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  احزاب چپ آلماناحزاب چپ آلمان
  

های سياسی های سياسی   ها در تالطمها در تالطم  وضعيت احزاب چپ آلمان و موقعيت آنوضعيت احزاب چپ آلمان و موقعيت آن
  مالی جهانی مالی جهانی   یی  امپریاليزم و سرمایهامپریاليزم و سرمایه
 
 

هاااااا و  مواضاااااه گااااارو  ی نااااار اوکااااارای  و مالح اااااهاز زماااااان جااااارو  ج
ایرانااااای و اروااااااایی از احااااازاب استالينيسااااات گر تاااااه تاااااا « چاااااپ»احااااازاب 

ر حاااارو تروتسکيساااات و در )کسااااان یااااا تشااااکيالتی کااااه دهانما تروتسکيساااات
، مااااا جاااااه  گيراااای و سااااردرگمی اک اااار ایاااا  باجاااان   عماااات استالنيساااات ماااای

ایااما اکنااون هاام کااه ایاا  جناار  احاازاب در درد دلیاات جاارو  ایاا  جناار بااود 
تبااا یت باااه یاااا جنااار  رسایشااای بينااای کااارد  باااودیم   )هماااان ور کاااه ماااا ااااي 

ر جااا   اسااات و ماااا ناااایر عواقااا  سااانحي  اقتراااادی آن در حاااا  حاضااار و د
تااااوانيم درد بااااور وایی  ای نزدیااااا در ارواااااا هسااااتيم، باااااز هاااام نماااای آیناااا  

 کاااه  عاااالا  ماااالی جهاااانی ی اغلااا  ایااا  جریانااااو را در موقعيااات کناااونی سااارمایه
 نادی   بحيریما آی  دست  از آستي  آمریکا بيرون می

هاااااای احااااازاب چاااااپ آلماااااان  در اینراااااا ناااااور را بایااااا  بااااار روی سياسااااات
تاااری   ن ااار ماااا جریانااااو چاااپ هساااتن ا بااازر بيانااا ازیم، زیااارا طااارو ماااورد 

از ادغاااام دو  2007موساااوم کاااه در ساااا   Die Linkeحااازب چاااپ آلماااان باااه 
کااااااار و »و جریااااااان  (PDS)« حاااااازب سوسااااااياليزم دموکراتيااااااا»جریااااااان 

حاااازب باااازر  و باااای در و  Die Linkeجااااکت گر ااااتا « عاااا الت اجتماااااعی
ا تماااام جریانااااو چاااپ آلماااان از هااار  گرایشااای ايکاااری اسااات کاااه در آن تاریباااا
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هااااا نما هاااا، تروتسکيسااات هاااا، سوسااايا  دماااوکراو جماااه هساااتن ل استالينيسااات

 لنينيساات -مارکسيساات کناا  کااه ادعااا ماایخااس سياساای رهبااری باار ایاا  حاازب، 
 استالينيستی استا  باج  در حايات می

البتااااه باااا ور از واقعياااات نيساااات اگاااار باااااور داجااااته باجاااايم کااااه درون ایاااا  
بااارای  عاليااات اناالبااای باااه ایااا   تشاااکيالو عنااااار اناالبااای هااام هساااتن  کاااه

ا بااه دلياات بوروکراساای حاااکم باار خااس رهبااری یااا  حاازب ايوسااته اناا ، امااا دقياااا
جاااون  و یاااا بایااا  ساااکوو کاااارد  و از  مرباااور باااه تااارد ایااا  تشاااکيالو ماااای

در ااااورو بااااقی مانااا ن و مباااارز   اهاااای غالااا  اياااروی کننااا ا زیااار سياسااات

ا مناااازوی جاااا   و بااااا وجااااود عناااااار جاسااااو  بااااور وازی  کااااردن، طبيعتااااا
 توانن  جان خود را به خ ر بيان ازن ا درون ای  تشکيالو می

تاااوان دیااا  کاااه سياسااات  باااه آساااانی مااای Die Linkeباااا رجاااو  باااه ساااایت 
ایااا  تشاااکيالو بسااايار جااابيه باااه سياسااات حااازب کمونيسااات آمریکاااا اساااتا باااه 

خااااود را  ی معنااااا کااااه ایاااا  جریااااان در آلمااااان وقاااات، اناااار ی و ساااارمایهایاااا  
ا وقاام داماا   هااای روزماار  و م الباااو م اارا در ماا یای  زدن بااه ب اا ااار ا

ا ناشااااااای در ونحااااااااردی )ايشااااااارویی  و  باااااااور وازی مااااااای کنااااااا  و اساساااااااا
کااااارگر آلماااان ناااا اردا دليااات ایاااا  امااار هاااام بااار همحااااان  ی ساااازمان هی طبااااه

روجااا  اساااتت ایااا  تشاااکيالو باااا اایاااه و اساااا  استالينيساااتی و باااا ات ااااد باااا 
طباااااااتی نااااا ارد و  ی مباااااارز  اعتااااااادی باااااه سوسااااايا  دموکراسااااای اساسااااااا 

داری از طریااان انااااالب سوسياليساااتی  خواهاااان برچيااا   جااا ن ن اااام سااارمایه
کااااارگر نيسااااتا در نتيرااااه، تمااااام نيااااروی  ی و گاااار ت  حاکمياااات ب ساااات طباااااه

هاااای  خاااود را مساااتايماا اااارو حمایااات از باااور وازی و تبليااا  بااارای سياسااات
        کااااه بکااااار باااارد  کناااا ا البتااااه در ایاااا  راسااااتا، زبااااانی  قشاااار حاااااکم آلمااااان ماااای
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جاااود، مساااه کننااا   و باااه ااااا الا انتااااادی اسااات، اماااا در نهایااات تنهاااا  مااای

باارای ساارگرم کااردن ا کاااار عمااومی اقشااار ت اات ساااتم اساات کااه از وضاااعيت 
 موجود، ناراضی هستن ا

از ن اااار موضااااه چااااپ در براباااار  Die Linkeباااارای نمونااااه آن ااااه در 
وکااارای  ت ميااات کردنااا ، جنحااای کاااه آمریکاااا و کشاااورهای نااااتو باااه روسااايه و ا

همااااان موضااااه احاااازاب چااااپ ارواااااا بااااود  اساااات کااااه از طر اااا اری از اااااوتي  
گر تاااه تاااا ا تاااادن در دام اروااگانااا ای کشاااورهای امپریاليساااتی در راب اااه باااا 

 اوکرای ا« حن د ا  از خود»

Die Linke  ای عليااااه خرااااومت و  اخياااار خااااود، ق عنامااااه ی در کنحاااار
ای بااه  کاارد کااه در آن هاايه اجااار  یااورر روساايه نساابت بااه اوکاارای  اااادر

مااااالی جهااااانی کااااه  ی ماهياااات ایاااا  جناااار و نااااا  سياساااات کنااااونی ساااارمایه
ایاااالو مت ااا   انراااام گر تاااه  هژماااونی ی وسااايله ب سااات کشاااورهای نااااتو باااه

 نش   استا
ماااا م کاااوم کاااردن روسااايه در داو خاااود کاااار درساااتی اسااات،  ی باااه عايااا  

          وایی حمایااااات هاااااای باااااور زیااااارا جریانااااااو چاااااپ اناالبااااای هرگاااااز از جنااااار
جااااز  یکنناااا  و از آنرااااایی کااااه اااااوتي  و سااااران حاااااکم در روساااايه چيااااز نماااای

      تااااوانيم از  بور واهااااایی از قشاااار اليحارجاااای روساااايه نيسااااتن ، لاااا ا مااااا نماااای
 ها حمایت کنيما آن

هااااایی کااااه ااااا  از  هااااا و نازیساااات تااااوانيم از  اجيساااات زمااااان مااااا نماااایهم
اوکااااارای  دخالااااات داجاااااته و  در حکومااااات 2014کودتاااااای آمریکاااااایی ساااااا  

ماااالی جهاااانی را از طریااان  شاااار در  ی هاااای سااارمایه انااا  تاااا سياسااات کوجاااي  
 ی باااااه عداااااویت در آوردن علنااااای اوکااااارای  در نااااااتو و ساااااپ  در ات ادیاااااه
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تااااوانيم  رامااااور کناااايم کااااه  ارواااااا اياااااد  کنناااا ، چشاااام بپوجاااايمل مااااا نماااای

و از کشااااورهای امپریاليسااااتی بااااا م اااارا کااااردن عدااااویت اوکاااارای  در نااااات
هاااای اوکراینااای کاااه خاااود را از ناااژادی برتااار از ماااردم رو   طریااان  اجيسااات

بيننااا ، باااه ت ریاااا روسااايه بااارای د اااا  از مرزهاااای خاااود ارداختنااا ل از  مااای
هااا از  تااوانيم  رامااور کناايم کااه همااي   اجيساات تاار اینکااه مااا نماای همااه مهاام

روسااااايه، هااااازاران روسااااای الاااااات اوکراینااااای در  ی تاااااا حملاااااه 2014ساااااا  
قی اوکااارای  بمبااااران کااارد  و کشاااتن ، اماااا مااا یای امپریاليساااتی من ااااه جااار

کااه هاايه، ایاا  جریاناااو چااپ ارواااا چشاام خااود را بسااته و روی برگردانناا  تااا 

روسااايه باااه  ی مرباااور باااه موضاااعحيری نشاااون ا جنااار در اوکااارای  باااا حملاااه
تاااا  2014آن کشاااور آغااااز نحردیااا ، بلکاااه از زماااان کودتاااای آمریکاااایی ساااا  

ا زمااانی کااه مرزهااای مشااترد خااود  کنااون ادامااه داجااته اسااتا روساايه ااار ا
هاااای  را باااا اوکااارای  در خ ااار دیااا ، تراااميم باااه حملاااه گر اااتا ماااا اگااار چاااپ

بایااا  کااات جریاااان را ببينااايم و بتاااوانيم  و چاااپ سااارمایه نباجااايم ااااادقی باجااايم
ماااااالی را ايشاااااااي  ب اااااوانيما ناااااه اینکاااااه دنبالاااااه روی  ی دسااااات سااااارمایه

 مالی جهانی باجيم! ی همواضه بور وازی روسيه یا سرمای
هااايه موضاااعی از ایااا  تشاااکيالو در  Die Linkeبااارای نموناااه در ساااایت 

راب اااه باااا گرتحاااوی رد و بااا   جااا   باااي  روسااايه و اوکااارای  در ماااا  آوریااات 
جااودا گرتحااویی کاااه بااا دخالاات آمریکاااا ادامااه اياا ا نکااارد و  گ جااته دیاا   نمااای

بایااا  باااه جلاااو وزیااار اماااور خارجاااه ایاااالو مت ااا   اعاااالم کااارد کاااه جنااار  ااااس 
ااال  ایاا  جناار بایاا  تباا یت بااه یااا جناار  رسایشاای  باای ر ااتا یعناای ااال 

دیحاار گااردد، تاااا اوکاارای  هااام م اات سااوریه، ليبااای، عاارا ، ا  انساااتان بااه کااات 
ناااابود گااارددا ایااا  خاااود باااه تنهاااایی بایااا  زنااار خ اااری بااارای جریانااااو چاااپ 
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ماااالی جهاااانی باااه دنباااا   ی باجااا ، زیااارا ایااا  بااا ان معناااا اسااات کاااه سااارمایه

تااااااا کنااااااون  2014کااااااارگر اوکاااااارای  اسااااااتا از کودتااااااای  ی نااااااابودی طباااااااه
هاااای حااااکم بااار اوکااارای  در حاااا  جناساااایی، دساااتحيری یاااا کشااات    اجيسااات

انااا ا اطاااال  رساااانی و موضاااه  کاااارگر اوکااارای  باااود  ی نيروهاااای مباااارز طبااااه
دا در هاااا جاااایی نااا ار هاااای ایااا  چاااپ ایااا  گوناااه جنایااااو در ساااایت ی در باااار 

        را درسااااته « حاااان د ااااا  از خااااود»یاااااليزم مبناااای باااار جااااعار امپر کااااه حااااالی
جااود باااور کاارد کااه رهبااری ایاا  گونااه جریاناااو چااپ بااه ایاا   بلعناا ا نماای ماای

امااار واقااام نيسااات کاااه جاااعارهای کشاااورهای نااااتو در راب اااه باااا باااه ااااا الا 

ر دلسااوزی بااارای مااردم اوکااارای ، تنهااا جاااعاری گماارا  کننااا   اساات، زیااارا اگااا
سااااوخت، اولا جناااار را  کشااااورهای ناااااتو دلشااااان باااارای مااااردم اوکاااارای  ماااای

ا کوجااا  در ایرااااد اااال  مااای دامااا  نمااای کردنااا  ناااه ت ریاااا باااه  زدنااا  و دوماااا
ا یاااا عاااوامرریبی بااارای اداماااه ی اداماااه  ی جنااار! اااا  ایااا  دلساااوزی اااار ا

 جنر و نابود کردن اقتراد،  رهنر و حياو ملت اوکرای  استا

ان عماااااااومی اروااااااااا توساااااااس اروااگانااااااا ای یکااااااای از دلیلااااااای کاااااااه ادهااااااا

هاااااای هماااااي   امپریاليساااااتی جسااااات و جاااااوی م ااااازی جااااا  ، دقياااااااا سياسااااات
آیاا  کااه چاارا ایاا  احاازاب از نااام  جریاناااو چااپ اسااتا لاا ا ایاا  ساا وا  اااي  ماای

 ی چشااام طبااااه هاااای خاااود خااااد باااه کننااا  و باااا سياسااات اساااتراد  مااای« چاااپ»
 ااجن ؟ کارگر ارواا می

ب چاااپ بهتاااری  ابااازار ت ميااان و سااارکوب باااه عايااا   ماااا ایااا  گوناااه احااازا
هااای بااه  هااا بااه یاا د کشااي ن نااام کااارگر هسااتن ا آن ی نيروهااای مبااارز طباااه

هااااای اقترااااادی در  اااااا الا چپاااای و م اااارا کااااردن مسااااا لی م اااات ت ااااوری
کاااارگر  ی ارتبااااط باااا مساااا ت سياسااای و مباااارزاو طباااااتی، طبااااه خاااال  و بااای
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      س بااااور وازی را جااااا را از ن اااار ت ااااوری اناالباااای ت ليااااه کاااارد  و سااااپ  خاااا

توانااا  باااه ایااا  ساااادگی  ان ازنااا ا هااايه حکومااات یاااا جریاااان باااور وایی نمااای مااای
کاااااارگر جاااااا  ی هاااااای خاااااود را در مياااااان اقشاااااار ت ااااات ساااااتم طبااااااه سياسااااات

هااااای  بياناااا ازدا اااااادار ایاااا  گونااااه تشااااکيالو چپاااای ضاااا اناالبی، موقعياااات
هاااااا اساااااتل کسااااا  ناااااام، جاااااهرو و  اجتمااااااعی بااااارای رهباااااران آن -سياسااااای

 تر وجود ن اردا قعيت اجتماعی از ای  آسانمو
از طااارو دیحااار، چاااون ایااا  جریانااااو باااه ایااا  ترتيااا  سرساااپردگی خاااود را 

کنناااا ، همزمااااان بهتااااری  اهاااارم باااارای ساااارکوب  بااااه بااااور وازی  اباااات ماااای

ای خااااود هسااااتن ا لاااا ا در  هااااای تاااود  مباااارزاو کااااارگری بااااا اساااتراد  از اایااااه
امياااا   اجيساااتی خاااود هااام  هاااا بااارای ت ميااات ماااااطه خااااو باااور وازی از آن

هااااای  هااااایی کااااه در حکوماااات کسااااان یااااا تشااااکيالواسااااتراد  کناااا ا تواناااا   ماااای
تواننااا  ناااه مارکسيسااات، ناااه لنينيسااات و  کننااا ، نمااای داری جااارکت مااای سااارمایه

تاااری  اعتااااادی  ناااه تروتسکيسااات باجااان ا ایااا  ا اااراد و تشاااکيالو هاااا کوچاااا
رادیکاااااا   ی باااااه انااااااالب سوسياليساااااتی و هي حوناااااه اعتااااااادی باااااه برناماااااه

 ان ا اناالبی ن ارن ، یعنی  اق  یا استراتژی اناالبی
هماان وری کاه در طاو  هماي  چنا  مااا  در جنار اوکارای  دیا   جا  ، گراناای 

عماا ی وحشااتناکی در ارواااا و آمریکااا بااه را  ان اختااه جاا   اساات، کشااورهای 
يار های مردم  ا امپریاليستی در اروااگان ای دا می خود، برای گمرا  کردن تود 

را تنها متوجاه روسايه نماود  انا ا  تاريرو کم درآم  ای  کشورها، به اا الا 
هااای نرتاای بااه تنهااا ی  ، جاارکت2022در حااالی کااه در طااو  سااه مااا  او  سااا  

 BPانا ا بارای نموناه جارکت نرتای  ميلياردها دلر ورای انت ار خود، سود برد 
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ينااه را باارای رجاا  ميليااارد دلر سااود باارد  اسااتا ایاا  گراناای ساااختحی زم 5/3

 کن ا  اجيزم در کت ارواا و آمریکا آماد  می
  Hans Georg Maassenآلماان ) الي  امنيت داخلیی  ریاست ادار  م الا 

ا با لو ر ت ی  به م و د  سا  به عه   ار به عناوان  یا  اجيست بود که نهایتا
ز بالجبااار ا از حاازب دمااوکراو مسااي ی بااه رهبااری آنحااال مرکاات،  اجيسااتیاا 

، ولی هناوز در حازب 1برکنار ج  ی الي  امنيت داخلی آلمان  )ریاست ادار کار
گن ر در آم  ای  جا   را از مااام   و وقتی کار است دموکراو مسي ی سر

برداجتن  و موضو  به طور کلی  يرله اي ا کردا ای  در حالی باود کاه هماوار  

مت گماجاته باود باه ا راد  اجيست دیحری را کاه او در طای ایا  د  ساا  باه خا 
جااای گ اجااتن  و کاات جریااان بااه  راموجاای سااپرد  جاا ، همزمااان در کشااورهای 

      دیحاار جهااان، آمریکااا بااا باارا  اناا اخت  جناار، مشاا و  تاا ارد  اجاايزم اسااتا 
 ی اخير آن اکنون در کشورهای آ ریاا ی در جریان استا  نمونه

د از مردم باه کام جا ن ها به دليت کشتار زیا ها، ای  جنر ی ای  عالو  بر همه
ی ناابودی  جمعيت در س   جهاانی خواها  انراميا  و ایا  نياز ب شای از برناماه

هاسات کاه باود   ی ماالی جهانی)امپریااليزم  ما و ی سرمایه انسان ها در برنامه
 2استا

                                                 
1-https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-

Georg_Maa%C9%3Fen?fbclid=IwAR3X6Zag3PoKRrNJuqrNueV5NVCtt

W3sFBgrvgn0S0wyyVYscRp-9iA0sD4 
 
 http://www.nashr.de/musik/sazemanMelal.mp4  نقش مخرب سازمان ملل -  2

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Maa%C3%9Fen?fbclid=IwAR3X6Zag3PoKRrNJuqrNueV5NVCttW3sFBgrvgn0S0wyyVYscRp-9iA0sD4
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Maa%C3%9Fen?fbclid=IwAR3X6Zag3PoKRrNJuqrNueV5NVCttW3sFBgrvgn0S0wyyVYscRp-9iA0sD4
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Maa%C3%9Fen?fbclid=IwAR3X6Zag3PoKRrNJuqrNueV5NVCttW3sFBgrvgn0S0wyyVYscRp-9iA0sD4
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Maa%C3%9Fen?fbclid=IwAR3X6Zag3PoKRrNJuqrNueV5NVCttW3sFBgrvgn0S0wyyVYscRp-9iA0sD4
http://www.nashr.de/musik/sazemanMelal.mp4
http://www.nashr.de/musik/sazemanMelal.mp4
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ماالی چاون هياولیی ی  توان داجات، جاز اینکاه سارمایه ل ا ت ليت دیحری نمی

ان ساایه ا کنا   اسات و ایا  طاور کاه از یاواهر های بيحنا  جها بر حياو انسان
 آی ، قر  دارد تا نابودی کامت اي  رودا امر برمی

بيناااايم  داری کااااه ماااای عااااالو  باااار ایاااا ، در ایاااا  ما ااااه از دوران ساااارمایه
ای بااارای ایرااااد جنااار و ناااابودی در  کشاااورهای امپریاليساااتی باااه هااار دسيساااه

ناالباااای بایاااا  از ساااا   جهااااان رویحااااران نيسااااتن ، نيروهااااای  عااااا  مبااااارز و ا
ایااا  گوناااه جریانااااو چاااپ خاااود را بااار حااا ر دارنااا  و  عاليااات خاااود را تاااا حااا  
ممکااا  م رااای انراااام دهنااا ، زیااارا ایااا  جریانااااو چاااپ اروااااا هااام م ااات حااازب 

کنناااا  و از هاااايه خيااااانتی نساااابت بااااه  عماااات ماااای 57تااااود  در زمااااان اناااااالب 
   اناالبيون رویحردان نيستن ا
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