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 ئاسۆ شابان   

٢٠٠٦ / ٠١ / ٢٥  
       
 
 
ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست ، ڕکخراوکی نونه ته وه ییه ، له سه ر ئاستکی بای سه رتاسه ری کاره کانی ده باته 

و بزووتنه وه یه کی ئازادیخواز و ڕزگاریخوازی گه النه وه له پشه وه و خه بات ده کات ، هاوکات په یوه سته به هه مو
پناو باده ست  بوونی  به هره مه ندی  ژیانکی  شایسته  به  مرۆڤایه تی ، خه بات ده کات دژی جه نگ  ،  ڕاسیزم ، 

.   فه رهه نگکدابت   سه رمایه داری  ،  گۆبایزم   و   هه رشوازکی   تری   چه وساندنه وه  له ژر  هه رناوو  
خه بات ده کات  له  پناو  کۆمه یه تی کردنه وه ی ژیانکی هاوبه شی سه رتاسه ری هه مه ڕه نگدا له پناو بنیادنانی 

            ..                                                                                                           سۆسیالیزمدا  
 هنده ی مژووی  مرۆڤایه تی هه یه ، هنده ی ئستا سه رمایه  دارو سه رمایه ی هه ئاوساوو که ه که کراوی نه بوه ، 

 وه یدایه ،  گه ر هنده ی له خزمه ت چه وساندنهبه م ئه م سه رمایه یه له خزمه تی زۆرینه ی مرۆڤایه تیدا نه خراوه ته
 نه خۆشی و هه ژاری ده هنده ی جه نگ مرۆی له نیو بردوه و ده بات ، بکاری و جه نگ ده ستی ئه مرۆکه له جیھاندا

ناوه ته گه ردنی مرۆڤایه تی و تاسانیوه تی ، شه ڕی نوان کلتوره کان و الیه نه ئاینی و مه زهه بیه کان له قووڵ 
ستاش ب چاره سه ر ماونه ته وه ، سه رکوتکرندو بوونه وه  دایه ، کشه  نه ته وه ییه کان له هه ندێ ووتدا تا ئ

پشلکردنی ئازادیه  سیاسیه کان به  شوه یه کی به رچاو ده بینرن و پیاده ده کرن ، ئه مرۆکه سه رمایه داری 
جیھانی ڕه وتکی ته واو داڕژراوو چنراوی هه یه له پناو ده سه تی ڕه های خۆیداو بۆ ئه مه ش سوپا 

 کانیان گه وره ترو به هز تر ده که ن و هه ر ڕۆژه ی له  ژر ناوو بیانویه کدا هه ڕه شه له نه یاره کانی خۆیان سه ربازیه
و بزووتنه وه ڕزگاریخوازه کان ده که ن ، له  به رامبه ر ئه مانیشدا  پویسته هزی بزووتنه وه  سه رتاسه ریه کانی 

نی ، دژی کۆۆنیاڵ کردن و داگیرکردن ، دژی شه ڕو ڕه گه زپه رستی ، جیھان ، له پناو ئازادی و ڕزگاری نیشتیما
دژی ده سه تی ڕه های سه رمایه داری ، هاووپشت و هاوده نگ به بزووتنه وه سۆسیالیسته کان له یه ك به ره ی 

ه ری جیھانی جیھانیدا یه کگرتوو هاوخه بات بن ، ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست وه ك بزووتنه وه یه کی سه رتاس
هه میشه له پناو یه کخستن و ڕابه رایه تی ئه م بزووتنه وه یه دا هاوخه بات و هاوده نگه ، بۆ ئه مه ش کاری ته واو 

 خه باتی ا ، له پناو دنیایه کی باشتردا جدی و ئاماده کاری باشی بۆ خه مندوه ، هاوپچ له گه ڵ ڕکخراوه کانی ترد
زکردوه ، ڕخراوه کانی ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست هاوخه بات و هاو ئامانج له  کاری هاوبه شی بانگه وا



سه رتاسه ری جیھاندا خۆیان ڕکده خه ن وبنکه کانیان زیاترو به رفراوانتر ده که ن ، شۆڕش به  تاقه  ڕگه  یه کی 
نایه نه وه ، خه باتی ) ه مانتاریدا په رل( و کاری ) ڕیفۆڕم سازی ( خه باتی سیاسی خۆیان ده زانن و له گه ڵ کاری 

ڕاسته وخۆیان دژی ده سه ته ، دژی داموده زگاکانی ده سه ته که  له پناو خزمه ت به مانه وه و زیاتر ڕه ها کردنی 
ش ده سه تی ئه واندا کارده کات ، کرکاران به هزی بنه  ڕه تی به رهه م هنان پناسه ده که ن و هه رده بت ئه وانی

  .            سبه ی ڕۆژ خاوه ن ده سه تی ڕه ها بن له شوراکانیانداو به هره مه ند بن له سه روه ت و سامانی خۆیان   
ندا ، بانگه وازی سه رجه م کرکاران ده کات له سه ندیکا کرکاریه کانی خۆیاندا  له پناو خۆرکخستنی کرکارا

کخراکخۆیان ئاماده و ڕه  کان ، بۆ ئه م مه به سته ش خراوکه ن و ڕازراوکه ن له لیبوی ڕیزه کانی خۆیان پار
خۆئاماده کاری له پناو په ره  پدانی هووشیاری سیاسی نو ڕیزه کانی ئه وان ، ئاماژه به به شداربوونی جدی 

 بۆ ئاینده و ده سه تی کرکاران ده کات له  هه ر هه وستك و ڕووداوکی سیاسیدا که مه  ترسی ڕاسته وخۆی هه یه
سیاسی ئه وان له پاشه ڕۆشدا و وه مده رکی سه رسه خت بن به هه ر گؤڕانکاریه کی ئابوری یان سیاسی ناوه وه و 
ده ره وه ی ووت که ده بته هۆی تکشکاندن و پاشه کشه ی هزی ئه وان له سه رتاسه ری جیھاندا ، وه کرکارانی 

ه ر ئه وه گۆش بکرن که هه مویان پکه وه له ڕووداوه کاندا خاوه ن هه وست و خاوه ن سه رتاسه ری جیھان له س
                                               .                                                                           بیاربن   
، ته نھا به م ) ڕشه شۆ( یه کانی ئمه ده کات ته  نھا  ڕه تی کشه چینایه تڕانکاریه کیش که چاره سه ری بنهباشترین گۆ

ڕگه یه ئمه ده توانین داموده زگاکانی سه رمایه داری له ڕیشه وه هه کشین و کۆمه گایه کی نوێ بنیاد بنین که 
                                                .                        کرکاران خۆیان خاوه نی ده سه تی ڕه ها بن تیایدا  

دژی هه ر جۆره چه وسانه وه یه ك ده وه ستنه وه که ده بته هۆی جیاکاری و دروستکردنی شوه یه ك له ڕاسیزم ، 
دژی هه ر جۆره سیاسه تك خه بات ده که ن که ده بته هۆی پکدادانی نو گروپ و کلتووره جیاوازه کان له پناو 

ه مه یه کی سیاسیدا بۆ به دیھنانی شوه یه کی نوێ له ده سه ت و شوه یه کی نوێ له هه وه شاندنه وه ی ڕیزه کانی گ
.                                           نو کرکاران ، له ژر ناوی کلتوورو ڕه نگ و دین و جیاکاری که سایه تیدا   

 یه ك دژی سه رمایه داری به گشتی خه بات ده کات ، به م ده بت ئه وه مان له بیر    جگه  له وه ی که بزووتنه وه
 کاردا و ڕاسته وخۆ له ڕووی خاوه ن کاره کاندا ، گرنگیه کی ینه چت که خه باتی ڕؤژانه مان له شونه کان

                                          .       ڕاسته وخۆو زیندووی هه یه بۆ بر ه و به به هز بوونی ئه م بزووتنه وه یه  
ئمه ده مانه وت له  نو ڕیزه کانی کرکاراندا ، له بزووتنه وه جه ماوه ریه کاندا ، له نو سه ندیکا کرکاریه کاندا ، 

ریه له ه داڕشك که ئه م دنیای سه رمایڕشه ی خۆمان بکه ین ، شۆڕاگه یاندندا ، بانگه وای ئه م شۆله نو ده زگاکانی 
 دا  ) ٢٠( ڕشگریه ی که له سه ده ی  مان ببینه خاوه نی ئه و بیروڕا شۆڕی ن ، هه مووڕیشه وه هه کشت و له گۆ

په یه ویان ده کردو خه باتیان بۆ ده کرد ، له پناو ) لینین ، ترۆتسکی ، ڕۆزا لوکسمبۆرگ ( ڕابه ڕانکی وه ك 
و ئازادیه کدا که شایسته بت به مرۆڤایه تی ، خه بات کردنه له پناو جیھانکی به دیھنانی سۆسیالیزمدا ، له پنا

.                                                                                                                             باشتردا  
ا ، سه ده یه ك که که متر خوناوی تر نیه له  سه ده کانی ڕابردوو ، ، جه نگ و برسیه تی بۆ ئمه هن )  ٢١( سه ده ی 

 ش خه سه تی سرووشتی سه رمایه داری له وپه ڕی هزیدایه و خۆی ڕكده خات و شه رده کات ، که  ئه مه
ت  ، داگیرکردن و کۆۆنیاڵ کردنی ووتان ، وه ك سه ده کانی ڕابردوو سته م نیه و چۆنیان بوسه رمایه  داریه

هرش ده به ن و چۆنیان بوت ووتان خاپوور ده که ن ، ئه مه له به ر چاوی هه مووان ڕۆشنه و شاراوه نیه ، 
هۆکاری ئه م ملھووڕیه ی سه رمایه داری جیھانی له م سه ده یه دا ، خۆڕکنه خستن و ئاماده نه بوونی 

ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیسته ئه م خاه ی به باشی ڕکخراوبونکی جیھانیه له  به رامبه ر ئه م هزه دا ، هه رچی 
ڕه چاو کردوه و له هه وڵ و کۆی ئه وه دایه ئه م ڕکخراوبونه جیھانیه له خۆ بگرت ، به پشتیوانی سه رجه م 

    .                                        بزووتنه وه سۆسیالیست و ئازادی خوازو ڕزگاری خوازه کانی تری جیھان   
                                         



 ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست تا ئستا توانیوتی له زۆر له ووته کانی جیھان بنکه و ڕکخراوه کانی خۆی به رته 
پشه وه و گه شه ی پبدات و به رفراوانتری کات ، بۆ ئه م مه به سته ش هه میشه کۆڕو کۆمه ڵ و خۆپیشاندان و 

.               یمینارو چاالکیه کانی خۆی به  به رده وامی ده باته ڕوه و هاووپچ و هاووخه باتی ده کات به یه کتر  س
لره دا ناوو ناونیشانی هه ندك له و ڕکخراوانه ده ست نیشان ده که ین به مه به ستی زیاتر که ک وه رگرتن و 

:                                                                        کانیانه وه   زانیاری زیاتر له باره ی خه بات و چاالکیه
  

 
      www.istendency.net          تن دن سی   
  www.iso.org.au           iso@iso.org.au ئوسترایا      
  www.revolutas.org  revolutas@revolutas.org به ڕازیل      
  www.socialist.ca iscanada@on.aibn.com که نه دا       
  www.workersdemocracy.net  wd@workersdemocracy.net قبرس       
  www.socialister.dk  intsoc@socialister.dk دانیمارک     
  www.linksruck.de  info@linksruck.de ئه مانیا      
  www.sosialistiliitto.org  info@sosialistiliitto.org فنله ندا      
 www.socialismeparenbas.org contact@socialismeparenbas.org فه ره نسا     
 <Isozim2004@yahoo.com/a مه په ریان له م کاته دا نیه           غانا        
  users.otenet.gr/~sek  sek@otenet.gr یۆنان       

گه وره_به ریتانیای  www.swp.org.uk  enquiries@swp.org.uk  
باکوور_ئرله ندای  www.niswp.tk  niswp@yahoo.co.uk  
باشوور_ئرله ندای  www.swp.ie  swp@clubi.ie  

  www.dalbasso.cjb.net dalbasso@hotmail.com ئیتالیا        
  arts.anu.edu.au/suara  suarasosialis@hotmail.com مالیزیا       
  www.socialist-worker.org  socialist-worker@pl.net نیوزله ندا     
  www.angelfire.com/in/isno/  sarbeide@online.no نه رویج       
www.linkswende.org  linkswende@linkswende.org ئۆستن ڕایك    
  www.pd.w.pl pracdem@go2.pl پؤۆنیا       
  www.enlucha.org  info@enlucha.org ئیسپانیا       

د       تایالن   ugiles@chula.ac.th مه په ڕیان له م کاته دا نیه           
www.geocities.com/capitolhill/803 چیك       

9/  
socsol@email.cz  

  www.antikapitalist.net  posta@antikapitalist.net تورکیا      
  www.elmundoalreves.org  ir@adinet.com.uy ئۆڕۆگوای    
  www.voiceoftheturtle.org/iso/  isozim@hotmail.com زمبابۆی     

باشوور_ئه فه ریقای ه په ڕیان له م کاته دا نیه           م   keepleft@ananzi.co.za  
باشوور _کۆریای  alltogether.or.kr  atgmail@nate.com  

  gnistan@another-world.com مه په ڕیان له م کاته دا نیه            سوید        
www.internationalesocialisten.org هۆه ندا       info@internationalesocialisten.org 



  arts.anu.edu.au/suarsos  suarsos@alphalink.com.au ئیندۆنیسیا     
 www.socialister.dk   isu@socialister.dk/is-e.htm دانیمارک     

                                             
 www.internationalesozialisten.de  christoph@brincken.com ئه مانیا       
 www.socialister.dk/is-e.htm isu@socialister.dk     دانیمارك     
 .www.internationalsocialist.org contact@internationalsocialist.org ئه مه ریکا     
 /www.geocities.com/CapitolHill/Lobb پۆرتۆ ڕیکۆ   

2216/ 
organizacion_socialista_internacional 
@hotmail.com 

 www.redflag.org.uk website@redflag.org.uk        سکۆتله ندا     
 .www.intsos.no intsos@intsos.no        نه رویج       
  www.socialistvoice.org        به ریتانیا      
   
 

یالیستی ئه و ووته ی که تۆی لده ژیت و ناوی له و ئینته رناسیۆنالی سۆسئه گه ر هاتوو پویستت به زانیاری هه بوو له باره ی 
لیسته ی سه ره وه دا نه هاتبوو ، ده توانیت به  نامه یه ك په یوه ندی بکه یت به م ئه درسه وه و له و باره یه وه زانیاری ته واو وه رگریت  
 : 

www.swp.org.uk  


