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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

  
   باویعبدهللا

  ٢٠١۵ اپريل ١٣

  !ی در واقع برای آزادی در جنايت استئدموکراسی بورژوا
 Lundin(شرکت نفت لوندين .  استيدن ميلياردر سو١۴٧ يکی از) Lukas Lundin( جناب لوکاس لوندين

Petroleum (٩٠ ۀشرکت نفت متعلق به لوندين، در دھ. باشد اش می و و خانوادهمتعلق به ا) ۀدر منطق) ميالدی 

 مسکونی بود لوندين، پائولينو ۀکند ولی از آن جا که آن محل، يک منطق نفت پيدا می) فريقاادر (جنوبی سودان 

و " معروف"اص را که يک نظامی کارکشته با ارتشی از کودکان بوده و از اشخ) Paulino Matip(ماتيپ 

کند و پائولينو ماتيپ طبق قراردادی   بود برای پاکسازی منطقه استخدام میئیداران اروپا در نزد سرمايه" محبوب"

که بسته بود در مقابل دريافت سالح، مھمات و ماشين آالت جنگی و پولی که شرکت ھای نفتی قول آن را داده بودند 

 پول به اين جنايتکار داده بودند ، يک ۀ که وعدئیيکی از شرکت ھا.   کردآن منطقه را از وجود انسان ھا پاکسازی

  .  بود و دو شرکت ديگر ھم متعلق به خود جناب لوندين بودند) Talisman( به نام تاليسمن ئیشرکت نفت کانادا

 دادستان ۀطبق گفتولی  نسل کشی در اين منطقه به دادگاه فرا خوانده شد عنوان دخيل بودن دره گرچه جناب لوندين ب

  . تحقيق در مورد اين جرم سال ھا طول خواھد کشيد) Magnus Elving(جناب ماگنوس الوينگ 

 ميليون ٣٠٠ او ۀحقوق ماھان. باشد می) Stefan Persson( استفان پرسون يدنيکی ديگر از ميلياردر ھای سو

 ١١۶ کشور جھان بوده که   حدود ۵۵ در ی لباسئ  فروشگاه زنجيره٣۵٠٠برده دارای نام. کرون در ماه می باشد

 ميليارد ١۴١ در جريان گذاشته بود ٢٠١٢ای که در سال  استفان پرسون سرمايه. در استخدام او می باشند ھزار نفر

 لباس برای فروشگاه ھای او در کشورھای فقيری مانند کامبوج و بنگالدش ۀکارکنان دوزند. بود) سوئدی(کرون 

).  کرون در ساعت است١٢٠ يدنحداقل حقوق در سو(باشد   کرون در ساعت می٢ آن ھا کنند که حقوق کار می

  صبح تا نزديکی شب کار می٧ھای زاغه نشين زندگی کرده و از ساعت  کارکنان که اکثر آن ھا زن ھستند در محله

استفان پرسون . اند شدهليس سرکوب واند ولی ھر بار توسط پ کنند، آن ھا چندين بار برای حقوق بھتر تظاھرات کرده

شرکت "نيز از ساير غارتگران آموخته است که مستقيماً در رابطه با کارگران قرار نداشته باشد و به اصطالح 

 مستقيم ھستند با شرکت او قرارداد داشته باشند تا ۀھای لباس دوزی و نساجی در رابط ديگری که با کارخانه" ھای

  . شود ، از ھر گناھی بری باشد ر زحمتکشان میخود او در برابر فجايعی که دامنگي

 که به مرگ چندين کارگر انجاميده و يا ساختمان یکه در بنگالدش اتفاق افتاد از جمله آتش سوزيای چند فاجعه 

 آن ھا برای استفان ۀھا خانواده را مصيبت زده کرد ھم دوزی که بر سر کارگران ويران گشته و ده ھای لباس کارخانه
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    فوربسۀکردند و اين در زمانی بود که از استفان پرسون به عنوان ھشتمين ميليادر دنيا در مجل ار میپرسون ک

)Forbes (شدنام برده می.  

 ئیشوند فقط آن ھا خاطر جناياتشان در دادگاه محاکمه شده و مجازات میه اين که لوکاس لوندين يا استفان پرسون ب

 .   توھم داشته باشندئیسی ادعائی بورژواتوانند باور کنند که به دموکرا می

حمتکشان مشغولند، داران به غارت و چپاول ز  است که آن ھا، امپرياليست ھا و سرمايهئیدموکراسی بورژوا در

ھر ه اين دموکراسی بايد ب. کشند ی که برای حفظ آن، کشورھا را ويران کرده و انسان ھا را میھمان دموکراسي

 .  قيمتی حفظ شود زيرا اين دموکراسی است که اين شرايط غارتگری و چپاول را برای آن ھا فراھم کرده است

چ انسان آگاھی ھم يخی است و بر ھيتی تارين که دولت برای جلوگيری از تصادم بين طبقات شکل گرفته ، واقعيا

ه داران با آن ين جا سرماي طبقات حاکمه و در اگر است وي دۀک طبقه بر طبقيست که دولت ابزار سلطه يده نيپوش

ھای به ثروت ) آخوند ھای مفتخور(ده شده اند ھمچون ايران مصيبت زده که قشری از گدايان شب جمعه يتن

ده ميشود ، ي ديزن وضع در ھمه چيا. کنند ن يياند که خود سياست ھای دولت را تع افتهي و امکان  ی دست يافتهئ افسانه

رھبران خوانده شوند ھمه در غارت زحمتکشان شريک  يران و رؤسای جمھور و يا ھر نام ديگری کهشاھان و ام

 تر، خلوص سالوسانه خود را به سيستم بورژوازی نشان می تر و ظالمانه بوده و در تصويب قوانين ھرچه ننگين

ھا و  نھا، کلينت ھا و پرسون  تا لوندينھا بخوابند صدھا ميليون انسان فقير و مظلوم که بايد گرسنه و در کارتن.  دھند

ن وضعيت کنونی يھا در کاخ ھا و قصر ھا به زندگی ننگين خود ادامه دھند و ا ھا و رفسنجانی ای ھا، خامنه بوش

اين ھا ھمه جنايتکارند زيرا که در حفظ .  قلمداد می کنندئیبورژوا" دموکراسی"شرمانه  ي آن ھا بۀجھان را ، ھم

   .کنند که به مرحله گنديدگی رسيده و تنھا با جنايت است که ميتوانند آن را بر سر پا نگھدارندسيستمی تالش مي

توانند  اند تا جائی که می کار گرفتهه  نيروی شان را بۀالبته آن ھا فقط با دستگاه سرکوب شان سخن نميگويند بلکه ھم

راسی سخن گفته و شبانه روز در صدد تلقين اين غاتی آن ھا  از دموکيدستگاه تبل. ز شکل دھنديب را نيوسائل فر

در اين سيستم است که حفظ و مواظبت " حقوق بشر"ھستند که طبقه کارگر فقط در اين سيستم است که آزاد بوده و 

  .  غ نمی ورزديج ترفندی دريشود، فريبی که بورژوازی برای نشر آن از ھ می

ر اسلحه با باالترين ال است، ميلياردھا د د را خلق کردهخو ولی اين بورژوازی جنايتکار، سال ھاست که ضد

. توانند عمر جاويدان به اين غارتگران بدھند تکنولوژی، صدھا ھزار ارتش و نيروھای ضد خلقی ھرگز نمی

دھد تا راه حلی  امکان بسيار اندکی به آن ھا می اند که ديگر قدرت مادی و اقتصادی  بورژواھا پرولتاريائی را آفريده

 که در آن حلیھای صرفاً اقتصادی برای حل بحران ھا براساس الگوھای پيشين به پرولتاريا تحميل کنند، راه 

کند پی آمدھای  آن چه که قدرت پرولتاريا را ھر روز بيشتر می. شد پرولتاريا فقط در موضوع اقتصاد خالصه می

ه واقعيت تبديل خواھد شد زيرا ھمان طور که ا زود بير ياين قدرت ممکن، د.  عينی استۀھمان شرايط غارتگران

 ھنگامی که پرولتاريا انحالل نظم جھان موجود را اعالم می: "کارل مارکس اين معلم کبير پرولتاريا گفته است

نقد " ( کند، زيرا خود او در حکم انحالل واقعی اين نظم جھان است دارد، کاری جز بيان راز وجود خويش نمی

  ).فلسفه حق ھگل

  ٢٠١۵رچ ما

 ، اسفند ١٨٩ ۀشمار  -  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
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