
–رنسانس کمونیسم  بخش دوم
 ،بازسازی سرمایه داری یا انقالب اجتماعی

جنگ و انقالب، سازمان کار و آرایش طبقاتی 
بلوکهای متخاصم، امتداد نبردهای کهنه و سر 
بر آوردن نبردهای نو، بورژوازی ایران و بازار 

جهانی، دگردیسی تاریخی کمونیسم در ایران، 
ما و لحظه کنونی



شکافها آشکار می شوند
آوستین، مایلی، شویگو، گراسیموف، آزوفستال
 تحریریه نیویورک تایمز،; چرخش از آغاز مارس; و کمک به

اوکراین به قیمت فشار به مردم آم;ریکا تا هشدار به مقامات 
برای توهم پیروزی بر روسیه و ل;زوم مذاکره، خطر جنگ 

همه جانبه
;شکاف در داووس;، دو روز، دو دورنما: کیسینجر و سوروس
لیبرال;یسم و گلوبالیسم در پایان خط



جنگ و انقالب
کمون پاریس
جنگ جهانی اول
جنگ جهانی دوم
جنگ کنونی




فروپاشی بنیانهای نظم مسلط کنونی
 از فروپاشی ایدئولوژیک لیبرالیسم تا دگم های

اقتصادی 
الک و لیندنر (لیبرالیسم و مصادره سرمایه  (
تولید ناخالص داخلی، رشد و رفاه، مرزهای رشد
چالش اقتصادی روسیه، روبل، دالر و طال
بینش حاکم بر چین; و روسیه



ایران و جهان
تعلق ایدئولوژیک، مالکیت خصوصی و اسالم
ایران در تقسیم کار جهانی، نفت و دالر
کار ارزان، ریال و دالر
 چشم انداز ریاضت اقتصادی، اصالحات

رادیکال خصوصی سازی




ایران و جهان
امیر عبداللهیان در داووس
گسترش بریکس، آرژانتین و نه ایران
 پاتروشف، دالرزدائی، چین، برزیل و حتی ترکیه

(وصل شدن به سیستم میر (
 تضعیف موقعیت جمهوری اسالمی به عنوان بدیل

غرب



کمونیسم در جهان و در ایران
 خصلت عینی تحوالت کنونی، رشد دوقطبی

فاشیسم و کمونیسم به طور کلی
 پرولتاریا و انقالب، انترناسیونالیسم پرولتری و

یونیورسالیسم بورژوازی
حلقه ضعیف و انقالب
وجه تمایز کمونیسم در ایران



چپ رادیکال



چپ رادیکال



حزب توده



نقد اقتصاد سیاسی



مجله هفته



تدارک کمونیستی



تدارک کمونیستی
چالشهای کهنه و نو●
چهره نوین کمونیسم●
از منشور تا برنامه●
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