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 سوسیالیسم چیست؟ 

 چ د حقیقت ساده درباره سوسیالیسم که شاید کم،ر به آت فکر کرده باشید:

 سوسیالیسم دوست واقعا مالکیت خصوصا است!

چرا که سوسیالیسم خواستار مالکیت عمومی، خواستار کنترل جامعهه رهر وسهاتهل تهولهیه  و 
توزتع است تنها ره اتن دلیل که اتن مطمئن تهرتهن و سهرراسهت تهرتهن  را  مهمهکهن رهرا  
ررخوردار  آحاد جامعه از ملزومات تک زن گی شاتسته است که در طهی آن رهر دهرد رها 
آرامش کامل رتوان  خود و دقط خود، دارغ از ترس ریکار  و گرانی، ر ور از سودپهرسهتهی 

 تک اقلیت انگل رر سرنوشت خود حکم رران . 

 

 سوسیالیسم طرفدار "خانه" و عالئق خانوادگا است؛

چرا که سوسیالیسم داشتن مسکن را منوط ره استطاعت مالی نمیکن . رر درد، چه کهود  و 
چه رزرگسال  رات  از مسکن مناسب ررخوردار راش . تغذته و تامیهن نهیهازرها  تهک کهود  
وظیفه دولت است، و را شراتط کار سوسیالیستی و الغاء اسهتهاهمهار کهار مهزد ، واله تهن از 

 دراغت کادی ررا  لذت رردن از رمنشینی را درزن ان خود ررخوردار میشون .

 

 سوسیالیسم طرحا دگم و ا  پیشا برای جامعه بعدی در آس،ین ندارد؛

چرا که طرح خشک و از پیشی ررا  زن گی شهرون ان نیست، سهوسهیهالهیهسهم جهز  قه رت 
رهر  کشی از دتگران، ریچ چیز دتگر  را از کسی سلب نمیکن . جامعه و انسانها رها چهنهیهن 
نظمی خوشبخت تر رستن  و میتوانن  ر ور از اعمال اراد  اقلیت سودجو رهرا  خهوشهبهخهتهی 

 ریشتر خود را  را  تاز  تر  ریان تش .  

 

 سوسیالیسم طرحا برای کار بیش،ر شاروندات است؛

چرا که سوسیالیسم رر علیه دقر، و ررا  شکوداتی کار و تولی  و خالقیت است؛ سوسیالیهسهم 
را  را رر اتن رموار میکن  که رر درد رر ق ر میتوان ، رر وقت میخوار ، در رر رخش از 

 جامعه که ماتل است  ررا  تعالی خود و جامعه تالش کن ...

 

 

 سوسیالیسم محافظه کار ترین نیروی اج،ماعا بشر است؛ 

چرا که در نق  و دگرگونی کاادات نظم کهن کاپیتالیستی وسواس دارد، پیگیر است،  عهلهلهه 
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رخرج نمی ر ، رو ره گذشته سخت گیر، ریرحم و انتقاملو است و درسهت رهه رهمهیهن دلهیهل 
لوکوموتیو رزرگترتن اعتراض و مبارز  سازمان تادته تارتخ رشر  است که نیرو  اتحهاد، 

 و ریشتر از آن، نیرو  اشتیاق را را دتنامیسم تک انقالب  جلو میران .

 

 سوسیالیسم بر آگاها و دانش اس،وار است

سوسیالیسم عمیق ترتن و رادتکال ترتن اعتراض علیه نظم سرماته دار  را در خود دارد، 
اما پیشردت در ساختن جامعه سوسیالیستی نه رر نارضاتهتهی فهرب  رهلهکهه رهر گها  رها  

 آگارانه و رر دانش استوار است. 

امروز طبقه کارگر اکارتت جامعه را شکل می ر ، ریش از رر وقت دتگر تولی  در جهامهعهه 
را در انحصار خود دارد، از موقعیت خود ناراضی تر از رر زمان دتگر  است، اما ریهچ 
ک ا  ره معنا  نزدتکی ره تک جامعه سوسیالیستی نیست. ره اتن دلیهل کهه عهالو  رهر انهبهان 
سرشار از نارضاتتی  علیه کاپیتالیسم رات  اعتهمهاد رهه طهبهقهه خهود  رهرا  کهنهتهرل جهامهعهه 
رپروران ، از سوسیالیسم و ظردیت را  خود ررا  ررپاتی نهظهم سهوسهیهالهیهسهتهی آگها  شهود. 
دردنا  است که رنوز رم در نماتش را  انتخاراتی از میان انگلها  سرماته آن که رهیهشهتهر 
خون کارگر را مکی   است خود را محق تر می ان  که را  اعتماد کارگران را در فهنه وق 

 را  را  جمع کن . 

**** 

 

تحت نظا  کاپیتالیستی ریچگونه مرز تا استان ارد مشخصی ررا  سهم کارگهر از رهروت و 
امکانات جامعه وجود ن ارد. قاع   افلی رمان  منطق ررد  دار  است: رر  چه کهارگهران 
ریشتر و رهتر تولی  میکنن ، خود دقیرتر و محرو  تر میشون . تک درزن  خهانهواد  کهارگهر  
رسرعت میفهم  که قانون ریشتر از رر چیز دتگر در جامعه طبقاتی است و طبقه حاکمه رهم 
ارگانها  قانونگذار  را در اختیار دارد، و رم ارگانها  تفسیر قانون، و رهم خهود مهرجهع 
تعیین و اعمال ملازات را است.  کاپیتالیستها  ررد  دار عمال ریچ حق و ادعاتی را رهرا  
کارگر ررسمیت نمیشناسن . رر وقت دلشان رخوار  و رر وقت منادعشان حکم کن ، در تهک 
قانون مال آب خوردن،  ف را رزار را دست جمعی اخراج میکنن ، از خه مهات اجهتهمهاعهی 

 محرو  میسازن ، و فن وقها  رازنشستگی را مورد دستبرد قرار می رن . 

را انصهاب ” وقتی رم که اعتراض کارگران اوج میگیرد رمیشه سر و کله تک نماتن    کمی 
رورژوا  در تنگنا  روزگار پی ا میشود، او ررا  کارگران داته مههررهان تهر از مهادر “   تر

تشرتف دارن ، او کمتر ارل حرب است و ررنمودرا  عملی دارد: او از کارگر مهیهخهواره  
ساکت و مطیع در انتظار مزاج رهتر طبقه حاکم رنشین  تا را رشو  سر و تهه مهاجهرا را رهم 

 ریاورد.  
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**** 

در مقارل ریوال  سرماته، سوسیالیسم ره معنا  خلع ت  کامل طبقه حاکم از رهمهه داراتهی و 
رمه ارزاررا  توطئه، تنها تکیه گا  قارل اعتماد طبقه کارگهر مهیهتهوانه  رهاشه . رهرا  طهبهقهه 
کارگر سوسیالیسم، ر ب او و نقشه را  است؛ سوسیالیسم، حزب او و روش و آتین مهبهارز  

 است؛ آگاری و اعمال اراد  سوسیالیستی تلسم  پیروز  است. 

**** 

 

 هدف ا  سوسیالیسم چیست؟ 

ر ب سوسیالیسم تحوالتی است که در رمان ق   اول ررا  رر کارگر  ارزش کهامهل آنهچهه 
 نیرو  کارش تولی  می کن  را ره او ررمیگردان . 

جزئیات روش راتی که قرار است اتن ر ب ره انلا  ررس ، نمیتوان  از رم اکهنهون رها دقهت 
روشن گردد.  ق   را  تک جنبش رزرگ رر متن تغییر مستمر شراتط عینی نهه قهارهل پهیهش 
رینی است و نه لزومی ره دلمشغولی ره ح س و گمان دارد.  نظا  سرماته دار  رهر مهبهنها  
روارط کارمزد ، امروز رمان چیز  نیست که دتروز رود و دردا رمان چیز  نخوار  رهود 
که امروز است. ره رمین دلیل تاکتیک را  جنبش سوسیالیستی ررا  ررآورد  کردن شراتط 

را  عملی استنتاج خوار   ج ت  متفاوت است و جزئیات ج ت   ق   را  پیش رو از مصاب
ش . اما در  اتن مسیر تک چیز تغییر نخوار  کرد: "نیرو  کار تما  رهروت را تهولهیه  مهی 
کن : رروت متعلق ره تولی کنن   آن است." اتن رسته افلی  سوسیالیسم است و نهقهطهه نهو  

 تیز  تبلیغات سوسیالیستی را تشکیل می ر .

 

**** 

 

سوسیالیسم رر اتن ات   استوار نیست که گوتا سوسیالیست را رهتر از ادهراد دتهگهر رسهتهنه . 
سوسیالیسم تک نهضت ررا  تغییر و افالح ادکار و روش زن گهی آحهاد جهامهعهه نهیهسهت. 
سوسیالیسم انسانها را محصول شراتط اجتماعی و اقتصاد  آنها می ان  و دلسهفهه مهبهارزاتهی 
آن رر رو  متح  کردن و تالش ررا  چار  جوتی مشتر  کهارگهران و مهرد  زحهمهتهکهش 

 متمرکز است. 

انسانها  را قرار گردتن در مناسبات رهتر و عادالنه را شرارت ریگانه ان ؛ رر درد در احاطهه 
مهررانی خانواد   تک شهرون  خوب از کار در میات ؛ و رر عکس رمین درد  در احاطه تبه 

 کاران شخصیت و ردتار دتگر  را رخود میگیرد.

تک درد کارگر در روارط کار  متکی رر مزد عادالنه شخص کامهال مهتهفهاوتهی نسهبهت رهه  
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 رمان کارگر در منگنه استامار و کارمزد  است. 

 

**** 

رقارت در کاپیتالیسم مانن  رقارت در راز  پوکر است. کسی که طوالنی تر دوا  مهیهاورد و 
وسع رلوب را  سنگین قیمت ریشتر  دارد رهرنه   اسهت و جهیهب رهقهیهه را خهالهی مهیهکهنه . 

رواداران کنترل رقارت، کودکانی رستن  را چشم گرتان از ررن   میز پوکر چشهم پهوشهی از 
چن  اسکناس را میطلبن . سوسیالیستها نه رهاز  و نهه رهرنه  ، رهیهچهکه ا   را رهه رسهمهیهت 

 نمیشناسن . رمه پول قمار رات  ره آنها رازگردان   شود.    

**** 

 

 اولی: تک دالر تو جیبت دار  ره من قرض ر  ؟

 دومی: ررا  چی میخواری؟

 اولی: می خوارم آن را ره آن درد دقیر ر رم

 دومی: سخاوت تو راعث میشه ته روزي تو دردسر ریفتي!  

 

آتا تا ره حال ره ذرن شما خطور کرد  است که نیکوکاران رهزرگ جهههان رها رهخهشهش پهول 
 دتگران است که ررا  خودشان شهرت  و نیکنامی دست و پا میکنن ؟

اتنلا تک میلیونر پیش من اتستاد . حتما شنی   ا   که مرد  میگهن اون تهک مهیهلهیهون دالر 
 ارزش دار  . راور نکن.

ریچکس حاضر نمیشه تک میلیون دالر ررا  اتن درد  ر ر . منظور اتن است کهه او  تهک 
 میلیون دالر رروت و داراتی  دار .

 

 رگذارت  رپرسیم چطور و از کلا آتا تک نفر می توان  تک میلیون دالر درآم  داشته راش ؟ 

رله، را تک حساب سرانگشتی، اگر او رر روز در سال، رفته را و حتی رمه  تهکهشهنهبهه رها 
کار کن ، نزدتک ره سیص  سال و معادل د  دالر در روز  ررا  اتن کهار الز  اسهت و رهه 

 شرط آنکه ررگز حتی تک سنت از اتن پول فرب غذا و تا ریچ نیاز دتگر  نشود. 

در حال حاضر ره ن رت تک شغل تولی    در جههان وجهود دارد کهه در آن تهک کهارگهر 
رتوان  ریش از د  دالر در روز درآم  داشته راش . اما تک مهیهلهیهون دالر رهرا  تهک تهولهیه  
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کنن  ، تک درد را امتیازات قانونی ررا  چاپی ن کار و زحهمهت دتهگهران، افهال رقهم قهارهل 
توجهی نیست. رطور معمول در حال حاضر از حافل کار تک ساعهت کهارگهر رهه ارزش 
واقعی پنج دالر، دقط دو دالر دستمزد عات  اتن کارگر میهشهود. سهه دالر مهارهقهی رهه جهیهب 
کاردرما میرود. میلیونر ما را رزار کارگردر عرض دو سال ره مبله  دلهخهوا  خهود رسهیه   
است. رات  چن  تفاوت کوچک دتگر را رم در نظر گردت. میلیونر ما الز  نهیهسهت دسهت رهه 
سیا  و سفی  رزن ، افال الز  نیست حتی تکبار رنگ و رخسهار کهارگهررها را دته   رهاشه ، 
الز  نیست در دزد  روزانه خود از دستمزد و زحمت کارگررا خم ره اررو ریاورد چرا که 
اتن خ مات را ماموران دولتی را کمال میل رعه   میگیرنه ؛ و رهالخهر  اتشهان الز  نهیهسهت 
زحمت و رنج و محرومیت پس ان از رخود ر رن . مادا  که اتشان در قاتق را  تفرتحهی در 
حال خوشگذرانی رستن ، رهر  رانکی تاز  پول ریشتر  را از رهر  قرض رهمهان کهارگهررها 

 نصیب حساب رانکی اتشان میکن .

و تنها چیز مهم قارل اعتنا از زن گی میلیونر ما،  راته  از سهخهاوتهمهنه   سهاالنهه در اره ا  
مق ار  از سودرا  "راد آورد " ره کتارخانه شهر کفت. اتن سخاوتمن   را تشوتق و ستاتهش 

 رسانه را و البته را خفیف را  مالیاتی ر ون اجر راقی نمیمان .        

 

امورات خیرته، رر چه میگذرد مبال  نلومی و ریهشهتهر و رهیهشهتهر  را رهخهود اخهتهصها  
می ر ، جا ررا  سرماته داران و شرکت را  ر نا  تر  آررو میخرد و در رار   قهررهانهی و 
ملر  دروغها  رزرگتر  را ر ست می ر . رخش مهمی از امورات خهیهرتهه تهوسهط دولهت 
ادار  میشود. در تک اق ا  نفرت انگیز رلا  اتنکه حهقهوق کهارگهر در زمهیهنهه دسهتهمهزد و 
ریکار  در دستور قرار رگیرد، کارگران ره نوانخانه را حواله میشون  و در تک چشهم رهههم 
زدن رروتمن انی که از محرومیت کارگران رهر  ررد  ان  ره مااره درشتگان  جلو  فهحهنهه 
ظارر میشود. طنز تلخ آنلاست که در اتن معرکه خبیث ترتن سارقان، رهترتن نهیهکهوکهاران 

 قلم اد میشون .

شیکاگو  شهر کوچکی است اما از رروتمن ان نیهکهو کهار مشهههور اره ا کهم نهیهاورد  اسهت، 
"مردانی که شیکاگو را ساختن " شهرت و احتر  زتاد  را ررا  آنههها دهرارهم آورد  اسهت. 
اما اتن شیکاگو است که از تک مشت اسکناس و تک مشت آرن پار  در چهار دتوار  تک 
کارخانه،  رروت عظیم و میلیونها دالر رروت ساخته است. اتهن شهههر در مهیهان کهارگهران 
رنلور و در رم کوری   در حال خفه ش ن است. اتن شهر نه دقط را کارخانه خارج از شهههر 
رلکه را محالت دقیر، ریخانمانها، خیل ریکاران، میخانهه رها  ارزان، رها رهازداشهتهگها  رها  
کایف، را پرسه  ولگردان در میان زراله را نیز  "ساخته" ش   است. جمعیت افلی شهر را 
کارگران کارخانه را  ج ت  تشکیل می رن  که عالرغم شانزد  ساعهت کهار روزانهه، وسهع 
تامین نان و کر  را ن ارن . ر رختی انسانی شیکاگو غیرقارل گهفهتهن اسهت. اتهن شهههر الهبهتهه 
میلیونررا  ج ت   را خلق کرد  است.اما آنچه مسلم است شیکاگو ره ون دزدان مهیهلهیهونهر، 

 ر ون نماتشها  دروغین و چرکین نیکوکارانه رمراتب سررلن ، سالم تر و شادتر میبود. 

 متون تبلیغی -سوسیالیسم و سوسیالیستها  



 8صفحه   

در شیکاگو  سوسیالیست ریچ نیکوکاري وجود نخوار  داشت. رر کس رشردوست خهودش 
 میشود، 

ره جا  اتنکه اجاز  درن  از جیب خودشان ر زدن  و رخش ناچیز  از پول دزد  را اتهنهبهار 
 را منت رازگردانن ، مرد  مستقیما از پول خود و از جیب خود خرج میکنن .

 
**** 

کارگر چشم ررا  دستمزد خود، ملبور است را سوت کارخانه در محل و پها  ارهزار تهولهیه  
حاضر راش ، در غیر اتنصورت از تولی  خبر  نخوار  رود. او رهاته  رهر سهاعهت و ره ون 
وقفه تولی  را ر اتت کن  و محصول کار خود را تحوتهل دره . رهرا  سهرمهاتهه دار شهراتهط 
متفاوت است، چرخ تولی  میتوان  ره گردش خود ادامه در  ره ون آنهکهه او حهتهی پهاتهش رهه 
کارخانه ادتاد  راش . او میتوان  در رختخهواب رهاشه ، اقهیهانهوسههها دورتهر وقهت خهود را رها 
ریکارگی فرب نمات  و رمزمان تولی  محصوالت کماکان سود مورد انتظار را رر جها کهه 

 راش  ره حساب رانکی او روانه کن . 

کاپیتالیست ما تک زائ   در مسیر تولی  ریش نیست. در عوض او ره درتهاتهی از اته   رها و  
ارزار نبوغ آسا نیاز دارد که کارگر را ره رضاتت و تسلیم ره شهراتهط کهار و زنه گهی خهود 
وادار سازد.  کارگر میتوان  ره جوتباررا  شیر و عسل، ره رم می را تما  درشتهگهان رهفهت 
آسمان  شکم خود را فارون رزن ،  ره شرط آنکه ری ع التی آشهکهار و زمهخهت امهروز را 
تحمل کن ؛ کارگر میتوان  ناراضی راش ، عضو رر تعه اد اتهحهادتهه کهارگهر  شهود، رشهرط 
آنکه ره ریمه را  رازنشستگی و ریکار  و اتا  ریمار  رضاتت در ، و البته سهم ریمه خهود 
را رموقع رپردازد. کارگر حق دارد ره افالت دیلسودانه کار سر ره دهلهک رهردارد  رهه اتهن 

 شرط که در تولی  ره وظیفه شناسی ساد  لوحانه ادامه در . 

شنی   ات  که مخالفین لیبرال از ما سوسیالیستها اتراد میگیرن  که در تبلیغات خود در زمیهنهه 
مبارز  طبقاتی خشن  و ادراطی عمل میکنیم.   منتق تن مها ارهراز ته سهف مهی کهنهنه  ، مهی 
گوتن : "شما نمی توانی  مگس را را را سرکه رگیرت ." آنها ما را ره استفاد  از "کهوز  رها  

 عسل"  پیامها  "ررادر  ملی" تشوتق میکنن . 

اما ما مگس شکار نمیکنیم. ما را حشرات کار   ن ارتهم. مها در مهبهارز  طهبهقهاتهی از تهک 
طرب را  کفتارراتی  سر و کار دارتم  که نه ره شکر و نه ره سرکه، ریچ عالقه ا  ن ارنه .  
لذت آنها خون انسان آمیخته را  رو  عرق است؛  و از طرب دتگر کارگران رستنه  کهه از 

 شکار ریرحمانه سرماته جانشان ره لب رسی   است.

**** 

آتا غارت و چپاول رمان اموال و مالکیت است؟  آتا رر کس فاحب آن چیز  است کهه از 
 کس دتگر دزدت   است؟
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پس چگونه است که تک اقلیت کوچک در جامعه حافل کار و تولی  رخش رزرگ کهار کهن 
جمعیت را ره تغما میبرن ؟  چگونه است کسانی مالک امال  رستن  ر ون آنکه تولی  کهنهنه   

آن امال  راشن ؟ اتن امال  و اموال تنها را زور میتوان  در تصاحب فاحبان دعلی راش  و 
دلسفه ارتش و سرکوب و زن انها دقیقا ررا  حفاظت از دزدان  و زورگهوتهی آنههها نهاشهی 

 میشود.

**** 

ریچ دقت کرد  ات  که ررد  دار  م رن از را  کارمزد  رسیار پهر سهودتهر از رهرد  دار  
 عه   ق تم است؟

دلیل افلی آنلاست که ررا  ررد  داران "استخ ا " تک ررد  رسیار رها فهردهه تهر از آن  
است که فاحب ررد  راش . تک ارراب رهتر است که فاحب مهاشهیهن رها، ارهزار تهولهیه  و 
زمین راش  تا فاحب خود کارگران. رمه رنر اررارهان جه ته  در آن خهالهفهه مهیهشهود کهه 
دستمزدرا از ح  نیازرا  پاته کارگران دراتر نرود. در تک کال  رمه چیز ره منهطهق شهکهم 
را  گرسنه سپرد  ش   است.  تک کارگر رات  گرسنه رمان  ، از آن مهمهتهر، رهیهچ وقهت از 
رراس تامین زن گی درفت دراغت نیار ؛ تک کارگر رات  ره انه  ره ون   اررهاب او دتهگهر 
کسی نیست، ره رر رالتی میتوان  دچار شود، و قبل از رر چیز و رر کهس قهانهون و دولهت 

 است که شرتانها  زن گی را تکی پس از دتگر  رر رو  او میبن ن .

در دافله دو عصر از توحش و ررررتت رهر  کشی از انسان، زنلیر و شالق و ارراب  رهه 
جا  خود راقی است،  تنها چیز  که تغییر کرد  فف لشهکهر  از مهلهیهزگهوتهان و کهاسهه 

 لیسان است  که در ت او  اتن نظم تکه نان محقرشان علالتا در روغن است.

**** 

 

تک مبل  مذربی در تبلیغات ض  سوسیالیستی خود پرسی   که   سازمان ری کار در جهامهعهه 
سوسیالیستی چطور خوارن  رود؟ را انها که افال حاضر ره کارکردن نبهاشهنه  چهه ردهتهار  

 خوار  ش ؟

قبل از رر چیز رهتر است اتن مبل  مذربی تکلیف خود را را روش مهعهمهول کهاپهیهتهالهیهسهتههها  
روشن میکرد.  جلو  چشم اتشان نان مرد  ره گرو گردته میهشهود، تها شهکهم رها  گهرسهنهه 
مرد  را وادار ره کار کن . رر کس رم  که تن ره کار ن اد، ره جهنم! "رنا تصهمهیهم خهود" از 

 گرسنگی رمیرد. 

اما ما سوسیالیست را مرد  را وادار ره کار نخواریم کرد. مشهکهل مهرد  کهار و کهارکهردن  
نیست، مشکل مرد  ریگار  و رردگی رسهمهی اسهت، مشهکهل انسهانههها گهلهه رهزرگ  مهفهت 
خورراتی است که از جمله مبلغین مذربی دست ره سیا  و سفی  نزد  گردن کلهفهت مهیهکهنهنه . 
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جامعه سوسیالیستی ره رر کس اجاز  خوار  داد رر چق ر که میتوان  و رر کار  را از آن 
لذت میبرد، در کار اجتماعی سهمی را رعه   رگیرد. را قطع رهر  کشی و سودجوتی مهیهزان 

 کار  که رات  فورت رگیرد دست کم ره نصف کارش خوار  تادت. 

**** 

 

"وطن دروش" تک اتها  سنگین است که در مفاریم مختلف رکار ررد  میشود. رنظر میهرسه  

که خیانت ره منادع و مصالح مرد ، مشخص ترتن تعرتف اسهت کهه از اتهن اتههها  مهیهشهود 
ر ست داد. نمونه را  آن مقامات ادار  رستن  که اموال عمومهی را در را  مهنهادهع دهرد  

 خود و شرکا  خود مورد سوء استفاد  و تا در اختیار ریگانگان قرار داد  ان .

رات  تک شوخی رزرگ در کار راش ، چرا که  کل نظم کاپهیهتهالهیهسهتهی رهر اسهاس "خهیهانهت" 

استوار است. دولت و مللس و کهل سهاخهتهار حهکهومهت تهک سهازمهان مهخهوب و آشهکهارا 
تبهکارانه رستن  که اموال و داراتی، زمیهن و کهورههها و جهنهگهل رها، را  رها و مهنهازل و 
کارخانه را را در ازا  پول و پاداش مارانه در خ مت سود تک ع   گانگستر مادیا مسهلهک 
"میفروشن ". در پرون   اتن "وطن دروشان" رات  خ مات از "ستون پنلم" را اضهادهه کهرد 

که رهترتن درزن ان "وطن" را چشم و گوش رسته ره اردوگا  را  کار دشمن مهیهفهرسهتهنه  و 
در للنزار پستی مفرط خوتش، زنان شرتف ترتن مردمان را رهه کهور سهو  چهراغ رهرق 
خیارانها حوله می رن  تا نان خود را در رم آغوشی را زراله را و روسها  ررز  "دشمن" رهه 

 کف ریاورن . 

 

درس اول مبارز  طبقاتی توسط سوسیالیستها از آنلا شروع میشود که  وطن مشهتهرکهی در 
میان نیست. رالدافله رات  اضاده کرد دشمنی سرماته را طبقه کارگر رر سر رر ذر  نهاچهیهز 
از منادع خود از رمه لشکر کشی را  تارتخ را ریگانگان خونین تر و ریهرحهمهانهه تهر اسهت.  
در مقارل، سوسیالیستها جنگ "وطن" را کسی ن ارن ، اما دشمنی عمیق و سازش ناپذتر آنها 

را رهر  کشی و امتیاز انگل وار است. ما در اوج پیروز  انقالب کارگر ، کسی از طهبهقهه 
رورژوا را از وجود وطن محرو  نخواریم کرد، میتوانن  اطمینان داشته راشن  که رهمهه کهو  
را و جنگل را و تما  معادن و کارخانه را، آغوش سرزمین مادر  رر رو  آنها راز خوار  

 رود تا را تکیه ره کار خود شرادت را لمس نماتن . 

**** 
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