسکی، الرا فابيان، ايگور کوروتوی، گروه اسکورپيونھا و ديگران سمفونيک لندن،

 . کردندئیحنه ھنرنمادر ص) ستاره جھان و روسيه

 و مربی تيم منتخيب انگليس، آرنولد شوراتسنيگرميال يوويچ ھنرپيشه، فابيو کاپل  از جمله،ئیحضور شخصيتھا

 بسيار جالب توجه بود ھنرپيشه و سياستمدار و جون ميجر نخست وزير اسبق بريتانيای کبير در ميان مھمانان،

  :ن خود گفتلئونيد شالھوور تھيه کننده کنسرت، در سخنا

واقعا در سمت بھتر  چوف، انسانی که با اقدام و عمل خود جھان راربوسرت با شکوه به افتخار ميخائيل گکن اين «

پايان يافت، و شرق و غرب » جنگ سرد« به برکت شھامت و رھبری او بر کشور،. ر داد، برگزار می شودييتغ

شخصيتھای مھم از دنيای سياسی و شو بيزنس، که در ليست  ليست شرکت کننده در صحنه و ھمچنين. متحد شدند

 »چوف می باشدربو احترام جھانی به ميخائيل گۀنشاندھند مراسم حضور خواھند داشت،

طور ه که مطبوعات غرب ب» ر دھندۀ جھانييانسان، تغ«آلبرت مراسم اھدای جايزۀ  عالوه بر اين، در تاالر

سه «با   اساس سه اصل منطبقهاين جايزه ب. ند، برگزار گرديدنام داده ا» گوربچوفجايزۀ «را  غيررسمی آن

مساعدت به فرھنگ  خاطره ب(» علنيت«، )خاطر کمک به رشد تمدنه ب(» نوسازی «گوربچوفرفرم » معيار

 .ساله به سه نفر اھداء خواھد شد ھمه) برای کمک به رشد علم و تکنولوژی معاصر(» تسريع«و ) جھان باز

ی در مراسم ھشتادمين سال تولد خود ئافسانه  ، سياستمدارگوربچوفميخائيل  »ua.com.MIGnews« گزارشه ب

 . کردءاجرا» ماشين زمان«گروه  را ھمآوا با تکخوان» شب تاريک«ترانه 

روی و تنھا رئيس جمھور اتحاد کمونيست اتحاد شو ، آخرين دبير کل کميتۀ مرکزی حزبگوربچوفميخائيل 

  »بود ، برگزار کردهمارچتولد خود را روز دوم ماه  جماھير سوسياليستی شوروی ھشتادمين سال

 پايان خبر                                                                                                                    

 

 مالحظات مترجم

خبر فوق اظھار نظر خواھد کرد و به  ، ھر کسی در چھارچوب بينش طبقاتی و درک سياسی خود، در موردعتاَ طبي

 .قضاوت خواھد نشست

 ئی جنا- ، چه در روسيه تحت حاکميت مافيای اليگارشیگوربچوفمراسم جشن تولد  به باور مترجم خبر، برگزاری

بسيار پُررنگ » باطل شد«معنی کوبيدن ُمھر ه اقعيت امر، بکشور امپرياليستی بريتانيای سلطنتی، در و و چه در

ه که، ب» چپ«مختلف وازدگان و نادمين   گونه ھایۀديگريست بر ھمه خزعبالت و تئوری بافی ھای پروفسور مآبان

باند  معطوف داشته اند تا نقش ارتجاع امپرياليستی و خيانت ويژه طی دو دھه اخير تمامی مساعی خود را بر آن

تجزيه و مستعمره سازی اجزاء اتحاد  در تخريب نظام سوسياليستی، ياکووليويف -  يلتسين-گوربچوف ئیدايھو

 .نمايند شوروی، کشورھای بلوک شرق و ممالک ديگر را انکار
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زباله دانی ھای متروکه بيرون کشيده،  اين دسته، تمام ادعاھای رسوای نظريه پردازان و مبلغان سرمايه داری را از

خود از نظام پوسيده ۀ آن دست می کنند تا دفاع شرمگينان و غيره، اين دست» دمکرات«، »نو«، »مدرن«م اه ب

البته روشن است که ذکر حتی بخشی از ادعاھای آنھا، نه . الفاظی پنھان سازند سرمايه داری را در پشت چنين

سوی   ازگوربچوفت ھشتاد سالگی خصوص اينکه مراسم بزرگداشه ب. نوشتار است و نه لزومی دارد وظيفه اين

ه ب. ادعاھای اين دستجات است خودی خود محکمترين سند بی اعتباری ھمهه  سلطنتی انگليس، ب- رژيم امپرياليستی

تئوريھای ضدعلمی و بی پايه مبنی بر اينکه گويا  رغم اين، در اينجا يادآوری فقط فشرده و عصاره ھمه اين

، کفايت »خود فروپاشيده سال حيات خود نتوانست کاری از پيش ببرد و خودب تادسوسياليسم قرن بيستم در طول ھف«

 :پاسخ به اينگونه ادعاھای بی پايه، الزم به گفتن است که در. می کند

 . اقتصادی مدت زمان قابل توجھی نيست- تاريخ يک نظام اجتماعی  عمر ھفتاد ساله در- اوال

 بلکه، در خوشبنيانه ترين حالت، دوره. به سازندگی نگذشت»  بيستمسوسياليسم قرن«عمر   ھمه ھفتاد سال-ثانيا

پس . آن جنگھا گذشت بقيه مدت در جنگ و بازسازی ويرانی ھای ناشی از. سازندگی آن حتی کمتر از سه دھه بود

انبه ويرانگر داخلی با حمايت و پشتيبانی ھمه ج  درگير جنگ١٩٢۵ تا ١٩١٧از پيروزی انقالب کبير اکتبر در سال 

 درگير جنگ کبير ميھنی در مقابل ١٩٤١از سال . اتحاد شوروی بود  کشور حاضر در خاک١٤ارتش اشغالگر 

زمان  در مدت. اين جنگ عادالنه نيز با پيروزی کشور شوراھا خاتمه يافت. داری بود سرمايه تجاوز فاشيسم

دوره خروشچوف تا ( ران رھبری دوره بح١٩۵٣کوتاھی که زخمھای کاری جنگ التيام بخشيده شد، از سال 

اپورتونيستھا و خائنين بر حزب کمونيست و دولت  ، دوره جدال و کشمکش بين سه دسته بندی با غلبه)گوربچوف

تمام دوره  بدين ترتيب،. آغاز گرديد )کمونيستھا خائنين و اپورتونيستھا ــ ميانه روھای بی خاصيت ــ(شوروی

 .شامل می شود ١٩۵٣ تا ١٩٤۵ و ١٩٣٩ تا ١٩٢۵سالھای سازندگی سوسياليستی را فقط فاصله 

سوسياليسم «معضالت اجتماعی را حل نمايد که  خره، سوسياليسم قرار است در آينده کدام مشکالت و و باال- ثالثا

 آنھا بر نيامد؟ ار عھده حل) زعم چپھای نوه ب(» قرن بيستم

برداشتھا از سوسياليسم علمی و برخوردھا به  ھمهپاسخ صريح و سرراست به ھمين سؤال آخری می تواند ماھيت 

 .گذشته و آينده آن را روشن سازد

سوسياليسم « نکته الزم است که افزودن ھر گونه پسوند به سوسياليسم، اعم ازيک ھر توضيحی، اشاره به  قبل از

و يا ھر کلمه » نسوسياليسم نو، مدر« ،»سوسياليسم دمکراتيک«، »سوسياليسم قرن بيست و يکم«، »قرن بيستم

 عين توھم پراکنی پيرامون سوسياليسم و دفاع از سرمايه ديگر، در واقعيت خود نوع آشکار سفسطه گری و در

 عدالت(سوسياليسم علمی . انواع قرن بيستمی و قرن بيست و يکمی تقسيم نمی شود سوسياليسم علمی، به. داريست

جھانشمول و قوانين عام   تاريخی است که در اصول- اجتماعی آتی تکامل ۀ، خواست ديرين بشری و مرحل)اجتماعی

ن سرنوشت يياجتماعی، استقالل ملی و دولتی، حق تع خود، واالترين ارزشھای انسانی، يعنی آزاديھای فردی و

، ترقی و تکامل، انساندوستی و برخورداری ھر کس ئیپايدار، تجدد و نوگرا برای خلقھای تحت ستم، صلح و امنيت

اجتماعی  مسکن و زندگی شايسته، برابرحقوقی انسانھا در تمام زمينه ھای سياسی، اقتصادی و کار،از حق 

بنابراين، سوسياليسم . قرار داده است  مذھبی آنھا را مورد تأکيد-صرفنظر از جنسيت، نژاد، مليت و باورھای دينی

افزودن ھر گونه پسوندھا . باشد، بی نياز استاين پسوندھا نھفته ن علمی از ھرگونه پسوند، اگر نيات ناپاکی در پشت

ھر  ، کسی بگويد مسيحيت و يا اسالم خداپرستانه، نبوی و ياھمانقدر غيرعقالنی است که مثالً  به سوسياليسم علمی

اساسی انقالب سوسياليستی و  نوع ديگراما پاسخ سؤال فوق در فھم اين واقعيت نھفته است که وظيفه اصلی و
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لغو مالکيت : گذشته بود، در آينده نيز عبارت است از و زحمتکشان بر آمده از آن ھمچنانکه درحاکميت کارگران 

ر روابط و مناسبات توليدی استثمارگرانه ييتوليدی در وھلۀ اول بزرگ و زمين، تغ خصوصی بر ابزار و بنگاھھای

برابر از امکانات موجود  رايط استفادهپايان دادن به بھره کشی انسان از انسان، لغو امتيازات طبقاتی و تأمين ش و

سياسی و توسعه و ترقی کشوردر اين امر که، آيا  برای ھمه و ھمچنين، تأمين شرايط مشارکت عامه مردم در قدرت

واقعاَ وجود ندارد، در اجرای اصول بنيادی سوسياليسم علمی و در  سوسياليسم واقعاَ موجود گذشته، که امروز

 .دارد معضالت عظيم اجتماعی موفق بود يا نه، يادآوری مجدد مواردی چند ضرورتو   به مشکالتئیپاسخگو

واقعيتھا باشند که حاکميت کارگران و   دشمنان طبقاتی کارگران و زحمتکشان، نمی توانند منکر ايناکس، حت ھيچ

 اومت ھولناک ضدرغم مق اکتبر، از ھمان ابتدای پيروزی، علی زحمتکشان بر آمده از انقالب کبير سوسياليستی

توانست با اجرای بسيار موفقيت آميز اصول اساسی سوسياليسم علمی، شرايط مساعد  انقالب داخلی و خارجی،

با غلبه سريع  ھمگانی در حاکميت سياسی از طريق شوراھای منتخب کارگران و دھقانان را تأمين نموده و مشارکت

سرعت در ه بسياری ديگر، کشور را ب مسکنی، بيسوادی وبر مشکالت و معضالت اجتماعی از قبيل بيکاری، بی 

 .ھدايت نمايد  اجتماعی-  صنعتی- سمت تکامل و ترقی و توسعه علمی

 کورانه -ايدئولوگھای سرمايه داری و تکرار کور امروز ديگر کمترين جای ترديد باقی نمانده است که ھمه تالشھای

ناتوانی سوسياليسم قرن بيستم در تأمين شرايط «و » دی سوسياليسمناکارآم« نظرات آنھا از سوی چپھای نادم داير بر

امپرياليستی و   نقش مخرب ارتجاعۀاصوال، اقداماتی ھستند در جھت انکار ھدفمندان» تکامل اجتماعی توسعه و

ويژه در شرايط تعميق ه سوسياليستی که ب  در تخريب و تجزيه کشورھایگوربچوفرھبری ه باندھای خائن داخلی ب

 .را دنبال می کند) ضد سوسياليستی(ستيزانه  بحران ساختاری سرمايه داری، اھداف عدالت

واقعا موجود در قرن گذشته، در اينجا تصوير مختصر و فشرده ای از  برای درک روشنتر واقعيتھای سوسياليسم

را  پيشنھاد می کنم آن» دمکرات، نو و مدرن«ويژه اتحاد شوروی را ارائه داده و به چپھای ه ب جوامع سوسياليستی،

، »اقدام و عمل«برکت  پس از بازسازی سرمايه داری به» کشورھای مستقل«با اوضاع اسف انگيز امروزی اين 

 که در آنھا نه از کشورھای عقب مانده، ويژه،ه  که ھمچون جوامع سرمايه داری بگوربچوف» شھامت و رھبری«

و کارخانه و کارگر خبری، و بيکاری، بی مسکنی، فقر و  علم و صنعت و تکنولوژی اثری مانده و نه از کار

آنھا تبديل شده است، مقايسه نمايند و پس از آن برنامه و تاکتيکھای مبارزاتی  گرسنگی عمومی به مشخصه اصلی

مانند بيکاری،  داقل برای از ميان برداشتن مشکالت اجتماعینه برای ساختن جامعه عالی تر از آن، ح خود را

مدار ه توسعه و ترقی و فرستادن ماھواره ب(خوابی، اعتياد، تن فروشی و رفع ستم ملی عليه خلقھای غيرحاکم کارتن

بروز نمايند تا معلوم شود چه ھدفی را از اين ھمه تبليغات  )کره زمين و انسان به فضای کيھانی پيشکش

 .کنند و در زير پرچم کدام طبقه اجتماعی سينه می زنند سياليستی دنبال میضدسو

 بر آمده از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر، پس از پيروزی در جنگ ئیحاکميت شورا :و اما آن تصوير فشرده

ری وتامپرا  توانست کشور را به سطح١٩٢٩ تا سال ١٩٢۵و بيرون راندن ارتشھای اشغالگر، از سال  داخلی

آغاز جنگ جھانی دوم، دولت   تا١٩٢٩در فاصله سال . ، سال قبل از جنگ جھانی اول برساند١٩١٣روسيه سال 

 نيمه فئودالی روسيه، يک کشور پيشرفته - داری سرمايه وری نيمهتستی موفق شد در ويرانه ھای امپراسوسيالي

لی، کشور شوراھا در طول ھفتاد سال طور که ب. اقتصادی جھان را بسازد -صنعتی و يکی از دو قدرت سياسی

 حل مشکالت و ناھنجاريھای اجتماعی مثل از ميان برداشتن بيکاری، بی مسکنی، بيسوادی و حيات خود، در زمينه

ھمچنين در عرصه علوم  تأمين شرايط استفاده از امکانات تحصيل، طب، بھداشت و استراحت رايگان برای ھمه و
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 ءفضای کيھانی و فرستادن اولين انسان به فضا ن ماھواره به مدار کره زمين، تسخيرو تکنولوژی مثل فرستادن اولي

اعجازانگيزی نائل شد که در تاريخ بشر، در ھيچ کشور ديگر جھان و در ھيچ  و بسياری ديگر، به دستاوردھای

 . اقتصادی سابقه نداشت و ھنوز ھم ندارد-اجتماعی نظام

ولين حاکميت کارگران و زحمتکشان برای اولين بار در تاريخ بشر، تشکيل ا  انقالب اکتبر تشکيلۀاولين معجز

 :موفق شد حاکميت شوروی برای اولين بار در تاريخ.  روسيه بودتوری کثير الملتشوروی در امپرا کشور اتحاد

اريابی در بعد از بسته شدن اداره ک  .ــ بنيان بيکاری، بزرگترين و جان سخت ترين مشکل اجتماعی را بر اندازد

در . بود که در آن، بيکاری تخلف از قانون محسوب می شد ، اتحاد شوروی يگانه کشور در تاريخ جھان١٩٢٩سال 

ھيچ . ن محسوب می شدنداربط ، اولين متخلف از ھرکسی، دولت و ارگانھای ذی صورت وجود يک نفر بيکار، قبل

ر شغل ييتغ.  اخراج ھيچ کارگر و يا کارمندی را نداشتوجه حق ھيچه کارگاھی، مؤسسه و يا اداره ای ب کارخانه و

  امکان پذير بود؛  کتبی از محل کار جديدۀخواست شخصی و ارائه موافقتنامه و يا محل کار، فقط ب

 طور کامل از ميان بردارد؛ه ــ بيسوادی را ب

 طور بنيادی حل کند؛ه ترين مشکل جوامع بشری را ب ــ مشکل مسکن، مزمن

 کودک و ابتدائی تا آخرين مدارج را رايگان سازد؛ حصيل و تربيت از مھدــ آموزش، ت

و شھرــ فرھنگستانھا را داير کرد و مراکز علمی و تحصيالت عالی را در  ــ سيستم گسترده آکادمی ھای علوم

دولتی  سرعت تأسيس و توسعه بخشد؛ احداث آکادمی شھر سيبری و تأسيس اولين دانشگاهه مانده ب جمھوريھای عقب

 آذربايجان، دو نمونه از آنھاست؛

 اجتماعی و امکانات پزشکی رايگان برای ھمه را بر قرار نمايد؛ ميناتأــ سيستم بيمه، بھداشت، درمان، ت

 گسترده خدمات و کمکھای اولی پزشکی را در سراسر کشور راه اندازی کند؛ ــ شبکه بسيار

ناعادالنه اجتماعی را  ه زندگی انگلی ناشی از روابط و مناسباتمعضل الينحل گدائی، گدا پروری و شيو ۀــ ريش

 کلی از ميان بردارد؛ه ب بخشکاند و ضرورت وجود بنيادھا، انجمنھا و مؤسسات خيريه را

 فحشاء و تن فروشی را بخشکاند؛ ــ ريشه مفاسد اجتماعی از قبيل، اعتياد به مواد مخدر،

  دھد؛ــ اولين ماھواره را در مدار زمين قرار

  بفرستد؛ءفضای کيھانی را تسخير و اولين انسان را به فضا ــ

  بفرستد؛ءوالنتينا تروشکووا را به فضا ــ اولين زن فضانورد،

 دريای خزر حفر کند؛ ــ اولين چاه نفت را در دريای آزاد، در

طور ه رای گروھھای ملی را ب کامل بئیملتھا تا جدا ن سرنوشتيي ملی، حقوق و آزادی ملتھا، حق آزادنه تعۀلأـ مسـ

 نمايد؛ تمام و کامل در قانون اساسی تثبيت

کننده و يا کميته قيمت گذاری را نھادينه  وسيله توليده ن و تثبيت نرخ کاالھا بييــ بازار ملی را تشکيل دھد و نظام تع

 تھا جلوگيری نمايد؛بازار، از بی ثباتی و افزايش دائمی قيم و با قطع دخالت سوداگران و دالالن در امور

اندازی  استراحتگاھھا، نقاھتگاھھا و تفرجگاھھا را برای استراحت، معالجه و تفريح کارگران راه ــ شبکه گسترده

 کند؛

عمومی از قبيل حمل و نقل شھری، استفاده  ــ مسافرتھای ھوائی را برای عموم مردم، قابل دسترس ساخته و خدمات

  نمايد؛ءاجرا يار ارزان رااز آب و فاضالب، برق و گاز بس
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بسياری از پيامدھای ناگوار حوادث ناھنجار  ــ با ساخت و ساز مقاوم و سازماندھی توپخانه قدرتمند ابر پراکنی، بر

ھای سيل آسا، طغيان رودخانه ھا، رانش زمين، بارشھای غيرموسمی  و غيرمنتظره طبيعی، مثل زلزله، بارندگی

  از بروز فجايع انسانی در پی اين قبيل حوادث، جلوگيری کند؛نموده و زيانبار و غيره غلبه

برداشت،  ويژه کشت و آبياری وه گيری از تکنولوژی فوق العاده پيشرفته در کشاورزی و دامداری، ب ــ با بھره

 شرايط توسعه مناطق روستائی را فراھم آورد؛

 ان تبديل شود؛ھواپيما و ھلی کوپتر، به پيشتاز جھ ــ در زمينه ساخت و توليد

 .تاريخ بشر بی سابقه بود ــ و صدھا مورد ديگر که در

مردم اتحاد شوروی در امنيت و آسايش کامل،  دست آمد وه اين ھمه، درسايه اجرای اصول سوسياليسم علمی ب

 آرام و دور از جّو عصبی، کار و ۀخود و فرزندانشان، در جامع درشرايط فارغ از دغدغه و نگرانی از فردای

 شوروی در سايه دولت سوسياليستی خود ھمچنان که در زمينه ھای مختلف علمی و صنعتی مردم. فعاليت می کردند

موسيقی، تئاتر و  دستاوردھای خارق العاداه ای به بشريت عرضه داشتند، در عرصه ھای ھنر و ادبيات، شعر و

  .سينما نيز ماندگارترينھا و جاودانه ھا را خلق کردند

دوستی،  شوروی در سير و سلوک، در صلح و امنيت و رفاه، برادروار در کنار ھم زندگی می کردند؛ ی ھمه خلقھا

نام بدھکار و ه شوروی، پديده ای ب در کل جامعه اتحاد. صه اصلی آنھا بودخبرادری، ھمکاری و تبادل تجربه مش

 شوروی، ھيچ کس در بدترين سيستم سوسياليستی در. بستانکار، مقروض و طلبکار، ھيچگاه موضوعيت نداشت

کودکان از وسيع ترين امکانات بھره می . سوسياليستی پناه و تکيه گاه ھمه بود دولت. حالت بی کس و بی پناه نبود

احتياج نداشت و نيازی  در تمام مملکت ھيچ کودکی کار نمی کرد؛ ھيچ خانواده ای به کار کودک يا کودکانش .بردند

 درصد ٧٠.تبعيض و تمايزی بين زن و مرد نبود گونه ھيچ. راق منع کار کودکان نبودھم به تصويب قوانين پرطمط

ھمه معلوالن، بيماران . انسانی به مقام و موقعيت شغلی او بستگی نداشت حرمت. زنان دارای تحصيالت عالی بودند

  . دولت برخوردار بودندۀ کار، از حمايت ھمه جانبئیفاقد توانا روحی و روانی

 و بسياری ارزشھا و… به شمال و جنوب، فقيرنشين و اعيان نشين تقسيم نمی شدند  مناطق شھرھا، محالت و

 گوربچوفمراسم با شکوه و پر ھزينه ھشتامين سال تولد  آيا فقط ھمين برگزاری گذشته از اينھا،ارزشمندھای ديگر

معنی ُمھر ه ، ب»مت و رھبری اوشھا«، »اقدام و عمل«در لندن و قدردانی از  »شخصيتھای مھم جھان«با شرکت 

سوسياليسم  ناتوانی«و » مدی سوسياليسمآناکار«در مورد » دمکرات«و » مدرن«، »نو«ادعاھای چپھای  ابطال ھمه

افشای نيات ناپاک آنھا در انکار  معنیه و ھمچنين، ب»  به مشکالت و معضالت اجتماعیئیقرن بيستم در پاسخگو

 در تخريب جوامع گوربچوفرھبری ه سرسپرده داخلی ب ی و باندھای خائن وآگاھانه نقش ارتجاع امپرياليست

با عدالت اجتماعی و تحريف مفاھيم » چپھا« خصومت طبقاتی اين گونه ۀنشان سوسياليستی نيست؟ و آيا اين ھمه،

 پويائی و تکامل اجتماعی نيست؟ توسعه و ترقی،

 ١٣٩٠ ارديبھشت ٤

 

  پايان بخش اول

-١b٨%d٨٧%٩%d%f٨%٩d٨٥%٩%d/%٢٠١١/٠٤/٢٤/com.wordpress.١٣٨٤eb://http

/bb٢%c%af٨%d٤%b٨%d%-٨٤%٩d٧%b٨%d٧%a٨%d٨%a٨%d%ab٢%c%  
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  کارگری وھرآزاديخواه بايد بداند که؛ ھرکارگر،فعال  

 

 که بايد درراھش مبارزه کرد است؛ سوسياليسم تنھا آلترناتيوی

 زمانسا به مختصری راجع

 لماناجوانان سوسياليستی ـ کارگری 

کارآموزان، کارگران جوان و  لمان، سازمان خودسازمانيافته ای از دانش آموزان،اجوانان سوسياليستی ـ کارگری  *

 . شانۀصرفنظر از مليت و شناسنام لمان زندگی می کنند،ادانشجويان دختر و پسر است که در 

 .می کنيم  راسيسم مبارزهما برای جھانی فارغ از استثمار و*

 گير باشند بمديران، بلکه انسان ھا تصميم ما برای جھانی مبارزه می کنيم که در آن نه کنسرن ھا و رئيسان و*

 .مبارزه می کنيم سوسياليسم آلترناتيوی است که ما در راھش *

 .يافت از راه اصالح مناسبات موجود نمی توان به اين آلترناتيو دست*

 .رابطه کرد  به اين آلترناتيو بايد با سيستم حاکم، يعنی با کاپيتاليسم قطعبرای نيل *

سوسياليستی ضرورت بی چون و چرا  گسست با سيستم حاکم برای بھسازی شرايط زندگی، برای برقراری جامعه*

 دارد

 .انقالبی جوانان ھستيم ما به ھمين دليل سازمان ضد کاپيتاليستی و*

 !شود ی را دارد، بايد دست به کارر چيزيياگر کسی قصد تغ*

ۀ  ضد طبقهقناعت ورزد، نمی تواند ب اما اگر او به تنھائی مبارزه کند و يا به شرکت در اقدامات خود به خودی *

 حاکم کاری کارساز انجام دھد

 .گيرد دستگاه دولتی بزرگی در اختيار دارد و ھر وقت خواست می تواند آن را به خدمت حاکمۀ طبق*

 حاکم به خوبی سازمان يافته است ۀطبق*

  سازمان بيابيم تا بتوانيم به عمل مشترک و متحد دست زنيم ست که ما ھم بايداز اين رو*

بلکه  متحد گشته ايم، زيرا ما نه به تنھائی،» لماناجوانان سوسياليستی ـ کارگری «سازمان  لمان دراما در سراسر  *

 ١٣٨٤eb://http.com.wordpress/ريم خود را دااھدافمتحد با ھم قصد نيل به 

 فرخنده باد اول ماه می روزجھانی کارگر

 زحمتکشان وکارگران درسرتاسرجھان زنده باد ھمبستگی

  


