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    11ضمیمه ضمیمه 

ی امپریالیزم  ی نقشه جنگ در اوکراین، نتیجه» ی به مقاله
و به قدرت رسیدن فاشیزم نو در  جهانی برای سلطه بر روسیه

 «سطح جهانی

 انقالبی ایران گرایش سوسیالیزماز  جمعیموضع 

 
 مالی جهانی به سررکردگی ممریارا و بره کمرز برازوی نرا و  ی مدافعان سرمایه ی در باره -1

کیرانی کره در مقیرا   الر.  روان  قیریک کررد   هرا را  نهرا بره دو دسرته کلری مری به نظر مرا ایرن
بینند و با  اریخ دیالاتیای میرایل  ای می جهانی دید سیاسی ندارند و میائل را مقطعی و لحظه

مردیای یمرومی کره  ی هرا ججررم در دام  یلیترات یرز جانیره نییرتند  ایرن اجتمرایی مشرنا-سیاسی
ای دروغ  راکنرری برره نشررع کشررورهای  ای از ققررایا و  رراره هرردفش  حریرر. ققررایا و بیرران  رراره

افتنررد   یلیتررات امپریالییررتی کرره متناسرر  بررا فرهنررگ و موقعیرر   امپریالییررتی بربرری اسرر ، مرری
ب برر روی قرا نراد رسرتی، قرا  سیاسی کشورهای مختلر. جهران مهندسری مری شرود، یمومرا

گذارد  ناسیونالییتی و کالب قا شوونییتی نیمه بیدار در فرهنگ بورژوازی بربی انگش  می
هایی هیتند که  درانشران  ها، همان و خون اینگونه مردم نامگاه را به جوش مورده و سپا این

کشررتار خررود، جرروی خررون راه برره ویتنررام رفتنررد و بررا « دفرراا از کشررور خررود»مررًالب  حرر  شررعار 
دفراا از »کره مرا نیراز بره  چره کیری بره مرا قملره کرردهانداختند، ولری هرگرز از خرود نپرسریدند، 

   برچیرردن »و « میررارزه بررا  روریررزم»داریررکی یررا منررانی کرره فریرر  شررعارهای کررا   « کشررور خررود
ی خرود از هرای نظرام را خورده و به یررا  قملره کردنرد و برا  انرز« ای صدام های هیته سالح

های خلیج فار  گذشتند  الیته برای قشظ ققیق  بایرد  در کناره زنده روی بدن سربازان یراقی
اضرافه کررد کره شرماری ایرن سرربازان بره اصرطالح قهرمران  را از روبررو شردن برا ققررایا در 

کشوری که به من قمله کرده بودند، دچار شز و  ردید نیی  به باورهای خود گشرتند و  عرداد 
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کیانی که واقعاب سیاسی هیتند و منافعشران    های روقی دائمی دیدندی  ای مسی  مالقظهقابل 

هررا از گزارشررگران وابیررته و مررزدور ارو ررا و ممریاررا گرفترره  ررا  هررا اسرر   ایررن در ایررن جنررگ
مرفره  یسهامداران صنایع نظامی ایرن کشرورها در اقشرار مختلر. برورژوازی و خررده برورژوا

برنررد،  نهرا منررافع و انیاشرر   اقشررار بررورژوایی کره از ایررن کشررتارها بهرره مرریانررد  بررای   راکنرده
     ای جداگانره بیرر  کننرد، بلاره در جیره بشرری زنردگی نمری ی هرا در جامعره ثروت مهرک اسر   ایرن

     برنررد و در نتیجرره هرگررز قنررور یینرری برررای دیرردن نقررش خررود در جوامررع بشررری ندارنررد   مرری
ماسرز اسر  کره بردون رودرباسری خطرا  بره رئریا جمهروری ونرزوئال هرا ایرالن  ایرن ی نمونه

هرا هرک کره  قشرر کرارگزار ایرن« کنیک! ما هر جای دنیا که دلمان بخواهد کود ا می»ایالم کرد که 
ای  جنایتاارانه اقدام هیچ از خود طیقا ی و شخصی منافع برای هک باز باشند، های وق  قاوم 

مررالی جهررانی را بنررا برره  ی انررد  ررا مطالیررات سرررمایه شررده انتصررا  هررا در واقررع دریررن ندارنرردی ایررن
ها هک اکنون، بایردن  این ی اقتنای خود، برمورده کرده و همه چیز را با  وجیه قل کنند  نمونه

هرای خرود، بره ادامره و  رئیا جمهوری کنونی ممریاا اس  که هر روز با اقدامات و سرخنرانی
 رر بره   رر و بریش هرای نظرامی بریش از فرسرتادن سرالح زند و با افتخرار گیترش جنگ دس  می

دهد و همان طوری که گشته شد، با  حریز قا شووینیتی مردم نامگاه، کرار  اوکراین خیر می
خود را  وجیه می کند  نمونه بیریار خرو  ایرن، ویردئویی اسر  کره  را از مررا اخیرر مرادلین 

دهرد در برنامره  رون ممرد کره نشران مریملیرای  وزیر امور خارجه ممریاا زمان بیرل کلینترون بیر
هرای یظریک یلیره یررا  ارزش ایرن را  میرا ایرن  حرریک»شود که  از ملیرای  سئوال می دقیقه 60

کنرد و بعرد  ای ماث مری مادلین ملیرای  لحظه« داش  که نیک میلیون کودک یراقی کشته شوند؟
ر قشرر خررده برورژوازی در مخر« کنک، بله، ارزشرش را داشر   اجن که فارش را می»گوید  می

هررا گزارشررگران  زنررد  بررد رین ایررن بررورژوازی را لرریا مرری ی ی سررشره مرفرره اسرر  کرره  رره مانررده
ممیزنرد و  مریدردار قراکک  سررمایهی  اند که ریاکارانه ققیق  را با کذ  به نشع طیقه خودفروخته

ب دهند و ایرن اقشرار هرک ایرن  به خورِد اقشار خرده بورژوای متوسط و  ایین می  یلیترات را یینرا
این دسرته از  یلیترات ایرن  ی کنند  نمونه جذ  کرده و در جامعه صادقانه و با قاطعی   خش می

اس  که اگر  و با ممریاا نیاشی  ا با  و ین هیتی! یعنی اییتادن در برابرر امپریرالیزم برر  
سر   ایرن الیتره در جنگ اوکراین به معنای  أییرد  رو ین و دفراا از قملره روسریه بره اوکرراین ا

    دروبی بیش نیی   درس  ماننرد زمران جنرگ یررا  کره هرر کرا برا قملره بره یررا  مخالشر  
 خورد  می«  روریی »کرد، برچی   می
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 روان گشر  کره امرروز در سرطح  به جرئر  مری مدافعان  و ین و روسیه امروز  ی در باره -2

و  کنند که گرایشات استالینییرتی  و ین به اوکراین قمای  می ی کیانی از قملهالمللی  نها  بین
بیننرد و قتری  رو ین  و روسیه )و چین( را هنوز به اصطالح سوسیالییتی مری دارند مائوئییتی

  هیرتنداسرتالین  ماننرد زمراند کشورهای سوسیالییتی خوانند و در انتظار ا حا می« رفیا»را 
کنررد، امررا در   بگرروییک کرره مینررده همرره چیررز را روشررن مرری رروانیک  هررا فقررط ایررن را مرری مررا برره ایررن

شررود  فرامروش کررردن  نگررفتن از اشررتیاهات گذشرته همیشرره بایرث  ارررار همران اشررتیاهات مری
هرای ملری کشرورهای  ایناه چطور اولیگارشی بلروک شرر  بعرد از جنرگ جهرانی دوم، سررمایه

رزوی  یوسرتن بره برورژوازی خود را به یتما برده و مرردم جنگرزده را بره فالکر  کشرید و در م
اش  دسرتهو داروشود کره امرروز  رو ین  بر ، هر گونه خیانتی را به مردم خود کرد، بایث می

داری اسر (  را قمای  کنیک و در انتظار این باشریک کره برا کمرز چرین )کره خرود کشرور سررمایه
 ح  سرتک در سرطح جهرانی،  ی بلوک به اصطالح سوسیالییتی  شایل داده و در دفاا از طیقه

 در مقابل امپریالیزم بر  باییتد  
هر قال موضع سومی هک هی   یعنی ایرن موضرع هرک هیر  کره نره از سررمایه مرالی ه ب -3

مرالی  ی بررای ایرن موضرع، ماهیر  سررمایه  جهانی دفاا مری کنرد و نره از اولیگارشری روسریه
جهانی و نقش میرتقیک صرندو  برین المللری  رول در اوکرراین و  مایرل صرنایع نظرامی ممریارا و 

هرای مختلر. در منراطا مختلر. جهران  نهران  ارو ا به فرروش اسرلحه و در نتیجره ایجراد جنرگ
نظرامی در اطرراج جهران اسر    ی دانند که ممریاا در قال قاضر مشتول قمله نیی   همه می

بمر  برر روی مرردم سرومالی اسر   منتهرا در هریچ گزارشری مردیای  نن، انداختاخیر م ی نمونه
شرود  همرین طرور در مرورد کود اهرای ماررر ممریارا در  یمومی در این باره چیزی شنیده نمی

ب در  کشورهای مختل. جهان  نمونه من کشورهای ممریاای جنوبی اس  کره بره ایرن دلیرل دائمرا
 بینند   دخال  های ایاجت متحده روی مرامش به خود نمی الطک سیاسی هیتند و به خاطر 

جا دارد در اینجا به این ناته هک اشاره شود که همران طروری کره در مقالره هرک ممرد، روسریه 
بعد از فرو اشری ا حراد جمراهیر شروروی، قصرد نزدیرز شردن بره برر  را داشر  و درخواسر  

     یررن امررر، امررروز کررامالب روشررن اسرر    یوسررتن برره نررا و را داد، امررا ممریاررا نپررذیرف   دلیررل ا
من سرهمامداران صرنایع جنگری هیرتند،  نهرا  ی مالی جهرانی کره بخرش قابرل مالقظره ی سرمایه

هرای جدیرد بیرازند و بشروشرند کره جنرگ در کرار باشرد  اگرر همره متحرد   واننرد سرالح زمانی مری
جنگری را بره سرود  هرای شود دشمن  ولید کررد  را ایرن همره سرالح باشند، دیگر چطور می بر 

میرد، نیراز  مالی جهانی که دستش از مستین ممریاا بیرون مری ی  یدیل نمود؟! از اینرو سرمایه



 جنگ در اوکراين، نتيجه ی نقشه ی امپرياليزم جهانی برای سلطه بر روسيه و به قدرت رسيدن ...       

 

 4 

  فرامروش نانریک کره دارد و    سازمان سریابه ایجاد دشمن و در نتیجه نیاز به نا و،  نتاگون و 

سرران قراکک وقر  در  ئروریزه کررد، ا ر روریرزم ای به نرام  نی،  دیدهامالی جها ی وقتی سرمایه
معجرونی برود کره بره هرر کرا یرا هرر  ی  دیرده وریزم رگنجیدند   ممریاا از شادی در  وس  نمی

شرد نیری  دهری   را امرروز برا  وجره بره  مرام مردارک و  کرد، می کشوری که سیاس  ایجا  می
هرای یربیرتان در جریران  ای از  رورییر  اسنادی که بیرون ممده، دیگر شای نییر  کره یرده

کنررد،  ررا کنررون  سررپتامیر در نیویررورک دسرر  داشررتند، امررا از منجررایی کرره سیاسرر  ایجررا  مرری 11
هرای  یربیتان نه  نها  نییه نشده و برامتی برای ایرن یمرل نپرداختره کره قتری یاری از  ایگراه

برررای نمونرره،  رامرر  رئرریا  رورییرر ، محاررک ممریاررا در خاورمیانرره اسرر   امررا  حرر  ینرروان 
ب  مام کشورهای اسالمی را در لیی  ممنویه برای سشر به جمهور سابا ممریاا  ق مریاا مرییا

قرار داد و این یمل  أثیر خود را بر روی کشورهای ارو ایی هک گذاش   قاصل دشرمن سرازی 
با روسیه بعد از فرو اشی شوروی همین جنگ اوکراین اس  که ممریاا مصمک به گیترش من 

انرد،  یتی برای مردم اوکراین زانوی برک بترل گرفترهاس   از یز طرج مدیای یمومی امپریالی
 ر سالح بره اوکرراین اسر   ایرن ریاکراری  بیش چه هراز طرج دیگر بایدن مصمک در فرستادن 

شود  و  رو ین  مالی جهانی و به ویره سهامداران صنایع نظامی  مام می ی  نها به نشع سرمایه
ممریاا برای محاصره کرردن روسریه  وسرط نرا و شرده برود کره بره اوکرراین  ی متوجه این نقشه

 قمله کرد 

داری بررر  و اولیگارشرری فاسررد روسرریه و  برررای موضررع سرروم، ماهیرر  نظررام سرررمایه و نیررز

داری چررین بررا کنترررل قزبرری در ر   امررور،  وشرریده نییرر   موقعیرر  اقتصررادی  ماهیرر  سرررمایه
داری در قرال شراوفایی اسر    یر  یرز کشرور سررمایهالمللری، موقع چین امرروز در سرطح برین

منتهررا ایررن شرراوفایی نامحرردود نییرر  و بررزودی چررین هررک ماننررد ممریاررا برره بررن بیررِ  بحررران 
ساختاری برخرورد خواهرد کررد و همران بره سررش خواهرد ممرد کره امرروز بره سرر ممریارا ممرده 

ب اقتصررادی و نظررامی اسرر   ایررن دو بررا هرر اسرر   ا حرراد ک قطرر  جدیرردی از روسرریه و چررین صرررفا
   کرارگر روسریه برا  ی دهنرد، ولری ایرن ا حراد بره معنرای ا حراد میران طیقره امپریالیزم را شرال مری

کنررد  قترری برره  ای ایجرراد نمرری کررارگر چررین نییرر ی ایررن ا حرراد بلرروک سوسیالییررتی  ررازه ی طیقرره
همارراری شررود ایتمرراد کرررد  اگررر بررا ا حرراد ایررن دو کشررور و   ایررداری ایررن ا حرراد در مینررده نمرری

کشورهای منطقه ارو ای شرقی و مسیا، هرمونی ممریاا فرو بریزد، ایرن بردان معناسر  کره یرا 
هرا را  مالی جهانی باید این دو کشرور را بره درون خرود  ذیرفتره و هرمرونی ا حراد من ی سرمایه

شرود )چنرد قطیری بره ایرن  داری در سطح جهان دوقطیی یا چنرد قطیری مری قیول کند و یا سرمایه
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ای  یردیل شرود(  ایرن قالر  نره  ا که ارو ا هک با فرو ریختن هرمونی ممریارا، بره قطر   رازهمعن

زند، بلاه در فرمیند خود، شررایطی شرییه زمران جنرگ اول یرا دوم   نها روند صلح را دامن نمی
 مورد  جهانی را بوجود می

 رررو ین در  ی در چنرررین صرررور ی، ضرررروری اسررر  کررره در قرررال قاضرررر بررردون دفررراا از قملررره
 وانرد بره نرابودی  سرمایه جهانی  وجه کرد و هشیار بود که این جنگ مری ی اوکراین، به نقشه

کررارگر جهررانی بررا  ی ضررروری اسرر  کرره طیقرره ی از جهرران منتهرری شررود و از اینرررو،بخررش بزرگرر
ای متحدانه یلیه جنگ به طور کلری و اهرداج  کی  قمای  از خرده بورژوازی فقیر به میارزه

هررای قرراکک  مررالی جهررانی بلنررد شررود و  ررا دیررر نشررده ققررایا سیاسرر  ی سرررمایهی  نررهخودکاما
ای طیقرا ی گرردد    قطیری شرود در مقابرل  بورژوازی را برر همره فراش نمایرد و خواهران میرارزه

 بورژوازی شر  و بر  
 

  واند باشد موضع اقشار زقمتاش و  ح  ستک اوکراین چه می
که ممریاا در اوکراین کود ا کرد،  را کنرون  2014سال از موضع سوم، جنگ در اوکراین از 

، جنرگ برین دو 2014ادامه داشته  همان طوری که مقاله هک یادموری می کند،  ا از کود ای 

های قاکک شروا شد و باز همان طروری کره در  منطقه خودمختار در شر  اوکراین و فاشیی 
 رو ین بره من کشرور کشرته شرده بودنرد   ی نشرر  را  ریش از قملره 15000مقاله هک هی ، بریش 

ها در اوکراین اس   این  و یملارد فاشیی  2014ی کود ای   و ین به اوکراین نتیجه ی قمله
قراکک برر  ی بدان معنا نیی  که  ا روسیه کار خوبی کرد که به اوکراین قمله کرد، ولی طیقه

ا در مقابررل نررا و در خطررر داران من کشررور هیررتند، موقعیرر  خررود ر روسرریه کرره خررود از سرررمایه
اش قمله به اوکراین شد  اگر بخواهیک در مقام مقاییه بر بیاییک، شاید بره نرویی  دیدند و نتیجه

بتوان این جنگ را با جنگ دوم جهانی مقاییه کنیک، به این صورت که مًالب ممریاا برای دفاا 
هرک از  رر  نزدیرز  از منافع خود و همپیمانرانش، بره جنرگ برا ار رش نرازی  رداخر   روسریه

 های اوکراینی که از طررج صرندو  برین بینی قمله از سوی نا و، با فاشیی  شدن نا و و  یش

جنگ شد  لذا باید به خاطر سپرد که ایرن جنرگ برین روسریه شوند، وارد  المللی  ول قمای  می

یرن و اوکراین نیی ، بلاره برین روسریه و ممریارا اسر   همران طروری هرک کره در مقالره ممرده ا
ب  وسرط نرا و  طراقی شده بود و فاشیی  2013جنگ قتی  یش از سال  های اوکراینی میتقیما

 اند   علیک نظامی دیده
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 واند باشد؟  مرام  اما موضع مردم یادی و اقشار کارگری و فقیر اوکراین در این قال چه می

خطرنراک و مخربری ها چره نیرروی  اند که فاشیی  دیده 2014اقشار  ح  ستک اوکراین از سال 
ها در کشتن، سوزاندن، ایدام کردن و    مخالشان خرود هریچ دریتری ندارنرد  اگرر چره  هیتند  من

ها خواهان  یوستن بره  شود که اوکراینی در  یلیتات مدیای امپریالییتی، مر   بر این  أکید می
خواهران  2013ز هرا در  رایی نا و هیتند، اما ققیق  امر، بیر از این اس   بخشری از اوکراینری

دارهرا و قشرر مرفره خررده برورژوا   یوستن بره ا حادیره ارو را بودنرد  ایرن قشرر، یمرد اب سررمایه
کود ررا کرررد، از بررر   2014 ی بودنررد  بخشرری کرره خواهرران  یوسررتن برره نررا و بررود و در فوریرره

برره هررا برره اوکررراین  نررازی ی هررایی بودنررد کرره در قملرره هررا بازمانرردگان همرران اوکررراین بودنرردی ایررن
ها همیشه خواهان جدایی از بلروک شرر   ها رفتند و به ار ش هیتلر  یوستند  این استقیال نازی

 ری به ا حاد برا روسریه  و روسیه بودند  بخش میانه و شر  اوکراین که در گذشته  مایل بیش
اند و کریمه که اکًراب روسری اجصرل هیرتند، صررفاب خواهران اسرتقالل و زنردگی انیرانی و  داشته

 بردند  از شدت  ورم و فقر رنج می 2014برومندانه هیتند و  یش از سال م
و  نره نرا ونرد کره نره ا حادیره ارو را، اس  که اقشار  ح  ستک اوکراین باید بدان ناته در اینجا

قیرات  داری در ایرن برهره از هرا اقردام خواهنرد کررد و نره روسریه  سررمایه ممریاا به نشرع مننه 
خود به جایی رسیده که برای ادامه سییتک،  وان برمورده کرردن مطالیرات اقشرار  حر  سرتک را 

کنرد، بلاره در مرورد روسریه  مالی جهانی و بر  صد  نمی ی ندارد  این  نها در مورد سرمایه
 واننرد، همزمران مطالیرات  کنرد  روسریه و چرین بررای رقابر  برا برر  نمری و چین هک صد  مری

هرا اسر  و نره م رش  رگری را برمورده کنند  لذا نه جنگ روسیه در اوکراین به نشرع مناقشار کا
مرالی جهرانی بره سررکردگی ممریارا  ی جنگ برافروختن ممریاا در من کشور  در واقع، سرمایه

کنرد، همران طروری کره در مقالره هرک  دارد از اوکراین به ینوان زمین شطرنج خود اسرتشاده مری
شرک  کنندگان در جشِن شروا جنگ اوکراین در  نتراگون بره گزارشرگر  خوانیک که یای از می

مرالی جهرانی مًرل برازی شرطرنج اسر   در ایرن برازی  ی قاضر گشته برود، جنرگ بررای سررمایه
شرود  در قرالی  کند که دارد از همه طرج محاصره مری شطرنج اولیگارشی روسیه اقیا  می

سرتک اوکرراین نییر ، بلاره بره نشرع مرردم  حر  که این بازی شطرنج نه  نها به نشع مردم  ح  
سررتک روسرریه و ممریاررا و قترری ارو ررا هررک نییرر   در مخرررین قرفرری کرره بایرردن خطررا  برره مررردم 

هرای یلیره روسریه  نهرا بره مرردم   حرریک»ممریاا زد، قیل از ایناه به ارو ا سشر کند، گشر  کره 
    زد  بحرران اقتصرادی براج  زد، بلاره بره مرردم ارو را و ممریارا هرک لطمره مری روسیه صدمه نمری

بیننرد  در  و طییعتاب هر چه مردم یادی این کشرورها فقیر رر باشرند، زود رر مسری  مری« رود  می
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ایرن یعنری، فعرالب اوِل «  و ین بایرد بررود!»سشر کنونی به ارو ا در لهیتان، بایدن گشته اس  که 

 ی ابرر مرردم گرسرنه و موارهقاکک این کشورها خود را در بر ی جنگ اس   و هیچ یز از طیقه
بیننرد  منهره هرک  روند، میئول نمری اوکراین و مردم کشورهای خود که از شدت فقر، از بین می

شرود،  های جنگرزده ینروان مری که در مدیای یمومی به شال انیاندوستانه نیی  به اوکراینی
 ررری و ایررن بررار  فقررط برررای شیرر  و شرروی متررزی یرروام اسرر   ررا ا هرران را ممرراده جنررگ بررزرا

 روسیه کنند میتقیک با 
 2022مار   28

 1401فروردین  8
 

 منبع: 

https://www.youtube.com/watch?v=YTLQ3v6GmI8 
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