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ضميه 2
به مقاله «جنگ در اوکراین ،نتيجه ی نقشه ی امپریاليزم
جهانی برای سلطه بر روسيه و به قدرت رسيدن فاشيزم نو در
سطح جهانی»
موضع جمعی از گرایش سوسياليزم انقالبی ایران

اشاره ای به تاریخچه ی فاشيزم
از نظر تاریخی نمی باید فراموش کرد که ریشه ی نازی ها یا اساسا ً فاشيست هتا در جهتان بته
قبل از جنگ جهانی اول در ایاالت متحده آمریکا برمی گتردد بایتد بته رتاار داشت کته کليستای
مسيحي  ،به ویژه کليسای کاتوليک در آمریکا که ابزار تحميق اذهتان بتيش تتری از کليستاهای
دیگر بخش های مسيحي بوده اس  ،برای مبارزه با پروتستان ها که نمی رواستند تح کنتترل
کليستتتا باشتتتند و بتتتدتر از آن بتتترای مبتتتارزه تتتتازه واردان سفيدپوستتت اروپتتتایی بتتتا اقليتتت هتتتای
غيرسفيدپوس ت  ،ماننتتد متتردم کشتتور مکزیتتک کتته در آن زمتتان شتتامل ایتتاالت جنتتو غربتتی تتتا
تکزاس و کل کاليفرنيتا متی شتد و نيتز متردم بتومی قتاره ی آمریکتا کته بته اتور کلتی قلتع و قمتع
گشته و اکنون در حاشيه ی برری ایاالت دور افتاده ایتاالت متحتده و کانتادا زنتدگی متی کننتد ،بته
منظور راندن آن ها از آمریکای شمالی و تصاحب سرزمين های آن ها بدس ایتن سفيدپوستتان
اروپایی و به ویژه سرکو مبارزات سياهپوستانی که به برده گرفته شده بودند و غلبه بر جتو
"آزادی رتتواهی" مهتتاجران اروپتتایی ،دارای متتدارس رتتا

رتتود بتترای کودکتتان ،نوجوانتتان و

جوانان بودند تا با دکترین کليسا رشد کنند این دانش آموزان و دانشجویان حتی روابگاه هتایی
داشتتتند کتته بتته وستتيله ی نگهبان تان کليستتا اداره شتتده و کليتته ی برنامتته هتتا و فعالي ت هتتای ایتتن
دانتتش آمتتوزان و دانشتتجویان را کنتتترل متتی کردنتتد وروشتتی کتته در کليستتای کاتوليتتک انگلستتتان
مرسوم بود) گرایشات فاشيستی توأم با نژادپرستی در چنين جوی آموزش داده می شد ستپ
سرمایه داران کالن وبرای مثتال رتانواده راکتافلر و رتانواده را ول) از ایتن فاشيست هتا بترای
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برنامه های اقتصادی-سياسی زهرآگين رود مانند حاکمي بر صنع استتخرا نفت در آمریکتا
استفاده می کردند لذا اساسا ً باید به راار سپرد که فاشتيزم و آنچته کته متا بته شتکل نتازیزم در
جنتتگ دوم جهتتانی تجربتته کتتردید ،ریشتته در رونتتد رشتتد ستترمایه داری در آمریکتتا داشتتته و در
مقااعی از تاریخ به شکل ابزار سرکو سرمایه داری فعال گردیده اس

سئوال متی توانتد ایتن

باشد که این مقااع از تاریخ ،چه مقااعی هستند
تجربتته تتتاریخی نشتتان داده اس ت کتته آنگتتاه کتته ستترمایه داری جهتتانی بتته ستتر بتتاالیی بحتتران
سارتاری رود بررورد می کند ،بترای بيترون آمتدن از آن دو راه بتيش تتر وجتود نتداردا یتا بایتد
انقال سوسياليستی شده و قدرت از چنگ ابقه ی بورژوا بيرون کشيده شود و یتا بتورژوازی
برای نجات رود از این بن بس دس به تخریتب متی زنتد تتا بته بازستازی مجتدد برستد و جنتگ
یکی از بهترین راه های این تخریب اس  ،زیرا همزمان صتاحبان و ستهامداران صتنایع نظتامی
و جنگتتی ایتتن نظتتام متتی تواننتتد جيتتب هتتای رتتود را پتر کننتتد در ایتتن راستتتا ،ابقتته ی ستترمایه دار
مجبتتور اس ت کتته اذهتتان قمتتومی ابقتته ی تح ت ستتتد کتته از ایتتن بحتتران بتتيش تتترین آستتيب را
می بينند ،با برنامه های رود همراه سازد

مثالً مردم را آماده جنتگ کنتد لتذا ضترورت ایجتا

می کند کته از دکتترین کليستای مستيحی استتفاده نمتود ،تتا در نتيجته جامعته بته تتدری بته ققتب
برگردد؛ حقوق کارگران و کارمندان که ابق قانون بدس آمتده تحليتل متی رود ،حقتوق زنتان و
اقليتت هتتای ملتتی و متتذهبی متتورد حملتته قتترار متتی گيتترد ،گرایشتتات متتذهبی تشتتدید متتی یابنتتد،
نژادپرستتتتتتی وراستتتتتتيزم) ،ناستتتتتتيوناليزم افرااتتتتتتی وشتتتتتوونيزم افرااتتتتتتی) ،غریبتتتتتته ستتتتتتتيزی
و )xenophobiaو این گونه فرهنگ ها بسرق پا گرفته و رشد می کند
ناگفته نماند که تمام دشمنی هایی که در نمونه های باال یاد شتد ،نتيجته تبليتتات ستوق ابقته ی
حاکد در دارل یتک کشتور یتا در ستطح جهتانی است

ابقته ی حتاکد بترای ایجتاد جتو الزم بترای

آمتاده کتتردن تتوده هتتای متتردم بترای جنتتگ ،ابتتدا الیتته هتتای مختلتا جامعتته را قليته هتتد تحریتتک
متی کنتد و بعتد در مقطتع مناستب بته اصتطال دشتتمن اصتلی را وکته متی توانتد دارلتی یتا رتتارجی
باشد) به جان مردم یک کشور یا جهان می اندازد این تبليتات یتا پروپاگانتدا ابتزار آمتاده کتردن
توده ها برای دسته بندی و جبهه گيری هد هس

در این مقطع فاشيزم با پایه های مردمتی رتود

ظاهر می گردد آلمان نازی و هيتلر هد یک شکل از این فاشيزم در جنگ دوم جهانی بودند
و باز هد اگر چه جنگ های جهانی اول و دوم حاصل رسيدن نظام سرمایه داری بته مرحلته ی
بحران سارتاری و ذاتی رود بود ،اما مابين این دو جنگ ،مبارزات ابقاتی در اروپا واز جملته
آلمان) رشد کرد در روسيه تزاری دو بار انقتال شتد ،یکتی در ستال  1905و دیگتری 1917
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انقال  1905شکست رتورد ،ولتی تت ير رتود را در ستطح بتين المللتی گذاشت  ،بترای مثتال در
ایتتران در ستتال  1906انقتتال مشتترواه رد داد؛ روستتيه دو بتتاره در فوریتته  1917انقتتال را
آغاز و در اکتبر آن سال انقال را به پيروزی رساند اما با توجه به اینکته پت

از آن ،انقتال

در آلمتتان شکس ت رتتورد ،ستترمایه داری جهتتانی بتته محاص تره انقتتال اکتبتتر و ستترکو آن از
راه هتتای مختلتتا پردارت

شکست انقتتال آلمتتان ،و تحکتتيد قتتدرت در دست بتتورژوازی آلمتتان

زمينتته را بتترای ایجتتاد جنتتگ دوم جهتتانی ،یعنتتی نتتابودی در ستتطح جهتتانی جه ت بازستتازی بتته
منظور بته گتردش درآوردن اقتصتادی سترمایه داری فتراهد آورد آمتدن هيتلتر و نتازیزم حاصتل
شتترایطی بتتود کتته ستترمایه ی جهتتانی بتتر تتتوده ی متتردم جهتتان تحميتتل کتترد لتتذا در او بحتتران
سارتاری سرمایه داری ،فاشيزم از آن کشوری ستربلند متی کنتد کته بتيش تترین زمينته و متاده ی
مستعد را دارد و شکس مبارزات ابقته ی کتارگر ،بهتترین متاده مستتعد بترای آمتدن فاشتيزم و
حکوم های فاشيستی و دیکتاتوری اقتدارگرا اس
در مقطتتتع جنتتتگ دوم جهتتتانی ،اوکتتتراین کشتتتوری از اقليتتت هتتتای مختلتتتا نقتتتداً دو ستتتازمان
فاشيستتتی داش ت

بختتش غربتتی اوکتتراین کتته در نتيجتته ی سياس ت هتتای بتتوروکراتيزم استتتالين،

رواهان مبارزه با اتحتاد جمتاهير شتوروی بتود ،نقتداً پایگتاه رتود را در ميتان نتازی هتای آلمتان
یافته و سازمان های ناسيوناليس های اوکراینی و ارتش شورشيان اوکتراین را تشتکيل داده و
آماده همکاری با نازی ها بودند کمی تحقيتق نشتان متی دهتد کته حتدود یتک چهتارم کشتتاری کته
نازی ها در آن منطقه انجام دادند بدس این فاشيس های اوکراینی انجتام گرفت

بته سرنوشت

این فاشيس ها در ادامه رواهيد پردار
برگردید به حال حاضر ،اوکراین یک کشور سترمایه داری است و در نتيجته ،همتان نظتد هتر
کشور سرمایه داری دیگر را دارد و تح ت ير پروپاگاندای سرمایه داری قمل متی کنتد پت

از

فروپاشتتی شتتوروی و رویکتترد غتتتر بتته سياستت هتتای نئتتتو-ليبرالتتی ،در اوکتتراین هتتد ماننتتتد
کشورهای غربی جریانان راس افراای ناسيوناليس  ،فاشيس و نازیس وهمان اوری کته
در ادامتته نشتتتان رتتواهيد داد بتتتا کمتتک آمریکتتتا) دوبتتاره فعتتتال شتتدند ،همتتتان اتتور در آمریکتتتا
جریانان نژادپرس مستيحی افرااتی ،ناسيوناليست هتای افرااتی و فاشيست در زمتان دونالتد
ترامتتر رستتي

جمهتتور آمریکتتا بتته ريابتتان هتتا ریختنتتد و بتتا جریتتان آنتتتی-فتتا وکتته ضدفاشيست هتتا

هستند) درگير شدند و به تظاهرات بلک الیوز متر و )Black Lives Matterکه قليه پلتي
و کشتار بی دليل سياهپوستان تظاهرات متی گذاشتتند ،حملته کردنتد همتين الیته از سفيدپوستتان
آمریکا امروز یکی از جریاناتی هستند که به اصطال دلشان به حال اوکراینی ها می ستوزد کته
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بدس روس ها کشته و آواره می شتوند ،زیترا ایتن سفيدپوستتان رتود را نتژاد برتتر متی داننتد و
اوکراینی ها را هد نژاد برتر برمی شمارند
قتتالوه بتتراین ،همتتان اتتوری کتته در مقالتته هتتد آمتتد ،ابتتق اقتتترا
آمریکا در کودتای سال  2014در اوکراین) آمریکا ظتر

ویکتوریتتا نولنتتد ونماینتتده

 10ستال  5ميليتارد دالر رتر آمتاده

کردن این فاشيس ها برای کودتا در اوکراین کردومانند آماده کردن االبان هتا در افتانستتان) و
بتتدنبال ایتتن کودتتتا ،قتتالوه بتتر جنتتگ دارلتتی  8ستتاله کتته بتته کشتتته شتتدن  15000نفتتر انجاميتتده،
فاشيس ها نه تنها در ميليشيای شبه نظامی فعالي دارند ،بلکه در دستتگاه زلنستکی قتدرت را
گرفتتته و فعالي ت فرهنگتتی در ستتطح کشتتور متتی کننتتد آن هتتا قتتانون ضتتدی بتتا کمتتونيزم را هتتد
گذرانده اند و در نتيجه هرگونه فعالي کمونيس ها/سوسياليس ها ممنوع اس و جرم بشتمار
می آید
در ادامه رواهيد دید که در چارچو آنچه به قنوان دموکراسی غربی یا بورژوایی معترو
اس  ،نه تنها این گونه جریانات راس افراای ميتدان قمتل پيتدا متی کننتد ،بلکته ستازمان هتایی
مانند «سيا» سازمان ااالقات آمریکا« ،ام آی  »6ستازمان ااالقتات بریتانيتا و نظيتر ایتن هتا،
در واقع این گونه جریانات را برای سرکو کمونيزم/سوسياليزم در جهان تربي کرده و تعليد
نظامی می دهند
باز همان اوری که در مقاله هد آمتد ،ایتن جریانتات راست افرااتی در اوکتراین امتروز تنهتا
 2/1درصد آرای مجل

را دارند ،اما بته دليتل حمایت متالی ،تشتکيالتی و سياستی آمریکتا ،در

قدرت قرار گرفته اند در مدیای بورژوازی در سراسر جهان هد متی بينتيد کته تمتام تبليتتات در
جه دموکراتيتک و صتلح آميتز نشتان دادن کودتتای  2014فاشيست هتا و ستکوت در زمينته ی
وحشيگری هتای آن هتا در ایتن کودتتا و رقتب و وحشتتی است کته تتا امتروز در اوکتراین ایجتاد
کترده انتتد  5ميليتتارد دالری کتته ظتر

آزو

 10ستتال رتتر ایتتن کودتتا شتتد ،تشتتکيالت نازیستتتی چتتون

را چنان قدرتمند کرد که آن ها به راحتی مرتکب جنایاتی شتبيه جنایتات زمتان جنتگ دوم

جهانی شده اند برای نمونه ،از زمان آمدن زلنسکی تا کنتون  11حتز فعتال در اوکتراین جمتع
شدند ،کمونيس ها دستتگير گردیدنتد ،در یتک ستارتمان اتحادیته کتارگری  42چپتی را در آتتش
ستتوزاندند یتتا در ريابتتان بتته شتتهروندان بتته گونتته ای حملتته کتترده انتتد کتته ستتربازان آمریکتتایی در
ویتنام شمالی به ویتکونگ ها کردند در حال حاضر لشگر ازو
است

به گارد ملی اوکراین پيوستته

از زمتان کودتتا ایتن حمتالت همچنتين متوجته روس هتای جتدایی التب شترق اوکتراین هتد

بوده اس کته بته کشتتن  15000نفتر انجاميتده است  ،ولتی ایتن گونته وحشتيگری هتا را متدیای
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امپریاليستی پنهان می کند اونيفورم نظامی این فاشيس ها یا از نوع اونيفورم ارتتش اوکتراین
استتت یتتتا از نتتتوع اونيفتتتورم ارتتتتش نتتتاتو و در تبليتتتتات متتتدیای ستتترمایه داری ،از شتتتعارها و
نشانه های نازیزم کد می کنند تا تعلق آن ها به فاشيزم تا حد ممکن مخفی بماند
لذا اگر با تاریخ جنتگ دوم جهتانی آشتنایی داشتته باشتيد ،مالحظته متی کنتيد کته ایتن رونتد در
اوکراین شباه بسيار به لشگر نازی ها در آلمان ،یا پيراهن سياه ها در ایتاليا دارد
در اینجا همچنين به این نتيجه می رستيد کته بترای بته قتدرت رستيدن در نظتام سترمایه داری،
این دموکراسی و مطالبات اکثری مردم نيس کته تعيتين کننتده است  ،بلکته مهتد ایتن است کته
مسلح بود ،پارتی داش و توسط ابقته ی حتاکد حمایت شتد و بته ایتن ترتيتب ،یتک جریتان کته
کد ترین پایه ها را در جامعه دارد می تواند به قدرت برسد وقتی آمار نشان می دهتد کته در حتال
حاضر فاشيس ها تنها  2/1درصد آرا را دارند ،این بخودی رود نشان متی دهتد کته جریانتات و
احزا دیگری در جامعه هستند که در ميان مردم ريلتی بتيش تتر پایته دارنتد ،امتا آن هتا احتمتاالً
سال ها و دالرهای آمریکایی را ندارنتد ایتدسولوژی نهفتته در ایتن سياست  ،همتان ایتدسولوژی
مسيحيان افرااتی در جنتگ هتای صتليبی است ا «م موریت تتاریخی متا در ایتن لحظتات حيتاتی،
هدای نژاد سفيدپوس جهان اس برای نجات نژاد رود؛ جنگ صليبی قليه نژادهای پس تر »
این بيانات یکی از رهبران ازو
اسالمی ،داقش ،االبان و

اس

واضح اس که سرمایه ی مالی جهتانی تنهتا جمهتوری

اراحی نکرده ،بلکه از همتين نتوع برنامته هتا بترای دنيتای غتر

هد در نظر دارد

نمونتتته ی دیگتتتری کتتته بتتتا هيتلتتتر و نتتتازی هتتتا همکتتتاری کتتترد ،استتتتپان بانتتتدرا و ستتتازمان
ناسيوناليستتت هتتتای اوکتتتراین و )0UNاستتت

دشتتتمن مشتتتتر

ایتتتن فاشيستتت هتتتا و نتتتازی هتتتا،

روس های کمونيس و اتحاد جماهير شوروی بود سازمان ناسيوناليس هتای اوکتراین ،دست
راستتت نتتتازی هتتتای آلمتتتان بودنتتتد و در کشتتتتاری کتتته در اوکتتتراین مرتکتتتب شتتتدند ،کودکتتتان و
شهروندان قادی بی نصيب نماندند؛ اتفاقا ً کشتار کودکان در رأس اهتدا

ایتن کشتتار بتود چترا

در اوکتتراینب بتته ایتتن دليتتل کتته اوکراینتتی هتتا و روس هتتا ماننتتد رتتانواده بودنتتد و اوکراینتتی هتتا هتتد
کمونيس بودند استپان باندرا در نظر داش که درون اوکراین حکوم فاشيستی رود را بعتد
از جنگ برقرار کند ،اما به قل شکس نازی ها ،او دستگير شد
باید دق کترد کته حملته هيتلتر بته آلمتان دقيقتا ً بته منظتور کشتتن کمونيست هتا و نتابود کتردن
کمونيزم و سوسياليزم بود در این گذر بود که امپریاليزم جهانی متوجه شد که روی نازیس ها،
فاشيس ت هتتا ،ناسيوناليس ت هتتای افرااتتی متتی توانتتد حستتا بتتاز کنتتد و آن هتتا را بتترای اهتتدا
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بين المللی هد به ردم بگيرد فرانک وزینر یکی از اراحان سياس های سازمان ستيا ،اقترار
می کند که  35000نفری که از اتحاد جماهير شوروی در سال های بين  1945تتا  1953ویعنتی
بعد از جنگ دوم جهانی) کشته شدند ،بدس ناسيوناليس هتا و فاشيست هتای اوکراینتی قلتع و
قمع گشتند در این روند ،ناتو و سازمان ستيا آمریکتا بته قیتوگيری فاشيست هتا از اوکتراین،
بالروس و کشورهای دیگر پردارتند تا به جنگ اتحاد جماهير شتوروی بتاالرو و کمتونيزم و
سوسياليزم به اور کلی بروند و برای این منظور ،فاشيس های اوکراینی با تمایل به ارتکا
به جنایات وحشيانه ،در واقع نازی ها را رو سفيد کردند به قبارت دیگر جنگی کامالً ابقتاتیا
بورژوازی قليه ابقه ی کارگر!

نقش ناتو و سازمان سيا در رابطه با فاشيس ها
از پایان جنگ دوم جهتانی و بتا وجتود برقتراری دادگتاه نورنبتورا ،انتظتار متی رفت کته

پ

الاقل همه ی رهبران نازی دستتگير شتده و محاکمته گردنتد ،امتا هرگتز چنتين نشتد ،بلکته استناد
موجود نشان می دهد که سازمان سيا با همکاری ناتو اقدام به انتقال نازی ها و فاشيست هتا بته
ایاالت متحده کردند
در تخمينتتی کتته در تحقيقتتات اریتتک ليتتبالو در شتتده ،حتتدود  10هتتزار تتتن از نتتازی هتتا بعتتد از
جنگ به آمریکا انتقتال داده شتدند از ایتن  10هتزار نفتر 1600 ،تتن آن هتا از اریتق «قمليتات
ستتنجاقک» بتته آمریکتتا آمدنتتد ایتتن هتتا کستتانی بودنتتد کتته بتته متزهتتای ماشتتين جنگتتی نتتازی هتتا
معتترو

بودنتتد ایتتن هتتا در آمریکتتا بتتا استتد و رستتد تتتازه ،محتتل ستتکون و زنتتدگی رتتو بتترای

رانواده هایشان ،قبول کرده بودند که برای امپریاليزم آمریکا کار کنند

ایتن هتا ناستا ،ستازمان

فیایی آمریکا را بنيان نهادند و به تحقيقات قلمی در زمينه کشا و اتر ستال هتای تخریتب
جمعتتی ،استتلحه اتمتتی و

پردارتنتتد متتدرن تتترین آزمایشتتگاه هتتای تحقيقتتاتی در ارتيتتار ایتتن

متزهای نادر قرار گرف

آن ها در  14دانشگاه درجه یک آمریکا و دانشگاه های اقشتار ممتتاز

آمریکا کتار متی کردنتد هتيک کت

آنتان را بته قنتوان فاشيست هتای نتازی نمتی شتنار و متردم

قادی ااالقی از این موضتوع نداشتتند بقيته کته قمتالً ده هتا هتزار نتازی و همدستتان نتازی هتا
بودند برای زندگی به آمریکتا آورده شتدند و یتا در آمریکتا جتذ آمتوزش ستازمان ستيا شتده و
پ

از پایان دوره ی آموزشی به کشورهایی نظير ایتاليا ،ژاپن و سایر کشورهایی که در آن هتا

رطر وجود کمونيزم /سوسياليزم ،سرمایه داری را تهدید می کرد ،فرستاده شتدند نمونته ی آن،
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راین هتارت گتالن بتود کته یکتی از افستران رده ی بستيار بتاالی رایتش ستوم بتود او بته آمریکتا
از دوره دیتتدن بتته ریاس ت ستتازمان ااالقتتات آلمتتان در آمتتد ایتتن پتتروژه ای

آورده شتتد و پ ت
بين المللی از ار

سازمان سيا برای مبارزه با کمونيزم/سوسياليزم بود

شبه نظاميان مخفی
چگتتونگی ایجتتاد شتتبکه شتتبه نظاميتتان مخفتتی نتتاتو کتته بتته بهتتترین شتتکلی در تحقيقتتات دانيتتل
گانستتر جمتتع آوری شتتده و بتته قمتتق دشتتمنی ابقتتاتی ستترمایه داری بتتا انقالبتتات سوسياليستتتی
می پردازد را نمی شود در اینجتا از قلتد انتدار
حمایت رستتي

داستتان از ایتن قترار است کته ستازمان ستيا بتا

نيروهتتای نظتتامی پنتتتاگون ،بتترای ستترکو انقتتال کوبتتا ،ارحتتی ریختنتتد بتته نتتام

قمليات نتورا وودزکته بتر استاس آن ،آمریکتا بتا ریختتن بمتب بتر روی متردم کوبتایی-اصتل در
جنتو ایالت فلوریتتدا و کشتتتن آن هتتا و ستتپ

متتدقی شتتدن بتته اینکتته ایتتن حملتته از اتتر

فيتتدل

کاسترو انجام شده ،جوی را در آمریکتا متی توانستتند ایجتاد کنتد کته بته حملته بته کوبتا و کشتتن
فيدل کاسترو و نابودی انقال بيانجامد وقتتی ایتن پيشتنهاد مخفتی بته دست جتان کنتدی رستي
جمهور وق آمریکا می رسد ،او آن را رد متی کنتد و در نتيجته ایتن نقشته بته اجترا در نمتی آیتد
یعنی سازمان سيا با ت یيد ژنرال های نظامی آمریکا نقشته کشتتن متردم در فلوریتدا را متی کشتتد
تتتا بتوانتتد آن را بتته گتتردن فيتتدل کاستتترو بياندازنتتد!! ایتتن نقشتته ی حملتته هتتوایی ستتبب شتتک در
زمينه ی قوامل حمله ی هوایی  11ستپتامبر شتده است
نقشتته را پيتتاده کنتتد ،بعتتد از اینکتته نقشتته از اتتر

بته هتر حتال ژنرالتی کته قترار بتود ایتن

جتتان کنتتدی رد شتتد ،بتته مقتتام فرمانتتدهی نتتاتو

درآمد و قرار شد این نقشته بته قمليتات گالدیتو تتييتر نتام یافتته و بتا تتييراتتی کوچتک ابتتدا در
ایتاليا به آزمایش گذاشته شود
قمليات گالدیو در ایتاليا با همکاری سازمان سيا ،سازمان ااالقتات انگلستتان ام آی  6و از
اریق ناتو به نحوی پياده گردید که حتی نه تنها حکوم وق ایتاليا از آن بی ربتر بتود ،بلکته
اکثری ت اقیتتای پارلمتتان اروپتتا هتتد از آن ربتتر نداشتتتند ابتتق ایتتن اتتر  ،نتتاتو فاشيس ت هتتا را

شناسایی کرده ،آموزش داده و به قیوی شبکه ای از ميليشيایی در آورد که به ارتش مخفی
پش سر معرو

شد کتار ایتن ارتتش ایتن بتود کته در صتورتی کته اتحتاد جمتاهير شتوروی در

اروپا به سم غر شروع به کشورگشتایی بکنتد ،ارتتش رستمی بته جنتگ بتا ارتتش شتوروی
پردارته و به جلو می رود ،در حالی که این ارتش مخفی از پش سر آمده و ارتش شوروی را
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نتتابود متتی کنتتد ایتتن ارتتتش مخفتتی ت ستتي
نکترد پت

گردیتتد ،ولتتی شتتوروی هرگتتز بتته هتتيک کشتتوری حملتته

بایتد بتترای ایتن ارتتش متتورد استتفاده دیگتری پيتتدا متی شتد ،زیتترا در ایتن مقطتع هتتر

کشور اروپای غربی دارای این ارتش مخفی شده بود این استفاده چه بودب
نقشه این اوری بود که این ارتش مخفی قرار شتد در ایتاليتا بته اتور ناگهتانی بته شتهرها و
محله های شهروندان قادی حمله کند و جوی از ترور و وحش بتی دليتل ایجتاد و متردم بيگنتاه
 -به اور را

زنتان و کودکتان -را قتتل قتام نمایتد بعتد قترار شتد اقتالم کننتد کته ایتن قمليتات

شنيع بدس کمونيس ها /سوسياليس های ایتاليایی انجام شده اس

این امر ،زمينته را بترای

آوردن فاشيس ها به قدرت و برقراری نظد و قانون فاشيستی آماده می کند و موقعي را برای
ممنوع کردن احزا چتر فتراهد کترده ،تتا اقیتای آن هتا را پت

از شناستایی دستتگير کترده و

اقدام کنند این نقشه در دهه ی  1960تا دهه  1970به اجرا در آمد
در رابطتته بتتا ایتتن نقشتته و اجتترای آن ،در پارلمتتان اروپتتا قطعنامتته ای صتتادر گردیتتد کتته هنتتوز
موجود اس و کار به دادگتاه قتالی ایتاليتا کشتيد ایتن موضتوع دروو یتا توائته نيست

در ایتن

دادگتتاه مشتتخو گردیتتد کتته ایتتن ارتتتش مخفتتی قابتتل پيگيتتری بتتوده و ستترنخ آن بتته ستتازمان ستتيا
آمریکا وصل بوده اس
نتتاتو در ایتتن ميتتان ،نتته تنهتتا در قیتتوگيری نتتازی هتتا و فاشيس ت نقتتش داش ت  ،بلکتته بررتتی
رهبران نازی به فرماندهی در ناتو رسيدند از این جمله اس  ،ژنرال هيتستينگر ،رستي
رایش سوم پ

ستتاد

از جنگ او هرگز دستگير نشده و تحویل دادگاه بين المللی نورمبرا نشد در

قوض به آمریکا برده شده و ریاس ناتو به او سپرده شد او از سال  1961تا  1964در ایتن
مقام ردم کرد نمونه دیگر هان

استپيدل بتود او یتک ژنترال ارتتش هيتلتر بتود کته بته مقتام

ریاس کل نيروهای زمينی ارتش ناتو در آلمان رسيد
در اینجتا بایتد بتته ایتن جمتع بنتتدی برستيد کتته در کشتورهای امپریاليستتی غتتر و بته ویتتژه در
آمریکا از دیتر بتاز فاشيست هتا ستر کتار بتوده انتد و هنتوز هتد هستتند اگتر چته از نظتر تتاریخی
رصل فاشيستی امپریاليزم شنارته شده بوده اس ؛ برای مثال لنين در «پيرامون امپریاليزم»
می گویدا
«امپریالیزم خصلتی به مراتب خشن تر و تهاجمی تر به خود ررتتوه ا.ومن مم و تورین ت لوی
آن ،تاشیزم ا.من مدکرا.ی های امپریالی تی چمد پله پوایین تور .وطدک کور انود و خود بوه کود
کبیعی و ا رانیک

حال تکامل به تاشیزم ه تمدن .ت ا.تعما ی بیش از پیش غیرقابول تممول

می شد ن بیدا ی و اشتیاق ملل تمم .ت برای ا.تطالل ملی تمدتر می شد ن»
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اما به قلت کنتترل متدیا بته دست بتورژوازی و تکترار متداوم دروو هتا و نيمته دروو هتایش،
توده ی مردم تح ستد قموما ً به حقایق تاریخی دسترسی نداشتته و در ا تر شستشتوی متتزی،
حتی از تبليتات مدیای بورژوازی دفاع می کنند بنابراین باید به این نکته هد اشاره بکنيد

دستگاه تبليتات امپریاليستی
باید دق کرد که سازمان هایی مانند سازمان امني ملی ایاالت متحده ،ستازمان ضتدااالقات
و ،)CICسازمان سيا و حتتی نيروهتای ارتتش ،تنهتا یتک مستئولي ندارنتد در متورد پختش و
تبليتتا ااالقتتات ستتارتگی ،یکتتی از وظتتایا ایتتن ستتازمان هتتا همکتتاری بتتا یکتتدیگر و بتتا پنتتتاگون
اس

لذا در مقطع کنونی و در مورد جنگ با روسيه در اوکتراین ،ایتن ستازمان هتا نته تنهتا در

کنترل اربار جهانی دس دارند و دروو پراکنی می کنند ،بلکه همزمتان بته دنبتال متزهتای تتازه
می گردد که در این زمينه نابته باشند
در حال حاضر ،برای همراه سارتن جامعه ی غربی که قمومتا ً بته دولت رتود اقتمتاد دارنتد،
دستتتگاه تبليتتتات ستترمایه داری جهتتانی ،از هتتيک گونتته تبليتتتات دلخراشتتی قليتته روستتيه کوتتتاهی
نمی کند بترای مثتال نشتان دادن جنتازه هتا در وضتعي دلختراش در منطقته از کتی یتا است

بتا

توجه به آنچه که در باال آمده و ار های زمينه سازی بترای جنتگ یتا آوردن فاشتيزم ،چگونته
می توان به این فکر نکرد که آیا واقعا ً فاشيس های اوکراینی بتا راهنمتایی نتاتو وو پشت پترده
سازمان سيا) مرتکب چنين جنایات شنيعی شده اند برای توائه قليه روسيهب!

تحليل نهایی
آمدن فاشيزم هميشه با دو قنصر همراه بوده اس ا یکی رسيدن سترمایه ی متالی بته نهایت
بحتتران ستتارتاری رتتود و دیگتتری و همزمتتان غيتتا ستتازمان انقالبتتی ابقتته ی کتتارگر در ستتطح
بين المللی ما باید بر روی کلمه ی «بين المللی» تکيته کنتيد ،زیترا نبایتد فرامتوش کترد کته حتتی
وقتی انقال سوسياليستی در ابعاد بين الملل گسترش نيابد  -مانند انقال اکتبر  -1917چگونته
بدس امپریاليزم محاصره و سرکو می شود
نکات مهد بعدی یکی این اس که با توجه به اسناد موجود در رابطه بتا نقشته هتا و اقتدامات
امپریاليزم قليه کمونيزم/سوسياليزم ،نيروهتای انقالبتی بایتد متوجته اهميت اصتل مخفتی کتاری
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باشتتند یعنتتی همتتان اتتوری در نمونتته ی بتتاال دیتتدید ،بتتورژوازی در ستتطح جهتتانی از انقتتال
سوسياليستتتی و آوردن سيستتتد کمونيستتتی متتی هراستتد و ایتتن یکتتی از دالیتتل روی کتتار آوردن
فاشتتيزم است و ارتتتش مخفتتی است تتتا شتترایط را بتترای شناستتایی ،پيگتترد و در نهایت نتتابودی
پيشتتروان و رهبتتران انقالبتتی چتتر آمتتاده ستتازد امتتا ایتتن اصتتل رقایت مخفتتی کتتاری ،نبایتتد متتانع
پيشتتبرد اهتتدا

نيروهتتای انقالبتتی ابقتته ی کتتارگر بتترای برنامتته ریتتزی ،ستتازماندهی و رهبتتری

ابقه ی کارگر گردد اگر بورژوازی می تواند با توائته هتای مخفيانته  -مثتل جنتگ بتا روستيه در
اوکراین امروز -جنگ جهانی راه بياندازد ،رهبران انقالبی ابقه ی کارگر هد متی تواننتد انقتال
سوسياليستی را سازمان دهند
نکته دیگر در این رابطه ماهي فاشيزم اس

فاشيزم به قول لئون تروتسکی شکل نهایی و

نتيجه فساد ناشی از ورشکستگی دموکراسی بورژوایی اس

دموکراسی بورژوایی را امتروز

سرمایه ی مالی و یک درصتد از  10درصتدی هتا تعيتين متی کنتد؛ بته قبتارت دیگتر ،دموکراستی
بتتورژوایی یعنتتی دیکتتتاتوری قشتتر نتتاچيزی از روتمنتتدترین هتتا در دنيتتای ستترمایه داری؛ یعنتتی
اقمال دروو و تبليتات سارتگی برای تحميق ابقه تح ستد جهت رستيدن بته اهتدا

شتوم و

شنيع!
در مقابتتل ،تتتاریخ اب ت کتترده اس ت کتته تنهتتا راه مبتتارزه بتتا ایتتن شتتقاوت و بيرحمتتی ،انقتتال
سوسياليستتتی و گتترفتن قتتدرت از بتتورژوازی و کنتتترل قتتدرت بدس ت ابقتته ی کتتارگر اس ت کتته
مارک

آن را دیکتاتوری انقالبتی پرولتاریتا ناميتد یعنتی دقيقتا ً حرکت در جهت قکت

اهتدا

نظام سرمایه داری و ممانع از بازگش آن
وجتتود یتتک تشتتکيالت انقالبتتی بتتين المللتتی از پيشتتروان ابقتته ی کتتارگر ،تنهتتا ابتتزار مبتتارزه بتتا
تبليتات سمی بتورژوازی و شستشتوی متتزی تتوده هتا است

البتته بتورژوازی کوشتش رواهتد

کترد تتا بتتا ارتکتا بتته جنایت و ایقمتتال پليتد و نستتب دادن آن هتا بتته نيروهتای چتتر ،تتوده هتتا را
گمراه کند ،اما یکی از رصوصيات یک سازماندهی انقالبی داشتتن رابطته ی تنگانتگ بتا اقشتار
کارگری و درال دادن آن ها در بحث ها و اقدامات سياسی و نظامی اس تا بتا حیتور مستتقيد
در مبارزه با بورژوازی ،به حقایق پی برده و با پروپاگاندای مسخ کننده آن همراه نشوند
نکته دیگر اینکه اگر سرمایه ی مالی توانس با پنهان کردن جنایات و تخریب های وحشتيانه
رود در کشورهایی مانند افتانستان ،قراق ،ليبتی ،ستوریه یتا یمتن و متالشتی کتردن فرهنتگ و
ریشه های یک مل از اریتق کشتتار و قحطتی ،در تبليتتات رتود ،حت

انساندوستتی تتوده هتای

کشورهای صنعتی را راموش نگهدارد ،اما امروز در بوق و کرنتای رتود بته بترانگيختن حت
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نژادپرستی و ترحد نسب به مردم جنگ زده اوکراین و شعله ور کردن همان ح
در ستتطح جهتتانی پردارتتته ،پ ت

انساندوستتی

بایتتد سياستتتی در کتتار باشتتد و متتا هميشتته بایتتد بتته ایتتن جتتار و

جنجال ها با نگاه شک و تردید بنگرید و بدنبال یافتن دليل یا دالیل پش پرده باشيد
کامالً واضح اس کته سترمایه ی متالی ،یعنتی همتان یتک درصتد از  10درصتدی هتا ،قليترغد
تمام تبليتاتشان ،نه تنها دلشان به حال مردم بيگناه اوکراین نستورته  -زیترا اگتر ستورته بتود،
به جای تحریک پوتين ،می کوشيدند تا از راه سازش و مصالحه مست له را حتل کننتد ،نته اینکته
به دروو به پوتين قول بدهند که ناتو به مرزهای روسيه نزدیک نمی شود ،اما در قمل قکت
آن را انجام دهند تا پوتين هتد قکت العمتل نشتان دهتد -بلکته دارنتد از وجتود آنتان بترای آمتاده
کردن زمينه مادی برای حمله به روسيه استفاده می کنند و باز قليرغد تمام آه و ناله ای کته از
جگر مردم جنگ زده اوکراین بلند می شود ،این یک درصدی ها با کمال بيرحمی مشتول گترفتن
ماهی از آ گل آلود هستند یعنی تح تبليا دفاع از مردم اوکتراین بته تشتدید ایتن جنتگ کته از
جوانب مختلا ،اهدا

بورژوازی را ت مين می کند ،پردارته اند نمونه ای از اهتدا

سترمایه ی

مالی از دامن زدن به این جنگ را می توان اینگونه برشمردا
الا بحران انباش سال های جنگتی فرورتته نشتدها کته یتا بایتد فرورتته متی شتدند ،یتا بایتد
بکار برده شده و نابودی ایجاد کنند تا بازسازی بتواند سرمایه ی مالی را از این بتاتالق کنتونی
بيرون بياورد باید توجه کرد که این سال ها به معنای واقعی کلمه «قدیمی» نيستتند ،بلکته از
آنجایی که تکنولوژی داسما ً در حال پيشرف های تعيين کننده بوده ،سال های مدرن سال پتيش،
امستال بته اصتطال قتدیمی متی شتود بتا دامتتن زدن بته یتک احتمتال جنتگ جهتانی ،شترک هتتای
صنایع نظامی می توانند مقدار قابل مالحظه ای از این سال ها را به کشتورهای جهتان فرورتته
و به سود برای سهامداران این صنایع که همان یک درصدی ها باشند ،تبدیل کنند
سال های جدید نياز به زمينه برای بکارگيری و آزمایش در دنيای واقعی دارند مجلته ی
نيوزویک گزارش می دهد که ارتش اوکراین از «پهپاد ترميناتور» برای به اصتطال ترستاندن
روس ها استفاده می کند ابيعتا ً این سال بسيار پيشرفته نمی تواند ای روزهتای متاه اريتر بته
منظور دفاع از رود توسط اوکراین ها سارته شده باشد ،اما این یک درصتدی هتا فکتر متی کننتد
که با اینگونه جمله بندی ها می تواننتد ،اهتدا
برایش نقشه ریخته بودند پنهان کند
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پ وقتی سرمایه داری به مرحله ی بحران سارتاری بررورد می کند ،چون تشخيو متی دهتد
که فشار بتر ابقته ی تحت ستتد ااقت فرستا متی شتود ،بته تکتاپو بترای کشتا و نتابودی وجتود
هرگونه جوانه های چپی می افتد تا جلوی احتمال انقال سوسياليستی را بگيرد و فاشتيزم یکتی
از ابتتزار در ایتتن تکتتاپو اس ت

همتتان اتتوری کتته دیتتدید در ایتتن مرحلتته ،نتته تنهتتا پروپاگانتتدای

سرمایه ی مالی جهانی شکل متناسب با شرایط را می گيترد و در نتيجته آن دشتمنی متردم مستخ
شده نسب به «دشمن»  -در اینجتا روستيه -افتزایش متی یابتد ،بلکته فشتارهای دیگتر بتر اقشتار
تح ت ستتتد جوامتتع مختلتتا افتتزایش متتی یابتتد ،بتترای مثتتال امتتروز همتته بتتا متتردم روس کتته در
کشورهای دیگر زنتدگی متی کننتد و اصتالً بتا پتوتين و اوليگارشتی ای کته او نماینتده ی آن است
ارتباای ندارند ،دشمنی می ورزند
می شکنند! و هر ک

در واشنگتن شيشته متتازه هتا و رستتوران هتای روستی را

در حال حاضر مخالا سياس هتای امپریتاليزم غتر باشتد ،پت

بایتد در

جبهه ی پوتين باشد! این رود سبب درگيری های بی دليل بين مردم شتده و انستان هتا بته راحتتی
بتته جتتان یکتتدیگر متتی افتنتتد در چنتتين جتتوی ،موقعيت ريلتتی رتتوبی است بتترای حملتته بتته ستتایر
اقلي ت هتتای ملتتی ،نتتژادی و متتذهبی متتردم تح ت ت ت ير ایتتن تبليتتتات فتتراهد متتی آیتتد و بتتورژوازی
بالفاصله اقدام به گذراندن قوانين ارتجاقی می کند برای مثال ،در آمریکا ای این مدت که جتو
ضتتد روستتيه داو بتتوده ،بررتتی ایتتاالت جنتتوبی و ميتتانی ،بتته ستترق شتتروع بتته گذرانتتدن قتتانون
ضدسقط جنينی کردنتد کته از قتوانينی کته قتبالً در بررتی دیگتر از ایتن ایتاالت گذشتته شتده بتود،
ارتجاقی تر اس  ،متثالً ایالت آرکانستا ستقط جنتين را بته اتور کلتی ممنتوع کترد و هتيک مهلتتی
برای مادر نگذاش
د ستترمایه ی متتالی جهتتانی بتترای ادامتته ی حيتتات بتترای اینکتته بتوانتتد ستتودآور باشتتد ،نيتتاز بتته
جنتتگ دارد و بتته ایتتن نتيجتته رستتيده اس ت کتته هتتيک جنگتتی نمتتی توانتتد ،ستتودآورتر از جنتتگ بتتا
روستتتيه باشتتتد روستتتيه بتتتا وجتتتود اینکتتته یتتتک کشتتتور سوسياليستتتتی نيستتت و پتتتوتين یکتتتی از
اوليگارشی های سترمایه داری در روستيه هست  ،امتا روستيه و بلتو

شترق هنتوز بتار انقتال

اکتبر  1917را با رود حمل می کنند؛ شبح کمونيزم دست متایع جنتگ رتونين و کشتتار ميليتون
انسان شده اس
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 باید این شبح کمونيزم را به حقيق مادی تبتدیل کترد و تتا سترمایه ی متالی دنيتا،در کالم آرر
 مبتارزات ابقتاتی را بترای،را به آتش نکشيده و ميلياردها انسان را بيش از ایتن نتابود نکترده
پایين کشيدن این نظام و برقراری سوسياليزم آغاز نمود
2022  آوریل11
1401  فروردین22
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