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 یک جنگ جهانی سوم حاد . جنگ اوکراین و خطر  1

با تهاجم شدید واحد  سالها در حال اشتعال میان  منازعه   ناتو و روسیه، 

، به یک    2022فبروری    24های ارتش روس به قلمرو تحت سیادت اوکراین در  

 جنگ آشکار در وسط اروپا ارتقا یافت. 

از "حزب    Annalena Baerbock  انالنا بیربوکروز، وزیر خارجه آلمان  عین  در  

 " پوتین  توهمات"سبزها"،  را،    Wladimir Putin  والدیمیر  روسیه  جمهور  رئیس 

  جهانی"  "جامعهتوهماتی که مورد پذیرش  عوامفریبانه عامل جنگ اعالم داشت؛  

آلمان  1  .باشند  نمی   2022فبروری    27در    Olaf Scholzاوالف شولتز  صدراعظم 

را بعنوان عامل جنگ شناسایی کرد: آزادی زنان و مردان اوکراینی    دلیل "یگانه  

تهاجم خود    المقابلب پوتین   2". می کشدبه چالش  را    ( پوتین) رژیم سرکوبگر خود  

"غیر نظامی کردن اوکراین    با این ادعا که هدف جنگ را عوامفریبانه توجیه کرد،  

 بوده است.   3و برچیدن بساط نازی ها از آن" 

با این وجود، هیچکدام همین توضیحات و تالش های توجیه گرانه، به اصل  

پردازد:  نمی  یک    مسئله  طرف  عادالنهناجنگ  این  دو  نو  هر  روسیه  میان   ،

ح گردیده  و تسلی   برانگیخته شده امپریالیستی و اوکراین سرمایه داری میباشد.

اوکراین به نیابت از همین پیمان  توسط ناتو و در رأس آن ایاالت متحده امریکا،  

جهت تحقق اهداف قدرت خود، برای ورود    او   نظامی امپریالیستی عمل میکند. 

این جنگ    اجتماعی  علت واقعی  تالش میورزد. NATO  و ناتو  EU به اتحادیه اروپا

،  نهفته میباشد  نابرابر دولت های امپریالیستی در تکامل اقتصادی و سیاسی  "

بر وفق نظر  جنگ   4" .سوق میدهد  یک تقسیم مجدد مناطق نفوذکه به سمت  

کالوزویتس  فن  کارل  نظامی،  علوم  "ادامه  Carl von Clausewitz  کالسیکر   ،

اطالعات    کلیه "   بنابراین الزمی است که   .میباشد  5سیاست با وسایلی دیگر" 

را    6دنیا"   تمام   و   قدرت های درگیر جنگ   تمامی  زندگی اقتصادی  مبانیپیرامون  

 داشتند.  وجود بررسی کرد، که پیش از جنگ اوکراین 

 

 
 rnd.de 24.2.2022، "بیربوک، پوتین را به داشتن تصورات ضد بشری و دروغ های سرد )شاخدار. م( متهم میسازد   " 1
 bundesregierung.de"، 2022فبروری  27"بیانیه دولت توسط اوالف شولتز بتاریخ  2
 zeit.de 24.2 2022"متن کامل سخنرانی والدیمیر پوتین" ،   3
 از مولف  دی ــ تأک 8، ص.1983"، اشتوتگارت یستیالی "جنگ و صلح و انقالب سوس  کهوتید یلیو 4
 34ف ص. 1980اشتاین کارل فن کالوزویتس، "از جنگ"، اوول  5
 194، ص. 22لنین، "امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری" آثار، جلد   6
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 مبارزه بر سر تقسیم مجدد جهان

و شورای کمک  اتحاد شوروی  سوسیال امپریالیستی    فروپاشی ابرقدرت

  متحد گردید.منجر به یک بازار جهانی    1990/1991  (RGW)  های متقابل اقتصادی

. همین پروسه  را بدنبال داشت   بین المللی  سرمایه داری  سازمان نوین تولیداین  

امپریالیستی   جهانی  سیستم  کلیت  جهان،  سیاسی  و  اقتصادی  نوین  نظم 

تمام کشور های امپریالیستی و انحصار های رهبری    7تاکنونی را متحول گردانید.

کننده بین المللی جهان، بر سر تسلط بر بازار جهانی تازه بمیان آمده، سخت  

 به رقابت برخاستند. 

معیت وابسته نومستعمراتی  جدر این میان در چین و برخی کشور های پر 

ده بودند.  سابق، انحصار های بومی و ساختار های انحصاری دولتی تشکیل گردی

در همان سال    گردید.   از کشور های نوامپریالیستیاینها منجر به پیدایش تعدادی  

کشور نوامپریالیستی وجود داشت، که در آنها اضافه از نصف    14حداقل    2017

آنها با ایاالت متحده امریکا، جاپان و کشور های    زندگی داشت.  8جمعیت جهان 

  و مناطق نفوذ نبرد نمودند.فروش  بازار های    در اتحادیه اروپا به نحو فزاینده ای  

هند،    را بنا نهادند.  منطقه ای  امپریالیستیسیادت  برخی از این کشور ها یک  

کشور    در زمره همین   ترکیه، روسیه، افریقای جنوبی، عربستان سعودی و برازیل

رویاها آنها  هستند.  نمایند،    هژمونی   ی ها  می  دنبال  را  خودی  امپریالیستی 

و در مقیاس    توسعه می بخشنددستگاه های قدرت نظامی سریعا رشد یابنده را  

بوجود    جهانی مراکز قدرت ایدئولوژیک ـ سیاسی برای اغوای ذهنیت عمومی 

یک    میآورند. با  راستاین  به  های    تحول  کشور  تمامی  های  دولت  خطرناک 

،  2020تا    2016  که نقطه اوج موقتی آن طی سال های   ،امپریالیستی توأم بود 

 ریاست جمهوری ایاالت متحده دونالد ترامپ فاشیست بود.  

و جنبش های    ، جهانی شدن مبارزه طبقاتیجهانی شدن تولید و بازرگانی

ی بین المللی رو به افزایش در  اجتماعی را در پی داشت. یک پرولتاریای صنعت 

 

 
 یک تجزیه و تحلیل همه جانبه سازمان نوین تولید بین المللی را کتاب "غروب خدایان بر فراز <نظم نوین جهانی> از اشتفان 7

 دارد ی، ارائه م 2003 سن،یانگل، ا
   MISTبرازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی، کشور های ـ میست   BRICSآنجمله هستند کشور های ـ بریکساز  8

 مکزیک، اندونیزی، کوریای جنوبی و ترکیه و به همینسان ارژنتین، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ایران.
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  همین پرولتاریا   کارگر صنعتی زن و مرد بوجود آمد.   9میلیون   746حدود  به  این میان  

در رأس اعتصابات و درگیری های طبقاتی با    در مقیاس جهان   به بعد اکنون  از  

همجنان نهضت های مبارزه طلبانه زنان، جوانان و طرفداران    اهمیتی قرار گرفت.

و مبارزه برای حقوق و آزادی  محیط زیست بگونه فراکشوری اعتالی نوینی یافته  

 های دموکراتیک تکامل یافت.

به نحو فاحشی تشدید    2020پس از سال    مبارزه رقابت میان امپریالیستی 

در یک تأثیر    2018ی آغاز یافته در سال  جهان   و مالی  بحران اقتصادی، بویژه با  یافت

متحده امریکا به مثابه یگانه ابر    ایاالت.  متقابل با وبای همه گیر و ویرانگر کرونا

برخالف    چینقدرت قبلی، از نظر اقتصادی و سیاسی آشکارا عقب مانده بود.  

صعود نموده و برآن بود، که ایاالت متحده امریکا را از    ابر قدرت اقتصادیبه یک  

سیاسی و نظامی نیز چین به ایفای همین    مقام صدارت کنار بزند. در عرصه 

د. پروژه عظیم یک "جاده ابریشم جدید" دنبال شده توسط  نقش اصرار می ورز

مبارزه رقابت میان ایاالت بدینسو، همین را هدف قرار میدهد.    2013آن از سال  

بر تضاد های میان امپریالیستی مسلط    کال ، در این میان    متحده امریکا و چین

همچنان    ند.تبارز می یاب  10میباشد، تضاد هایی که در عین زمان بگونه چند قطبی 

  با ایاالت متحده امریکا   بیشتر و بیشتر در رقابت   اتحادیه اروپا  بلوک امپریالیستی

اروپا، اتحادیه اروپا و روسیه بر سر    در داخل  .و با چین نیز موضع اتخاذ میدارد 

 آزمایی میکنند.  سلطه سیاسی زور 

  ثروت   از یکسو بر  را  ویژه خود بمثابه قدرت نو امپریالیستی  خصوصیت  روسیه

خود    توانمندی نظامیاز سوی دیگر    .میکند بنا    عظیم بخصوص مواد خام فسیلی

بمثابه یکی از  از زمان اتحاد شوروی سوسیال امپریالیستی  که    میدارد،حفظ    را

همین    بدینسو،   2008او از سال    دو قدرت بزرگ اتمی جهان، باقیمانده است.

برعکس است.  بخشیده  توسعه  بیشتر  را  اقتصادی  توانمندی  نظر  از  روسیه   ،

نصف تولید  از  به کمتر    2020کماکان ضعیف میباشد. تولید صنعتی آن در سال  

آگاه هستند، که   بدان  امپریالیست های روس  گردید.  بالغ می  آلمان  صنعتی 

 

 
  ، محاسبه خودی برحسب اطالعات بانک جهانی و SA) e.V.(Gانجمن پیشبرد مطالعات علمی پیرامون جنبش کارگری 9

 ILO 2019 سازمان جهانی کار
 در رابطه متنوع قدرت با یکدیگر قرار دارند  10
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جمهوری های    جذب ظرفیت رویای شان از یک ابر قدرت بزرگ روس فقط از طریق  

یابد. تحقق  میتواند  مشاور  1997همان سال  در    شوروی سابق،  برژنسکی   ،

بدون اوکراین، روسیه دیگر  سابق امنیت ایاالت متحده در اینمورد نوشته بود: " 

  11امپراتوری اروپایی آسیایی نیست." یک 

همین   از  اکثر  زمانیحد  میان    ،مقطع  قدرت  مبارزه  کانون  یک  اوکراین 

روسیه،    امپریالیستی هم  و  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  متحده  ایاالت  هم  میباشد. 

 یک مناطق نفوذ اروپایی خویش را بر اوکراین متمرکز میسازند. ژاسترات ش گستر

 سیاست قدرت امپریالیستی روسیه 

دولت    2014در سال   از سقوط  غربی  های  یانوکویچ  دولت  روس  طرفدار 

Janukowysch   یاتسن رهبری  تحت  اوکراین  و  کردند    Jazenjukوک  یحمایت 

به یک    2016ت. این در سال  پیوند یاف صدراعظم طرفدار غرب ، با اتحادیه اروپا  

خصوصی سازی های  منتهی گشت.   12منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا ــ اوکراین 

معادن و در کشاورزی، اوکراین را  استخراج  ، بویژه در عرصه  دولتیشرکت  صدها  

ادغام  منطقه نفوذ امپریالیسم ایاالت متحده و اتحادیه اروپا  در    فزاینده ای به نحو  

بخش های جمعیت    ظلم و ستمدر عین زمان روسیه با بهره اندوزی از    . کردند

  Donbassدنباس    مواد خام را با هدف الحاق بخش سرشار از    روسی آنجا، جنگی

 .، به راه انداختدر شرق اوکراین

، امپریالیسم روسیه بطور  در تضادی بنیادین با اتحاد شوروی سوسیالیستی

نیرو    2008در سال    مداخله میکند: در امور داخلی سایر کشور ها  سیستماتیک  

حمله ور شدند، که دولت آن به سمت غرب    گرجستان  های نظامی روسیه به

گراییده بود. از آندم بدینسو روسیه یک بخش از این کشور را در اشغال دارد.  

پرداخت و اکنون  کریمه  حاق  البه  ، پس از یک تهاجم نظامی  2014روسیه در سال  

با عجله به    2015در سال  را کنترول کند.  از آنجا می تواند تمامی دریای سیاه  

با حمالت هوایی ضد  شتافته،    سوریهکمک رژیم سخت ضربت دیده اسد در  

بشری، نه تنها قدرت وی را نجات داد، بلکه نفوذ استراتژیک خود را نیز در خاور  

 

 
  tagesspiegel.de 22.2.2022، "بدون اوکراین، روسیه یک قدرت بزرگ نمیباشد"، Lehming Malteبه نقل از مالته لمینگ  11
12Ukraine Deep and comprehensive Free Trade Area“, trade,ec.europ,eu -„Acess2Markets EU 
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بخشید. گسترش  نزدیک  و  با    میانه  تقریبا  مجموع    40روسیه  کشور    54از 

افریقایی، به اصطالح موافقتنامه امنیتی داشته یا با آنها بگونه دیگری همکاری  

 . 13میکند 

و دیگر    ضعف استراتژیک امپریالیسم ایاالت متحدهک  موفقیت های روسیه ی

قدرت های ناتو را در پی داشت، همچنان بدلیل جنگ براه انداخته شده عراق  

امریکا در سال   ایاالت متحده  به اهداف خود  2003توسط  نتوانست  ، که هرگز 

در    .2021تا    2001و به علت لشکرکشی نافرجام ناتو به افغانستان از  برسد،  

روسیه  2015  سال با  ،  قرغبالروسهمراه  قزاقستان،  ارمنستان  ی،  و  سستان 

را    Wirtschaftsunion  Eurasischeآسیا    اور اقتصادی    یهاتحاد تحت رهبری خود 

سخت    بود   اینکه اوکراین پیوستن به این اتحاد را رد نمود، شکستی  تأسیس کرد.

 شدن.  قدرت بزرگ بلند پروازی های امپریالیسم روس در راستای برای  

 رقابت قدرت های امپریالیستی چین و ایاالت متحده امریکا 

بر    همزمان با جنگ اوکراین، میان ایاالت متحده امریکا و چین نبردی شدید 

در   تسلط  آرامسر  هند  اقیانوس  اقیانوس  مجله    یافت.  بسط  Indopazifik  و 

امپریالیستی  تجاوز ، کمی قبل از  2022فبروری  18در  Foreign Policyامریکایی  

 روسیه می نویسد:  

چین آماده  علیه  "واشنگتن می باید خود را به جنگ هم علیه روسیه و هم  

  .14سازد" 

رئیس جمهور ایاالت    Joe Bidenبایدن    جو   2022در سخنرانی ای در مارچ  

"نبرد بزرگ ... میان دموکراسی  در زمره  متحده مدعی شد که جنگ در اوکراین 

و نظمی که    قانون و خودکامگی، میان آزادی و سرکوب، میان یک نظم مبتنی بر  

 قرار میگیرد.   15" دارد تسلطزور وحشیانه بر آن 

 

 
  web.de 16.4.2022، "روسیه در افریقا: جگونه کرملین به احساسات ضد غربی دامن می زند"،  Marie Illnerماری ایلنر  13
14 Matthew kroenig, foreignpolicy.com  
 usembassy.govدر وارشو، در: سفارت و کنسولگری های ایاالت متحده در آلمان،    2022.  3.  26سخنرانی جو بایدن در   15

28.3.2022  
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"نظم مبتنی بر قانون" مورد ستایش بایدن، چیز دیگری نیست،    در این حالت 

جزء دیکتاتوری به تنهایی سیادت کننده سرمایه مالی بین المللی تحت رهبری  

 ایاالت متحده امریکا در همکاری با متحدین غربی اش. 

خارجه چین   وزیر  استناد    به جنگ  Le Yucheng  چنگ  لی معاون  اوکراین 

 هوشدار داد:  2022مارچ داشت، هنگامی که در 

اق  انوس ی اق  ی"استراتژ و  متحده    االتی)ا   Indopazifik-Strategieآرام    انوس ی هند 

استراتژکا یامر که  است  خطرناک  همانطور  اروپا.    ی(  در  ناتو  شرق  به  گسترش 

ا  آورده نشود، عواقب غ  نیچنانچه  تصور  ریتحت کنترول  داشته و منطقه    ی قابل 

 16انداخت."  خواهد را به پرتگاه  Pazifik-Asienآرام  انوس ی ـ اق ا یآس

بمنظور محافظت از تالش خود برای نیل به قدرت جهانی، در این میان  چین  

 سازمان "نظامی  اتحاد  از نظر تعداد بزرگترین ارتش جهان را ایجاد کرده است.  

تحت رهبری قدرت های اتمی چین و روسیه، قبل از    شانگهای برای همکاری"

 جهت گیری دارد. همه در برابر نفوذ ناتو 

 تهدید روسیه بواسطه ناتو

 شرق   سمت  گسترش بهبدینسو    1990از سال    ناتو و  ایاالت متحده امریکا  

ــ   خویش را پیوسته بجلو سوق    ــ علیرغم وعده های غیر قابل انکار برخالف آن 

اینطریق   از  روسیه    نیرو هایدادند.  مرز  به  تا  مناطق بسیاری  در  ناتو  نظامی 

نمود مستقیما  پیشروی  برد  کوتاه  های  راکت  تهدید  سرزمین  ند،  را  روسیه 

ز لهستان،  عضویت کشور های بالتیک در ناتو و به همینسان ااز  پس    میکنند.

و   البانی  بلغاریه، سلووانی،  و  رومانی  مجارستان،  جمهوری چک، سلوواکی، 

مونتنگرو و مقدونیه شمالی، ایاالت متحده امریکا سعی بعمل آورد  کرواسی،  

این در بدو امر بدلیل مقاومت اتحادیه اروپا،    که اوکراین را نیز در ناتو مدغم سازد.

ان  شکست  به  فرانسه،  و  آلمان  مناسبات  بویژه  خواستند  نمی  که  جامید، 

 اقتصادی و سیاسی شان با روسیه را به مخاطره بیاندازند. 

 

 
،  "هارمین مجمع بین المللی پیرامون امنیت و استراتژی حضور یافته و سخنرانی میکندچمعاون وزیر خارجه چین در " 16

fmprc.gov.cn 19.3.202  ــ ترجمه خودی 



 13 جنگ اوکراین و خطر حاد یک جنگ جهانی سوم  

جهان  اقتصادی  مجمع  داوس،    2022  یدر  استولتنبرگدر   ینس 

Jens Stoltenberg :دبیر کل ناتو به اقدامات ناتو در جنگ اوکراین مباهات کرد 

مستقیم ناتو داریم، که   فرماندهی سرباز تحت   40000از بیش "ما... امروز  

نیرو های عملیاتی معتنابهی در هوا و دریا حمایت میشوند. ما گروه  بواسطه  

زار از  بالتیک تا دریای سیاه مستقر ساخته و صد ها ه   از دریای  را  های رزمی 

ما تمرینات را توسعه  واحد های نظامی در باالترین سطح آماده باش قرار دارند...  

ایاالت    Amphibieneinheit  و برای اولین بار نیز یک واحد آبی بریبخشیدیم...  

   17متحده امریکا در تحت فرماندهی ناتو قرار گرفته است." 

 ماهیت ارتجاعی جامعه اوکراین

 پیش شرط های مهمی میباشد که به یک کشور اوکراین در این میان واجد  

یابد تکامل  امپریالیستی  با  نو  اروپاست،  بزرگ  کشور  دومین  اوکراین  ذخایر  . 

سیاه حاصلخیز، یک طبقه کارگر  خاک  سرشار زیر زمینی، مساحات بزرگی از  

تعلیم یافته و انحصارات بخشا دولتی، بخشا تمرکز یافته در دست های  خوب  

  به یک رقیب جدی امپریالیسم روسیه،  مستقیما در مرز  اوکراین    18. الیگارش ها

 مبدل گردید. 

بویژه ایاالت متحده امریکا، اوکراین را پس از الحاق کریمه توسط روسیه،  

لیح و از نظر نظامی آموزش داده است. واحد های نظامی اوکراین در  قویا تس

تمرینات مشترک ناتو شرکت نمودند. هزینه های تسلیحاتی اوکراین میان سال  

با    2021و    2012های   یافتند  142برابر  افزایش  اوایل سال    19. درصد    2019در 

پارلمان اوکراین هدف پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا را درج قانون اساسی کرد.  

رئیس جمهور اوکراین    Wolodymyr Selenskyjوالدیمیر زلنسکی    2021در اگست  

معکوس  "شمارش  اکنون    همین   داشت، که از  اعالمشوونیستی    از فرط ابتهاج 

 .  می یابد ن  کریمه جریا  20اشغال"  به  پایان دادن 

 

 
17 Phoenix vor Ort, ardmediatheck.de 24.5.2022  
منسوبین رهبری اقتصاد، دولت یا حزب اتحاد شوروی سابق تغییر ماهیت شده به سرمایه داری بوروکراتیک، که پس از   18

 دند.فروپاشی آن، کارخانه های دولتی مسلط بر بازار را، بطور خصوصی تصاحب نمو
19 Frankfurter Rundschau, 25.4.2022  
 zeit.de 23.8.2021، "والدیمیر زلنسکی واپس دادن کریمه را مطالبه میدارد" 20
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اپریل   اروپا   2022در  اتحادیه  کمیسیون  درالین    رئیس  فن  اتحاد  اورزال  از 

آلمان     Selenskyjزلنسکی    ، Ursula von der Leyen/CDUدموکرات مسیحی 

  بعنوان قهرمان   ، در برابر مطبوعات جهانی گردهم آمده  رئیس جمهور اوکراین را،

 : به تصویر کشید دموکراسیدر مبارزه برای آزادی و 

ما در کنار شما می ایستیم، هرگاه شما رویای اروپا را می پرورانید ...  "

  21پیام امروزه من اینست که اوکراین به خانواده اروپایی تعلق دارد."

در حالیکه در زیر سطح تصویر آکنده از صفا، همآهنگی و مسالمت خانواده  

در اوکراینی که  ـ م( حکمفرما میباشد،    اروپایی، یک کوبیدن و گزیدن )مخاصمت

بر سر آن مغازله و مجادله میشود، در واقعیت امر هیچ تفاوت مهمی با واقعیت  

بندی ــ  صف "  2020در همان اواخر سال  الیگارشی در روسیه وجود ندارد. های 

،  Würzburg  دانشگاه ورتسبورگبورژوایی    Demokratie-Ranking“" دموکراسی

"رژیم   بعنوان  را  عقب  مختلطاوکراین  در  "خودکامگی"  و  "دموکراسی"  میان   "

بندی نموده بود  طبقه 22" "دموکراسی های نیم بند

  Rinat Achmetow  ، رینات اخمتو چنین است که ثروتمند ترین مرد اوکراینی 

بال دارایی خصوصی  یک  امریکایی   7,6  بر   غ ،  دالر  دوست   میلیارد  بعنوان  دارد. 

امپراتوری    برای نجات  دیرینه پوتین، او اینک ناتو و اتحادیه اروپا را حمایت میکند

معادن زغال سنگ، نیروگاه  "کارخانه های فوالد و لوله سازی،  ، که در آن  خود

باد، شرکت های مخابرات، یک کشتی سازی، بانک    مزارع انرژی،  حرارت و  های  

مراکز   ها،  فروشگاه  ها،  روزنامه  تلویزیونی،  های  فرستنده  ها،  بیمه  ها، 

 23" .قلبش" قرار دارند  باشگاه  قصابی ها،لوژستیکی، کارخانه های کشاورزی و  

یا    Andri Stawnizer  مالک کشتی اندری استاونیتسر بزرگ" دیگری   ثروتمندان "

در گزارشات  میباشند.   Wadim Nestrenko "24“  صنعتگر کشاورزی وادیم نسترنکو 

ها   الیگارش  همین  نامرئی  غربی،  تقریبا  زلنسکی  درخشان  ستاره  عقب  در 

در   روسیه،  2022فبروری    23هستند.  ازتهاجم  قبل  روز  یک  ثروتمندترین    50، 

 

 
 tagesschau.de 8.4.2022"اوکراین به خانواده اروپایی تعلق دارد"،  21
22demokratiematrix.de 23.3 2022  
 taz.de 23.3.2022، ثرتمندترین الیگارش اوکراین: سیم کش،  Thomas Gerlach توماس گرلخ 23
 چه نقشی را الیگارش های اوکراین در نبرد مقاومت علیه روسیه ایفا می نمایند؟"،   Andreas Ernstاندریاس ارنست 24

nzz.ch 2.5.2022 
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"هر چیزی را  و زلنسکی با یکدیگر سوگند یاد کردند،    اوکرایندر    انحصار  انربابا

بعمل   ممانعت  کشور  اشغال  از  و  کرده  تقویت  را  ملی  وحدت  تا  دهند،  انجام 

   25آورند."

اندازها برای یک مردم "آزاد شده"   ناتو و  اوکراین  چشم  یافته در  و ادغام 

این  بهشت گونه ) زیبا و دل انگیز ــ م( نیستند.    چندان   اتحادیه اروپا رویهمرفته

که قبال "مزه" همین آزاد سازی را    نشان میدهد،  را واقعیت کشور های دیگری 

ان پس از جنگ ناتو در سال  در صربستشهرهای بمباران شده    :چشیده بودند

، به انقیاد درآوردن نو مستعمراتی و ادغام بخش های بزرگی از بالکان در  1999

امپریالیسم اتحادیه اروپا، راه صاف برای حاکمیت طالبان در افغانستان؛ فقر، هرج  

اتحادیه اروپا، تقویت انحصارها،    27تحت قیمومیت   Kosovo   26کوزووو مرج و فساد  

در   ایشان  های  حکمران  بمثابه  راستی  دست  های  حکومت  و  ها  الیگارش 

و مجارستان  در حال شیوعلهستان  فقر  از طریق    ،  حراج ممتلکات عمومی  و 

پذیرش اوکراین در    .در یونان   برنامه های بحران دیکته شده توسط اتحادیه اروپا

رای امپریالیست  ناتو و اتحادیه اروپا یک عمل انساندوستانه نخواهد بود، بلکه ب 

توجه   شایان  تضعیف  این  که  است،  ارزشمند  چنان  لحاظ  این  از  غربی  های 

امپریالیسم روسیه را به نمایش گذارده و به پیمان های خودی وزنه بیشتری  

 خواهد بخشید. 

 

 جهت تدارک  . سیاست خارجی کشور های امپریالیستی2

 یک جنگ جهانی سوم

که رقابت    ، بین المللی بود  سرمایه داری  روش اساسی سازمان نوین تولید 

  . اجرا نماید  اقتصادی  متقابل  نفوذرا با یک سیاست همکاری و همآهنگی بر پایه  

امپریالیستی   اتانحصاربدینسان   المللی و دولت های  راستا  بین  این  تالش    در 

از نظر جهانبینی    نایل گردند.  سیاسی هژمونی اقتصادی یا    تسلطنمودند، که به  

در سال    " مزین ساختند.داد و ستد ین را با عبارت توخالی "تغییر از طریق  آنها ا

کشور اروپایی و آسیایی، همچنان روسیه و سایر اعضای غیر    23ناتو و    1994

 

 
 همانجا  25
  حمایت کردن، ترجیح دادن 26
  استقالل دولتی را اعالم کرد 2008پارلمان آن در سال منطقه سابق خود مختار یوگوسالوی، که  27
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کردند.  ایجاد  را  برای صلح"  "مشارکت  یک  در   ناتو،  اجالس سران خود  در  ناتو 

 با امیدواری اعالم داشت:   1994جنوری   10بروکسل بتاریخ  

، که ثبات و امنیت  بنیان می یابدبه مثابه بیان باور مشترک   مشارکت"این 

در منطقه اروپای ـ اتالنتیک فقط از طریق همکاری و عمل مشترک می توانند  

   28تحقق یابند."

پ  و  آموزش  برای  فدرال  در سال  مرکز    برمال   آشکارا   2009روش سیاسی 

فقط    1997از سال    29ناتو ـ روسیه   دایمی   و با شورای مشترک با این  ساخت، که  

 مقصود نبوده اند:    امتیاز دهی های واقعی ، اما هیچگاهی دمدارا کردن

"کنار گذاشتن گسترش ناتو برای آنها مطرح نبود، آنها این را از طریق شکل  

  30همکاری مشورتی با روسیه در مقر ناتو در بروکسل تکمیل کردند." جدیدی از  

از سال   جهانی>  نوین  <نظم  فراز  بر  خدایان  "غروب  کتاب  به    ، 2003در 

 درستی آمده است:

اقتصادی به مثابه    ،واقعی  تکامل" نفوذ  هر تصوری را مردود میسازد، که 

اصلی امپریالیسم، جنگ ها را گویا زاید ساخته و یک امپریالیسم مسالمت  روش  

   31گویا می تواند وجود داشته باشد."  آمیز

پلوماتیکی که از آن، در قبل از تجاوز روسیه به اوکراین،  یهمچنان ابتکارات د 

روسیه با آمادگی جدی برای راه  در جانب  و نه  تجلیل بعمل آمد، نه در جانب ناتو  

ظاهرا به نقطه ای    توازن قوا شد. جابجایی    پیش برده حل های توافق جویانه  

  بواسطه یکفقط  رسیده بود، که در آن منافع متضاد امپریالیستی می توانستند  

از سیاست صلح امپریالیستی    جهش کیفییک  تحقق یابند. این به معنای    جنگ

میباشد.  امپریالیستی  جنگ  به    به سیاست  لنین  اول  جهانی  جنگ  اثنای  در 

 رابطه قانونمند آتی اشاره کرد: 

 

 
 5، ص. 2005در: ناتو، "امنیت از طریق مشارکت"،  10.1.1994"مشارکت برای صلح: "سند جهارچوب"،  28
29RAT-Russland-ständiger gemeinsamer NATO  
 bpb.deمعاصر،  خیو تار استیصلح سرد؟"، در: از س ایمشارکت، جنگ سرد "،  Martin A. Smithتثی ا. سم نیمارت 30

1.4.2009 
 500، ص. Essen  ،2003سن ی ، ا  Stefan Engelاشتفان انگل 31
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رشد یکسان در توسعه اقتصادی اقتصاد های    ،در شرایط سرمایه داری"

در تحت سرمایه داری وسیله دیگری  منفرد و دولت های منفرد ناممکن است.  

وجود ندارد، که توازن برهم خورده از زمان به زمانی را باردیگر برقرار ساخت، غیر  

 32از بحران ها در صنعت و جنگ ها در سیاست." 

به سیاست تهاجمی خارجی و    رخشچتشدید جنگ اوکراین مرتبط بود با  

 تدارک جنگ جهانینظامی آشکار تقریبا همه کشور های امپریالیستی جهت  

 .سوم

پس از آغاز جنگ، تمامی کشور های ناتو قویا به تسلیح پرداختند، هزینه  

های نظامی خویش را بطور فاحشی افزایش دادند و قطعات نظامی اضافی به  

، بویژه  2022طی ماه های معدودی، تا دهم می    داشتند.   اعزام اروپای شرقی  

ناتو حد اقل   و کمک های نظامی    اسلحه میلیارد یورو را برای    34کشور های 

نمودند.   تصویب  اوکراین  جنگ  برای  پیشبرد  "بشری"  و  مالی  حمایت  جهت 

،  میلیارد یورو دیگر از طرف ایاالت متحده امریکا، بریتانیای کبیر  33اوکراین، اقال  

دستکاری افکار عمومی    زیر شد.  راس   33اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی 

 مبدل گشت.  جنگ افروزی آشکار را گرفته و در مقاطعی به  جنگ روانیخصلت 

تحریک نمود،  یش  ناتو روسیه را مجددا از طریق "گسترش به شمال" خو

خویش    سیاست بیطرفی و عدم انسالکهنگامی که فنلند و سویدن چند دهه  

خواست   در  و  گذاشته  کنار  که را  ناتو    کردند  رویارویی    .بپیوندندبه  بدینسان 

سایر  .  گسترش یافت  کیلومتر   1300برابر با  در مرزی  مستقیم میان ناتو و روسیه  

سیاست خارجی شان را بر وفق شرایط  خارج ناتو نیز  کشور های امپریالیستی  

  40از    بیش   جدید پی ریزی کردند ــ متناسب با منافع خویش در هر موقعیتی.

در پایگاه نظامی ایاالت متحده در    2022اپریل    26به تاریخ  در نشستی    34کشور

ناتو حمایت    آلمان   Ramsteinرامشتاین   نظامی  استراتژی  از  تا  آمدند،  گردهم 

 

 
 344/345، ص. 21در باره شعار کشور های متحده اروپا"، آثار، جلد "،  Leninلنین  32
33 ifw.kiel.de 10.5.2022 
نمودند: سویدن، فنلند، اتریش، ایرلند، قبرص، مالتا، اسرائیل، قطر، کینیا،  عضو ناتو، کشور های آتی شرکت  30در کنار  34

 تونس، آسترالیا، جاپان، کوریای جنوبی و اوکراین
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ناتو تحت رهبری امپریالیسم    با هستهضد روسی    ظامی جدیدن  اتحادیک    کنند.

 ایاالت متحده بوجود آمد؛ بر دیدار های ماهانه از این شکل توافق بعمل آمد. 

نو امپریالیستی تحریم ها علیه روسیه را رد نموده، میان همکاری با    هند 

صدراعظم   Shinzo Abe  آبه   ناتو در نوسان است. شینزوکشور های  و    روسیه

و    ،جاپانسابق   ساخته  عمومی  مباحثات  وارد  را  ای"  هسته  "مشارکت  یک 

برد  سوال  زیر  به  را  جاپان  سیاست  تاکنونی  تابوی  نو    ترکیه  .بدینوسیله 

امپریالیستی که عضو ناتو بوده، هم با روسیه و هم با اوکراین دارای روابط نزدیک  

متبارز  میباشد، سعی دارد که در نقش میانجی میان طرف های درگیر جنگ  

 . گردد

 "نقطه عطف" امپریالیسم آلمان

نیز چرخش به سمت  دولت فدرال آلمان  ،    2022فبروری    27\26با مصوبات  

به فراموشی سپرده شده بود    .انجام دادرا  سیاست خارجی آشکارا تهاجمی    یک

  / SPDقرارداد ائتالفی درست چند ماهه دولت جدید فدرال سوسیال دموکرات  

"یک سیاست   بگونه مبالغه آمیز که  قراردادی   ، FDPلیبرال ها    / Grünen  سبز ها

تسلیحات"تهاجمی خلع سالح"   کننده صدور  محدود  وعده      35و "سیاست  را 

، بگونه ایکه صدراعظم شولتز  "نقطه عطف"هنگام اجرای  با این وجود،    میداد.

در ائتالف دولتی، میان احزاب حاکم و    تضاد های شدیدیتغییر مسیر را نامید،  

پارلمانی   مختلف  احزاب  گردید.میان  ها    رونما  تضاد  دولت  همچنان  میان  با 

یافتند توده رشد  بزرگ  انحصارات حاکم و در میان  اینها و همینطور وابستگی   .

به  در بدو امر  آلمان به مواد سوخت فسیلی و به صدور جهانی سرمایه و کاال،  

 تأخیر در تحویل اسلحه به اوکراین و در امر تحریم ها علیه روسیه منجر شدند. 

با "عملیات ویژه نظامی" خود مبنی بر یک  پس از آنکه امپریالیسم روسیه  

زدن ضربه  " طرفدار    "“Enthauptungsschlag  "   گردن  دولت  یک  نصب  و  سریع 

نایل نگشت، واحد های نظامی خود را بر الحاق سریع    Kiew  روسیه در کیف

 گشود. را  فاز دوم جنگشرق و جنوب اوکراین متمرکز ساخت. این یک 

 

 
،   SPDمیان  2025ـ  2021جرأت پیشرفت بیشتر داشته باشید. اتحاد برای آزادی، عدالت و پایداری"، توافقنامه ائتالفی  "35
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  بر تولید فوالد، منابع ذغال   تمرکز بخصوصیبخش های اوکراین یک  این  در  

برای  سنگ گاز  نشده  استخراج  های  میدان   ،Fracking  ،اتمی های  نیروگاه   ،

انحصاری و نیرو های کار خوب آموزش یافته وجود دارد.    کشاورزی  بزرگ   صنعت 

  Mariupol  با تصرف شهر های بندری از نظر استراتژیک با اهمیت همچون ماریوپل

  ای یک پیوند زمینی به شبه جزیره الحاق یافته کریمه ، روسیه برOdessaو اودسا  

Halbinsel Krim  .آزو    تالش می ورزد و دریای    Asowسد کردن ورود به دریای 

 اقتصاد صادراتی اوکراین را به نحوی پایدار تضعیف کند. ه بایستی سیا

 در جنگ اوکراینهدف دگرگون شده ناتو 

نیرو های   آمیز  تصرف کیف مقاومت موفقیت  توسط    Kiew  اوکراینی علیه 

روس،   استراتژیک مهاجمین  فشار    هدف  تحت  در  را  اوکراین  از  حمایت  در  ناتو 

به   تا  آغازین  جنگی"  عملیات  "توقف  از  داد:  تغییر  متحده  ایاالت  امپریالیسم 

وزیر دفاع ایاالت متحده    Lioyd Austin. لوید اوستین  "پیروزی بر متجاوزین روس"

انتونی بلینکن   وزیر خارجه، در یک دیدار با شتاب    Antony Blinkenمشترکا با 

در    2022اپریل    24در    Wolodymyr Selenskyjسازمانیافته با ولودیمیر زلنسکی  

 کیف، اعالم داشت:

درستی   حمایت  و  درست  تسلیحات  اگر  شوید،  پیروز  توانید  می  "شما 

قادر  تضعیف گردد، که دیگر  حدی ما می خواهیم که روسیه تا  داشته باشید ...

  36به چنین کاری مثل تهاجم به اوکراین نباشد."

مثل تهاجم    چیزی آرزو می دارند، که چنین    حق به    جهان   توده های   البته

آنچه اینک    اماهای نظامی روس به اوکراین هرگز بار دیگر صورت نپذیرد.    نیرو

لفافه انسانی بسته بندی شدهواقعی،  برمال گردید، هدف     ناتو بوده   فقط در 

امپریالیست  است: نو  روسیه  استراتژیک  همچنان    یتضعیف  آن  با  تضعیف  و 

یح شدید  این اهداف اما بدون تسل  با چین.  " آن  شانگهای   همکاری   "سازمان 

آموزش ارتش اوکراین در  ارسال سالح های سنگین ناتو،  بوسیله  ارتش اوکراین 

تهاجم    مستقیم آن ممکن نمی باشند.  مداخله کشور های ناتو و سرانجام بدون  

را به ارمغان    دلخواهی روسیه به اوکراین برای امپریالیسم ایاالت متحده موقعیت  
 

 
 tagesschau.de 25.4.2022، "در کیف  Austinو اوستین   Blinkenبلینکن  "36
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و امپریالیست های اتحادیه اروپا را    کردهمربوط خود را اعمال    استراتژی آورد، که  

  .همنوا سازد  تهاجمی خود   مسیر جنگی  با

ــ  استراتژی آغازین خویش    سرمایه انحصاری آلماننیروهای تعیین کننده  

محدود ساختن و پایان بخشیدن به جنگ به زودی ممکن ــ را کنار گذاشته و  

  ایاالت متحده امریکا و ناتو شدند.   مصمم به حمایت از مشی جنگی تشدید یافته

پارلمان آلمان در یک "ائتالف کامال بزرگی" ارسال سالح های    2022اپریل    28در  

در جنگ اوکراین    مشارکت آلمانکار  با این  را تصویب نمود.  37سنگین به اوکراین 

 یافت. کیفیت نوینی

 آنرا در پاسخ به تحویل سالح های سنگین ناتو به اوکراین، روسیه سریعا  

 اعالم داشت.   38اهداف تهاجمی ارتش روسیه 

. کاربرد آن آگاهانه  کردسالح های اتمی تاکتیکی  روسیه تهدید به کارگیری از  

"تحکیم  محاسبه شده بود، طرحی که    2000در طرح امنیت ملی روسیه از سال  

بزرگ" قدرت  مثابه  به  را  روسیه  گردانید.  39موقعیت  ناتو،    مسجل  کل  دبیر 

، فسخ سند پایه ای ناتو ـ روسیه را آماده  Jens Stoltenberg  استولتنبرگ ینس

تعهد کرده بود که هیچ سالح های اتمی را در  ساخت، که در آن ناتو از جمله  

 اروپای شرقی مستقر نسازد.

  2022تا ماه می    ناتو و دولت آلمان  هنگامی کهاین یک دروغ ریاکارانه است،  

در تخالف با    گردند.  طرفی در جنگتأکید داشتند، که به هیچوجه نمی خواستند  

  2022مارچ    16آن، یک گزارس کارشناسانه خدمات علمی پارلمان آلمان در همان  

تحویل   با  آموزش دهی مرتبط  تأکید داشت، که عمل  پیچیده حقوقی  زبان  به 

ارزیابی گردد،    ورود به جنگ می تواند به مثابه    از نظر حقوق بین المللسالح،  

زیرا
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 نیز مطرح  آموزش در مورد چنین سالح ها  ... راهنمایی طرف منازعه یا  "اگر

  40باشد، آدم عرصه امن غیر جنگی را گویا ترک میکند" 

های    تانکیست  18موزش  آامر تانک  تهاجمی  سالح  با  اوکراینی 

Panzerhaubitze 2000    آلمان ارتش  تاریخ    Bundeswehrرا  به  می    11رسما 

ناتو همین  آغاز کرد.    41dOberstein/Deutschlan-Idar  دار ـ اوبرشتاینیدر ا   2022

مسئولیت   روسیه  اکنون  دوش  بر  را  اتمی  جهانی  جنگ  یک  به  ممکن  صعود 

توسعه جنگ  گسترش یافته، بطور عمد    ی پیمان ناتو  تغییر استراتژیمیاندازد، اما  

طرف های درگیر در یک چنین منازعه    را تدارک می بیند.  به یک جنگ جهانی سوم

آنها بایست تمام گزینه ها را ــ  دیگر نمی توانند سیر پویای آنرا کنترول کنند،  ای  

در محاسبه   بیولوژیکی و شیمیایی  اتمی،  ویرانگر سالح های  تا مبادله ضربه 

 داشته باشند. 

 

 . تأثیر متقابل فاشیسم و جنگ 3

جنگ امپریالیستی و فاشیسم مانند دو قلو های سیامی هستند. ویلی  

 در این باره می نویسد: Willi Dickhut  دیکهوت

ترین سرکوب در  بد "فاشیسم نه فقط یک شکل سیادت تاریک ترین ارتجاع،  

در   تهاجم  ترین  به معنای کشنده  بلکه  داخل کشور علیه مردم خودی است، 

   42"  !فاشیسم به معنای جنگ است .خارج، علیه سایر خلق ها نیز میباشد

پس از    یکشتارها، تخریب ها یا ویرانسازی ها   به  بورژوایی،   انون جنگق

با این    همزمان  نظامی مشروعیت می بخشد. قاعدتا  یک خصمآغاز جنگ علیه  

 مرتبط میباشد.   سیاسی داخلی حالت اضطراریامر، 

، قبال طی سالها  یهروس  دولتبه نفع سرمایه مالی روسیه، پوتین رئیس  

  گذاشت او    قدرت را با روش های شبه فاشیستی بنا نهاده بود.  موقعیت خود در

اپوزیسیون منتقد دولت   آزادی مطبوعات    حذفکه  و رسانه    یابد  کاهش شود، 

 

 
مسایل حقوقی حمایت نظامی اوکراین توسط کشور های ناتو میان بیطرفی و مشارکت در نزاع"، خدمات علمی پارلمان  " 40

 16.3.2022آلمان، 
41 swr.de 11.5.2022  
، ص. 1981، اشتوتگارت، 20استراتژی و تاکتیک در مبارزه طبقاتی"، بخش اول، راه انقالبی "،   Willi Dickhutویلی دیکهوت 42
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آورده شوند.   دولت  کنترول  تحت  انتقادی  لنینیست های  های  ـ  مارکسیست 

 واقعی تحت پیگرد قرار گرفته و در کار شان شدیدا به موانع بر می خورند.  

والدیمیر پوتین یک همکاری متنوع و نزدیک با اشخاص و سازمان های شبه  

فاشیستی   و  مثال فاشیستی  دارد  اروپا  با در  طالیی      دم    Goldenenسپیده 

Morgenröte    در یونان، با الترناتیو برای آلمانAfD   در آلمان، با  Rassemblement  

National   در فرانسه یا با  Fidesz    .کارخانه های  با آغاز از روسیه،  در مجارستان"

  "رسانه های اجتماعی"، تئوری های ، ملیون ها بار در"  Troll-Fabrikenـ ترول  

پروپاگندای  توطئه    ارتجاعی و  پناهندگان  ضد  راسیستی  های  پراگنی  نفرت   ،

 شوونیستی را اشاعه می بخشند.

  نمود.   جهش کیفیبا پیشبرد بالواسطه جنگ، تحول ارتجاعی در روسیه یک  

ایکور لنینیست  ICOR  43سازمان  ـ  این  روسیه،  ( MLP)  پلتفرم مارکسیست    در 

 باره به درستی می نویسد: 

 . 44"در روسیه یک دیکتاتوری فاشیستی برقرار شده است" 

روسیه   حزب  سوم  دو  اکثریت  از    پوتین  متحدبا  انتقادی  غیر  حمایت  و 

،    Duma 45سیاست جنگی امپریالیستی بواسطه تمامی احزاب موجود در دوما

  حکمرواییبدون اعالم صوری قانون جنگ، بدون محدودیت همچنان پوتین میتواند  

کار برای تقریبا تمامی رسانه های انتقادی ناممکن گردانیده شد.  در نتیجه،    . کند

تیلیغات طرفدار دولت وجود داشت.  انترنت و "شبکه های اجتماعی" فقط برای  

"جنگ"    مثابهتهاجم به اوکراین به  که    ممنوع کرد  Roskomnadsor  اداره سانسور 

نیروهای مسلح    عملیات   "بدنام سازیبدینسو    2022مارچ    4از    . تعریف شود

روسیه نیروهای  فدراسیون  پیرامون  غلط"  "اطالعات  انتشار  همینسان  به  و   "

  15در صورت تکرار تا به    مسلح، تحت مجازات های سنگینی قرار داده شده اند.

میکن تهدید  اوکراین حداقل   10در همان    د.نسال حبس  اول جنگ    13000  روز 

، از جمله  مواجه گردیدندمجازات های سنگینی    باشده و    بازداشت جنگ    مخالف

 

 
 همآهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقالبی  43
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به تعداد زیاد مارکسیست ـ لنینیست ها نیز، که در اعتراضات شجاعانه شرکت  

 . کردند

 ضد کمونیسم در جنگ اوکراین 

  در میان مردم روسیه دلسوزانه ای    پایه توده اییک    به  فریبکارانه   برای اینکه 

گشت رانایل  روسیه  تجاوزکارانه  جنگ  پوتین  ویژه    ،  "عملیات  به  عوامفریبانه 

 تقلیل می بخشد.  ،نظامی" با انگیزه ضد فاشیستی

  رویزیونیستی نیو  (، عضو در شبکهRKRPحزب کمونیست کارگران روسیه )

solid-Netzwerk :این توجیه دروغین را برمال میسازد ، 

اربابان قدرت   میزان به همان   ،"با نگاه از موضع طبقاتی، اربابان قدرت روس

در دنباس    در ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا، پشیزی هم به مردمان کارگر

Donbass  ما نمیدهند.  اهمیت  اوکراین  در  و  روسیه  در  آنهایی  به  همچنان   ،

نداریم،   آن  در  کامال  تردیدی  جنگ  این  در  روسیه  دولت  حقیقی  اهداف  که 

 .46امپریالیستی میباشند ..."

( آلمان  کمونیست  حزب  های  رویزیونیست  در سال  DKPبرخالف،  هنوز   )

روسیه  داشتندتصدیق    2017 که  عمل  ،   ... امپریالیستی  ضد  عینی  نظر  "از 

"جلوگیری از یک تهاجم    مشروعیت پس از شروع جنگ، آنها در مورد  .  47میکند" 

 افسانه پردازی کردند.  48ع" وقریب الوق

حتی باری این واقعیت، که خود پوتین برای مشروع جلوه دادن تهاجم خود،  

را در این طرز دید    DKPانتی کمونیسم عریان را به میان می کشد، نمی تواند  

سه روز قبل از تهاجم امپریالیستی بر اوکراین، والدیمیر  مزخرف به لرزه درآورد.

آن   در  داد، که  انتشار  را  بیانیه اساسی  یک  بر سیاست پوتین  ملیت های    او 

 ر اساس آن ب تاخت.  50استالین و 49لنین ، یعنی بلشویک هاسوسیالیستی 

 

 
 ــ ترجمه خودیrpk.ru -rkrp،  24.2.2022از تاریخ   RKRPموضعگیری 46
  14.4.2017zeit.de -unsere، "چه کسی بر اتحادیه اروپا سیادت میکند؟ "47
 zeit.de 13.4.2022-unsere، "صلح فقط با روسیه و چین عمل میکند"،  Patrik Köble پاتریک کوبله 48
، تئوریسین مارکسیست نابغه و رهبر انقالب پرولتری اکتبر   Wladimir Iljitsch Lenin (1870-(1924 والدیمیر ایلیج لنین  49

 ی و ساختمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست 1917
منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد   5.3.1953تا مرگش در  1922، همرزم نزدیک لنین، از  Josef Stalin یوزف استالین  50

 جماهیر شوروی )بلشویکی( و رهبر شناخته شده بین المللی انقالبیون مارکسیست ـ لنینیست و جنبش کارگری 
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اوکراین امروزی ... کامال و تماما و بدون هر محدودیتی ... توسط روسیه  "

در غایت بی  ... لنین و همرزمان وی"    کمونیستی بلشویکی )ایجاد شده( است.

کردند. مسئولیت را او در "ایده های ساختمان  اعتنایی در قبال روسیه" عمل  

دیده، که    تا به جدایی"   یک دولت کنفدرالی و شعار حق تعیین سرنوشت ملل

  51برآن بنا یافت.   “دولت شوروی"

لنین و استالین و    تحت رهبری  سیاست ملیت های سوسیالیستیدر واقع:  

میباشند. اتحاد داوطلبانه    آب   و  آتشبگونه    جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی روسیه 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی    ملل سوسیالیستی  ترویج  UdSSRدر   ،

همزیستی   و  مربوطه  فرهنگ  و  های  زبان  جمهوری  همه  انترناسیونالیستی 

کننده زندگی عملی شان بود.  شوروی و گروه های قومی آنها، انگیزه هدایت  

ملیت های  و پیروزی آن بر فاشیسم هیتلری توسط تمامی    جنگ کبیر میهنی 

 .انجام شدشوروی 

نویسندگان  هستند  احمق  آلمان   چه  در  کمونیست  که  ضد    مکررا ، 

gebetsmühlenartig    پیروی    سنت استالینپوتین را بدان متهم میسازند، که از

راجع به پوتین    Handelsblattمالی    روزنامه تجاری و  است که  بدینسان میکند.  

 ادعا میدارد: 

رنج می برد و مردم خود    Paranoia"او یک استالین است که از مرض روانی  

   52کرد."قتل عام را بدلخواه  

رنج می برند، آنها از  سازندگان افکار بورژوایی از پارانویا   که درست اینست

استالین هراس  نیروی جذبه   دولتی  رهبری  از دستاورد های  و  سوسیالیسم 

این رویهمرفته    دارند، که بواسطه تهاجمات پوتین مورد مناقشه قرار گرفته اند!

دوران   اعلی فرماندهی   که    در  بود،  از   رهاییاستالین  اوکراین   پیروزمندانه 

پارتیزان های قهرمان زن و    با ارتش سرخ همراه    . رهبری کرد  را  هیتلر ـ فاشیسم

آلمان   ارتش  ساخت.   Wehrmachtمرد،  مغلوب  از    Wehrmacht  را  نیابت  به 

میلیون را بی    10در اوکراین کشت،    سرمایه مالی آلمان، چهار میلیون انسان را 

 

 
 zeitschrift.osteuropa.de، "21.2.2022بتاریخ خطاب به ملت "،   Wladimir Putin والدیمیر پوتین 51
 handelsblatt.com 23.3.2022دوم است؟"  نیاستال نیپوت  ای ، "آMathias Brügmannبروگمن  اسیمت 52
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شهر    714معدن را ویران کرد،    400کارخانه صنعتی و    16150خانمان ساخت،  

ساخت. معدنچیانی که از همکاری با فاشیسم  روستا را بخاک یکسان     880 28و

 . 54پرتاب شدند   گودال های عمیق معادن زنده به 53هیتلر خودداری نمودند،  

همچون سازمان تحت رهبری    سازمان های فاشیستی اوکراینیبرعکس،  

افتضاح    Stepan Bandera  باندرااستپن   یک  این  کردند.  همکاری  فاشیسم  با 

دوست    هم میتواند توسط سفیر اوکراین در آلمان،  هامروزاست، که همین فرد  

ها  ملنیک  فاشیست  مجازات  Andrij Melnyk  اندری  بدون  مثابه  ،  به 

و در جنگ دوم جهانی    آتشه   یک یهودی ستیز دو   باندرا   ستایش گردد.55"قهرمان"

یهودی    800 000در کنار فاشیست های هیتلری، مشترکا مسئول طرد و کشتار 

بود اوکراین  از اعتراض مبارزین مقدس علیه یهودی ستیز   56.در    ی هیچ حرفی 

Antisemitismus   در احزاب بورژوایی آلمان شنیده نمیشود، هنگامی که ملنیک  

 جنگ افروزی تحریک آمیز خود را اشاعه می بخشد! 

آنها    سیستماتیکبخشا    ارتقایو    اوکراین  در  ها  فاشیست  با  لیبرالی  برخورد

در ارتش اوکراین، برای    Asow-Brigadeتا به ادغام بریگاد های فاشیستی آزوف  

از   یکی  مثابه  به  توجیهپوتین  می    خطوط  اوکراین خدمت  به  وی  تهاجم  برای 

با خلط حقایق، نیمه حقایق و دروغ ها، او عوامفریبانه با غرور برحق توده    .نمایند

های روس و اوکراین پیرامون پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر  

برق رابطه  هیتلری،  میکند.فاشیسم  انگیزه های    رار  از  را  اذهان  او  بدینوسیله 

پریالیسم روس برای  ماز نبرد جاری نو ا  واقعی جنگ تجاوزکارانه منحرف میسازد:

   نیل به هژمونی در اروپا.

 سرمایه داری کامال ارتجاعییک دولت ــ اوکراین 

شولتز اوالف  صدراعظم  که  هنگامی  است،  مضحکه  یک  سوسیال    این 

"علیه هر آنچه دموکراسی را  دموکرات ادعا میکند: جنگ روسیه علیه اوکراین  

 

 
 همکاری کردن با یک نیروی اشغالگر دشمن 53
 Burtاز سلسله فیلم های ایاالت متحده "جنگ فراموش نشده" ساخته بورت النکستر  13"آزاد سازی اوکراین"، حلقه  54

Lancaster 
55 Liebe-Grzegorz Rossolinski  ،"به مثابه قهرمان مردمی احترام میشود، و به عنوان شریر تحقیر میگردد" ،Spiegel.de 

26.4.2022 
56 de 13.4.2022.deutschlandfunkkultur  
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حاکمیت الیگارش ها در واقعیت امر در اوکراین تحت  57."داردمیسازد، سمتگیری 

زلنسکی ولودیمیر  حکومت  در  همچنان  را    ،و  بورژوایی  دموکراسی  آنچه  هر 

  2015در سال    سرکوب گردید.  هم  سال های قبلی همان  در  تشکیل میدهد،  

ممنوع شدند، مبارزات کارگری همچنان پس از روی کار  سمبول های کمونیستی  

آمدن حکومت زلنسکی سرکوب شدند. اتحادیه اروپا سالها تقاضای اوکراین برای  

اروپا م.(   پیوستن  رد    )به  پذیرش  نمودرا  برای  او شاخص های اساسی  زیرا   ،

"دموکراسی با ثبات و قانونمند، ... اما همچنان ... یک اقتصاد بازار  همچون یک  

، یعنی مدتی  2021هنوز در سپتامبر  58کارآمد و قادر به رقابت را برآورده نساخت". 

محاسبات  ، دیوان  2019طوالنی پس از انتخاب زلنسکی بعنوان رئیس جمهور در  

 ( وجود  ECAاروپا  تصدیق  „(  اوکراین  مرکزی  یک معضل  )بمثابه(  را  بزرگ  فساد 

راجع به وضعیت اجتماعی در    2021در همان سال    humedicaسازمان  59  ". کرد

 اوکراین بیان داشت: 

حدودا   ماهانه  درآمد  استاندارد    350"یک  به  معیشت  های  هزینه  و  یورو 

... کسی    درصد جمعیت فقیر شمرده میشوند.  45اروپای غربی ــ امروز بیش از  

که در اوکراین متکی به کمک پزشکی است یا یک بچه مریض یا حتی معلول را  

 60، او غالبا با ورشکستگی مالی رو به رو میباشد." بدنیا میآورد

تنها ثروتمندترین هفت مرد کشور ، صاحب یک    2021در سال  در مقابل،  

یک    2022در جنوری    61میلیارد دالر امریکایی بودند.   11,9  دارایی خصوصی بالغ بر

قانون زبان راسیستی در اوکراین نافذ گردید، که در قبال زبان روسی در فضای  

آنکه   با  ــ  میکند  اعمال  تبعیض  در    40عمومی،  اوکراین،    عرصهدرصد جمعیت 

   خصوصی به روسی صحبت می نمایند.

برقرار گردیده و تمامی حقوق و آزادی  قانون جنگ  با شروع جنگ، در اوکراین  

ملغی شدند.ه دموکراتیک  کار    زور  ای  گردید:  مبدل  حاکمیت  اصلی  روش  به 

اجباری، سلب مالکیت، محدودیت آزادی حرکت، ممنوعیت کامل گردهمآیی ها  

 

 
 tagesschau.de 29.4.2022"جنگ علیه هر آنچه دموکراسی را میسازد"،  57
 stern.de 1.3.2022، "چرا اوکراین به سرعت به اتحادیه اروپا نمی پیوندد"، Florian Schillatفلوریان شیالت  58
 همانجا  59
 humedica.org 27.4.2021"یک زندگی زیر خط فقر"،  60
61 de.statista.com 24.5.2022  
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اعتصابات اجباری  و  سربازی  ای،  رسانه  سانسور  حزبی،  های  ممنوعیت   ،

 ، به زندان افکندن خارجی ها یا تعلیق انتخابات. عمومی

روسیه"    با رژیم زلنسکی در این میان با اتهام "فعالیت طرفدار  مخالفتیهر  

بوسیله    2022مارچ    18. رئیس جمهور در  حذف میگرددو    تحت پیگرد قرار گرفته 

های   فعالیت  چپ،    11فرمان،  های  نیرو  بلوک  جمله  از  اپوزیسیون،  حزب 

مارچ یک    20اپوزیسیون چپ و حزب سوسیالیستی اوکراین را ممنوع ساخت. در  

 ادغام تمام کانال های خبری ملی تحت کنترول دولت بدنبال آمد. فرمان برای 

  (KSRD)جنبش کارگری اوکراین    (ICOR)سازمان اکور  شورای همآهنگی  

 گزارش میدهد:  تهاجمات بخصوصی بر طبقه کارگر از

"همزمان مقامات اوکراینی در تحت قانون جنگ، قانون کار را تشدید کردند.  

کار هفتگی    ساعاتاساسا برکنار نمودن آسانتر کارگران زن و مرد، باالبردن  ...  

. ... هرگونه اعتصابات ممنوع  رسمیساعت و لغو روز های تعطیل    60به    40از  

  62." میباشند

  ولودیمیر زلنسکی بیش از این ریاکاری کرد، که چگونه  به سختی میشود  

سبز زیتونی و ریش سه روزه    T-Shirtدر    وجهیصحنه سازی شده به بهترین    –

و   مدافع شجاع آزادیدر رسانه های جمعی در سطح بین المللی به مثابه    –

 ظاهر میشود.  دموکراسی

  هر حقی را دارند، که در برابر تجاوزطبقه کارگر و توده های وسیع در اوکراین  

اما در مبارزه برای صلح    امپریالیستی روسیه، سالح بدست از خویش دفاع نمایند.

نمیباشد.   صادقی  شریک  دولت  این  رهایی  فوری،  برای  مبارزه  در  درست 

  ی، سرنگونی رژیم دولت خوداجتماعی است، که همچنان می باید پیروزی بر  

توده های مردم    در دو جبههپیچیده    جنگبه همین  بدست آید.    ارتجاعی زلنسکی

 اوکراین است که همبستگی کامل انترناسیونالیسم پرولتری تعلق مییابد.

 

 

 
 news.de 13.4.2022-rf"قساوت های روس و ممنوعیت اعتصاب بواسطه دولت اوکراین"،  62
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 گرایش به راست در مقیاس جهانی را تقویت میکند  ،جنگ

صدراعظم مجارستان،    Viktor Orban، ویکتور اوربان  2022می    24بتاریخ  

 63پس از تصویب شتابزده اصالحیه قانون اساسی در پارلمان، برای سومین بار 

"جنگ در اوکراین  را در کشور خود اعالم داشت با این استدالل:  حالت اضطراری  

العاده او یک  دولت حالت فوق    64است".   یک خطر همیشگی برای مجارستان> <

،    65تعلیق قوانین یا اعمال آنها   زرادخانه غنی از تدابیر ارتجاعی را در اختیار دارد: 

، خدمت  ممنوعیت اعتصاب، کاهش برابر به نصف مالیات تجاری برای شرکت ها

 67سال زندان. 5تا ، مجازات گزارش دهی غیر قابل قبول   66بخود از خزانه دولت 

جهت   هر  از  های  دولت  فقط  نه  ارتجاعی  ولی  ،  بعنوان  شده  شناخته 

نیز،   آلمان  در  بخشند.  می  حدت  را  مشی  این  اوربان،  ویکتور  دولت  همچون 

گرایش یک  امریکا،    ایاالت متحدههمانگونه که در اکثر کشور های اروپایی و در  

 شدنو فاشیستی  شدن  ملیتاریزه  در جامعه وجود داشته،    به راست اعمال شده

دولت افزایش مییابد. 

در   اکنون  همین  جنگ  قانون  از  هایی  بخش  آلمان    اتحادپیمان    مورددر 

68Bündnisfall   115و بطور کامل در به اصطالح حالت دفاع برحسب مادهa   قانون

یک تهاجم مسلحانه "مستقیما تهدید    چنانچه رویهمرفته    نافذ میگردند.  اساسی 

و    بکار گرفته شود  در داخل کشور  میتواند  Bundeswehr  dieکند"، ارتش آلمان  

ممنوعیت    این معنا:به    .تطبیق میگردد  حالت فوق العادهقوانین  زرادخانه  تمام  

اعتصابات، محدودیت   و  ها  بیان شدید  گردهمآیی  ، مصادره  هاو رسانه    آزادی 

فوری یک شخص، هرگاه    دستگیری ، تبدیل دستوری تولید یا کار اجباری و  مالکیت

او  که  یا واقعی برای این گمانه وجود داشته باشد،    جوهری   نکات قابل استناد "

به مثابه خیانت  میکند یا باعث میگردد، که  تشویق  اعمالی را مرتکب میشود،  

 

 
 Pandemie-Coronaقبال بخاطر بحران پناهندگان و وباء همه گیر کرونا  63
 tagesschau.de 25.5.2022بازهم بواسطه حالت اضطراری در مجارستان حکومت میکند"،  Orban"اوربان  64
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  امنیت خارجی   قابل مجازات هستند ، به مخاطره انداختن دولت، خیانت به بزرگ  

 69.ملی"علیه دفاع    اجرامی کشور، عمل 

کنندگان  سیادت  آشکار  ترس  این  و    را  همه  پیدایش  حال  در  مقاومت  از 

میکند. این برای    بازگوگ و بحران  اجتناب ناپذیر علیه فقر، بیکاری، پیامد های جن

  که مبارزه علیه جنگ و مردمی انصراف ناپذیر است،  کارگری    بین المللی   جنبش 

، به  مبارزه برای حفظ و گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیکبا  را    و فاشیسم

   مثابه مدرسه مبارزه برای سوسیالیسم تلفیق دهد.

 

 . گذار به جنگ اقتصادی جهانی 4

بر روسیه اعمال    سالح جنگ  به عنوان   شدیدی را   تحریم هایکشور های ناتو  

  پنچ ،  را  2022فبروری تا سوم جون    23  از اتحادیه اروپا    بسته تحریماولین    کردند. 

دنبال نمودند. تحریم های بسیاری از کشور های منفرد دیگر همچون    بسته دیگر

وغیره   جاپان، سویس  کانادا،  کبیر،  بریتانیای  امریکا،  متحده  عالوه    بدان ایاالت 

 .شدند

در بدو  که  تدابیری همچون منجمد ساختن دارایی ها و ممنوعیت سفر    اوال

و    1091امر   وزیر   80شخص  یا  ها  الیگارش  منجمله  روسیه    سازمان،  خارجه 

پوتین    Sergej Lawrowسرگی الوروف   و به همینسان رئیس جمهور والدیمیر 

Wladimir Putin را آماج قرار میدهند . 

، سهام شرکت های  هدف شرکت ها و بانک ها میباشند: از جمله  ثانیا

بانک   قرار گیرند.  اروپا مورد معامله  اتحادیه  توانند در  دیگر نمی  دولتی روسیه 

، دیگر نمی توانند در اتحادیه اروپا پول قرض  نیز  روسی، بانک مرکزی روسیههای  

انجمن    )   SWIFT  بانک بزرگ روسی از سیستم پرداختی  7  بدهند یا قرض بگیرند.

 گذاشته شده اند.  کنار (  م  /جهانی ارتباطات مالی و بانکی  

واردات و صادرات اقتصاد روسیه را هدف قرار میدهند. دولت    تحریم ها  ثالثا

به اتمام  تازه   Nord Stream 2گاز طبیعی  خط لوله های غربی تحت رهبری ناتو 

ساختند  رسیده  متوقف  فعالیت    .را  روسیه،  سنگ  زغال  واردات  همچنان  آنها 
 

 
  ، "سرمایه داری انحصاری دولتی در  Willi Dickhut"فرمان اضطراری پیرامون تدابیر امنیتی"، اقتباس از: ویلی دیکهوت   69

 253، ص. 1979جمهوری فدرال آلمان"، بخش دوم، اشتوتگارت، 
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روس در اتحادیه اروپا و ورود کشتی    شرکت های حمل و نقل از روسیه و بال 

کردند. ممنوع  را  اروپا  اتحادیه  بنادر  به  روسیه  پرچم  تحت  برآن،    های  مزید 

ممنوعیت های هدفمند صادرات در عرصه های تکنولوزی عالی روسیه به ارزش  

از    میلیارد یورو، ممنوعیت های واردات  10 یافته و جداسازی روسیه  گسترش 

اتحادیه اروپا با بسته    وجود دارد.  پول  اروپایی  های  صندوقسفارشات عمومی و  

ششم تحریم ها، تحریم نفت را هم به تصویب رساند، هرچند که این تحریم  

 .  Pipelines  خطوط لوله رارا در برگیرد، و نه   نفتکش هابایستی فقط  

  بخود گرفته اند   را  جنگ اقتصادی جهانیتحریم ها در کلیت خود خصلت یک  

بر  اثرات  با   امپریالیستیمتناسب  برخالف    .اقتصاد سیاسی سیستم جهانی 

وعده بی معنی مبنی بر اینکه تحریم های اقتصادی خواهند توانست جنگ را  

 ندارند. تأثیری مستقیم بر سیر مشخص جنگ  هیچ متوقف سازند، آنها 

مسیحی دموکرات  اتحاد  مر،  رهبر  از  Friedrich Merz  زفریدریش  هدف   ،

علیه   تحریم  کهسیاست  بیند  می  این  در  را  مجتمع  روسیه  فقرات  "ستون   ،

   70صنعتی ــ نظامی همین کشور را شکستاند".

  اقتصاد روسیه را ویران مسئله بر سر آنست، که    استراتژیکبنابراین از نظر  

 . را متوقف ساخت روسیه به مثابه قدرت نو امپریالیستیبیشتر  صعود ، و کرد

  کشور جهان  154  تولید جهانی شده و بدلیل این واقعیت، که  تحت شرایط

ــ از جمله کشور های بزرگی همچون چین، برازیل، هند، مکزیک، اندونیزی و  

ایندم    ترکیه   حتی  تا  ــ  ناتو  ندارندعضو  به سختی  در تحریم ها مشارکت  ناتو   ،

  مالی   تتحریم های سیاسبدینسان است که    میتواند به اهداف خود نایل گردد.

و همینطور    زده میشوند  دور  SWIFT، الترناتیو چینی برای  CIPS  از جمله از طریق

بانک روسی بدان    400ایجاد شده توسط روسیه، که    SPFSاز طریق سیستم  

در  درصد نیاز نفتی خود را باید وارد کند،    80ال هند که  سبطور م  .وصل میباشند

"بر وارد نمودن بیش از سه میلیون بشکه  مصوبات تحریم    مستقیم  حول و حوش

کشور های بسیاری در آسیا،    71توافق نمود.  نفت خام استخراجی از روسیه" 

 

 
 web.deمرتس در نزد <مایبریت ایلنر> : انتقاد شدید از صندلی اپوزیسیون"،  CDU، "رهبر  IllnerMarieماری ایلنر  70

8.4.2022 
 sueddeutsche.de 17.3.2022، "چگونه هند منزوی ساختن پوتین را دشوار میسازد"، Arne Perrasارنه پرراس  71
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در مبارزه علیه استثمار نو    متحد فرضی افریقا یا امریکای التین با روسیه بمثابه  

می نمایند.    تجارتکشور های شان بواسطه ایاالت متحده امریکا،    استعماری

برخی همچنان می خواهند که جاه طلبی های امپریالیستی خودشان را توسعه  

 بخشند.

به  اروپا، که    بهانرژی  برای    تأمین کنندگان جایگزینمزید برآن، همکاری با  

مدت کوتاهی    هیچگاهی بدون مشکل شکل نمی گیرد.  اند،  ضرورت مبدل شده 

توافق بعمل آمده بود، امارت ارتجاعی  بر سر تأمین گاز بدیل    با قطر   پس از آنکه 

حداقل   مدت  برای  خرید  های  قیمت    20ضمانت  با  را  سال  بی شرمانه  های 

   72مطالبه کرد. 

از فرارسیدن    مدت ها قبل با این وجود، آلمان می خواست که تا آن هنگام،  

انرژی های فسیلی  آن  از   ،fossile Energien    نموده انصراف  کامل  بطور  تقریبا 

 باشد.

توده اعالمیه های حاکی از نیات عالی دولت های غربی،  برخالف تمامی  

را بر دوش می کشند ــ و نه    های روس بار اصلی سیاست تحریم امپریالیستی

هزار شاغل کار    200تنها در مسکو    مسئولین اصلی جنگ طلب و الیگارش ها.

شان را از دست دادند، زیرا شرکت های خارجی فعالیت شان را متوقف ساخته  

  2022ره های تأمین بین المللی تا حدود زیادی قطع شدند. در همان مارچ  و زنجی

   73درصد ارتقا یافت.  17,3تورم در روسیه به 

درصد    55شریک تجاری محبوب آلمان و تأمین کننده    2021روسیه، تا سال  

روزانه گاز طبیعی با یک ظرفیت حدود    2022اپریل  اواسط    گاز مصرفی آلمان، تا

درصد زغال    50برعالوه آلمان حدود    کرد.میگیگاوات در ساعت را تأمین    2400

 74درصد نفت خام خود را از روسیه بدست میآورد. 35سنگ وارداتی و حدود 

بویژه شرکت های انرژی، شیمی و فوالد آلمان که تا ایندم خاصتا از روابط  

  تا باالترین حدی تحریم ها را  سود برده اند، نمی خواهند که  با روسیه  اقتصادی  

دولت فدرال    Martin Brudermüllerمارتین برودرمولر    BASFرئیس    سوق دهند.

 

 
72 fr.de 10.5.2022  
73 rnd.de 25.4.2022  
74 handelsblatt.com 12.3.2022  
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آلمان را موکدا از آن برحذر داشت، که با توقف تأمین گاز روسی همنوایی کند:  

"خواهد توانست که اقتصاد آلمان را به سخت ترین بحران آن  یک چنین اقدامی  

   75از جنگ جهانی دوم بدینسو سوق داده و رفاه ما را از بین ببرد". 

 زیگفرید روسورم اروپا،    هاتحادیبرخالف تبلیغات بورژوایی از اتحاد بزرگ ناتو و  

Siegfried Russwurm    رئیس اتحادیه انحصاری صنایع آلمان(BDI)    7در همان  

مطالبه دولت ایاالت متحده برای جدا سازی اقتصاد آلمان از چین و    ، 2022مارچ  

 رد نمود:  به نحوی خشن و بدون لفافه روسیه را 

و نمی شویم نبوده  امریکا  دولت  فرمانبردار  پایان  "ما  )پوتین(  ... جنایات   .

انزوا پرنسیپ ما   تجارت جهانی و تقسیم کار جهانی نمی باشند. مبادله، نه 

  76باقی میماند." 

از یک روز به    با این تهدید همنوا میشود، که تحریم گاز "  صدراعظم شولتز

تمام و  ما  ... کشور  دیگر  ...    روز  رکود  به  را  از  77.کردخواهد    "پرتاروپا   ترس 

پرولتری مبارزه طبقاتی  از توسعه  و  ای  توده  انداختن    اعتراضات سیاسی  علیه 

بارهای بحران و جنگ بر پشت توده ها، یک نیروی محرکه مدیریت بحران دولت  

 . فدرال میباشد

رسید، دولت  به تصویب   ناتو که حداکثر تا پایان اپریل  با تغییر استراتژی  مگر 

های جنگ و بحران را به  بار  را کنار گذاشت.    آلمان نیز موانع موجود تا آن هنگام

با مواد    سفته بازی )مضاربت(تنها    نحوی هر دم آشکار تر بر توده ها تحمیل کرد.

 سیاست تحریمغذایی، مواد خام با تمامی انواع و محصوالت انرژی، که بوسیله  

به اصطالح    تورم را به نحو قدرتمندی به اوج سوق میدهد.  ،است  برانگیخته شده

امدادی" چراغ  "  بسته های  ائتالف  توسط  رسیده  تصویب    *ترافیک  ی هنمااربه 

روبرت هابک معاون  در کوتاه مدت هستند.    ، فقط یک کاهشبرای یک بخش مردم

 

 
در مصاحبه: <می خواهیم که با چشم بینا   BASF، "رئیس Marcus Theurer، مارکوس تویرر Maja Brankovicماجا برنکویج  75

 faz.net 4.4.2022تمام اقتصاد ملی مان را منهدم سازیم؟>"، 
 welt.de، "معنایی ندارد، که خود را شدیدتر از متجاوز مجازات کرد"، Philipp Vetter، فلیپ فتر Jan Damsجان دامس  76
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 23.3.2022،  37-1بولتن دولت فدرال شماره  77
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با این عبارات    تمسخر آمیزی  به شکلصدراعظم، تحریم نفتی علیه روسیه را  

  توجیه میکند:

خواهد بود. ... اگر بعد از آن قیمت ها باال بروند.  "این ... به معنای وقاحت   

  78... این قیمتی است که میتواند تحمل شود و ... باید شود" 

برای   انصراف بخشتبلیغات  ناپذیر  مهم  همکاری طبقاتی و   پیشبرد   جدایی 

 برمال ساخت: Telepolisگردید. پورتال انترنتی تلپولیس   جنگ روانی

اوکراین میباشد،   تورم محصول جنگ  ادعا که  فریب "این    به سادگی یک 

میکند،  است.   توجه  جلب  فورا  همچنان  هیچ  این  جنگ،  بوسیله  هنوز  که 

محصولی در اوکراین یا روسیه ساقط نشده است ... گاز و نفت نیز به قیمت  

قیمت گذاری همچنان، بگونه  ...    .های مورد توافق از روسیه به غرب جریان دارد

بلکه مبتنی  ایکه غالبا گمان میشود، بوسیله هزینه های جاری تعیین نمی گردد،  

 79" بر توقعات سود در آینده میباشد.

 به ستایش می پردازد: 2022می   18نتیجتا مجله هفته اقتصاد به تاریخ 

ناسب  بازار نفت خام ... همچنان به نحوی ایده آل برای سرمایه گذاری م"

بطور مثال کسی که طی دوازده ماه گذشته ... بر نفت خام شرط  است. ...  

بندی کرده، توانست که سهام خود را بر مبنای قیمت یک بشکه نفت خام تقریبا  

این طبعا که علیه تأثیر تحریم ها عمل میکند. بدینسان با وجود    80دو برابر سازد." 

برای صادرات مواد سوخت  میلیارد یورو اضافی    13  تحریم، روسیه در همین سال 

  81را انتظار دارد.  fossilen فسیلی 

 بحران آشکار سازمان نوین تولید بین المللی

جهانی و بر    تکان هایتحریم ها،    پیامد های بالواسطه اقتصادیمهمتر از  

گستره  در ساختار سازمان نوین تولید بین المللی میباشند.    استراتژیکروی هم  

برخالف انحصارات ایاالت    پیامد های اینها را به سختی میشود پیش بینی کرد.

 

 
 zdf.de 2.5.2022: برای تحریم نفت سخت کار کردیم"،  Habeck"هابک  78
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متحده که اساسا در بازار عظیم داخلی تولید کرده و محصوالت خود را به فروش  

رده و سود  می رسانند، انحصار های بین المللی آلمان خاصتا در خارج تولید ک

آنجا محقق میسازند.  در  را  اکثر خویش  اقتصادی غرب علیه  جن  82های حد  گ 

بدان سوق    تأثیری دوگانه روسیه   را  روسیه  وقت  در عین  این جنگ  زیرا  دارد. 

میدهد، که توسعه "روابط دوستانه" با کشور های دشمن تحریم و بویژه با چین  

به   تر  را هنوز مصممانه   اقتصادی، سیاسی و نظامی  یک بلوک نوامپریالیستی 

 تکامل بخشد. 

ترتیب اروپا    بدین  اتحادیه  و  ناتو  ،  یکسانپایان بازارجهانی  سیاست تحریم 

  همیناز  ،  را باعث میگردد  المللی شرط اصلی اقتصادی سازمان نوین تولید ین  

اکنون آشکار است که جنگ اقتصادی جهانی آغاز یافته در آینده گسترش مییابد.  

در مجمع اقتصادی    2022در ماه می    ،اشتولتنبرگ  ،ناتو  دبیر کلچنین است که  

آزاد  تجارت  "آزادی مهمتر از  تحت شعار عوامفریبانه    Davosس  و جهانی در داو

که    تقسیم کار بین المللی  را مطالبه نمود.  سازی اقتصاد از چینجدا    ، 83"  است 

در حالیکه این در  ،  است  به زیر سوال رفته   از آندم تا کنون وجود داشته است،

برای تولید صنعتی انحصاری بین المللی آورنده  ت ضرورتی انصراف ناپذیر  قعین و

و تمامی    می پاشند از هم    تولیدی  مهم  های  شبکهسود حد اکثر باقی میماند.  

عرصه های صنعتی از مواد خام و محصوالت اولیه منقطع گردیده و در بحرانی  

ز بازار های فروش  کامل ا  منقطع شدن محدودیت یا حتی    . فرو می رونددوامدار  

را دشوار    فروش تولید انبوه افزایش یافته مافوق انحصاراتباز، همچنان    تا ایندم 

نیستند، بخصوص    یپیامد ها برای اقتصاد جهانی هنوز قابل پیش بین   میسازد. 

  به همینسان جنگ   مواد خام  و  بحران لوژستیکی، بحران انرژیبا یک  که این تحول  

در حال تشدید تجاری  بودند،    ،های  آمده  میان  به  از جنگ  ماقبل  در  تالقی  که 

  وزیر خارجه آلمان با یک احساس بد  Annalena Baerbock  یربوکانالنا ب  .میکند

بینی کرد.  پیش  آینده در جهان را  84"توفانی از بحران های" ، قبلی

 

 
ــ   BASF 88,9/71,6:  2018تولید در خارج مهمترین انحصار های بین المللی آلمان در سال  \سهم درصدی فروش در خارج 82

Siemens 86,4/79,2  ــVW 88,7  )فروش در خارج(\ ــ  79,1ThyssenKrupp 70,8  )فروش در خارج( 
83 paD  ،"دبیر کل ناتو: آزادی مهمتر تجارت آزاد است" ،zeit.de 24.5.2022 
 de 14.4.2022tv-n.، "خواند یفرا م یبه مبارزه ضد گرسنگ  Baerbockبوک ریب" 84
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اقتصاد جهانی   المللی  در  بین  تولید    بوجود یک بحران آشکار سازمان نوین 

  را بازهم فوق، بحرانی که بی ثباتی سیستم جهانی امپریالیستی  آمده است

 نیرو میان    تضاد اساسیگذار به جنگ اقتصادی جهانی،    .العاده تسریع میدارد

و سازمان مناسبات    و میان قدرت دولتی ملی انقالبی    های تولیدی جهانی شده

  خطر یک جنگ جهانی سومیدی سرمایه داری را بغایت تشدید می نماید. این  تول

. در کتاب "غروب خدایان بر فراز <نظم نوین جهانی>" در  را بجلو سوق میدهد

 این مورد بیان میگردد: 

، اما به دلیل  راه می اندازد"اینکه امپریالیسم هرچند سازمان نوین تولید را  

هرگز نمیتواند یک دولت جهانی را ایجاد کند، آشکار  تضاد های الینحل درونی اش  

  نیرو.  ، که امپریالیسم به یک مرز نسبی تکامل تاریخی خود تصادف میکندمیسازد

با   بین    خصلت های تولیدی مدرن مستلزم مناسبات تولیدی ای میباشند، که 

متحده   های  کشور  در  فقط  اینها  اما  باشند،  متناسب  شان  المللی 

   85ن قابل تحقق میباشند."سوسیالیستی جها

 

  فاجعه زیست محیطی  . جنگ اوکراین توسعه به 5

 جهانی را تسریع میدارد 

اوکراین،   بحران  از  قبل  جهانی رویهمرفته  محیطی  زیست  فاجعه  به   گذار 

. کم و بیش تمام کشور های امپریالیستی تدابیر زیست محیطی  شتاب یافت

فاحشی را اعالم کردند، بویژه به عنوان واکنش به جنبش توده ای محیط زیست  

در مقیاس جهانی بخصوص در میان جوانان. اما اندکی پس از تهاجم روسیه به  

از حاال    را بیان داشتند.  سیاست تغییر نمونه ای زیست محیطیاوکراین، آنها یک  

تابع    محافظت اقلیمیبه بعد،   باید    منافع" به مثابه هدف عالی تاکنونی، می 

بایدن    2022مارچ    31. در  تدارک یک جنگ جهانی سوم قرار گیرد  یعنیامنیتی"  

Biden الم داشت: عرئیس جمهور ایاالت متحده ا 

 

 
 568، ص. Essen ،2003، ایسن Stefan Engelاشتفان انگل  85
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"ما بایستی بجای آسیب پذیری انرژی و اقلیمی، امنیت طوالنی مدت را  

   86انتخاب کنیم."

یابد.  کیفیت جدیدی  وحدت انسان و طبیعت، بدینسان  تخریب عمدی   می 

مدیر   شد.  حمایت  آلمان  تسلیحاتی  صنایع  بواسطه  بایدن  عوامفریبانه  شعار 

آلمان،   دفاعی  و  امنیتی  صنایع  فدرالی  انجمن  اجرایی 

در همان پایان   ،Dr. Hans Christoph Atzpodienاتسپودین  کریستوف هنس دکتر

مادر>  را فرموله کرد، "امنیت ... <    „مهم برای سیستم„  اصل جدید  2020سال  

   87. پایداری و رفاه متناسب بدان" است

اوالف شولتز   که    Olaf Scholzوظیفه  بود،  او  دولتی  تیم  جنبش محیط و 

مشی جدید سیاست خارجی و زیست محیطی همچنان در آلمان، به  زیست را  

جلب نمایند. انتقاد فزاینده برآن تا به میان جوانان حزب سبزها را، روبرت هابک  

Robert Habeck  ،هوا و  آب  حفاظت  و  اقتصاد  برای  فدرال  وزیر  و  فیلسوف   ،

  88پاسخ داد.  "میهن پرستی اکولوژیک" عوامفریبانه با یک خلق تازه کالمی 

 سوسیال ع جدید  هابک اما چیزی غیر از یک نو  "میهن پرستی اکولوژیک"

فقط اینبار کارگران و توده های وسیع بایستی، هم از    89نمی باشد.  شوونیسم

و هم   و سیاسی خویش منصرف شوند،  اقتصادی  اجتماعی،  برحق  مطالبات 

 حدت یابی های فاحش بحران زیست محیطی را بدون مقاومت پذیرا گردند. 

امپریالیسم ایاالت متحده، با تغییر جهت خود در سیاست زیست محیطی،  

مبدل گردد. در ارتباط    ابر قدرت انرژیوند میدهد، که به  همچنان این هدف را پی

روسیه    90بر نفت، ذغال سنگ و گاز   2022مارچ    8با توقف واردات وضع گردیده در  

تبصره میکند، که    New York Times  بواسطه ایاالت متحده امریکا، نیویورک تایمز 

های بلند    "رئیس جمهور بایدن تا حد زیادی منصرف شده است که برای برنامه

 

 
، "در حالیکه قیمت گاز باال میرود، بلند پروازی های اقلیمی بایدن متالشی میگردد"،  Davenport Coralکورال داونپورت  86

nytimes.com 1.4. 2022 
، "امنیت به مثابه <مادر> همه پایداری ــ در مورد امنیت  Dr.Hans Christoph Atzpodienدکتر هنس کریستوف اتسپودین   87

 1.10.2020و خارجی مهم برای سیستم"، خبرنامه اشپیگل مقامات، دفاع، نیروهای مسلح، تکنیک دفاعی،  فعلی داخلی 
 tagesschau.de 6.4.2022> خود را عرضه میدارد"، Osterpaket<بسته عید اوستر  Habeck"هابک  88
اجتماعی یا شبه اکولوژیک تزیین  شوونیسم، ناسیونالیسم افراطی است، سوسیال شوونیسم آنرا با یک رنگ آمیزی شبه   89

 و توجیه میکند. 
90magazin.de 8.fwechs2022-manager  
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پروازانه خود جهت مبارزه با تغییر آب و هوا تبلیغ نماید، و در عوض خود را بر آن  

   91متمرکز ساخته است، تا حدی که ممکن باشد، نفت و گاز پمپ کند".

عالوه برآن بایدن می خواهد که وابستگی اروپا به ایاالت متحده امریکا را  

یافته  تقویت کرده و بنیان از دست رفته در اقتص  اد جهانی، اما اعتماد کاهش 

تنها در ایاالت متحده    مردم ایاالت متحده به دولتش را نیز، دوباره بدست آورد. 

تا سال    را  Frackingکینگ  اامریکا آژانس انرژی فدرال برنامه ریزی میکند که فر

افزایش بخشد. انجمن کشور های صادر کننده گاز حتی    92درصد   15برابر با    2030

  93درصدی در مقیاس جهانی را می خواهد.   66نرخ افزایش یک 

" خویشتن را به مثابه هم پیمان مطیع  Die Grünenدر آلمان بویژه "سبزها  

 ایستگاهبه اثبات می رسانند. هابک وزیر اقتصاد فدرال از حزب سبزها، ساخت  

  Brunsbüttelرا قویا در مناطقی بنام   Flüssiggasterminals (LNG)های گاز مایع 

  ،Stade   و  Wilhelmshaven    اعمال کرد، که قبال علیه آن همواره توسط حزبش

تا بتواند گاز فر ایاالت متحده امریکا    Frackinggasکینگ  امبارزه شده بود،  از  را 

وارد کند. برای اینکه به مسئله رنگ اکولوژیک داده شود، این ترمینال ها بعدها  

 یدروژن نیز قابل استفاد باشند. بایستی ظاهرا برای واردات ه

ایجاد شده    CO2کینگ، نه فقط بوسیله کاربن دای اکساید  اگاز طبیعی و فر

در اثر سوختاندن و مواد شیمی پمپ شده به زمین، بلکه همچنان بواسطه آزاد  

از سوراخ های حفر شده و سوراخ    Methanشدن شدید گاز گلخانه ای متان  

متان یک پتانسیل گرمایش    وا آسیب می رسانند.های خطوط لوله ها، به آب و ه

درصد گرمایش کره    16,4  ،  2019و در سال    94را داشته   CO2  ر قویتر ازب برا  20

   95زمین را موجب گردیده است.

برای تخطی های حقوق    پول  فریبانه، دیگر هیچگاهی  پرچم عوام  تحت 

  تأمین بشری والدیمیر پوتین فراهم کرد، دولت فدرال آلمان در پهلوی گاز همچنان  

 او قرارداد های تأمین را با حکومت قطر عقد نمود.  را تجدید ساختار کرد؛  نفت

 

 
 ــ ترجمه خودی  nytimes.com 12.4.2022، "تغییر آب و هوای بایدن"، Michael Barbaroمیشائیل باربارو  91
 2021اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده، فبروری  92
93 statista.com 21.2.2022  
94 unfccc.int 29.4.2022  
95 epa.gov April 2021  
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بیان    Christian Lindner  کریستیان لیندنراین مسخره است، زمانی که وزیر مالیه  

نیز   ها  ارزش  شرکای  که  میخواهیم،  ای  بازرگانی  شرکای  "ما  میدارد: 

  96میباشند." 

مرتجع قطر با رژیم فئودال ـ فاشیستی خویش دقیقا    اینجا شیخ های اولترا 

بگونه   یافته  ارتکاب  بشری  حقوق  های  تخطی  میباشند!  درستی  آدرس 

از   آشکار  حمایت  دولت  سیستماتیک،  فاشیستی  تروریستی  های  سازمان 

و نزدیکی قطر از نظر جهانبینی و    IS-Terrororganisationen  )داعش(  اسالمی

سیاسی با رژیم فاشیستی طالبان در افغانستان، چه نگرانی ای برای لیندنر و  

برای    "شریک ارزش ها" هابک فراهم میکنند؟ آدم تنها از این طریق می تواند  

ات های آلمان گردد، که در جنگ اقتصادی جهانی علیه روسیه،  بورژوا ــ دموکر

در "جانب" درستی قرار داشته باشد، یعنی علیه رقیب اصلی امپریالیستی در  

 وهله کنونی.

تبلیغ شده توسط روبرت هابک و اتحادیه اروپا،    توسعه انرژی های تجدید پذیر

م  راستای  در  سخت  یا  ماند  باقی  قطعه  قطعه  بغایت  انحصارات  برخالف  نافع 

ماده   بدینسان  گردید.  دهی  اروپا   8سمت  اتحادیه  بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              طبقه 

EU-Taxonomie    مقرر میدارد، که پروژه های توربین باد شرکت هایی به مثابه

کارمند داشته و بازار    500رند، که آنها بیش از  ی "سبز" مورد حمایت قرار می گ

   97سرمایه محور میباشند.

به مثابه    گاز طبیعی، هابک وزیر فدرال، از طبقه بندی  2022در آغاز سال  

بویژه شایسته حمایت، طرفداری کرد، به عنوان پلی به انرژی    98تکنولوژی انتقالی

ـ ضمن حمایت   های قابل تجدید. کمیسیون اتحادیه اروپا سریعا با آن موافقت کردـ 

اتمی انرژی  محی  99. از  زیست  سیاست  فاجعه  بهاین  میباشد،    نفع  طی  کی 

برمال میسازد، که پس از آغاز جنگ    (BDI)مطالبه اتحادیه فدرال صنایع آلمان  

 آشکارا پیشکش شد، که 

 

 
 focus.de 4.5.2022صحبت میکنند"،  Klausurtagung"شولتز، هابک و لیندنر پس از  96
97 sueddeutsche .de 4.3.2022  
، "دولت فدرال گاز طبیعی را برای گذار می پذیرد"،  Klaus Stratmann، کالوس اشتراتمن Julian Olkجولیان اولک  98

handelsblatt.com 21.1.2022 
99 tagesspiegel.de 2.2.2022  
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"بدون مالحظات ایدئولوژیکی، تمدید سه نیروگاه هسته ای هنوز در حال  

  100فعالیت و پایگاه های اخیرا تعطیل شده )بایستی( مورد نظر قرار گیرند." 

مالحظات ایدئولوژیکی" به بیان صریح بدین معناست، که از برنامه  "بدون  

بدون محدودیتی حمایت   اتمی  انرژی  توسعه  و  برای حفظ  امپریالیستی  های 

 بعمل آورده و سالمتی مردم را عمدا و به نحو شایان توجهی به مخاطره انداخت.

اتمی   های  همه  نیروگاه  میباشند.  محاسبه  قابل  غیر  های  خطر  منشاء 

یک   به  وابسته  اتمی جهت سرد ساختن عناصر سوخت خود،  دستگاه های 

تأمین مطمئن انرژی برق هستند. چنانچه این بطور مثال بواسطه جنگ یا سانحه  

یک   خطر  گردد،  قطع  طبیعی  کنترول  های  قابل  غیر  ای  پیش  ذوبان هسته  در 

خی  مثال هایی تاری  Fukushimaو فوکو شیما    Tschernobylچرنوبیل    101است. 

 برای آن میباشند.

، ارتباط محکمی با بنای نیروگاه های هسته  استفاده نظامی از نیروی اتمی

رئیس جمهور فرانسه به صراحت    Emmanuel Macronامانوئل ماکرون  ای دارد.  

 بیان داشت: 

اتمی   نیروی  بدون  نظامی،  اتمی  نیروی  اتمی مدنی، هیچ  نیروی  "بدون 

  102د نخواهد داشت." نظامی، هیچ نیروی اتمی مدنی وجو 

سعی و تالش مبذول گردیده برای رنسانس انرژی هسته ای، بدون تردیدی  

را هدف قرار داده است. همین مسئله  تسلیح اروپا با سالح های اتمی    همچنان 

برای تقویت "مشارکت هسته ای" آلمان در چهارچوب ناتو صدق میکند، امری  

ایاالت متحده، که برای حمل سالح های    F-35که در تهیه هواپیما های جنگی  

 اتمی مناسب میباشند، تجسم می یابد. 

 خطر فزاینده یک جنگ اتمی 

  13  008لیستی با هم، دارای حدود  قدرت اتمی امپریا  9،  2021در سال  

سالح اتمی بودند. ظرفیت تخریبی آنها به نحوی محض حسابی کافی خواهد  
 

 
100 BDI   ،"نقطه عطف ــ خروج از انرژی روسیه" ،bdi.eu 6.4.2022 
101 spektrum.de 4.3.2022  
102 „Discours du President de la Republique au Greusot sur i,Avenir du Nucleaire“, 8.12.2020    ــ ترجمه خودی 
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زمین برای زنده جان ها را چندین    Biosphäreبود، تا محیط امروزین قابل زیست 

هم   و  ناتو  هم  امپریالیستی  نظامی  های  استراتژیست  ساخت.  منهدم  بار 

، در  1980را، همانند سال های  یک جنگ اتمی محدود  جنایتکارانه    طرح روسیه،  

 حال حاضر بار دیگر تکامل می بخشند. 

ی می  رئیس جمهور روسیه پوتین بی پرده تهدید به کاربرد سالح های اتم

و رئیس جمهور بایدن بر این مدعای ایاالت متحده امریکا جهت کاربرد    103نماید 

نهد. می  تأکید  ای  هسته  های  سالح  صوت   104اول  مافوق    راکت 

(Hyperschallrakete)    مجهز به سالح اتمی "عقاب تاریکDark Eagle  می تواند "

ظرف   و    21در  آ  30دقیقه  و  رسیده  مسکو  به  آلمان  خاک  از  منهدم  ثانیه  نرا 

بدینسو، سربازان ایاالت متحده با این سیستم آموزش    2022از مارچ    105سازد. 

یک جنگ اتمی، یک امر مسلم مورد توافق در    نپذیرفتن تا کنون    106می بینند. 

جنبش محیط زیست و صلح بوده است. این درست مقاله ای از سازمان صلح  

به    2022مارچ    31در    Greenpeaceسبز   اتمی  میباشد، که  یک جنگ  "امکان 

 را اعطا نمود:   کم اهمیتی مهر زیست محیطی    107، محدود"

"در صورت کاربرد یک سالح اتمی تاکتیکی ... حرارت، انفجار و تشعشع  

   108احتماال به چند کیلومتر معدودی گویا محدود میگردند." 

ــ حتی تاکتیکی ــ ویرانی خیلی بزرگ،    منفرد در واقعیت، هر سالح اتمی  

زیان های عظیم و مرده انبوه را در پهنه صدها کیلومتر مربع، بار میآورد. کارشناس  

تننوالد    اتمی  اتمی    Nina Tannenwaldنینا  فکری  پوچ  های  بازی  با  رابطه  در 

 روشن میسازد: 

با   انفجاری کوچک> )"حتی یک سالح هسته ای  تن(    0,3<نیروی  کیلو 

انفجاری  زیا ماده  یک  های  زیان  از  باالتر  مراتب  به  هایی  را   سنتی ن 

 

 
103 thebulletin.org.27.4.2022  
104 armscontrol.org April 2022  
105 asiatimes.com 14.11.2021  
106 army.mil 14.3.2022  
، "یک بمب اتمی چه چیزی را باعث میگردد؟"  Christoph von Lieven، کریستوف فن لیفن Hannah Lüdertهانه لودرت  107

Greenpeace.de 31.3.2022 
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konventioneller Sprengstoff   باعث خواهد شد. ... پخش اشعه رادیواکتیو    ،

   109خاک، آب و تأمین مواد غذایی را آلوده خواهد ساخت." 

سالح های هسته ای را با کم اهمیت جلوه دادن شان "مینی هسته ای  

Mini-Nukes    نامیدن، یک ضربه اتمی را نه کمتر خطرناک، بلکه حتی بیشتر ،"

 مبدل میسازد ــ با نتیجه یک تشدید غیر قابل کنترول.  گزینه واقعی به یک 

این یک توهم شایع، اما خیلی خطرناک است، که تعقل امپریالیست ها  

گویا اجازه یک جنگ اتمی را نخواهد داد. همه محافظان محیط زیست و مبارزان  

صلح در برابر این خواست قرار دارند، که مبارزه شان برای نجات محیط زیست را  

  ای منع و نابودی تمامی مطالبه بربا مبارزه علیه جنگ امپریالیستی پیوند زده، و  

را در مقیاس جهان اعمال    ABC-Waffenسالح های اتمی، بیولوژیکی و شیمی  

 کنند.

 مبارزه رقابت خطرناک بر سر بنیاد انرژی و مواد خام

جنبش زیست محیطی جهانی قادر گردیده است که به برخی وعده ها و  

انرژی های تجدید پذیر  امتیازات از جانب انحصارات و دولت ها در رابطه با توسعه  

نایل آید. امروزه انرژی به وفور موجود، از نظر صنعتی قابل تولید با هزینه مناسب  

ذخیره   بر اساس انرژی باد، خورشید و سایر انرژی های بدیل و به همینسان 

وحدت انسان    سوسیالیسم در  همه جانبه  تدارک مادی  سازی انرژی، بخشی از

وجود، این پتانسیل پیشرفت های علمی و تکنیکی در  میباشد. با این    و طبیعت

تحت سیادت انحصارات تحقق نمی یابد، برعکس: این به تجارت حداکثر سود  

بازار جهانی پی   برای رهبری  تبدیل میشود، که در راستای سعی  آورنده ای 

 ریزی شده است. 

درصد تمامی سلول های خورشیدی در کشور های نو    98در حال حاضر  

تنها  امپریال میشود،  ساخته  آسیا  های   77,7یستی  انحصار  توسط    110درصد 

 

 
، "سالح های هسته ای تاکتیکی <محدود> فاجعه بار خواهند بود"، علمی امریکایی،  Nina Tannenwaldنینا تننوالد  109

 ــ ترجمه خودی  10.3.2022
110 11.2.2022futurezone.at   
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یافته   کاهش  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  انحصارات  حالیکه سهم  در  چینی، 

  111است. 

-Vestas  ،Siemens  در ساخت توربین های بادی، انحصار های اتحادیه اروپا 

Gamesa  ،Nordex   و  Enercon    جهانی را دارند،    درصد از بازار  29,7سهمی برابر با

اینجا نیز ایاالت   درصد را تولید میکند، قرار میگیرند.   54,6اما در عقب چین که  

با بحران    112ب رانده شده است.قدرصد خیلی به ع  11,7متحده امریکا با فقط  

  ، مبارزه رقابت میان امپریالیستی بر سر اساس انرژی و مواد خام به اوجاوکراین

 خود می رسد. 

 آشکار اکولوژی امپریالیستی بحران 

باور آنها    .دچار بحران آشکاری شده اند   اکولوژی امپریالیستی  انواع تاکنونی

  ادعایی بود. تقدیس تبلیغاتی هدف  "مطابقت اکولوژی و اقتصاد سرمایه داری"

تا    از اکثر  حد  زمین  گرمایش  نرسیده  تحقق  به  توافقنامه    1,5مدتها  در  درجه 

، نیز آشکارا به شکست انجامید. حتی شورای آب  2015اقلیمی پاریس در سال  

و هوای جهانی سازمان ملل، که در غیر اینصورت بیشتر کم اهمیت جلوه می  

هوشدار میدهد، که    دوران گرمایش زمینبدینسو از یک    2021نماید، از سال  

این شورا    2022در فبروری    113انسان ها را با امواج گرمای کشنده تهدید میکند.

میلیارد   3,6خطر "واکنش های زنجیره ای" کنترول نشده را پیش بینی کرد، که  

انسان را بطور جدی به مخاطره خواهند انداخت. این معذلک انحصارات انرژی و  

انگارد. نادیده می  را کامال  المللی  بین  توسعه    مواد خام  از  در خواب هم  آنها 

رو به افزایش مواد سوخت فسیلی فروگذار نمی کنند. در  بیشتر و بهره برداری 

  گلخانه ای گازهای  درصد تمام انتشار    71مافوق انحصار    100، تنها  2017سال  

  استخراج زغال سنگ   2020تا    2008از سال    114صنعتی جهان را باعث گردیدند.

 

 
111 handelsblatt.com 29.7.2020  
112 29.4.2022„Global top 15 wind turbine OEMs: market share 2020“, Wood Mackenzie,  محاسبه خودی  ــ 
113zeit.de 8.8.2021  
 Paul Griffin ،„The Carbon Majors Database“, CDP Carbon Majors Report 2017پاول گریفین  114



 43  دارد یم  عیرا تسر یجهان یطیمح ستی فاجعه ز توسعه به ن یجنگ اوکرا

  27و گاز طبیعی    116درصد   4,1، نفت خام    115درصد   16,6در مقیاس جهان برابر با  

 افزایش داده شد. 117درصد 

 بحران های تغذیه و گرسنگی فراهم شده بطور عمدی 

درصد روغن گل آفتاب گردان )گل آفتاب پرست(،    64  روسیه و اوکراین باهم

صادرات  از  درصد ذرت )جواری( و بدینسان یک سهم مهم    18درصد گندم و    23

میکنند.  تولید  را  اوکراین،    118مواد غذایی جهان  علیه  روسیه  تجاوزکارانه  جنگ 

تولید و توزیع همین مواد غذایی ضروری برای زندگی در مقیاس جهان را نابود و  

سازمان ملل    (FAO)رت میکند. برحسب اظهارات سازمان تغذیه و کشاورزی  غا

اپریل   پایان  تنها در  از    2022متحد،  اوکراین    25چیزی کمتر  در  تن غله  میلیون 

بالتکلیف مانده، از حمل و انتقال آن توسط ارتش روسیه و بندرگاه های ماین  

ریم امپریالیستی  تح  سیاست این  مزید برآن،    119گذاری شده جلوگیری میشود. 

است که صدور همین مواد غذایی ضروری برای زندگی را به بسیاری از کشور  

در حال شیوع،  بحران تغذیه  های آسیا و افریقا شدیدا محدود میسازد. بدینوسیله  

با پیامد های گسترده اقتصادی،  به یک بحران گرسنگی فراکشوری  جهش آسا  

میلیون    811اکنون در مقیاس جهان    سیاسی و اجتماعی، ارتقا می یابد. همین 

از فبروری    120انسان گرسنگی کشیده و دو میلیارد از کمبود تغذیه رنج می برند.

قیمت های مواد غذایی در تمام جهان به نحوی چشمگیر افزایش می    2022

از کمبود مواد غذایی اساسی به سود خویش بهره برده    121یابند. اینکه  برای 

باشند، انحصار های کشاورزی اتحادیه اروپا بر توسعه تولید غالت خود پافشاری  

 نموده و به نحوی بیش از حد قیمت ها برای مواد غذایی را افزایش میدهند.

منظور   این  "مخلبرای  مقررات  د  بایستی  زیست  محیط  از  حفاظت  ر  " 

اعالم یافته در قرارداد ائتالفی دولت  هم  اهداف هنوز    ساقط شوند.  کشاورزی

 

 
115 Coal, Analysis and forecast to 2024, S.12 und 35IAE,   
116 ourworldindata.org 10.6.2022  
 همانجا 117
118 ourworldindata.org 24.3.2022  
119 tagesschau.de 6.5.2022  
120 welthungerhilfe.de 17.5.2022  
121 tagesschau.de 8.4.2022  
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بیولوژیکی  تنوع  از  نگهداری  جهت  کنونی  ناپدید    122فدرال  میز  کشوی  در   ،

درصد مساحت کشاورزی را تا    25بدینسان میباشد برنامه مورد نظر،    میشوند:

از   2030سال   داد،  قرار  برداری  بهره  اکولوژیک مورد  بعد    2023آغاز    بطور    4به 

درصد مساحت قابل استفاده بدون کشت گذارده شود و کاربرد مواد ضد آفات را  

بخشید. تقلیل  نصف  دراماتیک    123به  انقراض  داشت  نظر  در  با  این 

، با بیش از یک میلیون نوع در مقیاس جهان، که به انقراض   Artensterbenانواع

 تهدید میشوند، ویرانگر میباشد. 

  از منابع طبیعی برداری بی رویهبهره 

با زیاده از دو بیلیون دالر امریکایی هزینه    افزایش تسلیحات در مقیاس جهان

تعیین کننده    2021124های تسلیحاتی در سال   فاکتور های  و چه بسا جنگ، 

بحران زیست محیطی هستند. نه تنها جان ده ها هزار شخص و شرایط زندگی  

میش نابود  انسان  ها  محیطود،  میلیون  زمین   که  کره  موجودات  همه  زیست 

Biosphäre  تلف میشوند و گرمایش اقلیمی    نیز سریعا تخریب میگردد، مواد خام

. نیروهای مسلح ایاالت متحده به تنهایی بیش از کشور صنعتی  تقویت میگردد

  125را انتشار میدهند.  CO2کاربن دای اکساید ، با حجم متوسط سویدن )سوئد(

اتالف منابع و به همینسان آلودگی و بیابان شدن زمین و آب بواسطه پایگاه  

های نظامی و حمل و نقل نظامی بدان عالوه میگردد.

توسعه می یابد.    در اوکراین  فاجعه زیست محیطی منطقه اییک    ،جنگبا  

  177معدن،    248کارخانه بزرگ صنعتی، از جمله    900با    Donbassمنطقه دنباس  

کارخانه ای که مواد رادیو اکتیو را    113کارخانه شیمی خطرناک و به همینسان  

یک    2021ا سال  ت  126استفاده می نمایند، آلوده ترین مناطق روی زمین میباشد. 

آلودگی وسیع آب زیر زمینی بویژه بواسطه سیالب زدگی معادن توسعه یافته  

حدود   که  طوری  ندارند.   3,4است،  پاک  آب  به  دسترسی  انسان   127میلیون 

 

 
122 biologische Vielfalt  
123 1.4.2022Freitag.de   
124 sipri.org 25.4.2022  
125 earth . org 12.11.2021  
126 businessinsider.de 25.2.2022  
127 vice.com 24.2.2022  
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مقادیر عظیم سموم    Mariupolبمباران کارخانجات فوالد همانگونه که در ماریوپول  

ساخته   آزاد  را  فلزات سنگین  و  العاده  توانند  فوق  می  کاملی  مناطق  است. 

 بدینسان برای مدت طوالنی غیر قابل سکنی گردند.  

گندیدگی و حالت احتضار کامل سیستم جهانی    در بحران جهانی اکولوژیک

تعیین   تحول  این  به  آگاهانه  پرداختن  و  برمال میگردد. شناسایی  امپریالیستی 

یک   به  توده ها دست  اینکه  برای  تغییر مبارزه زکننده هستند،   یست محیطی 

جامعه سوسیالیسم    دهنده  انداز  چشم  با  کارگر  طبقه  رهبری  تحت  بزنند، 

 حقیقی. 

 

 . گذار اپورتونیسم به سوسیال شوونیسم6

با  2022از شروع سال   افکار عمومی  در    پیشبرد جنگ روانی، دستکاری 

 مقیاس جهان آغاز شد، تا توده ها را برای یک جنگ امپریالیستی جلب نمود. 

فراکشوری به مثابه یک اعمال    سوسیال شوونیسم،  با آغاز جنگ اوکراین

آورد. روزی، بعد جدیدی بدست  از طریق   نفوذ شبانه  امپریالیستی  هر کشور 

را    جنگ خود، یک    رسانه های جمعی انحصاری شده  اطالعات   جهتتمام عیار 

بورژوایی و  اعمال نمود. کتاب "بحران ایدئولوژی    غلط تا به تحریک به جنگ آشکار

 اپورتونیسم" ثابت میسازد:  

ها   توده  دوش  بر  های شان  فشار  و  ها  هزینه  که  وقتی  ها،  بحران  "در 

در   یا  میکند  انقالبی ستیز  تحوالت  علیه  بورژوازی  که  زمانی  میشود،  انداخته 

ـ به اختصار: وقتی که تضاد ها حدت می یابند، اپورتونیسم  مسیر جنگ قرار دا ردـ 

گذار میکند. اصل راهنمای آن تبلیغ    سوسیال شوونیسم به نحوی قانونمند به  

   128تبعیت کامل طبقه کارگر از منافع طبقاتی ملی بورژوازی میباشد."

ــ یکسال قبل از جنگ    2021فبروری    19در کنفرانس امنیتی مونشن بتاریخ  

اوکراین ــ رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا، جو بایدن، ایاالت متحده امریکا و  

"حق حاکمیت و تمامیت  سایر کشور های امپریالیستی ناتو را برآن داشت، که از  

 

 
 242، ص. Essen ،2022، "بحران ایدئولوژی بورژوایی و بحران اپورتونیسم"، ایسن Stefan Engelاشتفان انگل  128
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اوکراین"  کنند.   ارضی  ترامپ    امریکا"   "اول-سیاستبایدن    129حمایت  دونالد 

Donald Trump    ،را، به گونه ای که اکثر تحلیلگران بورژوایی آنرا آرایش میدهند

کنار نگذاشته، بلکه او آنرا به یک استراتژی و تاکتیک داعیه قدرت هژمونی طلبانه  

ایاالت متحده امریکا سیستماتیک گردانیده است. برای اینکه همین لب مسئله  

ساخته   مستور  و  را  شوونیستی  ریاکاری  با  را  پروژه  این  او  سوسیال  باشد، 

 شوونیستی بعنوان تعهد به دموکراسی های غربی بفروش می رساند.  

مرحله جدیدی از اشاعه شیوه تفکر سوسیال شوونیستی ـ خرده این به   

 منجر گردید:  بورژوایی

ه با  طبقه کارگر بین المللی بایستی، تا آنجا که ممکن باشد، میهن پرستان

استثمار امپریالیستی و جنگ افروزی در کشور خودی تشخص یابد. بجای اینکه  

منافع طبقاتی پرولتری خویش را دنبال کند، در مقاومت فعال علیه تدارک جنگ  

جهانی   انقالب  تدارک  به  معطوف  را  خویشتن  بگیرد،  سهم  سوم  جهانی 

با  بیاید:  کنار  کوچکتر"  "آفت  با  بایستی  سازد،  "دموکراسی"    سوسیالیستی 

امپریالیسم ایاالت متحده یا اروپای غربی، که ظاهرا از آنچه در روسیه یا چین  

 است، خیلی بهتر میباشد.  

رئیس جمهور روسیه نیز مدت ها قبل از تهاجم به اوکراین، به    پوتینوالدیمیر  

  شیوه تفکر خرده بورژوایی ـ سوسیال شوونیستی توده ها در روسیه دامن زد. 

  عوام فریبی در مقاله ای "در باره وحدت تاریخی روس ها و اوکراینی ها"، او با  

 اشاعه بخشید: قومی

همه سالله روس کهن هستند،  "روس ها، اوکراینی ها و روس های سفید  

   130که بزرگترین کشور اروپا بود." 

با چنین شوونیسم روسیه بزرگ، پوتین نه فقط تهاجم به اوکراین را از نظر  

او در توهم   این ضمن،  نیز. در  را  بلکه فتوحات دیگری  بینی تدارک دید،  جهان 

  Kiewerکیور  قومیـ  ناسیونالیستی خود این واقعیت تاریخی را نادیده گرفت، که  

 

 
 ,Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz، سخنرانس در کنفرانس امنیتی مونشن، Joe Bidenجو بایدن  129

de.usembassy.gov 19.2.2021 
ــ  Wladimir Putin, „Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern“, kremlin.ru 12.7.2021والدیمیر پوتین  130

 ترجمه خودی 
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روس )قدیم( یک اتحاد در درجه اول قبایل اوکراینی به یک دولت فئودالی بود.  

شامل   فشار  اعمال  با  را  روسی  غیر  مناطق  و  مردمان  روس  های  تزار  بعدا 

 امپراتوری خویش کرده و روسیه را به یک زندان ملل مبدل ساختند.

امپریالیستی درگیر جنگ طرفداری  برای همه آنانی که از یکی از دو طرف  

می کنند، باید در دفتر خاطرات مسجل گردد، آنچه که لنین بدون سوء تفاهمی  

پیرامون توضیحات گمراه کننده راجع به پیدایش جنگ های امپریالیستی تذکر  

 میدهد: 

  "این سوال، که کدام گروه اولین ضربه نظامی را وارد ساخته یا اول اعالم 

در تعیین تاکتیک سوسیالیست ها هیچ اهمیتی ندارد. عبارات  جنگ کرده است،  

دفاع از میهن، از دفع یک تهاجم خصمانه، از جنگ تدافعی وغیره در هر دو جانب  

   131محض مردم هستند."فریب  

ماشین پروپاگندای امپریالیسم ایاالت متحده بویژه از طریق فرستنده خبری  

CNN International    132از یک میلیارد نفر اثر می گذارد.کشور بر بیش    212در 

امروز  نو   روسیه  طریق  از  خویش  تجاوزکارانه  جنگ  از  روس  های  امپریالیست 

Russia Today (RT)  اسپوتنیک ،Sputnik    و از خالل پیام های اشاعه یافته بگونه

ــ  نامیده    “Troll-Armee„  “ترول  -ارتش „  هدفمند در "شبکه های اجتماعی" که 

تنها در امریکای   RT 133کشور تمجید بعمل می آورند.  100میشوند ــ در بیش از  

بخصوص    134  "دیدگاه های ... آلمانی" را  میلیون دنبال کننده دارد.  30التین تقریبا  

   مخاطبین کاربر  میلیون   289زبان در میان  32به  Deutsche Welleصدای آلمان 

User-Kontakten„  „ چهار قاره اشاعه می بخشد. در 

خبرنگاران از تمام دنیا از صبح تا شب "بطور زنده" از میان رویداد های جنگی  

گزارش میدهند: تصاویر ترسناک خانه های بمباران شده، اطفال اوکراینی آشفته  

حال و تصاویری از قساوت های ارتش روسیه، مصاحبه ها با آسیب دیدگان ــ  

ینی مطلع بوده و خیلی نزدیک  همه اینها، این تصور را بر می انگیزد، که بطور ع
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اوکراین   نظامی  عملیات  باره  در  هیچگاهی  آدم  حال  این  با  باشی.  رویداد  به 

معلوماتی بدست نمی آورد، به غیر از آنکه سربازان "قهرمانانه" مقاومت می  

 کنند.  

تمرکز می کنند. تحویل    بر بسیج احساساتدر این ضمن رسانه ها مرجحا  

مسئ یک  به  بناگهان  عطوفت،  سالح  ناپذیر  اجتناب  بیان  و  اخالقی  محض  له 

 همدردی و همبستگی مبدل گردید.

آلمان   در  تازه  هایامری  برنامه  و  اخبار  عمومی  کردن  میلیتاریزه   همانا 

روزانه    لویزیونیت   Talkshowsگفتگوی رتبه  عالی  نظامیان  بدیهی  بطور  بود. 

استرا تأمالت  در  را  ها  توده  و  داده  انجام  هایی  جنگی  مصاحبه  مشی  تژیک 

، سانسور رسانه ای بورژوایی،  امپریالیسم آلمان شریک ساختند. برای هفته ها

را کنار زده است. اگر هم    دید انتقادی، مترقی یا پاسیفیستینمایندگان هرگونه  

گاهی بطور منفردانه اجازه یافتند، قاعدتا به عنوان "دوستان پوتین" تحقیر شدند.  

انتقادی از جانب    مجریان"  "پرسش های  تلویزیونی غالبا  برنامه های گفتگوی 

ولودیمیر زلنسکی و    تبلیغات تحریک آمیزراست بودند. آنها در غالب بدون انتقاد، 

 را انتقال دادند.  تحویل شدید اسلحه لمان، اندری ملنیک، برای سفیر وی در آ

 گذار به مشی سوسیال شوونیستی، در تمامی احزاب رفرمیستی روند با  

بحرانی یافتند  های  "تبلور  انتخابات    "سبزها:  برای  خویش  برنامه  همان  در 

"2021پارلمانی   به  که  دادند  وعده  مناطق  ،  به   ... اروپایی  تسلیحات  صادرات 

   135نگی پایان بخشند." ج

سیاست   استراتژی  تغییر  که  داشت  اقتضا  دولتی  جدید  مسئولیت  اما 

داد". "شکل  را  آلمان  کنندگان  خارجی  تحریک  بزرگترین  از  یکی  عنوان  ، به 

، تبارز کرد، که قبال به مثابه نماینده جناح "چپ"  Anton Hofreiterهوفرایتر   انتون

"رفتار بیرحمانه  حزب "سبز ها" معروف بود. او از امپریالیسم آلمان، در پاسخ به  

و بدون مالحظه" نو امپریالیسم روسیه، خواستار "سیاست واقعی در بیرحمانه  

آن"  ارتجاعی  136گردید.  ترین شکل  ن  پراگماتیسم  مبارز ضد  یروی  وی، هوفرایتر 
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هسته ای سابق را در کوتاه ترین وقتی به یک جنگ طلب افسارگسیخته مبدل  

   137کرده است.

به    89 موفقیت،  بدون  اما  بجانب،  و حق  نگران  ها"، صادقانه  "سبز  عضو 

شما با ادامه تشدید تنش ... جه می کنید؟ آیا در  رهبری حزب هوشدار دادند: " 

  138ار می گیرد؟" آن صورت ناتو از سالح اتمی علیه روسیه ک

، پس از آنکه موضع آن مبنی بر سالها  “Die Linke„حزب چپ رفرمیست  

، در یک  آشکارا به شکست انجامیده بود،  کم جلوه دادن روسیه نو امپریالیستی

برنامه تسلیحاتی دولت    بحران موجودیت پیرامون  فرو غلتید. تضاد ها در حزب 

فدرال باال گرفتند، برنامه ای که ــ برخالف رفتار رأی دهی فراکسیون پارلمانی  

 ــ برخی از نمایندگان رده باالیی با حمیت از آن پشتیبانی نمودند. 

راملو   تورینگن  Die LINKE  از " چپ  Bodo Ramelowبودو  "، نخست وزیر 

Thüringen در گرا   2022مارچ   2، در یک تظاهرات صلح بتاریخGera   :چنین گفت

نظامی   عمل  به  توسل  وقت  اکنون  که  معنا  بدین   ... هستیم  جنگ  در  "ما 

  139میباشد." 

او تعداد زیادی از مخالفین جنگ هنوز هم موجود در حزب خود را به شدت  

ناتو اینجا هیچ مشکلی را حل نمی    به   ضربه زدن "به سادگی فقط    :انتقاد کرد

   140کند."

به    را  Nibelungentreueخود  مطلق  یک صدراعظم "چپ" بدینسان وفاداری  

بیباک و بی آزرم با حضور   او  2019جنوری    14در    امپریالیسم آلمان تبارز میدهد.

، از بنیانگذاران حزب  Karl Liebknechtوسیع رسانه ای، بر مزار کارل لیبکنخت  

آلمان   اکلیل گذاشتK P Dکمونیست  و    141. ،  این عبارت خیلی مناسب حال 

اوضاع امروزه، بطور جدایی ناپذیر با لیبکنخت پیوند دارد: "هیچ آدم و هیچ سنت  

 برای این سیستم!"  

 

 
 freiteroAnton H ،wann.de 28.4.2022-war-wasبیوگرافی انتون هوفرایتر  137
 linke.de 4.3.2022-neügr"نامه سرگشاده به سبز ها"،  138
   Dieter Ilius ،Krieg … Jetzt heißt es, militärisch zu handeln“„Wir sind imاقتباس شده در: دیتر الیوس  139

،  rf-news.de 5.3.2022 
 rnd.de 18.5.2022"نخست وزیر تورینگن، بودو راملو، از حزب خودش انتقاد شدید می کند"،  140
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اشاعه شوونیسم تا آنجا پیش میرود که حتی در رسانه های غالبا تلقی  

بدینسان    .فاشیسم شدیدا کم اهمیت جلوه می یابدشده به مثابه چپ لیبرال،  

صفحه  یک مصاحبه یک    2022می    20است که سفیر اوکراین، اندری ملنیک، در  

توا او  آن  در  که  نمود،  دریافت  آلمان  شبکه  تحریر  هیئت  با  را  گروه  ای  نست 

آزوف   "مبارزین    Asow-Regimentفاشیستی  عنوان  به  و  ضرر  بی  کامال  را 

معرفی کند. توجه باید داشت، گروهی که سمبول های فاشیستی   142شجاع" 

بدینسو در جنایات جنگی    2014را بکار میگیرد، از سال    SS-Symbole  اس اس

دنباس   در  مردم  و    Donbassعلیه  میباشد  فرمانده  سهیم  آن،  اولین 

عنوان    ،Andrij Bilezkyjبیلسکی   اندری به  آشکارا  قبل  سال  چند  همین 

نژاد های سفید جهان ... علیه انسان  فاشیست و یهود ستیز به "جنگ صلیبی" "

  143های مادون تحت هدایت سامی، اعتراف کرد" 

 دومین سرمایه دار انحصاری و الیگارش تأمین کننده مالی عمده گروه آزوف،  

کولوموجسکیبزرگ   ایهور  انتخاب    Ihor Kolomojskyj  اوکراینی  از  که  است، 

کرده  کننده حمایت  تعیین  نحوی  به  نیز  ایستگاه    و   144زلنسکی  در  را  وی  بدوا 

 خود بزرگ ساخت. 1+1تلویزیونی خصوصی 

  مکررا   به ناتو در برنامه های گفتگوی تلویزیونی،  Finnlandعضویت فنلند  

در   فنلند  یافته  انجام  تاریخ جنگ قهرمانانه قبال  علیه    1939/40توجیه میگردد: 

ارتجاعی   دولت  آنزمان  در  گویا حکایت میکند.  آن  از  نیز  اتحاد جماهیر شوروی 

امتن  ــ  امپریالیستی  فاشیست  طرفدار  های  دولت  به دستور  البته  ــ  اع  فنلند 

سوسیالیستی   شوروی  جماهیر  اتحاد  با  جدی  مذاکرات  به  که  بود،  ورزیده 

جماهیر شوروی   اتحاد  برای  که  امری  نماید،  موافقت  مرزی  اصالحات  پیرامون 

مطلقا ضروری و برای فنلند سودمند بود. مسئله بر سر محافظت به درجه اول  

بود. فنلند در عوض    های هیتلری فاشیستاز لنینگراد در برابر تهاجم قریب الوقوع  

بود. را به نحوی غافلگیرانه مورد حمله قرار داده  اتحاد    نیروهای مرزی روسیه 

جماهیر شوروی، پس از پیروزی بر نیروهای نظامی فنلندی تحت رهبری جنرال  
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، از اشغال کشور انصراف جست. از این امر،  Mannerheimارتجاعی مانرهایم  

ت در جنگ فاشیستی هیتلر علیه اتحاد  دولت فنلند فقط یکسال بعد با شرک 

 جماهیر شوروی، "سپاسگذاری" به عمل آورد.  

میکند نما کمک  مثابه قطب  به  پرولتری  استدالل  فقط موضع طبقاتی  که   ،

با اشتیاق   های شوونیستی، سوسیال شوونیستی و ضد کمونیستی را که 

 تداوم با    . فراوان اشاعه می یابند، درک کرده و نتیجه گیری های درستی نمود

  . در اواسطرشد میکندگسترش آن  و  فزاینده جنگ، همچنان احساسات ضد جنگ 

درصد جمعیت آلمان در نظر سنجی ها با ارسال اسلحه به    67هنوز    2022مارچ  

برای تحویل سالح های    46می فقط    3در    145اوکراین موافقت داشتند. درصد 

کردند. موافقت  سیاست    146تهاجمی  علیه  و  ناتو  مورد  در  انتقادی  های  صدا 

 جنگی دولت فدرال آلمان به قوت بیشتری بیان میشوند.

جنگ   برای  طوالنی  مدت  برای  را  ها  توده  توانند  می  نه  کنندگان   سیادت 

کنند! جلب  اد  امپریالیستی  با  نه  ارسال  همچنان  از  ورزیدن  امتناع  شان،  عای 

سالح، "کمک نکردن" و واگذاری مردم اوکراین به قهر افسارگسیخته متجاوزین  

میباشد! ملل    روس  های  جنگ  باشد،  پیچیده  وضعیت  که  هم  قدری  هر 

  امپریالیستی هیچگاهی با هدف کمک و همبستگی با خلق ها برپا نگردیده اند! 

گان و ستم  وندوجود دارد: نبرد انقالبی استثمار ش در این مورد فقط یک الترناتیو  

دیدگان همین کشور ها، هم اوکراین و هم روسیه، علیه دولت های شان، که  

میانه جنگ   در  برند.  پیش می  مربوطه  نابودی دشمنان  با هدف  را  این جنگ 

جهانی اول، لنین به طبقه کارگر بین المللی بینشی را در مبارزه جهانبینی علیه  

 ونیست ها و سوسیال شوونیست ها توصیه کرد: اپورت

در جنبش کارگری ...   Nachtreterبورژوا ها و همینگونه دنباله روان شان  "

عادتا سوال را بدینسان طرح می کنند: یا وظیفه دفاع ملی را اساسا به رسمیت  

کامال   این طرح سوال  میسازیم.  بیدفاع  را  ما کشور خویش  یا  می شناسیم، 

است: نادرست   اینطور  پرسش  واقع  در  منافع    است.  برای  که  گذاریم  می  یا 

دگان همانگونه  ونبورژوازی امپریالیستی سالخی شویم، یا اکثریت استثمار ش
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که تماما به جنگ    ..…که خودمان را نیز بطور سیستماتیک آماده آن میسازیم،

  147ها پایان بخشیم." 
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 53  ی ستیال یامپر یجهان  ستمیس  افتهیشتاب   یثبات ی ب دیفاز جد کی

 . یک فاز جدید بی ثباتی شتاب یافته 7

   سیستم جهانی امپریالیستی

یک    2022برای اولین بار از پایان جنگ جهانی دوم بدینسو، مستقیما در  

امپریالیستی تشدید یافت.    رویارویی نظامی میان قدرت ها و بلوک های قدرت

این مواجهه به زیاده از هفت دهه تداوم صلح امپریالیستی پایان بخشید. تا کنون  

هر چند تهاجمات نیرو های نظامی کشور های امپریالیستی یا جنگ های نیابتی  

وجود داشته است، اما آنها ــ بدون توجه به تمامی قساوت ها، ویرانی های  

تولیدی و اماکن زندگی ــ فقط نقشی محدود و تابع  زندگی انسانی، موسسات  

 را در سیاست جهانی ایفا نموده اند.  

بحران   اوکراین و خطر حاد یک جنگ جهانی سوم، در چهارچوب  با جنگ 

یک   داری،  سرمایه  جهانی عمومی  سیستم  یافته  شتاب  ثباتی  بی  جدید    فاز 

برای یک بحران جهانی انقالبی را    زمینهبه وجود آمد. این بی ثباتی    امپریالیستی

  وضعیت بحرانی عمومی امپریالیسم کیفیت جدیدیفراهم میسازد. بدین ترتیب  

را تجربه میدارد. همه تضاد های اساسی سیستم جهانی امپریالیستی جهش  

 آسا حدت می یابند.  

  بحران جهانی آشکار

  لوژیکی، اقتصادی، اکو   بحران جهانی آشکار سیاسیبا منازعه اوکراین یک  

، وظایف مبارزه طبقاتی انقالبی را  نقطه عزیمت جدیدآغاز یافت. این    و نظامی

   بناگهان تغییر میدهد.

 اختالل جهانی و کنترول نشدهدر یک    بحران جهانی آشکار  از نظر سیاسی  .1

افاده میگردد. این نظم جهانی امپریالیستی موجود    ساختار تا آنوقت چند قطبی

پاراگراف های به زحمت فرموله    و موسسات آنرا اساسا به زیر سوال می برد.

شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و قرارداد های خلع سالح معتبر بین المللی،  

 سازمان های ناگهان ارزش کاغذی را نداشتند، که بر روی آن نوشته شده بودند.  

المللی ناتو  UNOهمچون سازمان ملل متحد    بین   ،NATO    اتحادیه یا همچنان 
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در حال تبارز منافع ملی کشور های منفرد، کم    148به دلیل انتاگونیسم   EUاروپا  

کشور    193کشور از زمره    53شدند. بدینسان  بحران های آشکار  و بیش دچار  

ویش با یک قطعنامه  ، از موافقت خ 2022مارچ    24عضو سازمان ملل متحد بتاریخ  

مجمع عمومی پیرامون توقف فوری عملیات جنگی روسیه علیه اوکراین امتناع  

  149ورزیدند. 

در مقیاس    1جنگ افروز شماره  درست ایاالت متحده امریکا، که امروزه هم 

تحت سیطره ایاالت متحده را،    ها"   "اتحاد دموکراسی میباشد، ایجاد یک    جهان

  150به مثابه بدیل برای سازمان ملل متحد فلج شده مطرح میسازد. 

بر بنیاد  . از نظر اقتصادی یک بحران آشکار سازمان نوین تولید بین المللی  2

آغاز گردیده و در    2018بحران اقتصادی و مالی جهانی به وجود آمد، که در سال  

 تر شدن میباشد.  این میان بیشتر در حال عمیق

تجارت جهانی  3 آغاز  .  تجاری  یک جنگ  است.  گرفته  قرار  مورد سوال  باز 

جنگ اقتصادی جهانی یافت، و این جنگ از طریق تحریم ها علیه روسیه، به یک 

های   تمام کشور  بیش  و  کم  غیر مستقیم  یا  آن مستقیم  در  که  یافت،  ارتقا 

 امپریالیستی درگیر میباشند.

  " سیاست امنیتی"در آنست، که به اصطالح    یک جهش کیفی. از نظر اکولوژ4

میشود.    قرار دادهبه عمل آمده تا کنون،    فوق سیاست زیست محیطیصراحتا  

زیست   فاجعه  به  گذار  جوانب  تمام  گیری  جهت  این  امپریالیستی،  جنگ  با 

 محیطی جهانی را به شکل دراماتیک تشدید می نماید. 

پیش فرض تا کنونی آن    دیپلوماسی بین المللی و. بحران نظامی جهانی  5

دایر بر پاسیفیسم و صلح امپریالیستی را به شکست سوق میدهد. به جای آن  

جنگ جهانی برای یک  تدارک فعاالنه کم و بیش آشکار تقریبا تمامی امپریالیست ها  

 ظاهر میگردد.  سوم
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را  .6 به  با یک گرایش  از  شدید  ست  این مرتبط است  فاشیستی شدن  ، 

 در تعدادی از کشور ها.  فاشیسم تا گذار به دستگاه های دولتی 

متحده    .7 ایاالت  هم  و  روسیه  هم  بدینسو،  ها  دهه  از  بار  اولین  برای 

، آنرا به نحوی هدفمند وارد بحث  جنگ اتمی را تدارک دیدهیک    فعاالنهناتو  /امریکا 

 هند. ساخته و با خونسردی تن به مخاطره مید 

اجتماعی را در آلمان    تضاد های،  گذار به تدارک فعاالنه یک جنگ جهانی  .8

 در دولت و احزابو هم    در درون سرمایه مالی آلمان ، هم  حدت می بخشدنیز  

توده ها به دولت و احزاب بورژوایی افزایش می    بحران اعتماد. همچنان  بورژوایی

 یابد. 

  بحران آشکار دروغ های، قبل از همه به مثابه  جهان بینی بورژوایی  بحران   .9

عمیق تر میشود. این دروغ ها تا کنون تردید ناپذیر شمرده می   اساسی زندگی

شدند، مثال دروغ هایی از "سیاست خارجی ای که هدفش صلح میباشد"، از  

دروغ های    ییر از طریق تجارت" یا نمونه های بسیار اکولوجی امپریالیستی."تغ

ــ   سوسیال  "دگرگونی  یک  وعده  همچون  فدرال  دولت  شده  مطرح  تازه 

 اکولوژیکی"، کمی پس از اختراع شان، فرسوده می شوند. 

یابند:  10 می  حدت  متقابال  کنونی  تا  های  مالی    بحران  و  اقتصادی  بحران 

ی گوناگون ساختاری در پروسه باز تولید، بحران بدهی، تبدیل  جهانی، بحران ها

تسریع گردیده به فاجعه زیست محیطی جهانی، بحران سیاست بورژوایی    ن شد

تعداد   در  گرسنگی  های  بحران  بورژوایی،  خانوادگی  نظام  بحران  و  پناهندگان 

تماعی  همواره بیشتر کشور ها، تورم فزاینده به نحوی دراماتیک یا بحران های اج

های همه جانبه  یک گرایش بین المللی بحراندر مقیاس جهان. اینها در راستای  

 در اکثریت کشور های جهان متراکم میگردند.    اجتماعی

عصر ما میان سرمایه داری و سوسیالیسم مستلزم حل    . تضاد اساسی 11

  به مبارزه طبقاتی در جدی در مقیاس بین المللی است. این مبنای عینی گذار  

 میباشد. مفهوم حقیقی
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 لنین پیرامون شاخص های عمومی یک وضعیت انقالبی می نویسد:

  "ما مطمئنا اشتباه نه می کنیم، اگر سه شاخص اصلی آتی را ذکر کنیم: 

. برای طبقات سیادت کننده ناممکن است که حاکمیت شان را بدون تغییر برپا  1

نگهدارند؛ این یا آن بحران <الیه های باالیی>، یک بحران سیاست طبقه سیادت  

کننده، که شکافی را بوجود می آورد، که از طریق آن نا رضایتی و خشم طبقات  

ب شود، اصوال کفایت نمی کند،  ستمدیده راه را هموار میسازد. برای اینکه انقال

که <اقشار پایینی> نخواهند به شیوه سابق زندگی کنند، هنوز ضروری است،  

کنند>. زندگی  <نتوانند  شیوه سابق  به  باالیی>  <اقشار  و  2  که  بیچارگی   .

. در نتیجه علل یاد  3  بینوایی طبقات ستمدیده فراتر از حد معتاد حدت می یابند.

بطور شایان توجهی افزایش می یابد، توده هایی که در  شده، فعالیت توده ها  

دوران <مسالمت آمیز> می گذارند که راحت غارت شوند، در زمان های توفانی  

 هم بواسطه خود <اقشار باالیی>،  برخالف، هم بواسطه تمام شرایط بحرانی

   151به عمل مستقل تاریخی سوق داده میشوند."

گذار از مرحله وضعیت غیر انقالبی به مرحله وضعیت حاد انقالبی را در بدو  

امر بویژه عوامل عینی آغاز می نمایند. مطابقت عامل ذهنی با عوامل عینی به  

ناگهان انجام نمی یابد، بلکه به دلیل اقدامات کاهش بخشنده بحران و دستکاری  

نخست  اذ مدت،  طوالنی  بیش  و  کم  شورش  پروسه  مثابه  به  عمومی  هان 

سیاسی، سپس انقالبی تکامل می یابد. توسعه یک بحران انقالبی جهانی به  

نحو تعیین کننده ای بستگی به تکامل شعور طبقاتی پرولتاریای صنعتی بین  

زات خود  المللی دارد. این پرولتاریا بایستی این توانایی را کسب نماید، که مبار

را در سطح بین المللی همآهنگ کرده و انقالبی سازد، و خود را در رأس مقاومت  

فعال توده های مردم قرار دهد. عامل تعیین کننده برای هدفمندی، عمق و ثبات  

تحکیم   و  ایجاد  پروسه،  کل همین  بر  نفوذ  با  لنینیستی  ــ  مارکسیستی   احزاب 

 است.  جامعه

بی بایستی این احتمال را در نظر داشته باشد،  با این وجود، هوشیاری انقال 

در میان بخش هایی از توده های واجد    پایه ارتجاعی یا حتی فاشیستیکه یک  
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در عرصه   یافته  تضاد حدت  نکته است که  در همین  یابد.  توسعه  نازل  آگاهی 

نگر،   آینده  ارتجاعی و سوسیالیسم علمی  انتی کمونیسم  بینی میان  جهان 

 هد.خود را نشان مید

هیج کسی نمی تواند سیر حرکت مشخص جنگ امپریالیستی در اوکراین  

اما   بینی کند.  پیش  آگاهانه جنگ را  و    تشدید  بواسطه طرف های درگیر جنگ 

  گذار به یک جنگ همچنان دینامیک خود جنگ، مبادله ضربات نظامی در راستای  

سوم آ  جهانی  که  میباشد  ای  قانونمندی  آن  مبنای  میگردد.  باعث  نرا  را 

 قبال کشف نموده است:   Clausewitz کالوزویتس

"جنگ یک عمل زور است، و در کاربرد آن هیچ مرزی وجود ندارد؛ بنابراین  

هر کسی به دیگری قانون وضع میکند، یک تأثیر متقابلی به میان می آید، که  

   152بر حسب مفهوم، بایستی به افراط منجر گردد." 

، اساسا  تسریع یافته سیستم جهانی امپریالیستی در این مرحله از بی ثباتی  

دارد:   وجود  ای  گزینه  دو  جهانی فقط  انقالب  یا  سوم  جهانی  جنگ  یک  آغاز 

 . سوسیالیستی

این ارزیابی از قانونمندی های تکامل اجتماعی پیروی کرده و از کم بها دادن  

، انتقاد می نماید.  را  رخنه یافته به حدت همین تحول در ساختن افکار عمومی 

  فاز بواسطه مقاومت توده ها، به دلیل تضاد های همچنان ممکن است، که این  

 متوقف گردد.یا بخاطر تسلیمی این یا آن طرف درگیر جنگ   هامیان امپریالیست 

با آنهم، اما دیگر بازگشتی ساده به زمان قبل از جنگ اوکراین وجود نه خواهد  

فاز ادامه دارد، استراتژی و تاکتیک عمومی انقالب    داشت. معذلک تا زمانیکه این

جهانی سوسیالیستی باید علیه خطر جدی یک جنگ جهانی سوم سمت گیری  

یابد. این استراتژی و تاکتیک این هدف را در برابر خود قرار میدهد، که گذار از 

مرحله وضعیت غیر انقالبی به مرحله وضعیت انقالبی را در مقیاس جهان تسریع  

تخریب  نم امپریالیستی،  های  دولت  توسط  جهانی  جنگ  فعاالنه  تدارک  اید. 

تسریع گردیده محیط زیست و گذاردن بار های بحران و جنگ بر دوش توده ها،  
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را   سوق    بطور فزاینده ای به تضاد آشکار با سیستم جهانی امپریالیستیاینان 

 .طلبند داده و مبارزات شان را به چالش می  

لنینیست ها در سراسر جهان می باید هر آنچه را که در  مارکسیست ــ  

توان دارند، انجام دهند، تا بحران آشکار سیستم جهانی امپریالیستی را برای  

انقالبی کردن پرولتاریای صنعتی بین المللی و توده های وسیع، مورد استفاده  

 قرار دهند. 



 59  سوم   یجنگ جهان  هیمقاومت فعال عل 

  . مقاومت فعال علیه جنگ جهانی سوم8

و تجارب مبارزاتی طبقه کارگر و  (  Organisiertheit)  آگاهی، سازمانیافتگی

یافته   شتاب  ثباتی  بی  موازات  به  هنوز  شک  بدون  امروزه  وسیع  های  توده 

محوری   های  کشور  کنند.  نمی  حرکت  امپریالیستی  جهانی  سیستم 

برای مدیریت بحران خویش،   را  امپریالیستی هنوز منابع مادی شایان توجهی 

دایی، بوسیله سیستم جهانی  برای افق گم گشتگی، سازمان زدایی و روحیه ز

شده شیوه تفکر خرده بورژوایی به مثابه روش اساسی حاکمیت در اغلب کشور  

ها، در اختیار دارند. اما آنها از ضعف های احزاب انقالبی و همکاری بین المللی  

 شان نیز بهره برداری می کنند.  

  لیستی ضرورت و توسعه مقاومت فعال ضد جنگ امپریاایجاد آگاهی پیرامون  

برای تدارک و انجام    عامل عینی و ذهنی و سازماندهی آن، راه را می گشایند تا  

 انقالب جهانی سوسیالیستی را همآهنگ گردانید. 

آن می    صلح است. هسته  ایجاد یک جنبش جدیدمقاومت فعال بخشی از  

، تحت رهبری پرولتاریای صنعتی  جبهه متحد ضد امپریالیسم، فاشیسم و جنگباید  

 لمللی باشد. بین ا

در آلمان با یک تظاهرات از ایسن    2022می    8جنبش جدید صلح به تاریخ  

Essen    کیرشن گلزن  از    Gelsenkirchenبه  بیش  با  گردهمآیی  یک    1500و 

سازمان با هسته    24اشتراک کننده زن و مرد، بگونه موثری عرض اندام نمود.  

این تظاهرات و گردهمآیی  اتحاد انترناسیونالیستی و بسیاری اشخاص منفرد، به  

ها فراخوان داده بودند. ایجاد جنبش جدید صلح، همکاری با تمامی نیرو های  

 جنبش صلح تا کنونی را در بر میگیرد. شرافتمند

 تجارب مبارزاتی جهانی پرولتاریای صنعتی بین المللی

شجاعانه در رأس مبارزه    کارگران یونانی و ایتالیاییدر بدو امر بویژه    در اروپا

کارگران ایتالیایی در    2022مارچ    14در همان    ضد جنگ امپریالیستی قرار گرفتند. 

گالیالی   گالیله  پیزا  Galileo Galileiفرودگاه  اتحادیه کارگری خویش   Pisa  در    با 

Base (USB) Unione Sindacale  di    ورزیدند، یک هواپیمای امتناع  پیروزمندانه 



8فصل    60 

را بار نمایند، که در پوشش "کمک بشر دوستانه" برای اوکراین  باربری نظامی  

 پنهان شده بود.

شهر یونان علیه دولت ارتجاعی    70در    اعتصاب عمومییک    2022اپریل    6در  

ناتو   بواسطه  جنگ  پیشبرد  یافتجان و  پیرویس  ام  بندر   .Piräus    .شد تعطیل 

تظاهرات و اعتصابات توده ای از جمله در کارخانه های بزرگ مهم، بنادر، حمل و  

داشت.   وجود  کشور  ای  زنجیره  های  فروشی  خرده  و  محلی،  عمومی  نقل 

خودداری نمودند، که سالح های    Alexandropolisکارگران بندر الکسندروپولیس  

 ن های راه آهن بار نمایند.  سنگین برای جنگ اوکراین را، از کشتی ها به واگ

ایتالیا در بولونیا    Basisgewerkschaftاتحادیه های کارگری    2022می    20در  

Bologna    شعار "از جنگ خارج شوید، دستمزد ها  یک اعتصاب عمومی را تحت

دهید!" سازمان دادند. در عین زمان تظاهرات    و هزینه های اجتماعی را افزایش

  153شهر برپا گشتند.   20های ناتو در بیش از  هایی در مقابل پایگاه 

هنوز   مبارزات  این  غالبا  وجود،  این  یکدیگربا  از  و    جدا  یافته  برنامه جریان 

  یک همکاری و همآهنگیمقاومت فعال ضروری مستلزم    .مبارزاتی یکسانی ندارند

 میباشد.  فرا کشوریضد امپریالیستی و ضد فاشیستی 

 پاسیفیستی غلبه ضروری بر توهمات 

آلمان   توده های مردم در  اراده عمومی صلح و شعور ضد فاشیستی در 

نفر در    835  000عمیقا ریشه دارند. بالفاصله پس از آغاز جنگ اوکراین، حدود  

  آمادگی برای آلمان برای صلح تظاهرات نمودند. با این وجود، ضروری است که  

افروزان را تکامل بخشید.  ضد این جنگ امپریالیستی و تمام جنگ    مقاومت فعال

تلقی   با کم اهمیت  بایست انسان های دوستدار صلح  این منظور، می  برای 

ی سوم و تمام انواع توهمات پاسیفیستی  ننمودن شایع خطر حاد یک جنگ جها 

 تسویه نمایند. 

رویزیونیستی های  بوروکراتیک    نیرو  داری  سرمایه  برای  هم    اتحاد هنوز 

سوگواری می کنند،    1990/91قبل از    UdSSRجماهیر شوروی سوسیالیستی  

 

 
153 news.de 23.5.2022-rf  
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توجیه   دانند،  اوضاع می  را مسئول تشدید  ناتو  امپریالیسم  یکجانبه  به طرزی 

پوتین را بگونه غیر انتقادی می پذیرند یا توهمات پاسیفیستی را اشاعه می  

 بیان داشت:   (KPKR)یزیونیستی کمونیست های روسیه بخشند. حزب رو

تصمیم   این  از  مان  میهن  پرستان  وطن  و  ها  کمونیست  عنوان  به  "ما 

   154پشتیبانی می کنیم، که عملیات نظامی ویژه ای را در اوکراین انجام داد." 

امپریالیسم روسیه!  برابر نو  آوری در  زانو زدن رقت  آیا والدیمیر پوتین    چه 

آلن هم به رخسار کمونیست ها لنین و استالین تف نیانداخته و  فقط همین ا

ایشان را به جهت به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت اوکراین سرزنش  

   155نکرده است؟ 

هرچند به    SDAJ-Vorsitzende  رهبر زن   Andrea Hornung  اندریا هورنونگ

رهبری   برخالف  ــ  آلمان  ــ  روسیه  کمونیست  یک کشور    DKPحزب  عنوان  به 

 امپریالیستی می بیند، اما هوشدار میدهد:

156   <مسافت متساوی>  "ما بایستی بوضوح از هر موضع ـ
<Äquidistanz>

– Position    ناتو به یک اندازه تهاجمی فاصله بگیریم، که بر وفق آن روسیه و 

  157میباشند." 

طبعا که تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، یک موضع متفاوت، اما قبل از  

"مسافت   یک  بظاهر  قبال  در  هوشدار  میکند.  اقتضا  را  روشنی  موضع  همه 

گردد، که روسیه را  متساوی" نباید ــ چنانچه در نزد اندریا هورنونگ ــ منجر بدان  

  تبلیغ کرد: ،به مثابه امپریالیسم بهتر

ناتو در حالت تدافعی است، و این برای ما به   با  "اما روسیه در مقایسه 

  158عنوان مارکسیست ها نمی تواند بی اهمیت باشد". 

تهاجمی و تدافعی در جنگ دو شکل جدایی ناپذیر حرکت میباشند. آیا یک  

تدافعی   که  میسازد  وانمود  که  زیرا  است،  عادالنه  خاطر  به همین  تنها  جنگ 

 

 
ــ ترجمه   komros.info 30.3.2022تحلیلی مفصل از وضعیت بین المللی ارائه داشت"،  Chugaev"رهبر حزب چوگایف  154

 خودی 
 osteuropa.de-zeitschrft"، 21.2.2022، "خطاب به ملت بتاریخ Wladimir Putinوالدیمیر پوتین  155
 gleich große Distanzمسافت متساوی  156
 zeit.de 23.3.2022-unsere، "ما صلح می خواهیم! نه به تسلیح!"،  Andrea Hornungاندریا هورنونگ  157
 همانجا 158
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میباشد؟ کسی که از یک امپریالیست حمایت میکند، چون او کنون "در حالت  

ا را  امپریالیستی  امپریالیسم و جنگ  نکار می  دفاع" میباشد، خصلت طبقاتی 

او درب و دروازه را می گشاید، که باری از این و باری از آن امپریالیست    کند.

 دفاع نماید، و بدینسان به یک موضع سوسیال شوونیستی می لغزد.

لفنتین ها  Oskar Lafontaine  اوسکار  سال  برای  رهبر  ،  حزب  نخست 

بوسیله یک  " بی تردید  Die Linke  چپ"  حزبو سپس    SPDسوسیال دموکرات  

تحلیل واقع بینانه از جنگ کنونی امپریالیستی، اعجاب را بر می انگیزد و بوضوح  

به جرگه مخالفین مصمم آن تعلق دارد. اما او در عین وقت این توهم را اشاعه  

او خروج   بدون جنگ نیز می تواند به سر برد.  گویا  می بخشد، که امپریالیسم

از "حزب چپ" در   بدینسان استدالل میکند،    2022مارچ    17خود  که "کنون  را 

   159بساط مبانی سیاست صلح چپ ها نیز برچیده میشود." 

خرده بورژوایی    توهماتالبته هیچگاهی بیش از    "مبانی سیاست صلح" این  

نبودند، صلحی که از طریق "توازن منافع"    از صلح امپریالیستیــ پاسیفیستی  

میان قدرت های امپریالیستی فراهم میگردد.معذلک از آنجایی که امپریالیسم  

  قانونمند بواسطه تکامل نابرابر کشور های منفرد مشخص گردیده است، این  

میباشد، که موازنه منافع که از آن خیلی ستایش بعمل میآید، از یک وضعیت  

یگر کارکردی ندارد. آنگاه نبرد قدرت های امپریالیستی برای  مشخصی به بعد، د

انجام می یابد. کسی که    جنگ امپریالیستیسیادت بر جهان، با وسایل زور در  

می خواهد جنگ های امپریالیستی را از بین ببرد، بایستی آماده باشد، که علل  

 قانونمندانه آنرا از بین برده و بر امپریالیسم فایق آید.  

، امروزه شناخت  عمیق دگرگونی ها در سیستم جهانی امپریالیستیفهم  

مبانی اساسی سیاسی و جهان بینانه از مقاومت فعال پرولتری را پیش شرط  

قرار میدهد. فعالین باید بدانند، که تعدادی از کشور های نو امپریالیستی بوجود  

یک   اینکه  و  اند  خرآمده  تفکر  شیوه  علیه  بینی  جهان  در  ده  مصئونیت 

بورژوایی-بورژوایی خرده  شوونیستی،  همینطور-سوسیال  و  کمونیستی   انتی 

 اپورتونیستی ضروری است. -خرده بورژوایی

 

 
lafontaine.de -oskarخارج شده ام"،  aus Partei Die Linke، "چرا من از حزب چپ ها Oskar Lafontaineاوسکار لفنتین  159

17.3.202 
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 استراتژی و تاکتیک مقاومت فعال

علیه خطر جنگ جهانی فعال  مقاومت  تاکتیک  و  از دفاع استراتژی  گذار   ، 

تا به انقالب سوسیالیستی    استراتژیک طبقه کار بین المللی به تهاجم استراتژیک

در روسیه میسر    1917را هدف قرار میدهد. این برای اولین بار در انقالب اکتبر  

گردید. مقاومت فعال مستلزم تکامل بیشتر قابلیت مارکسیست ــ لنینیست ها  

 . کنند رهبریمستقیما توده ها را به حرکت آورده و   که  میباشد،

فعال   اعتراضاتمقاومت  از  حزب  م  کیفیتا  برنامه  در  میگردد.  تمایز 

 آمده است:  MLPDمارکسیست ــ لنینیست آلمان  

علیه   ای  توده  مبارزاتی  های  اکسیون  بواسطه   ... مردم  فعال  "مقاومت 

  160انحصارات و دولت مشخص میگردد." 

مقاومت فعال بایست به طور سیستماتیک مورد حمایت قرار گرفته و تکامل  

 یابد: 

گذاری توده های مردم به مقاومت فعال را تسهیل کرد،  "برای اینکه گام  

در   مربوطه  آگاهی  با سطح  متناسب  جویانه  مقاومت  اکسیون های  باید  می 

سازمان یابند، وحدت اکسیونی تقویت گردیده و گروه    کارخانه و بخش شهری

  161های مقاومت تشکیل شوند." 

 ابد: تکامل می ی  افزایش آگاهیمقاومت فعال فقط در پیوند با  

، فلج بودن و   • از رد کردن جنگ، وحشت، عصبانیت محض، خشم اخالقی

 .فعالیت عملیانفعال به 

شناخت   سمت  به  عادالنه  غیر  جنگ  بخودی  خود  محکومیت  از  علل  • 

 .آن در سیستم جهانی امپریالیستی قانونمند

بوسیله سیستم    • زدایی  روحیه  و  زدایی  افقی، سازمان  بی  تأثیرات  از 

 . موضع طبقاتی پرولتریاجتماعی شیوه تفکر خرده بورژوایی به یک  

 اشکال مبارزاتی تهاجمی.از تدابیر دفاعی محض به  •

 

 
 146  ، ص.Essen ،2016"برنامه حزب مارکسیست ــ لنینیست"، ایسن  160
 34، ص. MLPD ،"1984"سخنرانی سیاسی کمیته مرکزی  161
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بوسیله تدارک و پیشبرد روانی    فایق آمدن بر دستکاری افکار عمومی• از  

 پیرامون علل اجتماعی جنگ. آگاهی فعال  افزایشو  روشنگریجنگ به گذار به 

ضد کمونیسم   برای به مشارکت فعال در جنبش " ضدکمونیسمغلبه بر از  •

 فرصت ندهید!". 

سازمانیابی در مقاومت فعال و در مبارزه  ار فعالیت خودجوش ضد جنگ به    •

 .برای سوسیالیسم

 تجارب عملی فراهم سازی اوضاع به کمک مارکسیست ــ لنینیست ها، با  

طبقه کارگر و توده های وسیع مرتبط میباشد. آنها تجارب خویش را با    مبارزاتی

بر دوش توده ها، با فرستادن نیرو های ارتش    حمل شدید بار های بحران و جنگ 

و حقوق و آزادی های  آلمان در عملیات جنگی، با فراخوانی نیرو های ذخیره، لغ

 دموکراتیک و غیره کسب می نمایند. 

اهمیت بخصوصی می یابد. این    مبارزه ضد میلیتاریستی در میان جوانان،  

به   و  مدارس  در  آلمان  ارتش  تبلیغاتی  حضور  ضد  مثال  عملی  فعالیت  مبارزه، 

  کار آموزشی و پرورشی همینسان علیه میلیتاریزه کردن پژوهش و پرورش را با  

نفوذ تبلیغات میلیتاریستی،    مبارزه بر سر شیوه تفکرمیدهد. مهم    پیوند  علیه 

 عوامفریبی تباری و ایدئولوژی فاشیستی میباشد. 

مبارز در برابر این چالش قرار دارد، که توده زنان را ضد جنگ    جنبش زنان

جنبش   میان  کننده  تعیین  وصل  حلقه  مثابه  به  و  متحد ساخته  امپریالیستی 

 مت فعال مردمی عمل نماید. کارگری و مقاو

و    دستاورد های اجتماعیمقاومت فعال با مبارزات برای حفظ و گسترش  

به همینسان علیه انداختن بارهای بحران و جنگ بر دوش مردم و با مبارزه بر  

 توده ها، پیوندی تنگاتنگ می یابد.  حقوق و آزادی های دموکراتیکسر 

سرانجام   ضروری،  امروزه  فعال  طبقهمقاومت  با  ناگسستنی    همبستگی 

را هدف قرار میدهد. آنها امروز در مبارزه علیه    کارگر و توده های وسیع در اوکراین

به   اما همچنان  امپریالیستی روسیه بهای خون گزافی را می پردازند،  تهاجم 

 بل مسئولیت گردند. عنوان مردمی که بایستی برای ناتو و اتحادیه اروپا متق

 : به برنامه ای با مطالبات روشن نیاز داردمقاومت فعال 
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 مقاومت فعال ضد تدارک یک جنگ جهانی سوم! 

خاتمه بخشیدن فوری به تهاجم روسیه و خروج تمامی نیرو های روسیه از  

 اوکراین! 

جنگ توسط روسیه و مجازات انعطاف ناپذیر نقض    های   ترمیم تمامی خرابی

 موارد حقوق بشر! 

در مرز میان اوکراین  شده  بیطرفی نظامی اوکراین و یک منطقه غیر نظامی  

 و روسیه! 

   خروج تمامی نیرو های ناتو و سالح های مستقر گردیده در اروپای شرقی! 

مداخله ضد  انحالل ناتو و سایر پیمان های جنگی و به همینسان نیرو های  

   OVKS !162انقالبی مثل 

 هیچ ارسال سالح و هیچ حمایت لوژستیکی از جنگ های غیر عادالنه! 

 لغو تحریم های سالح علیه جنبش های رهایی بخش ضد امپریالیستی! 

انصراف الزامی از اولین کاربرد از سالح های اتمی ــ منع و نابودی تمامی  

 ! ABC-Waffenسالح های اتمی، بیولوژیکی، شیمیایی 

برنامه های تسلیحاتی عالی ارتش آلمان باید کنار گذاشته شوند ــ بدور  

 میلیارد یورویی"!   100با "صندوق ویژه  

 !خروج تمامی نیرو های نظامی آلمان از خارج

ها!  توده  دوش  بر  جنگ  و  بحران  های  بار  مکمل    نیانداختن  برای  مبارزه 

 دستمزد! 

محیط زیست را از سود    شدید برای محافظت از محیط زیست!   تدابیر فوری 

 جویی و جنگ امپریالیستی نجات دهید! 

 

 

 
تان، قرقیزستان، ارمنستان، تاجیکستان، اعضا هستند.  سازمان قراردادی پیرامون امنیت جمعی. روسیه، بال روس، قزاقس 162

 این سازمان به نحوی ضد انقالبی قیام کارگری در قزاقستان را با صد ها کشته سرکوب کرد.  2022در اوایل سال 
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فعال   مقاومت  های  برای  همچون  ک همپرنسیپ  الحقوق  متساوی  اری 

در جهان بینی بر مبنای ضد فاشیستی و    سراحت دموکراسی وسیع، بیطرفی،  

انترناسیونالیستی، فرهنگ بحث و گفتگوی دموکراتیک و استقالل مالی ضروری  

 میباشند. 

  چشم   مقاومت فعال علیه قدرت ها و بلوک های امپریالیستی می باید با

امپریالیسم   بر  برتر  نیروی  یک  اقتضای انداز  یابد.  سازمان  و    ، زمان   گسترش 

یک   بیشتر  تقویت  و  متحد  ساختمان  ضد  جهانی  جبهه  و  فاشیستی  ضد 

  163ILPS  و   ICOR  میباشد، بگونه ای که آنرا فراخوان مشترک ایکور   امپریالیستی 

  164طرح نموده است. 

سازمان جهانی انقالبی ایکور قبل و از زمان آغاز جنگ، در قطعنامه های   

است  نموده  روشن  موضعگیری  در  165خود  سرانجام  ها،  کشور  بسیاری  در   .

اوکراین و روسیه، سازمان های عضو آن از فعالیت های ضد جنگ حمایت کرده،  

ا تقویت  پیرامون امپریالیسم روشنگری فعال نموده و نیرو های سوسیالیسم ر

(  ICC  میکنند. عنوان بیانیه یک جلسه فوق العاده گروه همآهنگی بین المللی )

   چنین بود: 2022ایکور در می 

سوم   جهانی  جنگ  از  سوسیالیسم،  برای  ها  نیرو  تقویت  "بواسطه 

 جلوگیری میکنیم." 

. این  مبارزه شودولی برای وحدت ایکور نیز بگونه نیرو های جبهه متحد باید  

بایست با تأثیر شیوه تفکر خرده بورژوایی ــ سوسیال شوونیستی یا  سازمان  

کم اهمیت جلوه دادن تدارکات برای جنگ جهانی سوم، که گویا یک مسئله فقط  

 محدود به اروپا باشد، تسویه حساب نماید. 

ایکور کننده  تعیین  آتش  تعمید  یک  غسل  انترناسیونالیسم ،  نوین   کیفیت 

عمل در  بود.  پرولتری  خواهد  جهانی  همکاری  در  ایکور،  سازمان  به    تقویت  و 

 

 
 اتحاد مبارزاتی بین المللی خلق ها  163
164 icor.info 30.12.2019  
همینطور    14.2.2022"مقاومت فعال علیه پیشبرد جنگ روانی، تدارک جنگی و تهدید های امپریالیستی در نزاع اوکراین"،   165

 icor.info، 4.3.2022"ایکور پرچم لنین را برافراشته نگهمیدارد ــ برای حق تعیین سرنوشت ملل"، 
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  ساختمان و تقویتدر پیوند با    همکاری و همآهنگی عملی  همینسان تکامل عالیتر

 ، بدان تعلق دارد. معتنابه احزاب انقالبی در تعداد همواره بیشتری از کشور ها

ــ لنینیست انقالبی، در این وضعیت   جلو فقط راه ب  برای هر مارکسیست 

 وجود دارد، بگونه ای که لنین آنرا توصیف میدارد:

"بدون پیوند با مبارزه طبقاتی انقالبی پرولتاریا، مبارزه برای صلح فقط یک  

مردم   دهنده  فریب  یا  احساسی  بورژوازی  پاسیفیستی  محتوای  بی  عبارت 

میباشد ... بنابراین ما بایستی به توده ها کمک کنیم که امپریالیسم را، بدون  

مبارزه  سرنگون سازیم. طبعا که    نابودی آن یک صلح بدون الحاق ناممکن است،

بایست   توده ها می  این وجود،  با  امپریالیسم مشکل است.  برای سرنگونی 

بوسیله    حقیقت نباید  ها  توده  بدانند.  را  ضروری  اما  مشکل،  مبارزه  پیرامون 
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کتاب هایی در ارتباط با موضوع 

 ویلی دیکهوت

 BRDسرمایه داری انحصاری دولتی در جمهوری فدرال آلمان 

تاریخ و توسعه سرمایه داری انحصاری    1977کتاب منتشر شده در سال  

 دولتی در آلمان را تحلیل می نماید. 

 7-041-88021-3-978 \یورو   26,00 \صفحه 892

 
 

 ویلی دیکهوت 

 بحران ها و مبارزه طبقاتی

، انواع گوناگون بحران ها و تأثیر  1983در این نوشته منتشر شده در سال  

 متقابل شان با تکامل مبارزه طبقاتی بررسی می گردند.

 0-136-88021-3-978   \ یورو  11,50 \صفحه  293

 

 

 

 ویلی دیکهوت 

 انقالب سوسیالیستی جنگ و صلح و 

نابرابری در تکامل امپریالیسم و سعی آن برای سیادت جهانی، ریشه  

فزونی درگیری های جنگی در جهان تا پدید آمدن یک خطر جدید جنگ  

 جهانی میباشد.

 2-059-8801-3-978 \یورو   11,50 \صفحه 317

ePDF/ 8,99 Euro/978-3-88021-584-9 

 

 

 

 ویلی دیکهوت 

 پرولتری ضد فاشیسم و جنگ مقاومت 

اقتصادی،   مهم  تحوالت  تمامی  به  راجع  هایی  تحلیل  متضمن  کتاب 

این     سیاسی و نظامی فاشیسم هیتلر و جنگ جهانی دوم میباشد.

ترین شرایط   در سخت  گیری مستقل  برای جهت  عالی  راهنمای  یک 

 است.

 8-156-8801-3-978  \یورو  25,50 \جلد(   2صفحه ) 769

ePDF 1. Band /11,99 Euro / 978-3-88021-586-3 

ePDF 2. Band /11,99 Euro / 978-3-88021-587-0

 

 



 

 اشتفان انگل 

 غروب خدایان بر فراز "نظم نوین جهانی" 

، سازمان نوین سرمایه داری تولید  2003این کتاب منتشر شده در سال 

های   سال  از  را  المللی  اقتصادی،  و    1990بین  تأثیرات  همینسان  به 

بررسی می   امپریالیستی  بر سیستم جهانی  آنرا  و نظامی  سیاسی 

 نماید. 

 1-340-88021-3-978  \یورو  27,00  \جلد سخت   \صفحه  592

 9-357-88021-3-978 \یورو  14,80  \ کتاب جیبی  \صفحه  592

ePDF/11,99 Euro/ 978-3-88021-424-8 

 
 اشتفان انگل 

 نقالب جهانی سوسیالیستی سپیده دم ا

سازمان نوین تولید بین المللی سیستم جهانی امپریالیستی، انقالبیون  

و مارکسیست ـ لنینیست ها را در برابر چالش های جدیدی قرار داده و 

خواهان آنست، که جمعبندی هایی را جهت مبارزه برای سوسیالیسم،  

 از آن استخراج نمایند. 

 7-380-88021-3-978  \یورو  28,00  \جلد سخت   \صفحه  620

 3-391-88021-3-978  \یورو  14,80 \ جلد نرم   \صفحه  620

ePDF / 11,99 Euro / 978-3-88021-418-7 

 
 اشتفان انگل 

آژیر فاجعه! علیه تخریب عمدی وحدت انسان و طبیعت چه باید 

 کرد؟ 

این کتاب بحران محیط زیست و گذار آن به یک فاجعه زیست محیطی  

جهانی تهدید کننده زندگی انسانی، و مسئولیت اصلی انحصارات بین  

 المللی به تنهایی سیادت کننده برای آنرا، تحلیل میکند.

 7-405-88021-3-978   \ یورو  17,50 \صفحه  336

ePDF/ 13,99 Euro / 978-3-388021-413-2 

 
 اشتفان انگل 

 پیرامون تشکیل کشور های نو امپریالیستی 

تز  در   بار  انقالب جهانی سوسیالیستی" برای اولین  کتاب "سپیده دم 

کشور های نو امپریالیستی مطرح گردید. این جزوه برای این تز مستدل،  

 برهان علمی ارائه میدارد. 

  6-460-88021-3-978  \ یورو  3,00 \صفحه  86

ePDF/2,49 euro/978-3-88021-462-0 



 

 اشتفان انگل 

 بحران ایدئولوژی بورژوایی و ضد کمونیسم 

ایدئولوژی بورژوایی نیروی جذبه خود را از دست داده و عمیقا در بحران  

قرار دارد. یک مبارزه جهان بینی بر سر تفسیر و نتیجه گیری ها مشتعل  

از بحران آشکار رفرمیسم و رویزیونیسم مدرن بدینسو،   گردیده است. 

ه مانع اصلی برای ایجاد آگاهی توده ها مبدل گردیده  انتی کمونیسم ب

است. اما او خودش را در بحران می یابد، امری که تغییر مداوم آنرا باعث  

میگردد. این کتاب از این باور پیروی میکند، که زمان برای یک تهاجم جهان  

     بینی سوسیالیسم علمی فرا رسیده است.

 2-596-88021-3-978   \ یورو  16,00 \صفحه  220

ePDF /12,99 Euro / 978-3-88021-597-9 

 

 

 اشتفان انگل 

 بحران ایدئولوژی بورژوایی و اپورتونیسم 

ایدئولوژی   "بحران  سلسله  همین  اول  بخش  با  مستقیما  کتاب  این 

اپریل   یابد، که در  پیوند می  انتی کمونیسم"  منتشر    2021بورژوایی و 

دوم در این سلسله "بحران ایدئولوژی بورژوایی و  گردید. به عنوان بخش  

بر   توان  می  چگونه  که  پردازد،  می  این  به  کتاب  تفکر"،  شیوه  نظریه 

، به نحوی پایدار  ی بر مبنای تجارب عمل اپورتونیسم، در مبارزه جهان بینی  

 فایق آمد. 

 7-616-88021-3-978   \ یورو  17,50 \صفحه  268

ePDF / 13,99 Euro / 978-3-88021-611-2 
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