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عطف در  ۀنقط" کیبه عنوان  2022پرچم سرخ: سال 

 ست؟یشما چ یابیشود. ارزیدر نظر گرفته م "خیتار

 ۀقطن» کلمۀ تسصدراعظم اوالف شولکم با  تدس تنر:شف یگاب

 نیاو از ا .ه استپیدا کردراه  "کلمات سال" دایرۀ به 1«خیعطف تار

آلمان  یخارج استیس دیجد یریگجهت فیتوص یاصطالح برا

سوم استفاده  یجنگ جهان تدارک علنی برایدر جهت  یستیالیامپر

جنگ دوم،  یبار پس از جنگ جهان نیاول ی، برا2022در سال  کرد.

شاهد  2022اما سال  آغاز شد. یستیالیامپر یهابلوک یعلن

بحران  یجیتدر ۀآشکار شد که توسع بود: یگرید قیعم یهابحران

                                                           
1Zeitenwende  
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 لیتبد یجهان یطیمحستیز ۀفاجع کیبه  ستیز طیمح یجهان

 ۀشدن طبق ریو فق تاخت و تاز تورمسال  2022سال  شده است.

از  ندهیفزا یتیسال نارضا نیاما همچن بود. عیوس یهاکارگر و توده

 یایپرولتار ۀهست انیدر م یطبقات یکردن آگاه داریدولت، ب

جامعه در  یعموم یهابحرانتر از همه، و مهم ،یصنعت

که در برابر  یدر حال بود. جهان ی درشتریب هرچه یکشورها

است که  یافسردگ هااپورتونیست انیبحران در م ۀنیزمپس نیا

 2(م.ل.پ.د) «لنینیست آلمان-حزب مارکسیست» ابد،ییگسترش م

گسترده که در ابتدا  یهاتوده انیدر م یثابت کرد که در سردرگم

از  .است داریپا یریگجهت ۀنقط که، یاز همه طرف به وجود آمد

افروزان آشکار در جنبش صلح به جنگ یگذشته، رهبران قبل نیا

 کیبه عنوان  یکه زمان «سبزها»د و یافتن جهش نیطرف اوکرا

 یهاروگاهیشروع به کار کردند، با زغال سنگ، ن یستیز طیحزب مح

گسترش را  یلیفس یهااحتراق سوخت نگیگاز فراکزغال سنگ و 

-عوام یبه شکل 3«آلمان یبرا ویآلترنات»احزاب،  ۀهممیان از  .ندداد

به عنوان مدافع صلح  یستیفاشالیسوس یاوهیخود را به ش بانهیفر

                                                           
2eninistische Partei Deutschlands (MLPD)L–Marxistisch  
3Alternative für Deutschland (AfD)  
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حزب »و  4«حزب چپ»که  یکرد، در حال یمعرف نیدر اوکرا یفور

 اند.مانده یباق در ابهام 5(د.ک.پ) «آلمان ستیکمون

که این بود داده شد  ی کهاصل ۀسال گذشته وعدپرچم سرخ: 

به سرعت به جنگ در  "هامیتحر"و  حاتیتسل لیتحو

این امر چگونه ممکن است که  خواهد داد. انیپا نیاوکرا

 ؟به بار بیاورد یبزرگشکست  چنین

که از هر دو طرف  یجنگاین ، در عین حالدر  گابی فشتنر:

در اواسط نوامبر  جنگ در بحران هستند. هر دو طرفِ ، ناعادالنه است

 نیبه ا ،یلیمتحده، مارک م االتیژنرال ا ترینرتبهعالی، 2022

 نی... که به ا نیاوکرا ینظام یروزیاحتمال پ"که  دیرس یابیارز

بود که  یزمان نیا 6".ستین ادیز یاز نظر نظام فتد،یاتفاق ب یزود

به عنوان  نیو شرط اوکرا دیقیب یروزیپ ،از آن شیتنها چند ماه پ

 هیناتو در ژانو نیکنفرانس رامشتا .ه بوداعالم شد کنندههدایتاصل 

آغاز  یجنگ جهان تدارک برای دیدر تشد را یگرید ۀمرحل

 یتلق "خط قرمز" کیبه عنوان  لئوپارد قبالً یهاتانک لیتحو کرد.

                                                           
4Die Linke  
5Deutsche Kommunistische Partei, DKP  
6-down-plays-general-https://www.reuters.com/world/europe/us 

/16-11-2022-ukraine-victory-military-term-near-odds 

https://www.reuters.com/world/europe/us-general-plays-down-odds-near-term-military-victory-ukraine-2022-11-16/
https://www.reuters.com/world/europe/us-general-plays-down-odds-near-term-military-victory-ukraine-2022-11-16/
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-جنگنده لیتحو تساوالف شول نکهیپس از ا یمدت کوتاه شد.یم

لهستان، اکنون کرد،  نییتع دیجت را به عنوان خط قرمز جد یها

در  ند.هست لیتحو نیابررسی  مشغول قاً یمتحده دق االتیفرانسه و ا

 یخط قرمز دینبا گریدکه  شودمدام گفته میعبارت  نیا ان،یم نیا

ارتش )فعال( خود را از  هیحال، روس نیدر هم 7.وجود داشته باشد

عالوه بر آن دهد و یم شیسرباز افزا ونیلیم 1.5به  ونیلیم 1.15

 ۀحمل .دهدرا ادامه می نیمردم اوکرا علیهخود  یرانسانیجنگ غ

 گرید یرنظامیها هزار سرباز و غبه کشته شدن ده نیمتقابل اوکرا

 (یاامروز به جنگ )هسته ۀما هرگز به انداز منجر شده است.

 یهاتوان تصور کرد که تودهینم .میانبوده کینزد سوم یجهان

 ند.رسب یروزیبه پجنگ  نیا به صورت پایدار درمتخاصم  یکشورها

یا و تداوم بیابد به طور نامحدود  دتوانینم یستیالیجنگ امپر کی

در آلمان و  د.برس یروزیبه پ هاآن هیعل ای  اکثریت مردمبدونِ

در تبدیل ناتو  شتریب پیشرفت هرچهکشورها،  ریدر سا نیهمچن

حدّ به عنوان ها توده نزدتواند یجنگ م طرف کیبه شدن آشکار 

حزب مارکسیست »در هر صورت،  .شود جنگ شناختهیقف 

 ۀکرکنند یهادر مخالفت با طبل( م.ل.پ.د)« لنینیست آلمان

و  دهدیجنگ آموزش م تیماه ۀدربار یشتریجنگ، با شدت ب

                                                           
7-die-an-tps://www.tagesspiegel.de/politik/waffenlieferungenht 

9170511.html-linien-roten-keine-gibt-es-ukraine 

https://www.tagesspiegel.de/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-es-gibt-keine-roten-linien-9170511.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-es-gibt-keine-roten-linien-9170511.html
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در سالگرد آغاز جنگ  تیفعال .کندیم یدهمقاومت فعال را سازمان

 خواهد کرد. فایامر ا نیدر ا ینقش مهم هیفور 24در 

در حال حاضر چه  یستیالیامپر-نو یکشورهاپرچم سرخ: 

 ند؟کنبازی می ینقش

 یهابلوک نیب یریاز درگ یستیالیامپر-نو یکشورها گابی فشتنر:

هند،  یبرا ژهیامر به و نیا برند.یسود م هیناتو و روس یستیالیامپر

 یروهایاکثر ن صادق است. هیو ترک لیبرز ،یجنوب یقایآفر ن،یچ

اند اتخاذ کرده یستیشوونالیمدرن اکنون موضع سوس سمیونیزیرو

 دوارندیآنها ام کنند.یم تیحما یستیالیامپر-نو نیو چ هیو از روس

 .منجر شود زتریآمصلح یبه جهان دیجد یچندقطب ینظم جهان که

 2022صلح فدرال در کاسل در دسامبر  یشورا نیو نهم ستیب

تواند به یم دیجد یچند قطب ینظم جهان"کند که یم غیتبل یحت

 یداریو پا یدموکراس ،یالملل نیب یهمبستگ ،یاصول عدالت اجتماع

مخالفت با به معنای موضع  نیا 8."متعهد باشد یطیمحستیز

 یکشورها یرانتقادیغ تیبا حما کایآمر یستیالیابرقدرت امپر

-سمیبا مارکس نیا است. یستیالیامپر یکشورها ریسا ایکوچکتر 

 نوعی از چیه یبرا ازیامت شکلی از چیه دیگویکه م سمینیلن

                                                           
8/https://friedensratschlag.de/abschlusserklaerung  

https://friedensratschlag.de/abschlusserklaerung/
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در واقع،  ، ناسازگار است.شته باشدوجود داتواند نمی سمیالیامپر

 االتیا .رسدیمجدد جهان به اوج خود م میتقس یمبارزه برا

 یستیالیامپر نبرددر  بلوک لیمراکز تشک نیو چ کایآمر ۀمتحد

« بزرگ یهایریدرگ» یهر دو برا مجدد جهان هستند. میتقس یبرا

های طوالنی مدتادعا که غرب  این برخالف .شوندیآماده م دیجد

 االتیا نیب یتجار یهایریده است، درگبومتحد ن طوراست که این

کاهش »قانون موسوم به  شود.یم دیتشد زیاروپا ن یۀمتحده و اتحاد

 دیو تول یگذارهیبه نفع سرما ییگراتیو حما ارانهی ۀبرنام کی «تورم

-نو یۀترک متحده است. االتیدر ا یالمللنیب یمال ۀیسرما

 کینزد یحال همکار نیخود در ناتو و در ع تیبا عضو ستیالیامپر

قابل  یبازدر حال دودوزه هیبا روس یو نظام یاسیس ،یاقتصاد

 ۀژیعراق، هدف قرار دادن و ه،یبه سور ورشیبا ترکیه است.  یتوجه

 ک، یونانی هیمداوم عل یدهایردها و تهدوبخش کیآزاد ۀمبارز

 .است انهیخاورم ۀافروز فعال در منطقجنگ

را  ، سازمان ملل زنگ خطر2022در تابستان پرچم سرخ: 

 ایآ به صدا درآورد. یطیمحستیبدتر شدن بحران ز ۀدربار

 درست است؟ ییبورژوا یطیمحزیست قاتیتحق یهالیتحل
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پیدا وخامت  ناظر برگزارش سازمان ملل در واقع  اشتفان انگل:

-یحال، نم نیبا ا است. ستیز طیمح یبحران جهان ریچشمگکردن 

عه کل توس که راچکند،  ریتفس یرا به درست یواقع یهاتفاکتواند 

 کند.یم یابیارز «سیپار یاقلیم ۀتوافقنام» تیرا بر اساس رعا

نبود، بلکه  مبتنی بر عِلمهدف  کیتوافق از ابتدا  نیحال، ا نیبا ا

به طور  «سیپار اقلیمی ۀتوافقنام» بود. شنیع مصالحۀ کی

تحوالت گذشته، فرض  یِاضیبر اساس محاسبات صرفاً ر دلبخواهی و

 تواندیدرجه هنوز م 2تا  1.5 ی به میزانجهان شیکه گرما کندیم

حال، اکنون ثابت شده  نیبا ا د.قرار بگیر مقابلهمورد  تیتوسط بشر

م شدن در حال گرجهان در حال حاضر  است. اشتباه نیاست که ا

 دیجد نمودهایاز  یکه در آن تعداد ،9است 1.2متوسط  به میزان

در مجموع، منظور  رخ داده است. از قبل یطیمحستیدر بحران ز

-ستیز ۀفاجع کیآغاز است که نوع بشر اکنون در  نیها اآن

در حال گسترش و  یکه به طور متوال است یجهان یطیمح

ها وجود شرفتیاز پ شماریبه عنوان مثال،  .تر شدن استقیعم

به روش الزم  هادر مورد آن یطیمحستیز قاتیتحققبالً دارد که 

بدون  یحتو  ندریناپذبرگشت هانیا در نظر گرفته نشده بود.

 یهاهیپا یدر نابود یدیجد ۀمرحل، از انسان میدخالت مستق

                                                           
9https://www.umweltbundesamt.de/print/11187  

https://www.umweltbundesamt.de/print/11187
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 باعث ی قطب یهاخیذوب شدن  ند:حکایت دار بشرنوع  یوجود

را به فضا  دیخورش ابخشگرم یکه پرتوها د،شویم 10سپیدایی اثر

جهان  یهاانوسیاق یریچشمگ رزطاکنون به نیو ا دهد،یبازتاب م

شود که بخش قابل یامر باعث م نیناگفته نماند که ا .کندیرا گرم م

در  یریناپذبه طور جبران یامروز ریها و جزایاز خشک یتوجه

 در عمق یمنجمد دائمالیۀ ذوب شدن  شوند. دیناپد انوسیاق

متان آزاد  و اکسید کربندیگاز تن  اردیلیم 1500حدود  11زمین

-دیاز همان مقدار  شتریبرابر ب 25را تا  یامتان اثر گلخانه کند.یم

 یعیطب یهاخچالی عیبا ذوب شدن سر کند.یم تیتقو اکسید کربن

خود را از  یدنیمخزن آب آشام نیتربزرگ تی، بشر2050تا سال 

از  یاریباعث خواهد شد که بس نیدست خواهد داد، که عالوه بر ا

 شتاب یافتۀ ییزداجنگل ند.بیاب قلیلت رنهها به رودخانه

 کینه تنها  نیباعث شده است که زم آمازون یباران یهاجنگل

 بلکه را از دست بدهد. اکسید کربندی یاصل نشینیمحل ته

 یاهیگ یهااز گونه یاندهیتعداد فزا یشدن دائم دیبه ناپد نیهمچن

بزرگ شدن سوراخ  کمک کرده است. وسفریدر سراسر ب یو جانور

 نیسطح زم اتیح ۀکننددیتهد یآلودگ یریاوزون به طور چشمگ

 یشدن تمام دیه و باعث ناپدوخامت بخشیدتوسط تشعشعات را 

                                                           
10effect Albedo  
11permafrost  
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 نیآخر .شودمیسرطان پوست  ریچشمگ شیافزا نیها و همچنگونه

در  یانوسیاق یهاانیجر هم نیست اینکه تیاهمکممورد که 

 یهامکرهین نیاند که تعادل بکرده رییچنان تغ ریاخ یهاسال

 ی در حالبرگشت رقابلیغ و به شکل ندهیبه طور فزا یو شمال یجنوب

 .شدن استمختل 

که اکنون  ،نیزم یرو بر اتیح بنیاد بیتخر یافتۀشتابروند 

که  –همراه است  زیآمخشونت یهافوران باآغاز شده است و 

 کی - مینامیم یجهان یطیمحستیز ۀفاجع کیما آن را 

بر  منحصراً تیمسئول نوع بشر است. یکامل برامفتضحانۀ شکست 

 به طور انحصاری بر عهدۀو  یستیالیامپر ینظام جهان ۀعهد

 حاکم است. یالمللنیانحصارات ب

برسد،  یابیارز نیتواند به چنینم ییبورژوا یطیمحستیز قاتیتحق

 یادید و تا حد زپردازیبحث مبه  ستمیبا س یفقط به طور درون رایز

 نیبر ا .ردیگیم دهیرا ناد عتیانسان و طب نیب بنیادی یوندهایپ

 یاضیر یهاتمیالگورخود را تنها بر اساس  یهاینیبشیاساس، پ

نشده ینیبشیاز همه نسبت به تحوالت پ شیکه ب دهدیانجام م

، 12«یراه انقالب»های کتاب یدر سر مانیدر کتاب آت کور هستند.

                                                           
12Revolutionaerer Weg  
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فقدان به مشکل  ،«ییبورژوا یعیبحران علوم طب»با عنوان 

 یامدهایو پ یعیدر علوم طب یعلم کردیروزافزون رو

 یانقالب ۀتنها مبارز .میپردازیم یشتریب اتیآن با جزئ ریچشمگ

 ۀمتحد ایاالت تأسیسو  یستیالیامپر یغلبه بر نظام جهان یبرا

 ۀروند فاجع نیا ایکه آ ردیگیم میجهان است که تصم یستیالیسوس

 تیتواند در ماهیکه از قبل آغاز شده، هنوز م ،یجهان یطیمحستیز

 یبرا شود. متوقف یحت ای تعدیل و تیبشر یبراآن  زیدآمیتهد

 ست،یزطیجنبش مح دهد،یم رییکه جامعه را تغ یامبارزه نیچن

 سمیبا نفوذ اکولوژ دیمردم با عیوس یهاکارگر و توده ۀطبق

 مقابله کنند. ییبورژواو خرده یستیالیامپر

گزارش سازمان  ست،یز طیمحققان مح ۀبه گفتپرچم سرخ: 

دوازده و » ساعتِ دراکنون همدهد که توسعه یملل نشان م

حفظ  یمبارزه برا یبرا ایآ بنابراین. دارد قرار «قهیپنج دق

 شده است؟ رید ستیز طیمح

 یضرورت حت نیو ا ستین ریمبارزه د ینه! هرگز برا گابی فشتنر:

 یطیمح ستیز ۀفاجع شود.یم دیخطرناک تشد اریبس توسعۀ نیبا ا

 یحت ای ونیلیجان صدها م متیزود به ق ای ریکه از قبل آغاز شده د

و  یماد طیشرا گر،ید یاز سو انسان تمام خواهد شد. اردهایلیم
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تا حد  عتیو طب تبشریدر وحدت  یستیالیسوس ۀدانش جامع

 ۀمسابق کیها در آن انیم نیاما در ا است. دهیبه بلوغ رس یادیز

 هستند. یستیالیامپر یجهان رانگریو ستمیبا س زمان علیه یخیتار

 کی توحشدر  خواهدیام که نوع بشر نممن کامالً متقاعد شده

 برود! نیاز ب یجهان یطیمح ستیز ۀفاجع کی ایسوم  یجنگ جهان

 خواهد بیترک یالمللنیب یطبقات ۀبا مبارز یطیمح ستیز ۀمبارز

 یالمللنیب یستیالیاز انقالب سوس ریناپذییجدا یشد و به بخش

ال آشکار ؤس نیتفکر بر سر ا ۀویبر سر ش مبارزه شود.یم لیتبد

 .گیردمیوضع موضوع چگونه م نیارابطه با خواهد شد که فرد در 

حال بود، اما با  میموضوع مخالف خواه نیبه ا یتوجه یبما با هر 

حزب » کرد. میمخالفت خواه زین گونامتیق روزِ  و هوای

 ستیز ۀمبارز نیدر ا دیبا (م.ل.پ.د)« مارکسیست لنینیست آلمان

انقالب  یو اجرا تدارکدر نیز و  دهدرا تغییر می جامعه که یطیمح

این  کند. فایرا ا یدر آلمان نقش رهبر یالمللنیب یستیالیسوس

-نیامر در سطح ب نیا یبرا یانکار رقابلیغ یهازهیانگ نیهمچن

 خواهد کرد. جادیا یالملل

مقاومت فعال در برابر  کیما  شیچند هفته پپرچم سرخ: 

 نیا ایآ .میرا تجربه کرد 13«لوتزرات»ی روستا یاجبار ۀیتخل

                                                           
13Lützerath  
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 یجهان یطیمح ستیز ۀفاجع هیعل یدر حال حاضر شورش

 است؟

سترش استخراج گ هیعل لوتزراتمقاومت فعال در  اشتفان انگل:

هر  که ،شودیم تیهدای التیفدرال و ا یهازغال سنگ توسط دولت

 موجهبه طور  .اندتشکیل شده« سبز»کدام با مشارکت دولت 

ها در انتخابات گذشته، آن هستند. انتیدر آنجا متهم به خ «سبزها»

دوره  توقف زودهنگام استخراج زغال سنگ مطالبۀ نوز هم برایه

 یرهایبه مس در حال رشد را یطیمحستیاعتراضات ز تا ندافتاده بود

 یبه صورت شفاه نیهمچن اتیاقدامات مبارز ند.هدایت کنپارلمان 

 یشیگراکه  هدایت شد 14«اِ.وِ.اِر» یو شرکت انرژ یدارهیسرما هیعل

 کند.یم انیرا ب یدار هیاز سرما یانتقاد

 شان،سمیکالیراد ۀهم علیرغماعتراضات  یمطالبات اصل با این وجود

 رسماً است و  سیپار ۀدر چارچوب توافقنام یادیتا حد ز نوز همه

کار، اساساً  نیها با انجام احال، آن نیبا ا .15کنندیبه آن اشاره م زین

 انیرا که در حال حاضر در جر یجهان یطیمحستیز ۀروند فاجع

در  است که تیواقع نیبه خاطر ا نیا .رندیگیاست، دست کم م

 یردولتیغ یهاهنوز عمدتاً توسط سازمان هاتیفعال نیا تینها

                                                           
14RWE  
15/luetzerath.de-tausend-https://www.x  

https://www.x-tausend-luetzerath.de/
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« حزب سبز»با  یکیارتباط نزددر که  شوندیطرفدار دولت کنترل م

 دارند. یستیکمونضد یریگجهتند و صراحتاً هست

مبهم را  تیوضع نیهاست که ا ستینیلن-ستیمارکس ۀفیوظ نیا

 یهمراه با کار آموزش یو انتقاد محوریهمبستگ تیحما قیاز طر

تواند یمبارزه م نیصورت است که ا نیتنها در ا حل کنند. افزایآگاه

را اً جامعه تقکه حقی شود یطیمحزیست ۀمبارز کیاز  یبخش

 ۀبا طبق کیاز نزد دیبا یطیمحستیز ۀمبارز نیچن .دتغییر ده

کارگران  بشناسد. شرویپ یرویکارگر مرتبط باشد و آن را به عنوان ن

عامالن  ،یالمللنیابرانحصارات ب کریپغول یهادر شرکت یصنعت

ند که هست یتیموقعدارای  ،یجهان یطیمحستیز ۀفاجع یاصل

 یطیمحستیز ۀمبارز یبرا دیکه با یتیموقع ؛دهدیم رییجامعه را تغ

 ینبردها د.قرار گیراستفاده مورد  زیاست ن ازیمورد ن فوریت اکه ب

-توسط رسانه لیکودکانه در لوتزرات با کمال م یتا حد یستیآنارش

حال  نیدر عها آنمورد سوء استفاده قرار گرفت، اما  ییبورژوا یها

مقاومت  د.نداریم بر حذر یستیز طیرا از جنبش مح عیوس یهاتوده

 ۀها و طبقاز توده دیاست، اما هرگز نبا ازیمورد ن تیفعال به فور

خصلت  کند. رییآن تغ یاصل نیروی در نتیجهبماند و  یکارگر منزو

 مقابله کردن ازتواند یجامعه تنها م دهندگیرییتغ ضروری
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منتج  سمیو اپورتون سمیاشکال ضدکمون نیتربا متنوع پیروزمندانه

 .شود

 ۀدر هر صورت، با توجه به شب سال نو، مسئلپرچم سرخ: 

آن چه  دربارۀاست. شما جاری بر لبان همگان  زیخشونت ن

 ؟ییدگویم

را  یدستکار های مبنی برگزارش نیما قاطعانه ا گابی فشتنر:

که خشم مخرب  یکه ما نسبت به جوانان لیدل نینه به ا .میکنیرد م

 ای، امدادگران کارگران نجات بر سر یخود را حت یمعنایب

اما نشان دادن  .میندار یانتقاد ند،کنهم خالی مینشانان آتش

نخود سیاه  دنبالدر حکم جوانان مهاجر به عنوان عامالن خشونت 

خشونت در  آورهراس دیتشد ها تنهاخشونت آن است. فرستادن

 رحمانهیب یافروزجنگ یوقتکند. را منعکس می ییبورژوا ۀجامع

در جنگ  یخشونت افراط شود،یانجام م یروزشبانهبه صورت 

مسلح آلمان  یروهایو ن شودیم غیتبل یرانتقادیطور غبه نیاوکرا

استخدام به شرکت در جنگ  یطور گسترده جوانان را برابه

 ندگیبازدار ۀآستان شان در حال پایین آوردنآنها خود ند،آوریمدر

برای اینکه فرد  16زی.دی.اف ونیزیدر تلو .ندهست یخشونت ارتجاع

                                                           
16ZDF  
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که از  تیاز جمع ییهابخش"با  دیبا 17کولنینو-نیبرلمنطقۀ در 

 .ه باشد وامصیبتا سر داده شدسر و کار داشت "دولت فاصله دارند

ژانویۀ  2اولریش واگنر روانشناس اجتماعی در برنامۀ روز )منظور 

 دیبا زیدولت قبل از هر چ نیاست و ا نیاأله مس( 18است. 2023

 یۀسرمامحض  تیحاکم یآن برا یهااستیبا س خود را مقصر بداند:

-جوانان ۀندیو آ عیوس یهاکارگر، توده ۀطبق هیو عل یالمللنیب یمال

مهاجران که در  هینژادپرستانه عل ضیتبع نیشان، و همچن

که در قدرت  یکسان شده است. نهینهاد یاز دستگاه دولت ییهابخش

 ،یدولت آپاراتوس سازیتیسیفاش شبردیهستند، به منظور پ

در شب سال نو رخ داد، به  ایمانند آنچه در لوتزرات  ییهاییارویرو

-یمقرار  دیکأتهمیشه مورد عامل خشونت  تِ یچرا مل راه انداختند.

 ای افروزانجنگ یطبقات یوابستگ دربارۀاگر اخبار  د؟گیر

قاتالن، که عمدتاً به  یستیفاشبه لحاظ ایدئولوژیک اعتقادات 

 شوند،یجلوه داده م تیکم اهم "مجرم سردرگمافراد "عنوان 

 نیدر ا تر خواهد بود.عالی اریاطالعات بس یمحتوا د،رسانی کناطالع

سهم خشونت در  نیشتریکه ب افتیتوان دریم یصورت به راحت

 است. ستیو فاش یارتجاع ،یستیالیامپر یروهاین مربوط بهجهان 

                                                           
17Neukölln-Berlin  
18-gewalt-uhr/silvester-19-https://www.zdf.de/nachrichten/heute 

100.html-video-sicherheitskraefte-gegen 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/silvester-gewalt-gegen-sicherheitskraefte-video-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/silvester-gewalt-gegen-sicherheitskraefte-video-100.html
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« داغ زییپا»از دولت،  یتینارضا شیافزا رغمیعلپرچم سرخ: 

 محقق نشد. دند،یترسیکه صاحبان قدرت از آن م

 رونیباز آن هم ضرر  دوناما دولت ب یت دارد،واقع گابی فشتنر:

 ۀبرنام نیبزرگترخود، مجبور شد  یۀبرخالف اظهارات اول .امدین

 شیو افزا دیتمد این شامل تا به امروز را ارائه کند. تعدیلیاقدامات 

 ینوساز ۀارانیگاز و برق،  متیمسکن، به اصطالح ترمز ق یایمزا

 نیالبته ا شود.می رهیو غ بارهکی یها، پرداختارآمد انرژیک

 کالهبرداری کامل کیو اغلب  قیانوسادر ای قطره اقدامات فقط

انحصارات  یبرا زیرا ن یشتری، به خصوص که آنها سود بندسته

مردم کمک  فرونشاندنبه  ها فعالً نایوجود،  نیبا ا فراهم کردند.

خود  یطبقات یکاهش تضادها یکه دولت برا تیواقع نیا ند.اهکرد

 ۀدهندنشان ند،کیماحساس  یاقدامات نیرا مجبور به اتخاذ چن

 ۀخودخواند یجادو آن است. آشکار یاسیس ی بودنتدافع

درصد  66در ماه نوامبر،  اکنون رنگ باخته است. «شرفتیائتالف پ»

 یدولت فدرال ناراض یهااستیگفتند که از س یاز افراد مورد بررس

مختلف به  یهامناسبت بهکه  توقع نی، اوجود نیبا ا 19.هستند

 دیمبارزات با ای یکه با توجه به بحران، تحوالت در آگاه ،وجود آمده

                                                           
19-https://yougov.de/topics/politics/articles 

-2022-mbernove-reports/2022/11/11/sonntagsfrage
de-mit-unzufriedenheit 

https://yougov.de/topics/politics/articles-reports/2022/11/11/sonntagsfrage-november-2022-unzufriedenheit-mit-de
https://yougov.de/topics/politics/articles-reports/2022/11/11/sonntagsfrage-november-2022-unzufriedenheit-mit-de
https://yougov.de/topics/politics/articles-reports/2022/11/11/sonntagsfrage-november-2022-unzufriedenheit-mit-de
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به مقاومت فعال  است. یستیلئادیبرود، ا شیپ ترعیسر اریبس

-ینم آشکار ینیع تیوضع دیتشدبا شابه در ت صورتی ساده

 ،یپرولتر یطبقات دگاهیبا د دادهایرو ۀپردازش هم یبرا .شود

تفکر  ۀویشامل غلبه بر ش نیهمچن نیا الزم است. یباالتر یآگاه

آن در  ییو توانا تیاست که نسبت به بشر ییبورژواخرده بافانۀیمنف

شک و اش در دستان خود ندهیآ یبه دست گرفتن مبارزه برا

و گاه پر  غیرجذاب یآگاه شیافزا نیا دهد.یم ترویج یکل یدیترد

حزب »ی برا یبزرگ ۀبرگ برند نیزحمت است، اما همچن

در  آن مندنظامدر کار  (م.ل.پ.د) «مارکسیست لنینیست آلمان

 است. میان افراد عادی

 ۀآور بود که چگونه طبقافراد تعجب یبرخ یبراپرچم سرخ: 

در مبارزه  یچه نقشاین کارگر در سال گذشته به صحنه آمد. 

 جامعه دارد؟ رییتغ یبرا

 یداران در ابتدا حتهیسابقه، سرمایب یسودها رغمیعل گابی فشتنر:

ارائه نکردند،  یجد شنهادیپ چیه یجمعدسته زنیچانه یهاراند در

 یکردند و رو هیتک خود بحراندربارۀ  روی پروپاگاندادر عوض بر 

 پرووکاسیون نیکارگران ا کردند. یبندشرطاز اول  گرید راند کی

در آلمان،  2022در سال  :رد کردند ه صورتی توأم با تعرضرا ب
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-شرکت ونیلیم 1.2با  یکارگر هایهیاتحادتوسط اعتصاب  1448

شش  نی، و همچنبود 2018تعداد از سال  نیباالترکه کننده، 

در سطح  20کننده انجام شد.شرکت 3850اعتصاب مستقل با 

در مبارزات در حال  حیاتیکارگران ستون فقرات ی نیز المللنیب

به عنوان - ایتالیو ا کیبلژ ونان،ی ا،یتانیفرانسه، بر ران،یگسترش در ا

 هستند. -چند نمونۀ معدود

در آلمان،  اتصنعت فلز یجمعدسته یزنچانهجریان در 

 رزمنده به منظور هشدار دادنهمکار در اعتصابات  900000

 ریدر آنجا اغلب تحت تأث مبارزعناصر  ژهیبه و رکت کردند.اشم

 بودند. (م.ل.پ.د) «حزب مارکسیست لنینیست آلمان»ی اعضا

 قدرتکامل از  گیریبهره یبرا یمناسب یهااستدالل «م.ل.پ.د»

و  گیری کردنبرای کناره غاتیتبل هیعل ،یکارگر یۀاتحاد یمبارزات

 «نظام دستمزد! یالغا»شعار  کرد. جادیا یطبقات یهرگونه آشت هیعل

به اشتراک گذاشته نشده  سانهمکارل مارکس، اگرچه هنوز به طور 

انه قرار مندموضوع بحث آشکار و عالقه یاندهیبه طور فزااما است، 

-رفتار محاصره متیداران مجبور بودند با مالهیسرما است. گرفته

به دستمزد  یحال، توافق ناگهان نیبا ا ند.ترک کنخود را  گرانۀ

 یکارگر یهاهیاتحاد مبارزاتیقدرت  د.ضربه ز زیفلزکاران ن

                                                           
 (GSAآمار اعتصابات )به نقل از  20
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 دادن هشدار یی برایهاو به اعتصاب هنوز واقعاً مستقر نشده بود

شکل  لبانهطدر انتقاد از توافق اصالح مشخصیحرکت  .افتی لیتقل

 گرفت.

 لیتبد ایتودهبحث  کیبه  یلیدستمزد تکم شیافزا یتقاضا برا

نقش قابل  «مارکسیست لنینیست آلمانحزب »شده است که 

موضوع  نیما ا ش،یسال پ کیحدود  کرده است. فایدر آن ا یتوجه

-شرکت نیترخود ده هزار بار در بزرگ «هشدار تورم»را با بروشور 

 ۀیاتحاد» یجمع یزنچانه ۀدر آستان .میآلمان منتشر کرده بود یها

بخش  یهاهیاتحاد ندگانیاز نما ئتیه نی، چند21«فلزکاران یصنعت

 میتصم یدو رقم یدر مورد مطالبات دستمزد هاتولیدی کارخانه

 هایعمل تجمع مستقل، اعتصابات کوچکتر و ابتکار یتعداد گرفتند.

 .اتفاق افتاد یکارگر یۀاتحاد یهاارگان ایها در شرکت انهیجوهمبارز

موسوم اقدام هدف  دادند.یپاسخ م نیبه ا دیداران و دولت باهیسرما

بود که با اجازه دادن به  نیا 2022 در "اقدام هماهنگ"به 

، معاف باشند نسبتاً باال هایاتیاز مال ای کههکباری یهاپرداخت

از آن زمان  .را از باد خالی کندکارگران  یتهاجم یهاخواستهن بادبا

 بهایاضافه»مانند  ینیبا عناو تعددم یجمعدسته توافقاتتاکنون، 

 شیافزا یمبارزه برا ییشده است که گو ریتفس یابه گونه« تورم

                                                           
21IG Metall  
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کند ینه تورم را جبران م نیاما ا حل شده است. یلیدستمزد تکم

جدا  کند.یم هیکارگران را تسو ۀنشدپرداخت یهاحسابو نه صورت

 یژگیاعتصابات مستقل در و بنیادی تیاهم ،یاقتصاد ۀاز جنب

اهمیت  یدر زمان ژهیامر به و نیا .نهفته است زیها نآن یاسیس

جنگ  یبرا تدارکروزافزون جامعه و  یسازیکه نظامیابد می

 .سازدیم یکارگر ضرور ۀطبقبرای  ژهیوبه را مقاومت فعال ،یجهان

تولیدکنندۀ  در اکنونهم کارگران بااهمیتمستقل  ۀمبارز کی

 22«بوربِت» ،یومینیآلوم یهانگیر یخودرو و رهبر بازار جهان لوازم

در آنجا حفظ و  یاستقالل طبقات است. انیدر جر زولینگندر 

 یکارگر یشوراها ای یخود را به رهبر ۀکارگران مبارز .افتیتوسعه 

 هاآن هینکردند، بلکه آن را مستقالً علوابسته  ییکایجناح راست سند

 یارتباط نیهمچنیشان بلند شود. «آواز قو»تا  سازمان دادند

حزب مارکسیست »اعتماد با  ای توأم باو رابطه کینزد

بر طرز فکر  یکار تا حد یرویوجود دارد و ن «لنینیست آلمان

 .غلبه کرده است ییبورژواخرده یستیضد کمون

                                                           
22Borbet  



24 
 

 یلمستق پیکار ۀتیکم، اتیکارگران به موقع قبل از اقدامات مبارز

-یم میتصمشور کرده و  کیرا انتخاب کردند که به صورت دموکرات

 .ردیگ

 دیما با چرا که دارند، اهمیت زین یمستقلمبارزاتی  اتیتجرب نیچن

در  خواهندیمکه انحصارها  میآماده کن تیواقع نیا یخود را برا

 .کاهش دهندای مشاغل را به طور گسترده ندهیآ یهاماه

کاهش هزاران شغل  ،«لنکُ»در  «فورد»شده در اخراج اعالم 3200

 امر است. نیا ۀنشان نیاول «ترییتو» ای 23«آپاس» ،«آمازون»در 

روند  نیدوم تا کنون چن یاز زمان جنگ جهانپرچم سرخ: 

 یوجود نداشته است، و دولت مدع 2022مانند سال به  یتورم

مسئولیت آن بوده که  "تورم مربوط به جنگ" نیاست که ا

 است. نیپوت یِجنگ تهاجمبا 

 یاست که تورم با بحران اقتصاد دهیپد کیکامالً  نیا اشتفان انگل:

بوده است که بحران  نیمعموالً چنسر به فلک کشید.  یجهان یو مال

در سال تورم نرخ در آلمان،  همراه است. کاهش تورمبا  دیمازاد تول

                                                           
23SAP  
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 یبرا ،یواقع طیدر شرا ؛ وافتی شیدرصد افزا 7.9رسماً به  2022

 24درصد بود. 20تا  15 نیکارگر ب ۀطبق یهاخانواده

 یریگهمه ای نیبه جنگ اوکرا میرمستقیفقط به طور غ رییتغ نیا

بر  یتورم مبتن کی نیا قت،یدر حق .شودیمربوط م 19-کووید

 شود.یحاکم شروع م یالمللنیاست که از انحصارات ب یبازسفته

 یابر یبازاز سفته یدر زمان بحران اقتصاد یخواهند حتیها مآن

 نه،یزمپس نیا برخالف حداکثر سود خود استفاده کنند. نیتضم

تا  یمروند تور نیمقابله با ا یدولت برا آمده توسطعملبه اقدامات

خود به عکس  یحتاینکه  او یرسد ینم جهیبه نتیا  یادیحد ز

، ازگ متیاصطالح ترمز ق به بادولت حتی  ن،یبنابرا .شودیم لیتبد

دولت ر این عالوه ب کند.یم یمال نیمأها تتوده اتیرا با مال یبازسفته

 یهاتوده خرجبه نفع انحصارها و به  یمجدد درآمد مل عیبا توز

 کند.یکمک منیز ها به کاهش ارزش دستمزدها و حقوق ع،یوس

 زین یستیالیجامعه و اقتصاد امپر یبرا یتورم ۀتوسع نیا یقیناً

ها را بر و آن کندیها را ناآرام متوده چرا کهدارد،  یمنف یامدهایپ

 ،«نگیسوئ نیستیکر» .دهدتغیر جهت می یاجتماع طیخالف شرا

                                                           
 : GSAمحاسبات از 24

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/P
D23_022_611.html 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_022_611.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_022_611.html
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به صورتی  2022 هیژوئ لی، در اوا«بانک چهیدو» رعاملیمد

 "یصلح اجتماع یبرا یدیتهد"که تورم  25کننده هشدار دادنگران

 است. "جامعه یبرا یسم"و 

دارد  یمنف ریتأثو تجارت  دیبر تولنیز  یتا حد تورم ن،یعالوه بر ا

 فرمایشخو یبورژوازانحصارگر و خردهریغ یبورژواز یبرا ژهیکه به و

 یسع یستیالیامپر یهادولت ن،یبنابرا مشکل بزرگ است. کی

 یبرا هنکیبر تورم داشته باشند، اما بدون ا یاهاثر کاهند کنندیم

ی المللنیانحصارات ب یبازسفته آن یعنی کردن علت یخنث

ر و کارگ ۀطبق یکه برا یزیتنها چ انجام دهند. یتالش نیترکوچک

 ودستمزدها  یمشترک برا ۀمبارز ماند،یم یباق عیوس یهاتوده

 است. یبه منافع اجتماع یابیدست یباالتر و برا یهاحقوق

بحران  د،یرا باور دار یبورژواز اتیاگر رواپرچم سرخ: 

شروع  ایکرونا  یریگهمه لیجهان به دل یو مال یاقتصاد

 د؟یدهیپاسخ م نیجنگ است. چگونه به ا

ها قبل از مدت– 2018سوم سال  ۀما از سه ماه گابی فشتنر:

و  اریعتمام یجهان یو مال یبحران اقتصاد کیدر  -نیجنگ اوکرا

                                                           
25-https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken 

-gesellschaft-die-fuer-gift-sewing-versicherungen/banken/christian
inflation/28477676.html-der-folgen-vor-warnt-chef-bank-deutsche 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/christian-sewing-gift-fuer-die-gesellschaft-deutsche-bank-chef-warnt-vor-folgen-der-inflation/28477676.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/christian-sewing-gift-fuer-die-gesellschaft-deutsche-bank-chef-warnt-vor-folgen-der-inflation/28477676.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/christian-sewing-gift-fuer-die-gesellschaft-deutsche-bank-chef-warnt-vor-folgen-der-inflation/28477676.html
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 بیقر تیبه اکثر 2019بحران در سال  نیا .میادهرببه سر  یرادوا

تا به امروز،  .دیرس یدارهیو سرما یستیالیامپر یبه اتفاق کشورها

مانند آلمان،  یستیالیامپر-نوو  یستیالیامپر شرویپ یکشورها

و  یجنوب یقایآفر ل،یلوکزامبورگ، ژاپن، برز ا،یتالیفرانسه، ا

از آن  G7 یگروه کشورها ای وروی ۀمنطق یاقتصاد کل نیهمچن

 اریها هنوز بسآن یصنعت دیموارد تول یدر برخ اند.افتهیبهبود ن

تنها  ۀ آمریکامتحد االتیا تر از سطح قبل از بحران است.نییپا

باالتر از  نیچ یصنعت دیتول سطح فراتر رفته است. نیاز ا یاندک

 یو مال یحال، از آغاز بحران اقتصاد نیبا ا سطح قبل از بحران است.

است و انتظار  افتهیکاهش  یرشد آن به طور قابل توجه ،یجهان

 ریاخ یهاسطح خود در دهه نیترنییبه پا 2022رود در سال یم

و جنگ  نیکرونا، جنگ اوکرا یریگبا همه کنشبرهم 26برسد.

 کند،یم ترقیجهان را عم یو مال یبحران اقتصاد ،یجهان یاقتصاد

امور  ریوز ،27هابک ه،یژانو 25در  .رودبه شمار نمیعلت آن اما 

را ارائه « 2023 ۀساالن یگزارش اقتصاد» ،یمیو اقدام اقل یاقتصاد

 ینیبشیپ ،سال ماه از 9بار در  نیسوم یبرا کرد که در آن دولت

 شیسال پ کیبه هر حال، هابک  .کندیخود را اصالح م یاقتصاد

                                                           
در  .(OECD) «یاقتصاد ۀو توسع یسازمان همکار» بر اساس ارقام GSAمحاسبات توسط  26

 نیآمار چۀ بر اساس ادار ،2022سال  یبرا نیچ رابطه با
27Robert Habeck  
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 یاو چرخش خود را ارائه کرده بود. یلیتحل یهااز مهارت یانمونهنیز 

 کرد. ینیبشیرا پ «یکیاکولوژ-یاقتصاد بازار اجتماع»به سمت 

و زغال سنگ،  یاهسته یهاروگاهین یبردارزمان بهره شیافزا ،جهینت

 در نگیکااستفاده از گاز فر قا،یاستخراج گاز و نفت در آفر جیترو

و مطلق در آلمان است که در دوران  یمتحده، و فقر نسب االتیا

هابک عمدتاً  ییاما به هر حال توانا سابقه بوده است!یپس از جنگ ب

 یهابحران شود.یم دهیاو د استیس ۀدربار یپردازدر فلسفه

 یحت .است یدارهیسرما دیقانون تول ،دیتولاضافه یاچرخه

 مورد بحث کند! نیتواند در ایهابک هم نم

 نیجهان، سوم ۀزدبحران طیشرا ۀدر بحبوحپرچم سرخ: 

مبارز و  پیکارگر انیجنبش معدنچ» یالمللنیکنفرانس ب

 یبرا یتیچه اهم شود.یبار در آلمان برگزار م نیا «یطبقات

 د؟یقائل هست دادیرو نیا

معدنکار،  ونیلیم 20از  شیکارگران معدن با ب اشتفان انگل:

 لیرا تشک یالمللنیب دیدر تول یارتش کارگران صنعت نیتربزرگ

 کالیجو و رادزهیالعاده ستها فوققاعده، آن کیبه عنوان  دهند.یم

 یالمللنیب یطبقات ۀمبارز ۀتوسع یبرا نیهستند، و بنابرا

در سخت  اگرچه استخراج زغال سنگِ .دارند یابرجسته تیاهم



29 
 

 گودال 50از  شیهنوز ب د،یرس انیبه پا 2018آلمان در سال 

به  ان،یگروه معدنچ نیتربزرگامروزه  وجود دارد. نجایمختلف در ا

 انیکنند، معدنچیکه در استخراج زغال سنگ کار م ییهااز آن ریغ

 نگنیو تور آنهالت-نزاکسِهای و ایالتن، سِهِایالت پتاس در شمال 

که  یمیمعادن سنگ معدن قد ژه،یکوه ارتس، به ودر رشته هستند.

حال حاضر به منظور بسته شده بودند، در  دوبارۀ آلمانپس از اتحاد 

 تر هستندکه از همیشه کمیاب مواد خام یجهان ۀمقابله با عرض

ابتکار  شوند.یم یی( بازگشارهیو غ ابیکم یهاخاک کون،یلی)س

با  ی، در همکارAUF»28 یبرا چیانمعدن»با نام  معدنکاران عمل

 سیها، به تأسمختلف تودهخودگردان  یرحزبیغ یهاسازمان

 پایکدر آرِ 29«معدنکاران یالمللنیب یهماهنگکمیتۀ » زیآمتیموفق

-کنگره هم نیسوم ی کرد.کمک قابل توجه 2013در سال  پرو در

از نظر  شود.یآلمان برگزار م نگنیماه اوت در تور انیدر پا اکنون

 ۀطبق یالمللنیدر اتحاد ب تفرقه ۀندیفزاخطر با  دیبا ،یاسیس

-الیسوس زشیو خ نیجنگ اوکرا ۀنیزمپس مقابلدر  کارگر

حزب » کارگر مقابله کند. ۀدر جنبش طبق سمیونالیو ناس سمیشوون

 دادیرو نیاز ا یبانیو پشت تدارک «مارکسیست لنینیست آلمان

 لیتبد 2023خود در سال  یاصل فیاز وظا یکیرا به  انیمعدنچ

                                                           
28Kumpel für AUF  
29International Miners’ Coordination (IMC)  
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 ۀندیتنها نما نکهیبر ا یخود مبن دعوایبر  نیکند و بنابرایم

 کند.یم دیتأک ی باشدحزب متعارف اندازدر چشم انیمعدنچ

برگزار  راًیکه اخ یمرکز ۀتیپلنوم کم نیچهارمپرچم سرخ: 

را که سال  «ت لنینیست آلمانسحزب مارکسی»ۀ شد، توسع

 یابیسالگرد خود را جشن گرفت، چگونه ارز نیگذشته چهلم

 کند؟یم

مثبت از  یاخالصه کمیتۀ مرکزیپلنوم چهارم  گابی فشتنر:

 ارائه کرد.)م.ل.پ.د(  «حزب مارکسیست لنینیست آلمان» ۀتوسع

 -ماه اوت در  «م.ل.پ.دسال  40» با عنوان ما ۀسه روز یهاجشن

نقش در مورد  سازیشفافآن و با  یاسیس هایگردهمایی قیاز طر

 ،یاجتماع سرگردانیدر برابر  پیروزمند یحزب جادیدر ا کیکار تئور

، ارسال کردکه  یاینیبآن و خوش یباال یسطح فرهنگ قیاز طر

ی از متنوع ۀبرجسته، ارائ یستگیشا دارای گامشیپ یاز رفقا لیتجل

جوانان  اتحادیۀو  حزب در میان افراد عادی سیستم کار

 ریتأث، -کی هدرج یسازمانکار ، و 30«سرخهای روباه /شورش»

از  یاریبر بس نیکننده و همچنشرکت 3000حدود  یبر رو یقیعم

 یخود را برا یهاییتوانا «م.ل.پ.د» .گذاشت نیآنال نندگانیب

                                                           
30Rebell/Red Foxes  
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 36 ۀبا انتشار شمار کرده است. حکیمها تتوده یحرکت و رهبر

 ییبورژوا یدئولوژیبحران ا»با عنوان ، «یراه انقالب»های کتاب یسر

و  ییبورژوا یدئولوژیبحران ا» آن 37 شمارۀ و ،«سمیو ضد کمون

 ررسیرا در ت ییبورژوا یدئولوژیا یاساس یهانهیزم ،«سمیاپورتون

 ند،از آن بیم داشته باشممکن است  یکه برخطور نآ نیا .میقرار داد

را  یسازروند شفافمتحدان منجر نشد، اما  ه ساختنگانیبه ب

در  یمطالعات یهااز گروه رینظیب ستمیس کیبا ما  .کرد عیتسر

 هایدر فضا نیزو ها ر سالندبرگزارشده  یدادهایرو ،سراسر کشور

 اتینشر نیا ۀرا دربار یکوچک و بزرگ ایتوده یهاباز، بحث

و بحران  نیجنگ اوکرا» بروشورما با انتشار  .مکردی دهیسازمان

و نسخه  12000از  شیتیراژ ببا « یستیالیامپر یجهان معلنی نظا

های با احتساب نسخه 2023فوریۀ  3)تا  بار دانلود 17000

افراد بر  و مکنیمشارکت  یآگاه جادیدر ا میتوانست ،خارجی(

تأثیراتی  ستیالیسوس و یگریضد نظام سم،یضد فاش ،دموکرات

 پذیر نبود.بگذاریم که قبالً امکان

 میکن تیرا تقو تعلیمآموزش و  ،ییراهنما میقصد دار ژهیوما به

 یبه اعضا یتا حت میکنمی یابیارز یشتریها را با شدت بتالش نیو ا

را درک کنند و کار  یکنون یبحران تیتا وضع میکمک کنبهتر خود 
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 اب را هاها و دانشگاهکارخانجات، محلهمیان افراد عادی در در  خود

 ند.کن جهیزآن ت

 یفیک یهایژگیاز و یبرخ 31«شورش»به نام  ما جوانان اتحادیۀ

ازمند آن است به وجود آورده نی ایتوده جوانان اتحادیۀ یکرا که 

 در زمینۀ« شورش»کار حزب و  ی برایاریها هنوز معآن البته است.

در کار  به د،یکوو یریگدر طول همه هاتیمحدود .ستندین جوانان

به عنوان مثال،  رساند. سیبآ یتوجه به طور قابلجوانان حوزۀ 

توانست به طور منظم برگزار ینم «سرخ هایروباه» یجلسات گروه

غلبه کرد و راه  یاثرات منف نیگام به گام بر ا دیاکنون با شود.

 را بدون سازش دنبال کرد.ای جوانان تودهیک اتحادیۀ به  دنیرس

اقدامات که  میداشته باش به یاد دیموارد، ما با نیدر تمام ا

این  .ادامه دارد «م.ل.پ.د» هیصاحبان قدرت عل ۀرانیسختگ

تفان شا اذیتبا آزار و  ،32هوفریکشور سابق، ز ریدر زمان وزاقدامات 

، با قرار دادن "خطرناک انیجوزهیست"به عنوان  گرانیانگل و د

 یبرگزار تیبا ممنوعو  ب،یتحت تعقافراد  ستیحزب در ل یرهبر

 استیس ن،یهمراه با ا آغاز شد. رهیها و غاز سالن اخراجو  دادهایرو

در جهت عقب راندن  یاندهیبه طور فزا یدولت فدرال کنون

                                                           
31Rebell  
32Horst Seehofer  
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بدنام  یهانیمنظور، کمپ نیا یبرا انزوا است. سمت به «م.ل.پ.د»

 به آدمکش یهاتیم ،افتدبه راه می «م.ل.پ.د» هیعل کردن کامل

 نیاست با چن دواریدولت ام .رهیو غ ندکنیم حمله «م.ل.پ.د»

 زنندۀ میتصم مند را دفع کند.اتحاد و افراد عالقه یشرکا یاقدامات

که وابسته به  33«دالوری»انجمن زنان  هیعل یستیدادگاه ضدکمون

کاری به که  یهرکس ندهیکه در آ گر این استانیب حزب هم نیست

« م.ل.پ.د»که  یدادیدر رو رسانیاطالع ۀغرف کی یدهسازمان جز

ی دادهایاز رو یکیکه در  یکسان ای، شته انجام ندادهحضور دا در آن

د نقرار خواه بیتحت تعق، اندپالکاردی در دست داشته «م.ل.پ.د»

م آشکار ضد یک ستمردم،  یاسیس یدر باورها فضولی نیچن گرفت.

 است! یستیکمون

 ییبورژواخرده یستیطرز تفکر ضد کمونحال،  نیدر ع

با  یدائم یهمکار یاز مردم برا یاریبس یهمچنان مانع اصل

 کیهنوز  «م.ل.پ.د» ها،شرفتیهمه پ رغمیعل است.« م.ل.پ.د»

به "رهبری جنبش ختم کالم  کوچک است. نسبتاً یروین

 است. به صورتی توأم با تعرض "ندهید!ضدکمونیسم فرصت 

 م،یبدان معناست که نه تنها در هنگام حمالت واکنش نشان ده نیا

را در دستور کار قرار  یستیالیسوس اندازچشموضوع م بلکه خودِ 

                                                           
33Courage  
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جنبش  مبارزه و بزرگداشت یروزهاتر از همه، مهم .میده

 ؛برخوردار است ییباال تیمنظور از اهم نیا یکارگر برا ۀطبق یانقالب

-نیب یستیالیانقالب سوس تدارک یتوان مسائل راهبردیها مبا آن

 .پردازش کرد واریختهفره یرا مورد بحث قرار داد و به روش یالملل

است  دورنماهای جهان ۀمبارزاز  یبخش یفیو وظا دادهایرو نیچن

 .میشدت به آن ادامه ده اب دیباقطعاً که ما 

را « ییبورژوا یعیبحران علوم طب»چرا موضوع پرچم سرخ: 

 «یراه انقالب»های ی کتابسراز  38 ۀشمار دِیکتاب جد یبرا

 دیمنتشر شود انتخاب کرد ندهیکه قرار است در چند روز آ

 ست؟یچ ۀکتاب دربار نیو ا

 نسبت به شتریو ب شتریها بتوده ریدر چند سال اخاشتفان انگل: 

ها شرکت انیسخنگو ایصنعت  ندگانینما استمداران،یاظهارات س

صرفاً طرف، یهنوز هم ب یعیحال، علم طب نیبا ا اند.دهش یانتقاد

 ن،یبنابرا شود.یم یتلق یخود مترق یو به خود قتیمتعهد به حق

گسترش  یبرا دیمف یالهیشده، وسدیتشد یبحران طیدر شرا ژهیبه و

که در  ستیجهت نیب اعتماد است. یابیو باز ییبورژوا یدئولوژیا

شناسان، روسیاز و یادیتعداد ز 19-دیکوو یریگآغاز همه

ده بودند تا نشان دهند که صف کشیها و پزشکان ستیولوژیدمیاپ

 .هست تیوضع مراقب یدولت به خوب
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ها اطالعات ها، مجالت و روزنامهوبالگ ،یونیزیهزاران مستند تلو

 اما هر بخش کنند.یرا منتشر م یاانهیگرایارزشمند و ماد اریبس

-یم ریتفس زین کیدئولوژیبه صورت اهمچنین از اطالعات  منفرد

 هایبندیجمعشود و با یهماهنگ م ییبورژوا ینیبا جهانشود، ب

 شود.یهمراه م یعمل

جا چسبد که بخواهیم علوم طبیعی را به صورت یکاین به ما نمی

نقد  ۀتوسعکتاب در مورد  نیبرعکس، امحکوم کنیم. 

 جهیدر نتو  ییبورژوا یعیاز علم طب یستیالیماتر-یکیالکتید

 دیجد یهانشیب ۀهمو حفظ  قابل استفاده کردن

جنبه از  نیا است. کارگر و متحدانش ۀطبق یبرا تریالیستیما

 ۀطبق انیدر م سمیالیگسترش ماتر یبرا ژهیبه و کیدئولوژیا ۀمبارز

 کیستماتیانتقاد سبه واسطۀ آن،  نیما همچن دارد. تیکارگر اهم

 قیتشوها را مدارس و دانشگاه در ییبورژوا یآموزش یاز محتوا

به  ی کهسمیالیاز ماترکتاب  نیدر اما از همه،  شیب کرد. میخواه

برابر تضعیف غیرعلمی آن شده در  یگذارهیپا یعلمصورت 

های بندو چشم نظری پراگماتیستیتوسط تنگ

ما  نیبنابرا .میکنیدفاع مپوزیتیویستی ایدئولوژی بورژوایی 

 یبه عنوان بخش یستیالیماتر-یکیالکتید یعیعلم طب یراه را برا

 .میکنیهموار م یعلم سمیالیاز سوس یاساس
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بحث  کیکه کتاب در  یقین پیدا کردیمآگاهانه به صورت ما 

سؤاالت شود، بلکه واقعاً به یسرگردان نم غیرقابل فهم یتخصص

تز ضد دربارۀ این  ،یبه صورت جدل شهیمثل هم پردازد:یم هاتوده

بنگ  گیب یهایها ذاتاً خودخواه هستند، فانتزکه انسان یستیکمون

 یسالمت روان سئلۀکه هر م یستیآلدهیتز ااین  ایها، چالهاهیو س

 یریگراه حل آن کناره که است یبه عنوان علت اصل دارای ترومایی

ها تا از بخش یاریدر بس. میکنیاست بحث م یاجتماعزندگی از 

علوم  یهااندازچشم بهرد، امکان وجود دا نیکه امروزه ا ییجا

 علوم طبیعیاگر  .میکنیاشاره م یستیالیسوس ۀدر جامع یعیطب

-یکیالکتیتفکر دبه  یستیضدکمون سازیبدنام هیدر مبارزه عل

، ها کندخود را وقف خدمت به تودهبرگردد و  یستیالیماتر

حال،  نیدر ع. بال خواهد بخشید یعیعلوم طببه سوسیالیسم 

 یجوانان انمی در –کار جوانان حزب  جیترو یبرا عملی ابتکار نیا

روشنفکران شاغل در  انیکنند و در میم لیها تحصکه در دانشگاه

 است. علم

و  دیکتاب را گسترش ده دیخواهیچگونه مپرچم سرخ: 

 د؟یبحث کن
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کارگران،  انیکتاب را به طور گسترده در م نیما ا گابی فشتنر:

و در  میخوانیآن را م همراه با هم م،یفروشیزنان و جوانان م

بر  یاژهیما تمرکز و کرد. میآن بحث خواه ۀمتعدد دربار یدادهایرو

و در  ییبورژوا یعیانتقاد از علوم طببا  یتهاجماتخاذ موضع 

 داشت. میها خواهها و کالجدر دانشگاه سیتدر یمحتوااز  جهینت

آلمان  یسسات دانشگاهؤدانشجو در م ونیلی، سه مگذشته از این

به  یاجتماع شرفتیکمک به پ ۀزیها با انگاز آن یاریبس وجود دارد.

از  ریبه غ کنند.یم لیشناس تحصبوم ایعنوان پزشک، مهندس 

 سندگانیدهد، نویکتاب را پوشش مبه صورت کامل که  ییدادهایرو

به همراه  یدهسازمان یبرا یزیرو همکاران در حال برنامه

در  ییهابحثبرای  ،عصیانگرو  شرویپ دیو اسات انیدانشجو

 ،یشناسستیز ک،یزی، مانند فمربوطه یهادر دانشکدهها دانشگاه

 یگسترده را برا یغاتیتبل نیکمپ کیما  هستند. رهیو غ یشناسروان

 ،یمنظور به مجالت علم نیا یکرد و برا میشروع خواه یبررس

کتاب متعلق  نیا شد. میخواه کینزد زین یو کارگران صنعت دیاسات

 است! یدانشگاه ۀبه هر کتابخان

در چند  «یراه انقالب» یۀریتحر میت یآت فیوظاپرچم سرخ: 

 ست؟یچ ندهیسال آ
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ما،  یجدل ۀرسال لیتکمدر حاضر تمرکز بر روی  اشتفان انگل:

، در پنج جلد «تفکر ۀویش نیو دکتر ییبورژوا یدئولوژیبحران ا»

دو جلد  ،«ییبورژوا یعیبحران علوم طب»پس از جلد سوم،  قرار دارد.

و فرهنگ انسانی بحران علوم » نیمجموعه با عناو نیا گرید

در مورد »کتاب  نیو همچن« تفکر ۀویش نیدکتر»و  «ییبورژوا

به  در حال انجام است. «یستیالیامپر یجهان ستمیدر س راتییتغ

گروه در حال انجام کار کیقابل توجه  زمانیمدت یطور همزمان، برا

در  یانامهیزندگ یهابازتاب یبرخ»انتشار  یجامع برا یهالیتحل

 کیابتدا  نده،یحال، در چند ماه آ نیبا ا است. بوده« نیمورد استال

راه »های ی کتاباز سر 35 ۀشماربرای  یلیجلد تکم ای ژهیو ۀشمار

وحدت  یعمد بتخری برابر در –هشدار فاجعه » با عنوان« یانقالب

  تحریر خواهیم کرد.« کرد؟ دیچه با عتیو طب تیبشر

که  ت داردضروربه صورت مشخص  ژهیموارد، به و نیدر تمام ا

مصمم  یاوهیبه ش «راه انقالبی» یۀریتحر مینسل در ت رییتغ

-حزب ۀندیآ ۀتوسع یبرا زین محکم ینظر ۀیپا کیتا از  ابدیادامه 

 یکار نظر یریادگی حاصل شود. نانیاطم یطبقات ۀو مبارز یساز

ه ب انجام شود. کیستماتیبه طور س دیبا یستینیلن-یستیمارکس

 به وجود ریناپذاجتناب ریآن تأخ ای نیا گاهی اوقات ،همین خاطر
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و سبک و روش کار  یپرولتر بلندهمتیاما اگر با انضباط،  د.آییم

 .ستین کار دشواری د،یکار کن نیخود را وقف ا ییایپرولتار

در جنبش  ورقکه  دیآیتصور به وجود م نیاپرچم سرخ: 

روند مثبت  نیا ایآ است. بُر خوردندر حال  یالمللنیب یانقالب

 کند؟ یشما را نگران م ایاست 

 میکه روند مستق شودیحال، آشکار م نیدر هم گابی فشتنر:

 یانقالب یالمللنیمجدد در جنبش ب یبندمجدد و گروه یریگجهت

 ستمیس زیخبحران تیماه است. نوسان کاملکارگر در  ۀو طبق

در نفت بر آن ریخت.  نیجنگ اوکرا ژهیوو به یستیالیامپر یجهان

 یکشسلسله انشعابات و مبارزات خط کیما شاهد  یالمللنیسطح ب

همراه ها جبهه یسازبا شفافامر  نیا .میهست یانقالب یهادر سازمان

 ی، که به عذرخواهاتفاق افتاد مدرن سمیونیزیرو هیعل چنانکه -است 

 منجر شده است. هیروس سمیالیامپر آشکار یستیشوون-الیسوس

 ی،منف ایمثبت  ی خواهریتأث یستیالیامپر یدر نظام جهان راتییتغ

حزب و سازمان  نیچند گذارد.یم یسازشفاف المللیبین بر روند

را  یستیالیامپر-نو یظهور کشورها ۀدیبه عنوان مثال، پد ،یانقالب

 یبرخ یکه حت بردراه می جهینت نیشناسند، که به اینم تیبه رسم

 یستیشوونالیمواضع سوس یستیالیامپر یکشورهاها در قبال از آن
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آن به  یساز، اگر موفق به شفافموضوع نیدر ا کنند.یاتخاذ م

در  یدیانشعاب جد این امکان وجود دارد که م،یمثبت نشوصورت 

 شود. جادیکارگر ا ۀو طبق یانقالب یالمللنیجنبش ب

 کیستماتیس یاست که ما کار نظر نیا «م.ل.پ.د»خاص  یژگیو

جلوتر از تحوالت  یکم «راه انقالبی» ستمیو با س میدهیانجام م

بحث است، اما ارزشمند  ۀروند فشرد کی نیا زیما ن یبرا .میایستیم

 یکار نظر نیا تواند از آن صرف نظر کند.ینم چکسیاست و امروز ه

 دیو شا ردیگیقرار م یاگسترده دییأمورد ت یالمللنیدر سطح ب

بحث  کی باشد. یالمللنیب یطبقات ۀسهم ما در مبارز نیترمهم

احزاب و  یالمللنیب یهماهنگ ۀتیکم» در داخلو محرک  سرزنده

 یانقالب یهاو با احزاب و سازمان 34(ایکور) «یانقالب یهاسازمان

از موضع روشن  شهیهم «ایکور» وجود دارد. یشتریو ب شتریب

 ۀجبه نیهمچن .کرده است تیحما یپرولتر سمیونالیانترناس

 یبزرگ شرفتیپ یستیالیو ضد امپر یستیضد فاش یالمللنیب متحد

تحت ستم  هایخلق ۀآن را فقط به مبارز میبخواهاکنون اگر  است.

 یتیمحدود یتا حد م،یاختصاص ده کایآمر ۀمتحد االتیا هیعل

 یدر واقع، در کشورها متحد خواهد بود. ۀجبه نیا یبرا بیعج

                                                           
34International Coordination of Revolutionary Parties and  

Organizations (ICOR) 
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 ییکشورها شانها خودبه اتفاق آن بیقر تیکه اکثر زیتحت ستم ن

 یایبورژوازو است،  انیدر جر یطبقات ۀهستند، مبارز یدارهیسرما

دارد و  یتنگاتنگ وندیپ یالمللنیب یمال یۀوجود دارد که با سرما

ها ستیالیامپرامروز  را داشته باشد. ینقش رهبر دیکارگر با ۀطبق

که  ند،یربا یم گریکدیاز همه، عمدتاً حداکثر سود خود را از  شتریب

شده  یجنگ جهان ۀندیو خطر فزا یرقابت دیشد مسابقۀمنجر به 

 است.

 د؟یمختصر به ما ارائه ده دگاهید کی دیتوانیمپرچم سرخ: 

به  یدارهیاز سرما "خیدر تار یعطف واقع ۀنقط" کی گابی فشتنر:

-ستیمارکس یبدون نقش رهبرتواند یهرگز نم سمیالیسوس

که در حال  یو سازمان یاسیس ک،یدئولوژیا به لحاظها ستینیلن

افراد عادی به صورت  یدهو سازمان یسازیحاضر خود را در آگاه

در  «م.ل.پ.د»نقش  به بلوغ برسد.دهد، میو فشرده نشان  وسیع

 شیاز پ شیب یجهان ۀدر صحن «ایکور»کل و  کیجامعه به عنوان 

همانطور  شود.یم لیتبد یاجتماع ۀدر توسع یاساس مسئلۀ کیبه 

 رییبلکه تغ ست،یجهان ن ریکه کارل مارکس گفت، هدف فقط تفس

 سازیپیادهو  تدارک یراهنما یپرولتر سمیونالیانترناس آن است.

 است. یالمللنیب یستیالیانقالب سوس

 !دیکشورها متحد شو ۀکارگران هم
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 !دیمتحد شو دگانیستمد ۀکشورها و هم ۀکارگران هم

 پرچم سرخ: بسیار سپاسگزارم!
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