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  44ضميه ضميه 

ی  ی نقشه جنگ در اوکراین، نتيجه» ی به مقاله
و به قدرت  امپریاليزم جهانی برای سلطه بر روسيه

 «رسيدن فاشيزم نو در سطح جهانی

 موضع جمعی از گرایش سوسياليزم انقالبی ایران

 

  در صورت پيروزی امپریاليزم آمریکا در جنگ عليه روسيه در صورت پيروزی امپریاليزم آمریکا در جنگ عليه روسيه 

سرانجام جنگ آمریکا با روسيه در اوکراین، حتی اگر مثل سوریه به نابودی 
هررای هسررتی کرره برره  اررر نررداردق عاقمررر بممرراران اوکررراین امررام شررود، دو را  برريش

( موسرروم Eurasia) یوریژیرراکرره برره نررابودی ب ررش پهنرراوری از اروپررا و آسرريا 
کشور در جهان اسر. دیگر احتمرا  پيرروزی روسريه  93 ی گيرند  برو در اسر

پيشررين مطررر  شررد و یررا  ی هررای شرريميایی کرره در ضررميمه برردون اسررت اد  از بمرر 
ار براز خرواهيک کررد.  احتما  باختن روسيه در این جنگ که در این ضميمه بيش

جنرگ در از اینرو بایرد سرنوشرر جهران را در صرورت پيرروزی آمریکرا در ایرن 
 نظر گرفر.

هر چيز باید این را در نظر گرفر که امدیل اوکرراین بره بيابران برهروت  از قمل
)مثل ليمی، سروریه، عررای یرا افسانسرتان(، انهرا سرم  از دسرر دادن یر  ملرر، 

ای قررار دارد  نژاد بشر ن واهد بود. اوکراین در منطقه ی  فرهنگ یا ب شی از
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مناطق دنيا محسرو  شرد  اسرر. خراغ مر رو  که در طو  ااریخ از پُربارارین 

آن منطقه، بررای کشراورزی در جهران نمونره اسرر. آ  و هروای ایرن منطقره در 
کرره در پرررور  طررو  ارراریخ نرره انهررا بهترررین اوليرردات کشرراورزی را داشررته، بل

ارریرير  هررا برری گير و در ظرراهر و آ  و رنررگ انسررانطميعررر، حيررات وحررش چشررم
شی از این منطقه اسر که در شما  ایران از ق قراز نمود . المته اوکراین انها ب 

ی ایرران و ارمنسرتان و جمهروری آاربایجران ادامره دارد. در ادر  ر  ارا آسرتار
اهيه مواد  راایی کشرورهای جهران بره ویرژ   ی عصر معاصر، اوکراین در حلقه

)رو رن، آرد و...( و جرو دوسرر  اروپا نقش مهمی داشته اسر. ارت، گندم، جو

از اوليرردات کشرراورزی آن اسررر. امرردیل کررردن اوکررراین بررا خرراغ،  ای  انهررا پررار
ناپررایری برره منمررع مررواد  رراایی مررورد نيرراز در سررطح  بررزرو و جمررران ی ضررربه

جهانی خواهد زد. اما همان طروری کره از شرواهد موجرود در ایرن مردت کواراهی 
رو  آید، آمریکا هيچ امایلی به رفرع اختالفرات برا  که از این جنگ گاشته برمی

هرای  جویانه ندارد. لاا باید انتظار داشر که این هک یکی از جنگ مااکر  و صلح
 مدت آمریکا و کشورهای نااو باشد.-طوالنی

او   ی در نهایر اگر آمریکا عليه روسيه در این جنگ پيروز شرود، در درجره
افتررد ایررن اسررر کرره پررواين اگررر کشررته نشررود، بایررد از قرردرت پررایين  اا رراقی کرره مرری

 ی نشرريند، دسررر نشرراند  کشرريد  شررد  )و فررراری گررردد( اررا کسرری کرره جررای او مرری
آمریکا بود  و حکومر او هک برا نظرارت مسرتقيک آمریکرا ادار  شرود. یعنری مثرل 

عرای، منابع ن ر و گاز روسيه از آن پر  برا حررور و دخالرر مسرتقيک عوامرل 
اال برا هرک کنرار آمریکا ادار  شد  و شرکر های ن تری برر سرر ایرن منرابع یرا از حر

کنند، زیرا ابعراد ایرن سروخر رسرانی  ها با هک باید ممارز  اند و یا بر سر آن آمد 
اروپرررا پراکنرررد  اسرررر. و ایرررن انهرررا یکررری از منرررابع  ی سرررطح قرررار  ی بررره انرررداز 
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زیرزمينررری کشرررور بسررريار پهنررراور روسررريه اسرررر. روسررريه دارای منرررابع برررزرو 

مواد معدنی اسر، مانند طال، روی،  زیرزمينی پر ارزشی از مواد خام، فلزات و
طالی س يد )پالاينيوم(، پاالدیوم )که عنصرری بسريار نرادر اسرر و ضرروری در 

ساخر ابزار الکترونيکی(، نيکل، کروميوم، جيو ، اورانيوم و.... آمریکا بررای 
هررا از هرريچ کشررتاری رویگررردان  دسررتيابی مسررتقيک بررر ایررن منررابع و منوپررولی آن

ا  در جهران  اینکه از نظر سياسی و ژئوپليتيکی به هژمونینيسر، به  ير از 
 شود. افزود  می

اما قمل از رسيدن به این مرحلره کره آمریکرا بتوانرد روسريه را کره یر  قردرت 

 ی شرود، بره حرالی در آورد کره کرامال  احرر سرلطه سياسی در جهان محسو  مری
کنررد. ایررن  نمرری امپریرراليزم آمریکررا باشررد، پررواين از هرريچ گونرره مقرراومتی کوارراهی

انرد کره مسرلح کرردن اوکرراین  روزها، مقامات روسی بارها و بارهرا هشردار داد 
هرا از زاویره  به این همه سال  جنگی به ن ع این جنگ و اوکراین نيسرر. رو 

گوینرد و جالر   دیِد اوکراین، روسيه و حتی سرایر کشرورهای جهران، درسرر مری
امرر واق نرد، امرا سياسرر امپریراليزم اینجا اسر که مقامات آمریکایی هک به ایرن 

اوانررد برره خرراطر  بحررران سرراختاری اکنررون در حرردی اسررر کرره نمرری ی در مرحلرره
زمرين، خرود را محردود  ی حيرات انسران برر کرر  ی مسائل انسانی و یا حتی ادامه

   کنرد. بحرران سراختاری در اات خرود، ویرانگرر اسرر و زمرانی ایرن بحرران پایرران 
حدی رسيد  باشد که سرازندگی بررای برورژوازی بره طرور یابد که ویرانی به  می

مالی جهانی به ویرژ  سرودآور باشرد. ایرن برار امرا ا راوت  ی کلی و برای سرمایه
مالی به سرکردگی آمریکا مجمرور اسرر دنيرا  ی هولناغ در این اسر که سرمایه

هرای اامری  ای کره ناشری از اسرت اد  از سرال  را برای هميشه نابود کند؛ نرابودی
جنگ و نرابودی روسريه را امپریراليزم همران طروری کره در اصرل  ی اسر. نقشه
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در روسريه را در سرر داشرته اسرر و امرروز  1917مقاله گ تيک از زمران انقرال  

کنرد، اعررالم  فرصرر مناسرر  فررا رسرريد  و روسريه هررک کره ایررن خطرر را درغ مرری
خواهرد کررد. در ای خرود اسرت اد   های هسرته کرد  که اگر مجمور شود، از سال 

 ی اوانرد پایران ب رش بزرگری از حيرات برر روی کرر  نتيجه، پایران ایرن جنرگ مری
 زمين باشد، اگر نگویيک پایان کل حيات بر روی زمين.

این در حالی اسر که همان گونه که در اصل مقاله گ تيک، پایان ایرن جنرگ در 
طرر  براقی  بریعين حا  بسيار آسان اسر. نااو باید عق  بکشرد، اوکرراین بایرد 

هرا در اوکرراین بایرد از قردرت پرایين کشريد  شرود.  ها و فاشيسرر بماند و نازیسر

هرا و  ها هيچ کدام کامال   يرممکن نيسر )به جز پایين کشيدن فاشيسر المته این
کرارگر اوکررراین  ی هرا از قردرت کره بایرد بره دسرر مرردم احرر سرتک و طمقره نرازی

گرداننررد  ایررن بررازی خطرنرراغ اسررر، ایررن انجررام شررود(. امررا از دیررد آمریکررا کرره 
مطالمات نه انها ناممکن اسر که حتری مطرر  کرردنش هرک  يررممکن اسرر. در 

شررود.  مرردیای امپریاليسررتی در سررطح جهررانی، هرگررز ایررن مطالمررات شررنيد  نمرری
هرای  جوسازی ضد روسيه، زمينه را برای سررازیر کرردن ميلياردهرا دالر سرال 

 يرر سره مرحلره کمر  نظرامی کره در ابتردای  بره 1مدرن جنگری براز کررد  اسرر.
جنگ به اوکراین شد، اخيرا  و در پی س ر نانسی پولوسری رئري  مجلر  عروام 

هرای  ميليرارد دالر دیگرر سرال  33آمریکا از حز  دموکرات به اوکراین، بایردن 
 2جنگی به اوکراین فرستاد.

                                            
1 -  https://www.youtube.com/watch?v=s-SubcsJRtI 
2 -  https://www.youtube.com/watch?v=5lQ-E-7b-Vw 

این شخص مأمور سابق  سابامبس سااب اساا ن ایان قاناس مستاب  اواا الاد ان دابخ می ا  مر  انما 
ماری جهب ی  اوا. ان مر قاب بت الوتبه  وم مر ناقا  نعاساا را آ  و اد  منلا آم یکب ن س مبید

 التن. میالتن، قد اقبس  وم اق ار  الد گزارشبت آاام قابس می

https://www.youtube.com/watch?v=s-SubcsJRtI
https://www.youtube.com/watch?v=5lQ-E-7b-Vw
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معنرا نيسرر کره  ميليارد دالر سال ، به این 33گویيک  ناگ ته نماند که وقتی می

اند، این مملغ سال  را در اختيار  مثال  چند صنعر اوليد ابزار جنگی، حاضر شد 
های صنایع نظامی بره ویرژ  در آمریکرا، خصوصری  بایدن قرار دهند، نه! شرکر

هرا افرزار جنگری را ب ررد. در نتيجره،  هستند و حکومِر وقر باید از ایرن شررکر
کررار و  ی کرره در نتيجرره مررردم آمریکررا ی یهرد دالر از سرررماميليررا 33بایرردن بررا 

ه اوليد شد ، جنگ افزارهایی کر اوسط مردِم کک درآمد و متوسط پرداخر ماليات
اوانررد،  ميليررارد دالر مرری 33کنررد. ایررن  ی مرریفرسررتد را خریرردار برره اوکررراین مرری

هررای آمریکررا را پنررا  داد  و از  هررا و کرراران خرروا  خانمرران جمعيررر بزرگرری از برری

اسرر مار نجررات دهررد، امررا نرره! حترری ب ررش کرروچکی از آن صررر  پرداخررر زنرردگی 
برردهی دانشررجویِی دانشررجویانی کرره امکرران پرداخررر برردهی بابررر شررهریه خررود را 

گررردد، اررا بایرردن برره قررو  انت ابرراای خررود وفررا کرررد  باشررد و او  ندارنررد هررک نمرری
 اریليررون دالر را 1.3گویررد کرره قصررد نرردارد کررل  گسررتاخانه در مصرراحمه خررود مرری

ميليرارد دالر از ایرن 16ا  انهرا  بم شد و در ظر  ایرن مردت ریاسرر جمهروری
بدهی را ب شيد  اسر. در حالی کره بره راحتری حاضرر اسرر اریليرون دالر خرر  

اقتصرادی سراد  اوجره کامرل الزم اسررق  ی جنگ در اوکراین بکند. به این رابطه
ع نظامی آمریکا خرید  ميليارد دالر جنگ افزار را از صنای 2بایدن نقدا  بيش از 

 ی ميليررارد دالری از کنگررر  33و برره اوکررراین فرسررتاد  و حرراال منتظررر اییيدیرره 
آمریکررا اسررر کرره المترره اررا مالقررات نانسرری پولوسرری بررا زلنسررکی رئرري  جمهررور 

اوکراین داشرر و قرو  پولوسری بررای بره اصرطال  همکراری در ادامره جنرگ ارا 
ميليرارد دالر  35امرام اسرر و بريش از اوان گ رر کره کرار  پایان به زلنسکی، می

پو  مرردم گرسرنه آمریکرا پررواز کررد بره طرر  اوکرراین. بایردن نقردا  برا شررکر 
 افزار نظامی قرارداد را بسته اسر. ی ارین سازند  ریطيان بزرو
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از این بدار اینکه آمریکا برای هر چه زودار رسيدن به هد  نهایی خرود، از 

صرررحنه سرررازی از ایرررن جنرررگ دریرررغ نکررررد  و هررريچ گونررره ریاکررراری و درو  و 
کشورهای اروپایی عرو نرااو را هرک وادار نمرود  کره پروپاگانردای هردایر شرد  

هرای  پنتاگون، سازمان اطالعرات آمریکرا )سريا( و صرنایع اوليرد سرال  ی بوسيله
هرای خرود کننرد. در ایرن پروپاگانردا یرا امليسرات  ملرر ی جنگی را پایرفتره و حقنره

کنرد، در حرالی  معرفری مری مطلق اصطال  گناهکاردرو ، آمریکا، روسيه را به 
هرای جنگری بره اوکرراین در واقرع زمينره را  که با فرستادن ميلياردها دالر سرال 
        آورد، برررای مررردم اوکررراین اشرر  امسررا   برررای نررابودی ایررن ملررر فررراهک مرری

ریزد. المته روسيه در حا  حاضر، در نابودی اوکراین شری  اسرر، امرا دو  می
هررا و  در اوکررراین جنررگ بررين فاشيسررر -1موضررور را نمایررد فرامررو  کرررد کرره 

 2014های  ر  اوکراین با مردم روسری اصرل شرری اوکرراین از سرا   نازیسر
وارد هررا  هررا و نازیسررر کرره کوداررای آمریکررایی در اوکررراین انجررام شررد و فاشيسررر

دستگا  زلنسکی شدند، ادامه داشته. مردم روسی اصل شرری اوکرراین، در ایرن 
روسرريه  -2انررد؛  سررا  دائمررا  احررر حملرره و بممرراران دسررتگا  زلنسررکی بررود  8

هرای دسرتگا  زلنسرکی دارد جنرگ را  ها و نازیسرر متناس  با عملکرد فاشيسر
گررردد کرره در  یبرررد. در نهایررر، حملرره برره خرراغ روسرريه امررری نرراگزیر مرر جلررو مرری

ی ا ههرای هسرت آن، در مقطعی از این جنگ، منجر بره اسرت اد  از سرال  ی نتيجه
هررای آمریکرا، هريچ بعيررد نيسرر کره آمریکررا  گرردد. برا اوجرره بره درو  پراکنری مری

ای بزنرد و اقصرير را بره گرردن روسريه بيانردازد، ارا  ای را با سال  هسرته منطقه
روسيه المته خود را برای این ممارز  هک آماد  بتواند جنگ اامی را آ از نماید. 

 کرد  اسر.
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قابل ایمل و درغ اسر که اگر این جنگ به جنگ اامی منجرر گرردد و چنان ره 

هایی از اروپا و خاورميانره آسري  بمينرد، ایرن آسري   در بهترین حالر انها ب ش
بالهرای زمرين و  ی در مقطع کنونی و با اوجه به اسييرر شررایط آ  وهروایی کرر 

هرای وسريع  سروزی های خانمان برانداز، آارش طميعی که باعث خشکسالی، سيل
و نابودکنند  شد  اسر، آوارگان بازماندگان حاصل از این جنگ اامی، در واقرع 

جررایی برررای فرررار ن واهنررد داشررر. نررابودی اوکررراین و روسرريه در ميررزان ارریمين 
اهرد گااشرر؛ مرردم آوار  پایری خوامواد خوراکی در سطح جهان ایرير جمران ن

انررد، هرريچ جررایی برررای پنررا  بررردن ن واهنررد  کرره از بممرراران اامرری جرران برردر برررد 

داشررر، زیرررا کشررورهای سررالک برراقی مانررد ، عررالو  بررر ممررارز  بررا شرررایط آ  و 
ن تری و  تورهرایکعمداا  مانوفاهای عظيک و پهناوری که  هوایی ناشی از آلودگی

خود با کممرود مرواد  راایی روبررو خواهنرد شرد و  اند، اوليدی جهانی ایجاد کرد 
 اوانند پناهندگان این جنگ اامی را بپایرند. نمی

عررالو  بررراین، پيررروزی بررر روسرريه پایرران جنررگ امپریاليسررتی ن واهررد شررد. 
مرالی جهرانی، ایرن جنرگ را  ی آمریکا با چنين پيروزی درخشانی بررای سررمایه

براررری اقتصررادی خررود را بررر گسررتر  خواهررد داد و اگررر چررين همرروار  موضررع 
 ....هد  بعدی برای جنگ خواهد بود و آمریکا ح ظ کند، قطعا  

 
اررر اجربرره  آن برريش ی مررالی جهررانی در بررار  ی سررناریوی دیگررری کرره سرررمایه

داشته و در جنگ افسانستان موفق بيرون آمرد ، جنرگ فرسایشری برا روسريه در 
 )امپریراليزم(مرالی جهانی ی خاغ اوکراین اسر. بره ایرن معنرا کره بررای سررمایه

ا  از آستين آمریکا بيرون آمد  خرود  همانطوری که قمال  هک اشار  کردیک دسر
را آماد  با خاغ یکسان کردن اوکراین کرد  باشد، همانطوری کره برا افسانسرتان 
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کرد. ا اوت در اینجا این اسر کره روسريه از افسانسرتان خرود را بيررون کشريد و 

نرد و آن کشرور را نرابود کررد امرا ایرن برار روسريه بارهرا آمریکا هموار  براقی ما
طرر  براقی مانردن  اکرار کررد  اسرر کره ارا بيررون رفرتن نرااو از اوکرراین و بری

اوکراین به این جنگ ادامه خواهرد داد. لراا بایرد دیرد کره اگرر ایرن جنرگ طروالنی 
مرردت شررود روسرريه چگونرره مقاومررر خواهررد کرررد. و از دیررد امپریرراليزم در ایررن 

اریو، پيروزی ی  طر  بر طر  دیگر نيسر که مهک اسر، بلکه مهک خروِد سن
     جنگ اسرر کره بره گررد  سرهام صرنایع نظرامی و افرزایش سرود سررمایه کمر  

    هررای جهررانی را در  کنررد. برره  يررر از اینکرره در درازمرردت دسررر سررایر شرررکر مرری

هرا  سری زبرانکنرد. نتيجره اینکره بره قرو  انگلي برداری از ایرن جنرگ براز مری بهر 
win-win مرالی جهرانی از ایرن جنرگ  ی هرای سررمایه ب رششود یعنی امام  می

 شود برشمردق برند. برای نمونه این چهار مورد را می بهر  می
 ی های قردیمی و از دور  خرار  شرد  خالی کردن انمارهای مهمات و سال  -1

 اروپا،های وقر آمریکا و  ها به حکومر صنایع نظامی، از طریق فرو  آن
مررررالی  ی العمررررِر کشررررورهای نررررااو برررره سرررررمایه برررردهکار کررررردِن مررررادام -2

 ها، به کارخانجات اوليد این سال  (جهانی)امپریاليزم
هررررای کشررررورهای مت اصررررک و در نهایررررر  ررررارت  بلوکرررره کررررردن سرررررمایه -3

رود و در آینررد    يرمسررتقيک ایررن کشررورها کرره مسررتقيما  برره جيرر  امپریرراليزم مرری
 شود، این کشورها میعامل معامله با 

همانطوری که در طو  همين چند ما  دید  شد ، با جنگ اوکرراین، گرانری  -4
عمدی وحشتناکی در اروپا و آمریکا به را  انداخته شد  کره بررای گمررا  کرردن 

انهرا بره گرردن روسريه « اقصرير»های مردم فقير و کک درآمد این کشورها،  اود 
هرای  ، شررکر2022طرو  سره مرا  او  سرا  انداخته شد  اسر. در حالی کره در 
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انرد. بررای نمونره  ن تی بره انهرائی ميلياردهرا دالر ورای انتظرار خرود، سرود بررد 

ميليارد دالر سود برد  اسرر. ایرن گرانری سراختگی زمينره  BP 5/3شرکر ن تی 
 کند. را برای رشد فاشيزم در کل اروپا و آمریکا آماد  می

( Hans Georg Maassenآلمان ) امنير داخلیپلي   ی ریاسر ادار  مثال  
ا  به عنروان  که نهایتا  با لو رفتن ی  فاشيسر بود ی به مدت د  سا  به عهد 

شر   را  ایرننرد  در آمرد گو وقتی  .3ی  فاشيسر باالجمار از کار برکنار شد
ا  برداشتند و موضور به طور کلی فيصله پيدا کرد. ایرن در حرالی برود  مقاماز 
خرردمر  برره همرروار  افررراد فاشيسررر دیگررری را کرره او در طرری ایررن د  سررا کرره 

به فراموشی سرپرد  شرد، همزمران در  کل جریان و گماشته بود به جای گااشتند
کشورهای دیگر جهان، آمریکا برا بررا  انرداختن جنرگ، مشرسو  اردارغ فاشريزم 

 اسر. نمونه اخير آن اکنون در کشورهای آفریقائی در جریان اسر. 
ها به دليل کشتار زیاد از مردم بره کرک شردن  ها، این جنگ این ی و  بر همهعال

 ی جمعير در سطح جهانی خواهد انجاميد و این نيرز ب شری از برنامره، سررمایه
 4هاسر که بود  اسر. مالی جهانی)امپریاليزم( مدت

مرالی چرون هيروالیی  ی اوان داشرر، جرز اینکره سررمایه دیگری نمی لاا احليل
های بيگنا  جهران سرایه افکنرد  اسرر و ایرن طرور کره از ظرواهر  انسان بر حيات

 آید، قصد دارد اا نابودی کامل پيش رود. امر برمی
2022 مه 12  

1401 اردیمهشر 22  
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  - https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-

Georg_Maa%C9%3Fen?fbclid=IwAR3X6Zag3PoKRrNJuqrNueV5NVCtt

W3sFBgrvgn0S0wyyVYscRp-9iA0sD4 
4
 http://www.nashr.de/musik/sazemanMelal.mp4   قش مخ ب سبامبس ملل -   
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