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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

  
   Von Lucas Zeise لوکاس سايزی: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
  ٢٠١٧ جوالی ١١

  "G 20"عليه اعتراض منطقی 
  

  
ًمی کنند، ليکن اکثرا ) تعقيب(با وجود اين که عالقه و منفعت ھای متفاوت را پيگيری   "G20 "سران کشور ھای 

   Foto: AP Photo/Matthias Schrader .به منفعت امپرياليسم تحقق می بخشند

 

           
در ھامبورگ، اکنون  نمايشيست در ھر صورتحل ھستند؟  از راه بخشی يا چه بساو ھستند پرابلم " G20" گروهآيا 

 اتخاذ  رایتصماميم مھمنتوانستند تا  اقتصادی  کشور مقتدر١٩که سران دولتھای   اين.ًکه تقريبا ختم شده است

انگال "و مالقات ھای آنھا تحت رياست " G20 "اجتماع عليه که  آنھائی.  فوق العاده بھت آور نيست، اکنوننمايند

کنندگان تنھا در ميان تظاھر. دن يکسان نمی پنداررؤسای جمھور رااين مام  تھاآناعتراض می کند، علی رغم " مرکل

کثريت تظاھر کنندگان ا.  رد می کنند بی تفاوت است که چه نوع دولت باشد، را،یکه ھر دولتنيستند فقط انارشيستھا 
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که منافع طبقاتی سرمايۀ ملی خود را تشخيص می اند انی کس، جمع شده انددر ھامبورگ نمايندگانی که که می دانند 

 . دھند

ناشر  " Andreas Wehr اندرياز ويحر". اين صحيح است. نيستند" G 7 " گروه مانند ًعينا " G 20 "گروه

 اشتباه اين تظاھر کنندکان را بهمن و ھم اکنون در مقالۀ انتقادی که از جانب وی  به نشر رسيده،  ،اطالعات عمومی

آنجا يعنی ھمان  در ."مظاھره می کنيد"  G 7 "گروهمانند  "G 20 " گروهعليه در کل  شما" است که ه نمودمتھم

که چطور و به چه دليل توضيح می دھم را  "G 20" فشرده تاريخ  "مقاله ای که مورد انتقاد وی قرار گرفته است

بعد ) ا، چاپان، المان، فرانسه، برتانيه، ايتاليا و کانادااياالت متحدۀ امريک(يعنی " G 7"  بلیقھای کپيتاليستی کشور

 به قدرت ھای اقتصادی نوظھور جھان  حمايت خود را مطمئن به   مالی و اقتصادی بزرگشروع ناگھانی بحراناز 

 ٢٠١٧ مارچ در صفحات اخبار مارکسيستی "ويحر"مقالۀ من و(  .بسازند )چين، ھند، برازيل و روسيه(درجۀ اول 

 امپرياليستھای ،کپيتاليسمدر مقطع رشد فعلی ل حاضر در حاجالب است که ). فت ھستندا قابل دري٢٠١٧ روریفبو 

تا چيزی به دست بياورند، . دارند ضرورتمی پندارند که ھای ديگرضرورت دارند و يا  کشورئيد و توافقأ ت بهقبلی

 ؟بر قرار نگھدارنده کپيتاليسم را در سراسر جھان ک

چين و کشور آنھا از متوھم بوددر اين زمينه نبايد .  سلسله نمايش ساالنه است يکع آنھاتجمشکارآدف ھسر انجام 

با . را جبران کرده انداقتصادی ماندگی  که آنھا عقببه خاطر اينبھره برداری می کنند، ھا در اين بحران ديگر کشور

به وجود تحت رھبری اياالت متحدۀ امريکا که   کشور ھای امپرياليستیعليه تھاجماتکه چين و روسيه   وجود آن

 )WTO (ً کامال مانند آنھا دریقبلخود را با برنامه ھای مسلط رھبران قدرتمند با آنھم ، آمده بود ايستادگی کرده اند

ارزشی انتقاد در اين سھم گيری . سھيم می سازند) IWF(پول  بين المللی امور مالی جھانی و صندوقسازمان 

ً، کامال مانند جلسات " G 20 " گروهجلسات ليکن مھم تشخيص و شناسائی است که .  نيستی ھم  امتيازمکدا نداشته

به درجۀ . خدمت می کندان ھ، به درجۀ اول جھت  تنظيم و برقرار نگھداشتن کپيتاليسم در سراسر ج"G 7" گروه

 می ھدايتری اياالت متحدۀ امريکا  قبلی تحت رھبکشور ھای غربیًکه آنھا کامال به طور واضح توسط  ايندوم 

فعلی در داخل طبقۀ سرمايه دار اياالت متحده و متحدين آن تغييری در آن به وجود نمی  نزاع و مناقشه ھای ،شوند

" ترکيه "ئیناتو  اند، يکی آن  کشورگام نھاده  آنھابه جمع" G 20 "از دوازده کشوری که تازه به جلسۀ  . آورد

، ھر دو کشور  که از دھه ھا توسط اياالت متحدۀ امريکا اشغال شده استيای جنوبی استاست، ديگری کشور کور

ارجنتاين، ( و سه کشور ديگرھستند)سعودیاسترليا، عربستان (جملۀ متحدين نزديک اياالت متحدۀ امريکا نامبرده از

 در سالھای کشور اندونيزيا. تحت حاکميت اياالت متحده قرار دارنداست که دو صد سال از ) برازيل و مکسيکو

 گذشته مانند برازيل يکی از آموزش ديدگان اياالت متحدۀ امريکا که عذاب سرنگونی خونينی را کشيده سدۀشصت 

) غير وابسته( می توانند متکی به خودھستند که  فقط سه کشور ديگر يعنی چين، روسيه و ھندوستان .، می باشداست

" G 20 "ه اجتماع بسيار خوب و مھم است تا علي.  روندبه شماروری تمپرامربوط به اقدرت رھبری از سياست 

  .تظاھرات صورت بگيرد

  

  :افزوده مترجم

ھر سال در شھر ھای مختلف کشور ھای عضو "G 20 "ن عزيز می دانيد، اجالس گروه طوری که شما خوانندگا

 جوالی در شھر ھامبورگ برگزار ٩ الی ٧ آنھا در سال جاری به تاريخ ع ومذاکراتتجمچنانچه . برگزار می شود
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 تجمعات و تظاھرات اعتراض آميز بسياری صورت گرفت که با دخالتھای ،زاری اين اجالسزمان برگدر . گرديد

  . انجاميدچيان ه به خشونت و حتا زندانی کردن مظاھردولت فاشيستی المان پوليس 

 مظاھره چيان انتقاد صورت گرفته که آنھا نبايد ، از نظر گذشتانديدازرا  ترجمه کهطوری ! خوانندگان گرانقدر

به نظر .  به راه بيندازند"G 20 "برگزار می کنند عين تظاھرات را عليه گروه " G 7" تظاھراتی را که عليه گروه 

 ھا با مشارکت دادن قدرتھای اقتصادی نوظھور که چين و یبعض. من ھيچ تفاوتی ميان اين دو گروه وجود ندارد

شرايط با اشتراک اين دو ل است و ھمچنان اشتراک روسيه در اين کنفرانس می خواھند طوری وانمود کنند که برازي

صورت می گيرد عليه تظاھرات  "G 7" گروه عليه ی که آن طور لذا نبايد ، فرق نمودهکشور يعنی روسيه و چين

که   در حالیو چين در ميان است،پای کشور ھای روسيه که ھم صورت بگيرد آنھم به خاطری " G 20 "گروه 

و مباحثاتی مشارکت آنھا در چنين جلسات و  و حتا ھند چين ،  نوخاسته مانندقدرتھای بزرگ اقتصادی امپرياليستی 

برآورده ساختن منافع و اميال روی فقط ، که مربوط به اقتصاد جھان يعنی چور و چپاول ديگر کشورھا است

و استثمار م سرمايه داری بضاعت و برقراری نظابی بی سالح و بر کشور ھای سياسینظامی واقتصادی و حاکميت 

ھای  متشکل از قدرتمند ترين کشور"G 20 "گروه . در سراسر جھان است، صورت می گيرد ستمکش یخلقھا

  .ر اختيار دارند در صد اقتصاد جھان را د٨٥ مجموع جھان است که در

 و با ھدف ھمکاريھای بين المللی ميان وزرای اقتصاد و ١٩٩٩سال سيا در گروه در پی بحران اقتصادی آاين 

  :اھداف جلسات آنھا در ظاھر امر. بانکھای مرکزی تشکيل شد

 اقتصاد جھان با کاھش بيشتر نرخ بھره و ھزينه کردن دولتھا برای خارج شدن کشور ھا از یھمکاری برای احيا

  .رکود

بحران در آينده و به وسيلۀ تقويت مقررات بين المللی بانکھا و ديگر اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از وقوع 

  .سسات مالیؤم

از جمله اعمال . رھبران اين کشور ھا اميدواراند بتوانند برسر اصالحاتی در نظام مالی جھان به توافق برسند

 فضای بيشتر برای دخالت تغييراتی در سازمانھای دخيل در امور مالی جھان مانند صندوق بين المللی پول و ايجاد

که ما خوب می دانيم که ھمۀ اين دولتھا بدون استثناء دولتھای غارتگر،   در حالی.دادن بيشتر کشور ھای فقير تر

  . از اشکال دست به مبارزه زدیمتجاوز و ضد بشری ھستند که بايد عليه آنھا تا آخرين قطرۀ خون به شکل

 قدرتھای بزرگ صنعتی از جمله امپرياليسم امريکا، المان، فرانسه،  که شامل"G 7" گروه غارتگر و تجاوز گر

 نيز به اين گروه "کانادا"بعد ھا .  با حضور اين شش کشور تشکيل گرديد١٩٧٥در سال  است، ايتاليا، چاپان، برتانيه

کل با پيوستن روسيه به اين گروه که متش.  به عضويت رسمی اين گروه درآمد١٩٩٨سال در روسيه .پيوست

.  ناميده شد"G8"، گروه ا در دست داشتندر در صد اقتصاد جھان ٥٠حدود که ازھشت کشور صنعتی جھان بودند 

 در تالش برای پاسخ به "G8"گروه . سران کشور ھای اين گروه ھر سال يک گردھمائی مشترک با ھم دارند

 در اواسط دھۀ ھفتاد به د جھان گرديد، در اقتصابحران نفتی و از ھم پاشی سيستم تبادل ارز که منجر به بحران

 چون عضويت روسيه بعد از بحران اوکراين به تعليق ، تغيير نام داده"G 7" ًفعال به گروه " G8"گروه  . وجود آمد

 يعنی رئيس ، است"G8" ولی با اين ھم با کنار گذاشتن روسيه از اين گروه در حقيقت ھنوز ھم گروه .درآمده است

  . شامل اين گروه می باشد و در اجالس آنھا ھم شرکت می کند١٩٨١زاز سال کمسيون اروپا ني

 

 


