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  تمركز بر اصل لنيني تحليل مشخص از وضعيت مشخص
  در اوكراين جنگ ضدفاشيستيماهيت  درك درست ازضرورت  

  مسعود اميدي 

ي هاها و شخصيتجريان. 1اي شدها وارد مرحلة تازهفوريه به داخل اوكراين، جنگ اوكراين با روس 24با ورود نيروهاي روسيه از 
گيري ايدئولوژيك اقدام به تحليل و موضع -طبقاتي و سياسي-هاي اجتماعيبنديبا توجه به جايگاه خود در صف سياسي مختلف

 .در ارتباط با آن كردند

 ...هاي وطني، اصالح طلبان وها و نئوليبرالطلبان، ليبرالتكليف با طيف وسيع نيروهاي وابسته و متمايل به غرب از جمله سلطنت
 خوانند،مي و... نو چپ ،دموكرات چپ خواه،جمهوري ،خواهدموكراسي چپ به را خود كه نيروهايي و پشيمان ايهچپ و همينطور

خلة مدا نوانع تحت ناتو و آمريكا سوي از ليبي كردن ويران از حمايت نيروها، اين همة مشترك وجوه از يكي. است روشن نيز
استقرار دموكراسي در  مداخلة امپرياليستي در ليبي را به عنوان انقالب و در جهتها تالش كردند تا تجاوز و بشردوستانه بود. آن

سيده به جاي رليبي بفهمند و به ديگران معرفي كنند. بر همين اساس كارشان به فرستادن پيام تبريك به مرتجعين به قدرت 
يان چپي است كه ها نيست. بلكه روي سخن، با مدعدهند. سخن اين نوشته با اينها وظيفة خود را انجام ميقذافي نيز رسيد! آن
تر مدافع صلح و دموكراسي داري و ضد امپرياليست و از همه مهملنينيست، سوسياليست انقالبي، ضد سرمايه -خود را ماركسيست

وعي ابهام و ندانند و قادر به ارائة تحليل مشخص، منسجم و درستي از اين جنگ نبوده و و حقوق بشر از يك منظر لنيني مي
 .ديد طيف اين در بايد را كارگري و كمونيست احزاب از بخشي. دهندمي بازتاب خود مواضع در را  گوييتناقض

، اتحادية اروپا مريكااي از اخبار و اطالعات در ارتباط با مداخالت امپرياليسم آهاي خود مجموعهگيريها در موضعاين گونه گرايش
تر كردن حلقة يف و تنگ، حمايت از جنايات و اقدامات نژادپرستانه و ضد روسي حاكمان كيش جنگو ناتو در برافزوختن آت

ها براي ها و فكتداده كنند اما در تحليل اينمحاصرة ناتو بر روسيه و حتي گاه به هدف بالكانيزه كردن كردن روسيه نيز اشاره مي
ناپذير بودن آن توجه به ماهيت ضد فاشيستي جنگ و اجتنابشوند و بييگيري و يافتن جايگاه خود، دچار خطاي مهلك منتيجه

 ،ضعي سانتريستيكنند و از مورا محكوم مي» تجاوز روسيه به اوكراين«از سوي روسيه در دفاع از امنيت خود، به قول خودشان 
الملل، حق ع حقوق بينكوشند تا خود را مدافكنند و ميدر نقد آمريكا، اتحادية اروپا و ناتو رشته كرده بودند، پنبه ميرا هرچه 

)، ونباسد در لوگانسك و دونتسك خلق هايجمهوري نه(  تعيين سرنوشت و حاكميت ملي حاكميت كودتايي و فاشيستي اوكراين
 »ر روسيهاكم بحاليگارشي «ها هم براي توجيه خود، عبارت گيريواژة اين موضع كليد. دهند نشان ...و جنگ مخالف و صلح مدافع

 اين در آن به اختنپرد از است، شده گفته سخن  آيند،هايي كه در ادامه ميها و تحليلاست. از آنجا كه در اين مورد در اطالعيه
تال و انتزاعي سياسي، نانتيماو با درافتادن به يك گرايش س گرفته فاصله پاليتيك رئال از آشكارا نگاه اين. شودمي اجتناب مقدمه
 سازيشبيه با نگاه اين. يابدمي كمونيست عنوان به خود جايگاه تشخيص نتيجه در و الزامات و زميني واقعيات درك از ناتوان خود را 
قالب پرولتري امپرياليستي به ان جنگ تبديل بر مبني آن در لنين گيريموضع و اول جهاني جنگ با اوكراين در جنگ ايكليشه

 .لنينيسم و لنين از نه و دارد امروز جهان واقعيات از درستي درك نه دهدمي نشان، ..و.

 كشف چه كه گويا! نيست سوسياليستي شوروي  استدالل چوبين اين نگاه مبتني بر اين گزاره است كه روسية امروز، اتحاد جماهير
ها در د حاكميت فاشيستيا كه دفاع از يك نبرد ضدفاشيستي (كه با اين همه شواهد روشن در مورگو و كندمي اعالم را بزرگي

                                                            
به ويژه پس از كودتاي معروف به ميدان در اوكراين با حمايت غرب  2014فوريه آغاز نشد بلكه از سال  24اي مسلط، اين جنگ در رغم فضاي رسانهعلي 1

ي سال جاري ميالدي و ورود نيروهاي نظامي روسيه به اوكراين، در حوزه هاي سياسي، فوريه 24يف آغاز شد و تا زمان ها در كين فاشيستو روي كار آمد
 شد الدنب اوكراين دولت از اروپا ياتحاديه و آمريكا يمتحده اياالت مشخص صورت به و غرب هدايت و حمايت با وسيع ابعادي در …نظامي، ژئوپاليتيك و 

هاي ساكن اوكراين در دو جمهوري دونتسك و لوگانسك بر جاي گذاشته بود. از اين رو با قاطعيت هزار كشته از روس 15فوريه نزديك به  24از  قبل و
و ممانعت از عضويت فوريه به داخل خاك اوكراين با اهداف مشخص اعالم شده شامل نازي زدايي از اوكراين  24توان گفت كه ورود نيروهاي روسيه در مي

 از جنگ ماهيت درك براي حقيقت اين به توجه. آن آغاز نه و است جنگ از جديدي يمرحله آغاز واقع در ويژه عمليات عنوان تحت. …ناتو در اوكراين و 
  .است برخوردار بسيار اهميت
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اوكراين منطقاَ ديگر نبايد نيازي به ارائة فكت و دليل براي اثبات آن باشد.) مستلزم وجود يك حاكميت سوسياليستي در روسيه 
است و گويا كه اين نبرد همواره بايد ديرهنگام و زماني كه بخش عظيمي از خاك يك كشور توسط فاشيسم اشغال شد، آغاز شود 

عنوان يك اقدام پيشگيرانه و تدافعي! اين نگاه ناتوان از درك اين حقيقت است كه امروز اگر يك حاكميت سوسياليستي و نه به 
ها تر از اينتوان گفت پيشزد و با اطمينان مينيز در روسيه وجود داشت، براي دفاع از امنيت خود دست به چنين اقدامي مي

هاي جنگ و پيامدهاي مخرب آن و اينكه ها و آوارهه اينجا برسد. اين نگاه با اشاره به كشتهگذاشت كار بكرد و اساساَ نميچنين مي
كند و خود را مدافع آتش بس كارگران و زحمتكشان قربانيان جنگ هستند و مجموعه بديهياتي از اين دست،، جنگ را محكوم مي

ي فاشيسم ناگزير از ورود به آلمان و شكست آن در برلين دهد. گويا كه زماني كه حاكميت شوروي براي نابودو صلح نشان مي
 نافي است، داريسرمايه و نيست سوسياليستي روسيه، امروز حاكميت اينكه و ؛شد، جنگ كشته و آواره و پيامدهاي منفي نداشت

هان بالكانيزه كردن اين كشور اع از امنيت خود در برابر فاشيسم و نئوفاشيسم و غرب و اتحادية اروپا كه خوادف براي  كشور اين حق
يف كه با هاي حاكم بر كيست. اين نگاه قادر به ارائة هيچ آلترناتيو سياسي و غيرنظامي براي مذاكره و توافق با فاشيستاهستند، 

مورد تن رغم وجود شواهد بسيار زياد در اند، نيست و عليحمايت همه جانبة غرب و ناتو در صدد تهديد امنيت ملي روسيه برآمده
فوريه، همچنان چشم خود را بر اين واقعيات  24ندادن جبهه فاشيستي به مذاكره و عدم پايبندي به نتايج توافقات در پيش از 

 تواندمي  كند. اين نگاه توجه ندارد كه تنها يك توازن قواي مادي و سياسي و نظاميبندد و بر راه حل ديپلماتيك اصرار ميمي
 چنانچه و. گردد آن در روسيه امنيت تأمين و فاشيستي ضد اهداف به دستيابي و مذاكره براي مناسب فضاي گيريشكل ضامن
نشان نخواهند داد (كه ندادند)، بلكه  مذاكره براي تمايلي تنها نه هاآن كند، ديكته هافاشيست اين بر را خود اقتدار نتواند روسيه

 .اي پيشبرد اهداف ويرانگرانة خود به كار خواهند گرفتاي خود را برهمة توان نظامي و سياسي و رسانه

 در از لنينيسم  هاي سوسيال دموكراتيك و راست و بورژوايي و فاصله گرفتنگيري گرايششايد بايد ريشة اين انحراف را در شكل
 .كنندايي ديد كه آن را ترويج و تبليغ مينيروه

سازي از جنگ جهاني اول، جنگ را نيز جنگي امپرياليستي ي دانسته و با كليشهها كه روسيه را كشوري امپرياليستدر پاسخ به آن
كنند، نياز به استدالل زيادي نيست. از يك سو به داليل فراوان، امپرياليستي دانستن روسيه براي تقسيم مجدد جهان معرفي مي

پردازد و از سوي به آن مي 2مجموعهاز مقاالت اين به نوعي تقليل مفهوم لنيني و علمي و امروزي مفهوم امپرياليسم است كه يكي 
شود چشم بر برآمد فاشيسم و نئوفاشيسم در ديگر با فرض (نادرست) امپرياليست بودن روسيه، بازهم به صورت منطقي نمي

حاد شوروي و اوكراين بست. ضمن اينكه مگر انگليس و فرانسه هم امپرياليست نبودند كه در جنگ جهاني دوم سرانجام در كنار ات
سازي هم از نظر روش دهد، اما اين كليشهدر برابر فاشيسم قرار گرفتند؟ با اينكه اين نگاه هم عنصري از حقيقت را بازتاب مي

هاي سياسي و اجتماعي را بايد در اصل شناختي، شيوة درستي براي تحليل موضوع نيست. كليد نگاه لنيني به اينگونه پديده
تحليل مشخص از وضعيت مشخص جستجو كرد. از اين منظر براي تحليل درست جنگ در اوكراين و فارغ از ديالكتيكي و لنيني 

 :داري، بايد محورهاي مهم زير را مورد توجه قرار داديا سرمايه حاكم استشوروي و سوسياليستي  نظام ،اينكه در روسيه

 ها در جنگ جهاني دومآنها در اوكراين و نقش جنايتكارانة هاي تاريخي فاشيستزمينه -

 ها در اوكراين با حمايت وسيع آمريكا، اتحادية اروپا و ناتوفاشيست 2014كودتاي سال  -

ضييقات فراوان بر دپرستانه و ضد روس حاكميت اوكراين پس از كودتا كه با اعمال تاكارنامة ضد دموكراتيك، فاشيستي و نژ -
 .فوريه همراه بود 24ها قبل از نفر از آن هزار 15جمعيت روس زبان و كشتار نزديك به 

 2و  1هاي مينسك عدم پايبندي دولت اوكراين به توافقنامه -
 هاي ژئوپاليتيك (جغرافياي سياسي) و ژئواكونوميك (جغرافياي اقتصادي) منطقة اوراسيازمينه -

نابع آن و نيز مي خروج از بحران و غارت نياز امپرياليسم براي تسلط بر مناطق جديدي از جهان يعني روسية پهناور برا -
 تسلط بر بازار مصرف آن

                                                            
  ترجمه پيرامون وقايع اخير اوكراين قرار خواهد گرفت.اين مقاله، عالوه بر استفادة مستقل از آن، بعنوان مدخلي بر يك مجموعه تأليف و  2
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 .تواند امنيت و صلح جهاني را با مخاطرة جدي مواجه كندواقعيت قدرت نظامي روسيه و اينكه تهديد امنيت آن مي -

 فوريه 24عام قبل از هزار نفر نيروهاي نظامي اوكراين در مرز دونباس براي حمله و راه اندازي يك قتل  125آرايش جنگي  -

 فرامليتي سرماية و هادولت –برآمد فاشيسم و نئوفاشيسم به عنوان نمايندة سياسي شركت  -

 ، اتحادية اروپا و ناتو براي بالكانيزه كردن روسيهبرنامة امپرياليسم آمريكا -

 آمريكا امپرياليسم مقاومت و يرامونيپ نيمه و پيراموني كشورهاي براي  گرايي در جهان امروزضرورت و اهميت چند جانبه -
 آن برابر در

 مدافع تواندنمي ناتو و اروپا اتحادية و آمريكا امپرياليسم اينكه و جهان سطح در  بندي نيروهاي مدافع جنگ و صلحصف -
 .ح صلحاصطالورها و صلح و امنيت در جهان باشد و طنز تلخ حمايت ناتو و امپرياليسم و صهيونيسم از بهكش استقالل

 هاي بورژوازي حاكم روس و ناسيوناليسم روس با غربچالش -

 تغيير و تحوالت اجتماعي و سياسي در جامعة روسيه و بازتاب آن در سطح حاكميت سياسي اين كشور -

 هاي جديدهاي بزرگ با توجه به قدرت تخريبي تسليحات امروز با فناوريابعاد وحشتناك پيامدهاي جنگ -

 ها آزمايشگاه جنگ بيولوژيك آمريكا در خاك اوكراين و پشت ديوار روسيهوحشتناك دهپيامدهاي  -

 اي در فريب اذهان عموميقدرت وحشتناك امپرياليسم رسانه -

افتادن تشت رسوايي ليبرال دموكراسي و آشكار شدن آن روي سكة فاشيستي پنهان شده در پشت شعارهاي ليبراليسم و  -
 اوكراين جنگ با ارتباط در امپرياليستي و بورژواييدموكراسي و حقوق بشر 

توان به اين موارد بازهم افزود. مبارزة طبقاتي و همبستگي انترناسيوناليستي و مبارزه براي صلح و دموكراسي و حقوق شك ميبي
 اساس اين بر. دهندمي تشكيل را آن وجوه موارد اين  كه گذردمي منشوري از   …بشر و حق تعيين سرنوشت و حاكميت ملي و 

 و علمي تحليل از برخاسته نتواند اگر. … و المللبين حقوق ضوابط و امنيت و صلح از دفاع در عباراتي وها واژه ايكليشه تكرار
، هاگيريها، جهت تحوالت، احتمال چيرگي هر يك از جهتظر گرفتن تأثير متقابل آنن در با شده ذكر موارد  سيستماتيك

 پيچيدگي فروكاستن به عمل در باشد، سيستمي پويش بستر يك در …، توازن قواي عمال موجود و احتمالي هر روندپيامدهاي 
) امپرياليسم و ناتو از يك سو و به اصطالح مقابل در هابرخي تصور به يا( بين در جايي جستجوي به آن ابعاد و  موضوع

 انترناسيوناليستي وظيفة از درك توانايي فاقد رويكردي چنين كه است طبيعي. انجامدمي ديگر سوي از روس حاكم   اليگارشي
 و زندگي حق از دفاع در دونباسهاي كمونيست كنار در  خود جاي دادن و دونباس زحمتكشان و كارگران از دفاع در خود

پرياليست آن از همين كشورهاي يف و مدافعان امهاي حاكم بر كيها در برابر فاشيستبرخورداري از حقوق اجتماعي و سياسي آن
 به حق ژستي با كه رويكرد اين مدافعان هايتوصيه به دادنتن نتيجة. است …به اصطالح متمدن و ليبرال دموكراسي و 

 : كنند، اين است كهنظامي در اوكراين را محكوم مي ويژة عمليات به روسيه اقدام  جانب،

تر شدن كمربند ناتو به دور روسيه وجود داشت. كه شواهد خاطرة تنگكارهاي ديپلماتيك براي دفع فاشيسم و مراه - 1
هاي حاكم بر اوكراين و هاي روسيه در اين زمينه با مقاومت فاشيستكنند و تمام تالشفراوان به هيچ وجه آن را تأييد نمي

 هاده كشف آيا ؟دهند نشان هم را واقعي كنند، آيا قادرند راه ديپلماتيكها كه محكوم ميمدافعان غربي آن مواجه شد. آن
 چه بايد هاكمونيست كند؟نمي كفايت نظامي اقدام اين بودن درست و بودن عادالنه براي  تنهايي به بيولوژيك جنگ مركز
 وسيه مثل يوگسالوي تكه پاره شود و بعداً آن را محكوم كنند يا از اقدام نظامي و بازدارندة روسيه درر تا كنند نظاره كنند،

 اين ارتباط حمايت كنند؟

 در جنگيدن براي ماندن منتظر يعني روسيه نظامي اقدام عدم آلترناتيو …گويا پيامدهاي نظامي، سياسي، اجتماعي و  - 2
 و بهتر توانستمي  هاي امپرياليستي قرار داشت،ترديد در برنامهمپرياليسم و ناتو كه بيا  برابر در كشور اين مرزهاي داخل

 چون كشورهايي از بسيار تجارب به نگاهي و گذشت يوگسالوي بر آنچه به توجه اندكي. باشد جاري جنگ از كمتر واقع در
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دهد كه اين تصور هم گرفتند، به روشني نشان مي قرار امپرياليستي تهاجم مورد كه  … و سوريه، افغانستان عراق، ليبي،
ت، نه عراق است، نه افغانستان و سوريه و نه حتي يوگسالوي! خيال باطلي بيش نيست. با اين تفاوت كه روسيه نه ليبي اس

هاي غرب و آمريكا گراطبيعي است كه براي دفاع از امنيت خود به هر اقدامي ممكن است متوسل شود. اين را خيلي از راست
نينيسم، قادر به هم مورد توجه قرار مي دهند. اما جاي تعجب و تأسف است كه هنوز اين دسته از مدعيان ماركسيسم و ل

 .گويندمي سخن …درك اين موضوع نيستند و همچنان در عالم انتزاع از راه حل ديپلماتيك و صلح و 

گرايي تقليل دهند و سپس ها مايلند اول بحث را به اين دوگانهموضوع، فراتر از دوگانة امپرياليسم و ضدامپرياليسم است كه برخي
تر از فاشيسم و نئوفاشيسم است. از نقطه نظر منافع كارگران و زحمتكشان، هيچ چيز ارجح آن را به نقد بكشند. موضوع، برآمد

تواند بسيار گسترده باشد و بخشي از بورژوازي منسوب نابود كردن فاشيسم نيست. و اينكه دامنة مخالفان فاشيسم هم مي
 تمركز آن بر و مطرح روسيه بر را هااوليگارش حاكميت هك سانتريستي نگاهي. دربرگيرد نيز  را روسيه حاكميت در هااليگارش  به

يم غيرمستق صورت به است، اوكراين در ضدفاشيستي نبرد از حمايت بجز ديگري انتخاب دنبال به دليل همين به و كرده
است. اين نگاه، كنندة آن است كه گويا حاكميت در آمريكا و ساير كشورهاي امپرياليستي، دموكراتيك و غير اوليگارشيك تداعي

هاي امپرياليستي براي بالكانيزه كردن روسيه را به هاي اجتماعي و تاريخي، ژئوپاليتيك منطقه و استراتژياهميت و نقش زمينه
دهد. در ادامه به بحث اوليگارشي و درك درست از آن و اينكه حاكميت كنوني روسيه چه نسبتي با درستي مورد توجه قرار نمي

د، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه درك روشني از اين عبارت نيز در ذهن استفاده كنندگان اين مفهوم دار
هاي مادي و اقتصاد هاي جريان اصلي در ارتباط با زمينهاي مفهوم اوليگارشي روسيه از رسانهاز آن وجود ندارد. تكرار كليشه

 .است فريبنده و نارسا بسيار اوكراين در  سياسي جنگ

بايد بر اين نكته تأكيد شود كه تحليل مشخص از وضعيت مشخص، يعني بررسي علمي يك پديده بر اساس پويش تاريخي آن، 
نفعان متعدد، هاي مطرح براي ذيماهيت نيروهاي درگير در آن، شناسايي گرايش مسلط بر آن و جهت تاريخي آن، اهداف و انگيزه

 … اي توازن قواي جهاني كار و سرمايه، صلح و جنگ، وپيامدهاي پيروزي هر يك بر

سازي، ضد دهد. نبردهاي صنفي، اجتماعي، دموكراتيك، محيط زيستي، ضد جهانيهاي گسترده روي مينبرد با سرمايه در عرصه
تصادي و سياسي براندازانه الملل، مقابله با مداخالت اقگرايي، بازدارندگي امپرياليسم از زير پاگذاشتن موازين حقوق بينيك جانبه

اي هاي كشتار جمعي اعم از هستهها، نبرد با فاشيسم (نئوفاشيسم)، نبرد با گسترش سالحدر نقاط مختلف جهان از جمله تحريم
 و اهبرنامه اهداف، با نبرد بازرگاني، و اقتصادي هايتحميل با نبرد اي،رسانه امپرياليسم با نبرد، …  و بيولوژيك و شيميايي و

ها در واقع به ي سياسي جهان و تجزيه كشورها (بالكانيزاسيون)، همة اين حوزهجغرافيا تغيير براي امپرياليستي هاياستراتژي
 .عنوان بستر عملكرد تضاد كار و سرمايه هستند

هاي نبرد كار و حوزه توانهايي از نبرد كار و سرمايه در سطح جهاني هستند. نميها، جلوههاي موجود در اين حوزههمة چالش
داران گرايانه فقط در فضاي محدود كارخانه، شركت و مدرسه و دانشگاه و خيابان، بين مردم با سرمايهسرمايه را در رويكردي تقليل

 ها جستجو كرد. اين درك بسيار ابتدايي است و نسبتي با نگاه ماركسيستي و لنينيستي به مبارزة طبقاتيهاي مدافع آنو حاكميت
 و نيز دموكراتيك ندارد.

گذرد و تعيين جايگاه خود، مستلزم توانايي نظري و سياسي جهت شناخت فاشيسم و نئوفاشيسم درك درست آنچه در اوكراين مي
 شناخت به قادر كه هاآنها و اهداف امپرياليستي براي بالكانيزه كردن روسيه است. است و در عين حال مستلزم شناخت برنامه

 .نيستند هم اوكراين در ضدفاشيستي نبرد ماهيت درك به قادر  يستند،نها دولت-شركت حاكميت شرايط در روندها اين درست

اين شما بوديد  !خير :پاسخ خيلي ساده است گويند اين حمله (عمليات ويژة روسيه) به تقويت ناتو و فاشيسم انجاميده است.مي
بينيد. پيامد اين اقدام يعني عمليات د و اينك با عيان شدن آن اين اقدامات را ميكه چشم بر فاشيسم و اقدامات ناتو بسته بودي

شك بدتر از بالكانيزه شدن روسيه نخواهد بود. مگر اينكه ويژة روسيه در اوكراين با اهداف مشخص اعالم شدة آن، هر چه باشد، بي
اي امپرياليستي و علي رغم تمام شواهدي كه هر روز بيش از هصدا با رسانهاين دسته از مدعيان ماركسيسم لنينيسم بخواهند هم

 .هاي امپرياليستي در ارتباط با روسيه را غير واقعي بدانندشود، اين مخاطرات كامالً واقعي و اهداف و برنامهپيش آشكار مي
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ياسي و است. شجاعت سيك ماه و نيم پس از مرحلة جديد اين جنگ در اوكراين، بسياري از حقايق بيش از پيش روشن شده 
اي غيرمسئوالنه و نكردند و به گونه كها كه ماهيت اين جنگ ضدفاشيستي را از ابتدا درست درطلبد كه آناخالقي مي

 ضدفاشيستي بردن به و كنند انتقاد خود از صراحت با  كارانه تالش كردند تا موضعي بين فاشيسم و ضدفاشيسم بگيرند،محافظه
شيسم است، در اين نبرد بانه را رها كرده و از صلح واقعي كه مستلزم سركوب فاطلصلح سانتيمانتاليستي اطوارهاي و ادا و بپيوندند

 .ضدفاشيستي حمايت كنند

م در قالب ي است و فاشيسشفاشيسم متعلق به گذشته و تاريخ نيست و بايگاني نشده است. ليبرال دموكراسي در حال فروپا
يبرال و هاست طيف وسيعي از نيروهاي لين را الزم نيست كسي كمونيست باشد تا بفهمد. مدتنئوفاشيسم بازگشته است. ا

هاي آكادميك هشدار هاي غرب نيز در ارتباط با برآمد نئوفاشيسم با شواهد گسترده و پژوهشپژوهشگران آكادميك در دانشگاه
ول به موضوع نگاه اي با فضاي ذهني جنگ جهاني اا و كليشهدهند. اينكه برخي به نام چپ هنوز با رويكردي غيرعلمي، غير پويمي
  كنند، آيا نشان از عقب ماندن از قافله و تاريخ نيست؟مي

اد كه بر پايگاه داري ارائه دفاشيسم در قرن بيستم تصويري از چهرة بسيار ويرانگر، ضد انساني و وحشتناك از سيستم سرمايه
هاي اقتصادي ختها ميليون كشته برجاي گذاشت، شمار عظيم آوارگان، تخريب زيرسايسم دهطبقاتي بورژوازي ملي متكي بود. فاش

 واقع در فاشيسم و است داريسرمايه ضدانساني سسيستم ذات در جنگ. بود وحشتناك و گسترده بسيار بسيار …و اجتماعي و 
ياسي نشان از سفلسفه  حوزة در آكادميك هايژوهشپ با همراه فراوان بسيار شواهد. گذاشت نمايش به را نظام اين عريان چهرة

هايي كه با فاشيسم قرن داري به جنگ و فاشيسم دارد. فاشيسم امروز به دليل تفاوترويكرد گسترده و بيشتر سيستم سرمايه
رژوازي ملي به بورژوازي وترين موارد اين تفاوت به تغيير پايگاه اجتماعي آن از بشود. از مهمبيستم دارد، به نئوفاشيسم شناخته مي

با تخريب و  گردد. بر اساس شواهد فراوان، برآمد نئوفاشيسم حتي در كشورهاي غربيدولتي برمي -فرامليتي و حاكميت شركت
 .نابودي و فرسايش نهادهاي دموكراتيك همراه است

امعة مدني، قدرت سياسي گانة نيروهاي راست افراطي، اقتدارگرا و نئوفاشيست در جدولت پليسي جهاني شامل سه«
نظامي و صنعتي  -هاي امنيتيباز، مجتمعويژه سرماية مالي سفتههاي فرامليتي، بهارتجاعي در دولت و سرماية شركت

با تكنولوژي باال يا ديجيتال وابسته و  خود به سرماية ها به نوبةآن و صنايع استخراجي است كه هر سه
 .3»اندآميختهدرهم
ممتاز نيز از جمله  هايي از طبقة كارگر سفيد پوست وويژه از بخشكوشد تا عالوه بر اقشار مياني جامعه، بهمليتي ميسرماية فرا

 .كندبرداريعنوان پايگاه اجتماعي خود بهرهدر كشوري مثل آمريكا به

ويژه پس از كودتاي هد فراوان بهترين شكل و با شوااز اين رو فاشيسم متعلق به گذشته نيست بلكه بازگشته است و به عريان
 ضد راسيسم ودسا،ا كارگري اتحادية در  ها كارگردر دونباس، زنده زنده سوزاندن ده تبارهزار روس 15در اوكراين با قتل  2014
ندة يد فزايهدت و اوكراين به ناتو پاي كردن باز و … و مينسك هايتوافقنامه با ارتباط در عهدشكني ستيزي، كمونيسم روس،

وكراين است كه بايد ترين حقيقت مربوط به ااروپا و ناتو بازگشته است. اين مهمامنيت روسيه با حمايت گستردة آمريكا، اتحادية
 .براي تحليل جنگ اوكراين مورد توجه قرار گيرد

 داده ا ازدسترود حاكم اجماع خ شود، مربوط است. اگر طبقةناميده مي "بحران هژموني"بحران كنوني... به آنچه كه «
كند، اين دقيقاً يعني باشد، تنها نيروي زور را اعمال "مسلط"نبوده بلكه تنها  "رهبر"هاست كه باشد، يعني ديگر مدت

اشتند، اعتقاد ندارند اند و ديگر به آنچه قبالً به آن اعتقاد دشده هاي سنتي خود جداهاي عظيم از ايدئولوژياينكه توده
 متولد تواندنمي جديد مسير و است مرگ درحال قديمي شيوة كه افتدمياتفاق  واقعيت اين در يقاًدق بحران …و 

 »شوندظاهرمي باروحشت هاينشانه از مختلفي انواع فترت دورة اين در شود،
 )275-6؛ 1973(گرامشي؛  

                                                            
  »از نئوليبراليسم به سوي نئوفاشيسم -فروپاشي ليبرال دموكراسي«نقل از كتاب در دست انتشار  3
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داري است، خ ويژه به بحران سرمايهيكم، پاسوفاشيسم، چه در شكل قرن بيستم و چه در نوع نئوفاشيسم قرن بيست«
داري جهاني با يك آغاز شد. سرمايه 2008و بحراني كه با فروپاشي مالي سال  1930هاي دهة همانند بحران سال

حد و يك بعد سياسي ازمهارِ ناشي از انباشت بيشيك بعد ساختاري غيرقابل بحران اساسي مواجه است كه دربرگيرندة
داري شدن به يك بحرانِ عمومي در حاكميت سيستم سرمايهنزديك ا هژموني است كه درحالناشي از مشروعيت ي

 رمايهس نجات براي طرحي: ماندميويكم هم، همان چيزي كه بود، باقياست. ويژگي طبقاتي فاشيسم در قرن بيست
توجهي صورت قابلدر اين عصر، به آن بحرانِ و جهاني داريسرمايه اين خاص تاريخي ويژگي اما .ساختاري بحران اين از

 در جهان سرتاسر در داريسرمايه عمدة هايبخش شدنفرامليتي ،…متفاوت از چيزي است كه در قرن گذشته بود 
 ياسيس تضادهاي از ايمجموعه امر اين كه گيردميصورت ملت -دولت بر مبتني سياسي اقتدار سيستم يك چارچوب

يكم ون بيستها ناتوان بوده و به ما در درك فاشيسمِ قرند كه سيستم در مديريت آنكمي ايجاد را ايدئولوژيكي و
 .رساندميياري

هاي فرامليتي با قدرت سياسي ارتجاعي در دولت و نيروهاي ويكم، مثلثي از سرمايهفاشيسم قرن بيست در هستة …
حال حاضر براي هر نوع و در -رن بيستميك شرط ضروري براي فاشيسم ق .مدني وجوددارد نئوفاشيست در جامعة
ها با قدرت مدني و در برخي موارد ائتالف آن هاي فاشيستي در جامعةويكم، گسترش جنبشفاشيسم قرن بيست

پايدار يا هژمونيكي بدون  مدني و سياسي يك كليت واحد است، هيچ پروژة جامعة. 4سياسي ارتجاعي در دولت است
 .باشد داشته تواند در جامعه وجودارتباط بين اين دو نمي

روپا، اياالت ارا كه در  21داري جهاني و تمايالت فاشيستي قرن خواهم ارتباط ميان بحران سرمايهدر اين مقاله مي
دهم. قرار متحده، آمريكاي التين و ساير جاها مشهود است و همچنين ظهور يك دولت پليسي جهاني را مورد بررسي

رتجاعي در اهاي فرامليتي با قدرت سياسي ويكم، مثلثي از سرمايهفاشيسم قرن بيست كه در هستةتأكيد خواهم كرد 
 .مدني وجوددارد دولت و نيروهاي نئوفاشيست در جامعة

داري است. ترامپيسم در اياالت متحده، يكم، پاسخي ويژه به بحران سرمايهوفاشيسم، چه در اشكال قرن بيستم يا بيست
هاي نئوفاشيست و اقتدارگرا در انگلستان، بولسوناريسم در برزيل، افزايش نفوذ فزايندة احزاب و جنبشبرگزيت در 

  5».داري جهاني استهاي راست افراطي به بحران سرمايهپاسخ دهندةسراسر جهان، نشان
 ست. صلح،اري مصائب ديگر اها و بسيترديد جنگ، مصيبت و بالست. پيامد آن، مرگ، آوارگي، تخريب و نابودي زيرساختبي

همراهند. از اين رو  بخش و ناعادالنه، با پيامدهاي ويرانگرها اعم از عادالنه و رهاييزندگي است، اميد است و بقاست. همة جنگ
تند ها هسرا كه آنهاي وسيع مردم است. چهمواره پايان جنگ و برقراري صلح، اميد و آرزوي كارگران و زحمتكشان و اساساً توده

ها هستند كه از شوند، آنشوند، اسير ميها در جنگ مجروح و كشته ميكنند. فرزندان آنكه بيشترين مصائب جنگ را تحمل مي
 رود.مي برباد شان نيست و هست موارد بسياري در …شوند و خانه و كاشانة خود آواره مي

ترين حلقة يل جنگ امپرياليستي به انقالب پرولتري در ضعيف، شعار تبد، لنين در شرايط جنگدر حالي كه در جنگ جهاني اول
زنجيرة امپرياليستي را مطرح كرد و انقالب اكتبر را در شرايط جنگ رهبري كرد و به پيروزي رساند، شرايط در جنگ جهاني دوم 

فاشيستي را فراهم  در نبرد ضد اي از نيروهاي متنوع اجتماعي و سياسياساساً متفاوت بود و پديدة فاشيسم زمينة اتحاد مجموعه
اي از شرايط از جمله توازن قواي اجتماعي (طبقاتي) و سياسي در كشورهاي درگير جنگ كرد. اين وضعيت، تحت تأثير مجموعه

ها با هر جنگ، تابعي است با جنگ وجود ندارد و برخورد كمونيست هاكمونيست برخورد براي ايكليشه هيچ بنابراين  شكل گرفت.
هايي ها از آن جنگ. اينكه كدام نيروهاي اجتماعي و سياسي در دو سوي جنگ قرار دارند، چه اهداف و انگيزهتحليل مشخص آن از

ها از طريق هايي كه به دليل به بن بست رسيدن، زمينة ادامة آن سياستكنند، پيشينه و تاريخچه سياسترا در جنگ دنبال مي
                                                            

  .اين دقيقاْ همان روندي است كه بر اساس شواهر فراوان در اوكراين با حمايت اياالت متحدة آمريكا، اتحاديه اروپا طي شده است 4
 »از نئوليبراليسم به سوي نئوفاشيسم -فروپاشي ليبرال دموكراسي«نقل از كتاب در دست انتشار  5
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هاي دستيابي به صلح پايدار و پايان جنگ كدام است، چه سناريوهايي را براي پايان يافتن مينهجنگ را فراهم كرد، چگونه است، ز
انداز ديد، پيروزي يا شكست هر يك از طرفين جنگ با چه پيامدهايي براي كارگران و زحمتكشان دو طرف توان در چشمجنگ مي

صورت واقعي به آلترناتيوهاي ديگر از جمله مذاكرات ديپلماتيك توان به و ساير مردم جهان ممكن است همراه باشد، تا چه حد مي
المللي، تأثير جنگ بر توازن قواي بين ،انداز پيامدهاي هر يك از آلترناتيوها به جاي جنگ چيستچشم ،به جاي جنگ اميد بست

تماعي مانند حقوق اساسي، حقوق هاي اجتأثير جنگ در دستيابي به آزادي، عدالت اجتماعي، استقالل و دموكراسي و ساير ارزش
 و صلح بر جنگ احتمالي پيامدهاي بارة در باشد، تواندمي چه قطبي تك نظام جاي به گراييچندجانبه نظام ايجاد و …بشر و 
 نظري چه…هاي جهاني در ارتباط با طرفين جنگ و هاي آن، صف آرائيهزينه با مقايسه در جنگ دستاوردهاي جهاني، امنيت
  داريم؟

 ،…هيچ وجه به اين سادگي نيست كه چون جنگ با پيامدهاي منفي از جمله كشتار زحمتكشان مواجه است و بنابراين مسئله به
، گاه ممكن است يك جنگ، ناعادالنه مشخص وضعيت از مشخص تحليل اساس بر بلكه كرد. محكوم را جنگ همواره بايد پس

كن است جنگ عادالنه ارزيابي شود و با يكي از طرفين جنگ اتحاد عمل صورت ارزيابي شود و شركت در آن تحريم شود، گاه مم
ها گيرد، گاه ممكن است هيچ يك از طرفين را شايستة همراهي ندانسته و به دنبال ايجاد صداي سوم و خط مستقل در برابر آن

دادن به يك آلترناتيو واقعي در همان بازة اي شكلگيري، برخورداري از توان بالفعل يا بالقوه بربرآمد كه البته پيش نياز اين موضع
 .زماني جنگ است

ها و شواهد گواه آنند كه اي از دادهعمليات ويژة نظامي روسيه در اوكراين نيز از اين قاعدة كلي مستثني نيست. مجموعة گسترده
ها و ناتو در سال ها و فاشيسترياليستجانبة امپحاكميت كودتايي و غيرقانوني اوكراين كه با حمايت و همكاري وسيع و همه

 زنده زنده با گذشته هايسال در آن داخلي كارنامة  در اين كشور به قدرت رسيد، يك نيروي مرتجع و فاشيستي است. 2014
ند، همراه تحاديه كارگري اودسا كه با تاييد اوباما هم مبني بر اينكه رژيم اوكراين حق دارد از خود دفاع كا در كارگران سوزاندن

 ديگر، احزاب از بسياري و اوكراين كمونيست حزب فعاليت ممنوعيت روسي، زبان كردن ممنوع ضدروس، نژادپرستي ترويج  شد،
 125هاي خودمختار دونتسك و لوگانسك، آماده كردن هزار نفر در جمهوري 15 كشتار مينسك، هاينامه موافقت به پايبندي عدم

ها پيش از آغاز عمليات ويژة روسيه، پيگيري ها در اين جمهوريي دونباس براي حمله و كشتار روسهزار نيروي نظامي در نزديك
كند، داند كه اين موضوع تا چه حد براي روسيه تهديد و ناامني ايجاد ميمكرر درخواست عضويت در ناتو با اينكه به خوبي مي

هاي بيولوژيك و جنگ بيولوژيك عليه روسيه (و گاه براي ساخت سالحها آزمايشانداختن دههمكاري گسترده با آمريكا براي راه
اري با غرب براي همك اروپا، اتحادية و آمريكا حمايت و تحريك با مسئله ديپلماتيك حل و گفتگو هايراه همة بستن، )…چين و 

 اعالم پيرو روسيه كردن الكانيزهب براي سازي بستر   تر كردن كمربند نظامي عليه روسيه و درخواست عضويت در ناتو جهتتنگ
 آوريجمع ،»باشد كشور يك كه است آن از بزرگتر روسيه« اينكه بر مبني آمريكا متحدة اياالت اسبق خارجة وزير آلبرايت مادلين

 از ايگسترده مجموعة جمله از …ها توسط اياالت متحده و از نقاط مختلف جهان و تأمين و تسليح و آموزش آن هافاشيست
 راهگشا تواندمي اوكراين در جنگ ماهيت درك جهت علمي، بررسي به پايبند و بيني واقع مدعي ناظر هر براي كه است هاييفكت
كراين يعني محكوم كردن اقدام تدافعي روسيه در برابر امپرياليسم آمريكا، اتحادية او در روسيه ويژة عمليات كردن محكوم. باشد

ها براي ادامة جنايت و پيشبرد اهداف ويرانگرانة امپرياليستي در اكم بر اوكراين و بازگذاشتن دست آنهاي حاروپا، ناتو و فاشيست
 سخنكنند، هر اندازه هم كه در نقد امپرياليسم و ناتو ها كه روسيه را محكوم ميراستاي بالكانيزه كردن روسيه! به همين دليل آن

 پايان و صلح به كمكي تنها نه پسندد،مي را آن فاشيسم و امپرياليسم كه كنندمي را كاري همان عمل ميدان در كه آنجا از بگويند،
ند نيروهاي امپرياليسم و فاشيسم و تداوم و گسترش خوشاي ايگونه به خود نادرست گيريموضع با بلكه كنندنمي جنگ يافتن

  !كنندجنگ و به تعويق افتادن صلح واقعي عمل مي
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  »است؟ امپرياليست روسيه آيا« يمقاله يباره رد
  مسعود اميدي 

صد لنين  -1 سم پيش سال يك صارات ايجاد و سرمايه و توليد تمركز -1 ويژگي پنج با را  امپريالي  با بانكي سرمايه ادغام -2 انح
شي يك ايجاد و صنعتي سرمايه ساس بر مالي اليگار  يريگ شكل -4 كاالها صدور وراي سرمايه صدور -3 »مالي سرمايه« ا

 سرمايه هايقدرت ترينبزرگ بين جهان، كل ايمنطقه تقسيم -5 آنها بين جهان تقسيم و المللي بين داريسرمايه انحصارهاي
  .نمود تعريف جهان در داري

ستثمار كار سازو و جهاني داري سرمايه سيستم در مهمي تغييرات گذشته سال يكصد طي  روي جهان سطح در داري سرمايه ا
 اقتصاد حوزه در متعددي صاحبنظران گيرند قرار توجه مورد امپرياليسم مفهوم از امروزي هاي تحليل در است الزم هك است داده

 امين سمير و باران پل و سوئيزي پل تا گرفته لنين و بوخارين و لوكزامبورگ رزا و كائوتسكي از  امپرياليسم با ارتباط در سياسي
 تعريف و. اند داده قرار بررسي مورد را امپرياليسم مفهوم متفاوتي زواياي از ديگر بسياري...و مزاروش و والرشتاين و مگداف هري و

ساني سم از يك شده ارائه آنها سوي از امپريالي ست ن ست ممكن آن مختلف هاي بخش كه ويژگيهايي. ا  هاي دوران و شرايط در ا
 در شده مطرح ويژگيهاي ترين مهم از فهرستي بتوان شايد. اند داشته بيشتري مصداق مختلف كشورهاي با ارتباط در و مختلف
  :   برشمرد زير قالب در آنها همه بين از را امپرياليسم با ارتباط

 صدور  تداوم در سرمايه صدور ، مالي سرمايه گيري شكل و بانكي و صنعتي سرمايه ادغام انحصارات، گيري شكل و توليد تمركز
 مهاجرت ارزان، اوليه مواد تامين براي رقابت ارزي، جنگ بازارها، سر بر رقابت ، جهاني كار تقسيم تكنولوژي، صدور و انحصار كاال،
 بازارها مالي كنترل ، اقتصادي منافع تامين جهت در نظامي مداخالت و طلبي توسعه ارزان، كار نيروي جستجوي در سرمايه آزاد
  .افزود فهرست اين به توان مي ترديد بدون البته....و ارتباطات بويژه و ها فناوري انحصار جهان، سطح در

ستهاي تحليل و ارزيابي در سم لنيني تعريفي به توان نمي امروز امپريالي ست الزم و. ماند محدود امپريالي  به  كالن نگاه يك در ا
 به تامين زنجيره مديريت ، سازي جهاني ها، دولت–شركت گيري شكل چون مفاهيمي. نمود توجه نيز گرديد اشاره كه مفاهيمي

ستم پراكنده اجزاء تمركز جهت نيرومند مديريتي ابزار يك عنوان شورهاي ساختاري ادغام جهان، سطح در توليدي هاي سي  ك
ستم در پيراموني  المللي بين صندوق جهاني، تجارت سازمان مانند المللي بين مالي نهادهاي پيدايش ، داري سرمايه جهاني سي

 نام به اي واژه مفهوم با ارتباط در نيز....و تكنولوژي بر انحصــار و رايت كپي اطالعاتي، داري ســرمايه دايشپي جهاني، بانگ و پول
 جدا توان نمي  را امروز جهان در امپرياليسم واژه مفهوم. هستند زيادي اهميت داراي كنيم، مي زندگي كه دوراني در امپرياليسم

ست مجموعه از  مدافعان و جهان بر حاكم المللي بين مالي نهادهاي سوي از اخير دهه سه يط جهان بر شده تحميل هاي سيا
 هاي حوزه در المللي بين مناسبات پيچيدگي به توجه با كه است آن حقيقت. داد قرار بررسي مورد نئوليبراليسم عنوان تحت آنها

 ويژگيها از فهرستي استخراج و گرديده رخوردارب توجهي قابل  ديالكتيكي پيچيدگي از نيز امپرياليسم مفهوم ، سياسي و اقتصادي
 به امپرياليست عنوان انتساب و المللي بين مناسبات پيچيده فضاي در كشور بهمان يا فالن در آنها وجود عدم يا وجود بررسي و

 داري سرمايه قدرتمند هاي دولت از برخي امروز جهان در اينكه با. است بسياري هاي فكت و عميق مطالعات نيازمند كشور يك
ــترين كه را ــت توان مي برند، مي جهان بر مالي نهادهاي حاكميت از را منافع بيش ــلطه رابطه اما ناميد، امپرياليس  از تابعيت و س

 آن مختلف اجزاء كه) Supply Chain Management( تامين زنجيره كل در چيز هر از بيش و گرديده برخوردار پيچيدگي
 فرآيند و يافته تجلي  جهاني هماهنگ و يكپارچه ســيســتم يك قالب در و جهاني كار تقســيم يك در و گوناگون كشــورهاي در

 به. است امروز جهان در امپرياليسم مفهوم اساسي جوهره و  يافته تجلي كنند، مي پذير امكان را مركز به پيرامون از ارزش انتقال
سي ديگر عبارت شنا سم پديدار  ارتباط چگونگي بر توجه و تمركز از ناگزير تاثير ديالكتيكي كرديروي در امروز جهان در  امپريالي
  .كشورهاست بين... و فرهنگي و نظامي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، هاي جنبه متقابل تاثير و تابعيت و سلطه تيپيك
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ستر بالمي جان قول به سي پارامترهاي.....»  "فا سا سم ا سي همچنان« امپريالي سا سيپديدار»  چند هر اند ا سم شنا «   امپريالي
 امپرياليسم مفهوم شناخت در كه رسد مي نظر به گذرد، مي سال يكصد مورد اين در بوخارين نظر از اينكه با ". است كرده تغيير

 متوسط بطور كه دوراني در بويژه پيراموني كشورهاي در  باال نرخ با انحصاري مازاد سود جستجوي مورد در او نظر به كه دارد جا
 نيروي هزينه را توسعه حال در كشورهاي در شده توليد مليتي چند شركتهاي برند محصوالت فروش بهاي از صد در  2 تا 1 بين
 و.... و سازي جهاني و داري سرمايه شدن فرامليتي چون مفاهيمي به همينطور. شويم قائل اي ويژه اهميت  دهد، مي تشكيل كار
سط آنچه همه شورهاي بر يالملل بين مالي نهادهاي تو سعه حال در ك شورهاي شهروندان حتي و تو سعه ك  مي تحميل يافته تو
  .گردد

ــم درك ــاد حوزه به مربوط نظري مباني زمينه در دانش نيازمند كه همانقدر آن كاركرد چگونگي و امپرياليس ــي اقتص ــياس  و س
ست، زمينه اين در... و وئيزيس پل ، امين سمير ، لنين ، بوخارين ، لوكزامبورگ روزا چون صاحبنظراني نظريات  تمركز نيازمند ا

ستراتژي و مديريتي رويكردهاي از آگاهي و دانش كسب و ست هايي ا شگاهها و امروز جهان بر حاكم مالي نهادهاي در كه ا  و دان
 زمينه ينا در چپ ادبيات در موجود نظري مباني از خاصي محدوده به صرف اتكاي. دارند قرار بحث موضوع  كار و كسب مدارس

  .است امروز جهان در امپرياليسم مفهوم درست درك  از مانع

شور چنانچه سيه ك سي مورد زوايا اين از رو ستي تنها نه گيرد، قرار برر شور اين بودن امپريالي  به بلكه بود خواهد ترديد محل ك
  . داد قرار بررسي مورد نيز امپرياليستي سلطه موضوع عنوان به را كشور اين بتوان است ممكن نوعي

 و كشورگشايانه رويكردهاي و اكتبر انقالب از قبل تزاريسم تاريخ به " است؟ امپرياليست روسيه آيا" مقاله سه از هايي بخش  -2
ستعماري  است آن ارتباط اين در نكته اما. شود ابراز آن با  خاصي مخالفت رسد نمي نظر به كه پردازد مي تزاري هاي حكومت ا

شايانهك رويكردهاي كه سم  سوي از سلطه تحت ملل به ظلم و شورگ شتر تزاري ستعمار مفهوم يك قالب در بي  بحث قابل كهن ا
 و آخرين  تر درســت عبارت به و باالترين در داري ســرمايه مناســبات رشــد با لزوماً كه اســتعماري غارت اوليه فاز يعني. اســت

سا چراكه ، است نبوده همراه) لنين قول به( خود مرحله"جديدترين" سا  مرحله باالترين  به اكتبر انقالب از قبل روسيه هيچگاه ا
شاره آن به لنين كه ويژگيهايي با داري سرمايه سيه داري سرمايه به را آن مجال اكتبر انقالب واقع در. نرسيد كند، مي ا . نداد رو

 اكتبر انقالب تجربه خودِ رسد مي نظر به ي،دار سرمايه غير رشد راه مفهوم منتقد هاي چپ از خيلي نظر رغم علي كه اينجاست(
 تزاري روسيه تا گرديد سبب بيشتر كه چيزي رسد مي نظر به رو اين از.) است بوده نيز داري سرمايه غير رشد راه تجربه نوعي به

ستي شتر شود، ناميده امپريالي شايي و اقليت هاي مليت سركوبگري هاي گيري جهت به بي شورگ  طلبي يبرتر بر مبتني هاي ك
ست بوده  روس مقتدر ملت -دولت يك قالب در... و نژادي و قومي هاي شد حاصل كه سازوكاري تا ا  باالترين در داري سرمايه ر

شور يك در خود مرحله شته كاال صدور و منابع غارت مرحله از كه ك سيده سرمايه صدور به و گذ  و صنعتي سرمايه ادغام و ر
ــت حالي در اين و... و داده انجام را بانكي ــورهاي براي كه اس ــمرده ويژگيهاي و تعاريف اين دقيقا غرب كش ــده برش  عنوان به ش

سم ستي خوي. كرد مي صدق كامل صورت به امپريالي سيه امپريالي صول آنكه از بيش تزاري رو شد مح  مرحله باالترين در آن ر
شد بوده داري سرمايه سد مي نظر به ، با شت جويانه سلطه گيري جهت اين ر ستعماري سنت تداوم به ربي شه و كهن ا  هاي ري
ـــتر يك در ها ملت -دولت و اقوام بين ارتباط تاريخي فرهنگي ـــترده تاريخي بس  رابطه مبناي آن در كه گردد مي بر كهن و گس
 انزم همان كه رسد مي نظر به بنابراين. است بوده داري سرمايه پيشرفته مناسبات بجز هرچيزي جويي سلطه و تابعيت و سلطه
سم واژه نيز اكتبر انقالب سان كامال مفهوم با امپريالي سيه به واحدي و يك شورهاي برابر در رو صداق غربي ك شت م  مورد در و. ندا
 هايي گشايي كشور. گرديد عنوان اين اطالق سبب كه بود ملل ساير درآوردن سلطه تحت و گشايي كشور گرايش بيشتر روسيه

 ژئوپولتيك منظر از است الزم و است نبوده) غرب كشورهاي مانند... (و صنعتي محصوالت فروش يبرا بازار توسعه براي لزوماً كه
سي مورد دقيق صورت به ضوع اين نيز ژاپن مورد در شايد. (گيرد قرار دقيق تحليل و برر  اواخر ژاپن اگر. كند صدق حدي تا مو

  ) گفت؟ بايد چه امروز ژاپن به دانست، داري سرمايه مرحله باالترين بتوان را بيستم قرن اوايل و نوزده قرن
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 معني به را كشور اين شد نمي حتي اما گرديد، ارزيابي امپرياليستي كشور يك روسيه اينكه با اكتبر انقالب زمان در منظر اين از
 رشد مرحله االترينب به كه پيشرفته داري سرمايه يك ويژگيهاي تمامي با امپرياليسم رسد چه ناميد، داري سرمايه كمال و تمام
 صنعتي و پيشرفته دول با قياس قابل اساسا كشور اين در داري سرمايه رشد و اقتصادي ساختار هم زمان همان. باشد رسيده نيز

  . را آن اقتصادي ويژگيهاي تا داشت را امپرياليسم نظامي و سياسي ويژگيهاي ، بيشتر بنابراين. نبود غرب

 اين. نيست جديدي بحث وجه هيچ به شود، مي مطرح... و امپرياليسم سوسيال  و شوروي اليسمامپري مورد در كه هايي بحث -3
 نيز گاه هيچ. است گرفته قرار نقد مورد روشن صورت به نيز زمان همان طي در و ندارد علمي اساس و پايه گونه هيچ اساسا بحث
ستثمار، بر مبني شواهدي نتوانست كسي  ساير يا  اروپا شرق در شوروي متحد كشورهاي تاوردهايدس و منابع انتقال و غارت ا
 بحث اين ريشه. دهد نشان را... و كشورها اين به شوروي كاالهاي سيل ورود كار، نيروي استثمار مواد، منابع مانند را جهان نقاط

 بر متمركز مديريت و ريرهب سايه در شوروي اتحاد درخشان هاي پيشرفت و موجوديت دوران سويتيسم آنتي در بايد اساسا  را
 ابر دو از يكي به را مانده عقب كشور اين كه نمود جستجو جنگ از پس هاي دهه در بويژه استالين دوران منضبط صنعتي توسعه
سياري در تنها نه كه نمود تبديل جهان بزرگ قدرت شرفت ، نظامي صنعتي، توليدات هاي حوزه از ب  تكنولوژيك و علمي هاي پي

 حوزه در همزمان بلكه گرفت، پيشي آنها از نيز ها زمينه برخي در و برخاست رقابت به داري سرمايه كشورهاي رينت پيشرفته با
 ، بيكاري بردن بين از هاي زمينه در كشــور اين  كثيرالمله و گســترده جغرافيايي پهناي در شــوروي اتحاد مردم به خدمات ارائه
 هاي پيشــرفت چنان به... و مســكن خدمات و ســازي خانه رايگان، درمان و اشــتبهد دانشــگاه، تا رايگان آموزش ســيســتم ارائه

ست اي باورنكردني سخ در نيز را غربي دولتهاي كه يافت د ستهاي به پا  زحمتكش هاي توده و كارگران شونده راديكال دائما خوا
ساسا روسيه صنعتي انقالب. نمود رفاه هاي دولت ايجاد به مجبور كشورها، اين  رهبري دوران در بويژه و شوروي اتحاد انزم در ا

 سرمايه ايدئولوژيك دستگاه توسط كه بود سرد جنگ محورهاي از يكي  "امپرياليسم سوسيال" نظريه ترويج. افتاد اتفاق استالين
سي هدف و شد مي بازتوليد جهاني داري سا ستي هاي جنبش در اختالف ايجاد  بويژه نيز آن ا شورهاي كموني س حال در ك  عهتو
 تخريب را روند اين بايد. شدند مي تبديل شوروي اتحاد استراتژيك متحد به و يافتند مي سوسياليستي گيري جهت اساسا كه بود
ـــفانه و. كردند مي ـــكل در نيز اي عده متاس  گيري جهت اين با همراهي به رنگارنگ ايدئولوژيك عناوين تحت چپ اولترا ش

  .ختندپردا امپرياليستي سياسي – ايدئولوژيك

سئله -4 ست شوروي اتحاد با ارتباط در جدي بحثي نيز دولتي داري سرمايه م  بررسي اهميت. دارد هم جدي بررسي جاي كه ا
سياليسم ساختمان ارزشمند تجربيات به افزودن و گرفتن درس براي آن نقد كه روست آن از بويژه آن ست ضروري سو  هر به. ا

 طي اينكه. نمود جستجو كشور اين اقتصادي ساختار مديريت در بايد را فروپاشي داليل از بخشي كه نمود انكار توان نمي صورت
 و حزبي منصبان صاحب قشري ،..... و سرد جنگ شرايط در و سوسياليسم بناي تجربه اولين عنوان به شوروي اتحاد در دهه چند

سي  حقيقتي نيز شدند، برخوردار معيني امتيازات از كه آمدند پديد  نوظهور اي طبقه شكل در و هايي اليگارش قالب در.. و سيا
ست انكارناپذير صاد منظر از اما. ا سي اقت سد نمي نظر به سيا صطالح به اين ر شي و نوظهور طبقه و دولتي داري سرمايه ا  اليگار

شي از قبل پاياني هاي دهه طي گرفته شكل ستي براي ، فروپا شور اين ناميدن امپريالي  تعريف ويژگيهاي كه چرا. كند كفايت ك
سم، براي شده شمرده لنين كه  كه آنها چه امپريالي ست بر  قابل شوروي اتحاد مورد در اند، نموده ذكر سايرين كه آنها چه و ا
  موضوع اين اينكه با. كرد نخواهد كفايت منظور اين براي نيز... و افغانستان اشغال يا پراگ بهار موضوع به اشاره. بود نخواهد اثبات
سي منظر از تواند مي سي و نقد مورد تئوريك و سيا ساب براي دليلي را آنها توان نمي وجه هيچ به گيرد، قرار برر  ويژگيهاي انت

  .دانست سابق شوروي اتحاد به امپرياليسم

 مي نظر به. گردد برمي شوروي اتحاد فروپاشي از پس به اساسا است، مطرح روسيه بودن امپرياليست مورد در آنچه رو اين از -5
 قرار بررسي مورد اخير دهه دو در روسيه با ارتباط در را امپرياليسم ويژگيهاي بايد روشن گيري نتيجه يك به رسيدن براي رسد
سد مي نظر به منظر اين از. داد ست ممكن حتي ر ست ا شتر چين بودن امپريالي سيه از بي سي جاي رو شته برر شد دا  امروزه. با

صاد سيا شرق در نيرومندي صنعتي قطب ايجاد به منجر المللي بين هاي سرمايه با تنگتنگا پيوندي در چين اقت  كه گرديده آ
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صوالت ضه را جهاني بازارهاي تمام آن مح شور اين و كرده قب شدي نرخ با ك سا كه رقمي دو ر سا سبات يك در نيز ا  سرمايه منا
 بسيار ايمني سطح ، كار فرساي طاقت شرايط استثمار،:  است روشن نيز دارانه سرمايه مناسبات اين داليل( دهد، مي رخ دارانه
سيار حوادث نرخ با همراه پايين سيار بودن پايين باال، ب ستمزدها نرخ زياد ب سه در  د صرف بازار.... و  غرب با مقاي  ، ميلياردي م

سترده تخريب ست محيط گ  و پايين شده تمام قيمت به جرمن اينها همه كه)  غرب به مازاد عظيم انتقال تر مهم همه از و....و زي
 اقتصــادهاي همه برابر در كشــور اين بازرگاني تراز افزايش به منجر و صــادرات حوزه در  كشــور اين رقابتي توانمندي افزايش

 يك محصول دقيقا آنها. نيستند سوسياليستي توليدي سيستم يك محصول وجه هيچ به چيني محصوالت. است گرديده قدرتمند
 نصيب ، چين در اقتصادي فعاليتهاي اين افزوده ارزش از توجهي قابل بخش. اند جهاني اقتصاد با همپيوند داري سرمايه سيستم
شور اين دولت سي چالش ، چين و آمريكا متحده اياالت بين تجاري تراز به توجه با. گردد مي ك  يك قالب در چين با آمريكا سيا
 نتوانسته وجه هيچ به كه كشوري عنوان به روسيه با تا است بررسي قابل بيشتر يامپرياليست هاي رقابت حوزه در اقتصادي رقابت
 اتحاد فروپاشي از قبل هاي دهه با مقايسه در كوچكي حد در حتي خود اقتصادي سيستم احياي به نسبت فروپاشي از بعد است

  .).نيست چين بودن امپرياليست معني به لزوماً نيز سخن اين معني. (گردد ظاهر شوروي

ضاي در كه را آنچه دليل سانه ف صلي جريان امروز اي ر سم خطر عنوان به ا سيه امپريالي سترده پروپاگاندايي به رو  نيرومند و گ
 با روسيه سياسي تعارضات در بايد چيز هر از بيش و قبل كند، مي بازتوليد را آن نيز انديش كج چپ از بخشي و گرديده تبديل
 خالف بر ناتو توسعه نمود، اقدام يوگسالوي تجزيه و فروپاشي به روسيه تمايل رغم علي غرب كه نبالكا چون هايي حوزه در غرب

شت و اروپا شرق به غرب تعهدات سيه مرزهاي پ ضي تماميت و امنيت تهديد و رو شور اين ار ستها آوردن كار روي ، ك شي  در فا
 و نوين خاورميانه طرح طريق از خاورميانه در غرب نفوذ هحوز توســعه ، بود همراه كريمه تصــرف و روســيه واكنش با كه اوكراين

ستقل هاي حكومت سرنگوني سته غير و م شورهاي برخي تجزيه و واب شورهاي به نيرومند ك  هدايت و كنترل تحت و كوچك ك
 ســوريه تدول از حمايت در روســيه واكنش با كه نمود جســتجو.... و منطقه در روســيه ژئوپولتيك منافع تهديد ســرانجام و غرب
ست ترديدي. گرديد مواجه سيه كه ني شور يك تنها نه امروز رو ستي ك سيالي ست سو شور يك حتي بلكه ني  با داري سرمايه ك
ست هم غرب در موجود و متعارف تعاريف سيه. ني سيم در نه رو ضم المللي بين كار تق ست شده ه  بين مالي نهادهاي در نه و ا
صي نفوذ و جايگاه المللي صادي تارساخ.  دارد خا سي و اقت شدت آن سيا شيك نظامي تاثير تحت ب ست اليگار  مانع به حتي كه ا
شد سيه در)  غرب در آن متعارف مفهوم طبق( داري سرمايه ر ست گرديده تبديل رو سي نظام. ا سيه سيا  به  چيز هر از بيش رو
ساالري( كلپتوكراتيك حكومت يك شته شباهت) دزد شور اين و دا ساس بر تنها نه ك سم، مفهوم لنيني يفتعر ا  به قادر امپريالي

 روشني به آنچه  كه دهند مي نشان موجود آمارهاي و واقعيت ، برعكس بلكه باشد، نمي كشور به مازاد انتقال... و سرمايه صدور
  .  آن صدور تا است سرمايه فرار بيشتر ، است دادن رخ حال در كشور اين در

ساس اين بر شتن ا سي چالش دا سا ساب براي ژئوپولتيك حوزه در غرب با  نظامي و سي سم" عنوان انت سيه امپريالي  اين به "رو
شور شورها بين ژئوپولتيك چالش هرنوع بايد بود، چنين اگر چراكه.  بود نخواهد كافي ك ) انگليس با آرژانتين درگيري مانند( را ك
  .باشند نمي ساده حد اين تا المللي بين عيواق مناسبات كه است بديهي و دانست چالش طرفهاي بودن امپرياليست از ناشي

ست  -6 ست در شي با كه ا شورهاي به غربي هاي سرمايه و محصوالت ورود راه ، شوروي اتحاد فروپا سيه و اروپا شرق ك  باز رو
ــده ــيطره كامل اعمال تا را درازي راه هنوز  غرب اما اســت ش  در. بيند مي رو پيش در جهان از منطقه اين بر خود جانبه همه س

 بحث يك شوروي اتحاد بودن امپرياليست مانند روسيه بودن امپرياليست بحث بر اصرار و تكرار و ترويج رسد مي نظر به مجموع
 نياز روسيه و اروپا شرق جمله از جهان تمام بر... و نظامي ، فرهنگي سياسي، اقتصادي، بالمنازع تسلط براي غرب. است انحرافي

ضاي يك ايجاد به سي ف سيه عليه نيرومند تبليغاتي و سيا  هاي ملت بويژه و جهان عمومي افكار از بخشي اذهان بتواند تا دارد رو
شور اين عليه را منطقه سي ضد پروپاگانداي به هم فقط منظور اين براي و برانگيزد ك ساس بر بلكه كند نمي اقدام رو  از تجربه ا
ستان در القاعده و طالبان حمايت و ايجاد صره جبهه و شداع و افغان ستها از حمايت و... و عراق و سوريه در اان شي  و اوكراين در فا

 قيمتي هر به تا كوشد مي تنها نه غرب. كند نمي كوتاهي نيز آن مرزهاي در و روسيه خاك داخل در ارتجاعي تحريكات گونه هر
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سم احياي از مانع سيالي سيه در سو  قدرتمند رقيب يك گيري شكل حتي بلكه گردد، شوروي اتحاد هاي جمهوري ساير و رو
صادي سي و اقت  خالص شوروي اتحاد كابوس از هنوز غرب. تابد برنمي جهان از بخش اين در نيز را داري سرمايه ساختار با سيا
 احياي خطر هم هنوز شـــوروي، اتحاد دوران به مردم مثبت بســـيار گرايش و اخير هاي ســـنجي نظر به توجه با بويژه و نشـــده

 در را كشور اين تجزيه و ها ناآرامي تحريك سوداي خود استراتژي در رو اين از. كند مي احساس جدي روسيه در را سوسياليسم
  .دارد سر

 سياسي ساختار جايگزيني و اليگارشيك مسير از كشور برگرداندن  و كشور اجتماعي و سياسي حيات دموكراتيزاسيون براي نبرد
 به چيز هر از بيش تواند مي كه آنچه. است جريان در روسيه در مردمي و سوسياليستي حاكميت يك با كشور اين كلپتوكراتيك

  . ديگري جاي هيچ از نه آمد خواهد بيرون مبارزه روند اين دل از نمايد، كمك روسيه در اجتماعي عدالت و سوسياليسم احياي

صرار ساب تداوم بر ا ستي عنوان انت سيه امپريالي سيه به نيز آن از پس و شوروي جماهير اتحاد به تزاري رو شي از پس رو   فروپا
ستدالل با چنانچه  و سازي جهاني عصر در تابعيت و سلطه رابطه ماهيت بويژه و امپرياليسم هاي نظريه بر مبتني و روشن هاي ا

سم شد همراه نئوليرالي ستراتژي تقويت به منجر تواند مي كنوني شرايط در ، نبا ست در غرب پروپاگانداي و ا شار تحت ايرا  قرار ف
  .گردد  آن تجزيه  هدف با  و كشور اين بيشتر دادن
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  6است.  اوكراين استفاده از و هاحمايت از فاشيست در حال  غرب: روسيه كمونيست رهبر 
  برگردان: مسعود اميدي 

  نگاه مترجم : 

شوروي، بي شي اتحاد  سرد و فروپا سم در دوران جنگ  ضاي الزم بشك يكي از اهداف مهم امپريالي صت و ف راي اعمال يافتن فر
 3، طي ق اروپاي ناتو در شري عدم توسعهاست. بر اين اساس، علي رغم وعدهويژه شرق اروپا بودهي خود بر كل جهان و بهسلطه
در  كاراي ناتو در اين منطقه اقدام كرده اسـت. بديهي اسـت كه اين وضـعيت آشـدرپي به توسـعههاي پيي گذشـته در موجدهه

ي ز اين منظر مجموعهاتعارض با امنيت روسيه قرار گرفته و اين كشور را به اقدامات متقابل براي دفاع از امنيت خود سوق دهد.  
ي و طبقات-گذرد، براي روســـيه نگران كننده بوده اســـت. تغيير و تحوالت اجتماعيهاي ســـابق شـــوروي ميآنچه در جمهوري
ي هاي غرب در منطقهها و رقابتاين ارتباط يك موضــوع اســت و زواياي ژئو پاليتيك چالش ها در روســيه دررويكردهاي  دولت

ستندشرق اروپا به ويژه در جمهوري سابق، بحثي ديگر، كه اگر چه بي ارتباط با هم ني شوروي  شده از  ساس هاي جدا  ، اما بر ا
ـــناخت هر يك از آنتجربه دو حوزه ـــتلزم برخورداي متفاوتند كه ش ن حال توان ربودن از اطالعات الزم و كافي و در عيها مس

ساس روش شناختهپردازش و تحليل علمي بر ا سي هاي  صوص اشنا ضوع به خ ست. اهميت اين مو گر شده در علوم اجتماعي ا
سوي نهادهاي آكادميك و نظريه سي دردست انجام از  سيا سانه هاي حجم عظيم كارنظري و تبليغاتي و   سلط غربيمپردازي و ر

رب در ارتباط با هاي طرفدار و متمايل به غها و جريانشــود. تكليف رســانهدر اين مورد مد نظر قرار گيرد، بســيار بيشــتر هم مي
ست، آن شخص ا سائل اوكراين كه م سانهها در مجموع به نوعي همان اخبار و تحليلم سلط غربي را بازگهاي ر كنند. وميهاي م

شيمان نتكليف بخش شيفتههايي از چپ پ سعهيز كه  سي و تو شدهي دموكرا شورهاي غربي  شاني از اند و در ادبيات آني ك ها ن
هاي رد ارزشها منتظر هر فرصــتي براي لفاظي در موشــود، نيز روشــن اســت. آنها و مفاهيمي چون  امپرياليســم يافته نميواژه

ستند. (البته نه هاي دموكراتيك و ... هالمللي،  ارزشني بدون خشونت ، موازين حقوق بيحقوق بشري، دموكراسي، صلح ، مبارزه
سوي غرب) . اما تحت تاثير مجموعهبراي مواردي چون تجزيه اي از داليل، بين نيروهاي چپ ي يوگسالوي يا نابودي ليبي و ...از 

شده انقالبي نيز كم و بيش اختالف ضاع اوكراين و جنگي كه آغاز  شمگيري در ارتباط  با او شاهده هاي چ ست، م شود كه ما ي 
افات فكري، نظري، هاي متفاوت و گاه انحرتوان ناشي از پيچيدگي اوضاع دانست و بخشي را نيز بايد در گرايشبخشي از آن را مي

اندازهاي محتمل پيش ها جستجو كرد. چپ نمي تواند چشم خود را بر روي روند و جهت تحوالت و چشمشناختي و تحليلي  آن
  ژست ناظر بي طرف را به خود بگيرد!رو بسته و 

صرف لفاظانه صلح«و » جنگنه به«هايي  چون گوييي كليتكرار  ست » دفاع از  ستراتژيك در شك يك رويكرد ا (با اينكه بي 
ست) و همزمان بي ست ا شناخت و تحليل در سيار خطرناك عمالَ موجود، كمكي به  شرايط واقعي و روندهاي ب ضا و  توجهي به ف

ضعيت و  سي ملتهبي كه با برنامهي چپ در برابر آن نميتعريف وظيفهو سيا ضاي  سد ف ريزي و هدايت اياالت كند. به نظر مي ر
ها و ويژه در ماهها در ارتباط با اوكراين طي چندين دهه و بهي اروپا و دســت نشــاندگان آني آمريكا  و همكاري اتحاديهمتحده
ــت، عمالَ هفته ــهم هژمونيك نيروها و بازيگران منطقههاي اخير شــكل گرفته اس اي را اجتناب تغيير توازن قواي ژئوپاليتيك و س

سخن آن است كه اگر روسيه تصميم به اقدام براي تحكيم امنيت ملي خود در اين زمينه نميگرفت، ناپذير كرده  بود. معناي اين 
شـــد. در چنين فضـــايي اســـت كه حزب اي خود ميهي پذيرش اين تغيير به نفع دشـــمنان و رقباي جهاني و منطقبايد آماده

سيون روسيه به رهبري گنادي كند كه در اين مقاله آمده است. بديهي است اي ميگيريزيوگانف اقدام به موضع كمونيست فدرا
ــبت به برخي احزاب كمو ــع متفاوتي نس ــت كه اين حزب به عنوان نيرويي كه در بطن ماجرا قرار دارد، نگاه و تحليل و موض نيس

هاي حاكم بر اوكراين در دو جمهوري دونتســـك و اروپايي ارائه دهد. زيوگانف در اين نوشـــته اطالعاتي از جنايات فاشـــيســـت

                                                            
6 https://www.peoplesworld.org/article/russian-communist-leader-the-west-is-backing-fascists-and-using-ukraine/ 
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ـــك ارايه مي ـــانهدهد كه نهلوگانس ها نيز هاي برخي از چپدهد، بلكه حتي در تحليلها را بازتاب نميي غربي آنتنها هيچ رس
ي ي محاصرهدهند حلقهاند كه نبايد اجازهاعم از كمونيست و غير كمونيست آن به خوبي دريافته مانند.  رهبران روسيهمغفول مي
ي هاي ســـاكن  منطقهها و بر روستر شـــود، از اين منظر خود را ناگزير به واكنش در برابر آنچه در پشـــت مرزهاي آنناتو تنگ

ـــيه و رهبر آن زيوگانف با ي مهم در اين ميان اين اند. نكتهگذرد، يافتهدونباس مي ـــت روس ـــت كه مخالفت حزب كمونيس اس
هاي اقتصادي و اجتماعي رئيس جمهور والديمير پوتين، مانع از آن نشد كه در ارتباط با منافع ملي و مساپل گيري و برنامهجهت

شند.  همانگونه كه مخالفت پوتين با جهت شته با سويي دا ضع هم شته ها و برنامه هايگيرياوكراين موا ستالين در گذ ي اتحاد ا
  كشور اوكراين به نيكي يادكند.  پرستي او استناد كرده و يا از لنين به عنوان موسسشوروي ، سبب نشد تا پوتين به ميهن

ين پتانسيل برخوردار ابه هر روي با اينكه ابعاد جنگ در اوكراين ممكن است چندان گسترده نباشد، اما به احتمال بسيار زياد از 
، اروپا و جهان  برجاي گذارد. گيري رويدادها در منطقهست كه تاثيرات مهمي بر توازن قواي ژئوپاليتيك و ژئواكونوميك و جهتا

  (پايان يادداشت مترجم)

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

حزب كمونيست فدراسيون روسيه به . گويدسخن مي مسكو در خبري كنفرانس يك در كمونيست حزب هبرر ،7زيوگانف گنادي
 هايجمهوري استقالل تا است شده خواسته دولت از آن در كه كرده ارائه روسيه پارلمان طريق از را ايقطعنامه رهبري زيوگانف،

   8گولووكين پاول /.بشناسد رسميت به را اوكراين شرق در لوگانسك و دونتسك زبانروسي

مونيست كنظري است كه توسط گنادي زيوگانوف، رهبر حزب  ييك مقاله يويرايش شده يزير نسخه ييادداشت سردبير: مقاله
ست. اين شده ا شته  سيه نو سيون رو سيه ، پارلماندولتييك روز قبل از آن كه دوماي  2022 يفوريه 14در  مقاله فدرا به  رو

ونتسك داستقالل جمهوري خلق تا خواست از دولت ميكه  منتشر شد  بدهد،راي  ب كمونيست فدراسيون روسيهحز ي هقطعنام
  .و جمهوري خلق لوگانسك را به رسميت بشناسد

سك  )DPR( 9سكتجمهوري خلق دون سي قوميت با مناطقي )LPR( 10و جمهوري خلق لوگان  شرق در 11دونباس منطقه در رو
ستند اوكراين ست جناح كودتاي از پس كه ه  15 در . دوماشدند جدا شد، 2014 سال در اوكراين دولت سرنگوني باعث كه را
  .داد راي حزب كمونيست فدراسيون روسيه يقطعنامه به نفع قاطع اكثريت فوريه با

اجرا  ا بهنجآ مردم عليه را وحشـــيانه جنگي يفكي دولت شـــدند، جدا اوكراين از 2014 ســـال در هااين جمهوري  كه زماني از
  .فتگر ناديده - مينسك هايپروتكل - بود هاآن استقالل شناختن رسميت به مستلزم كه را هايينامه توافق و گذاشت

ــوع اين زيوگانف مقاله، اين در ــيه اينكه جاي به كه كندمي مطرح را موض  اوكراين اين ند،ببي تدارك اوكراين عليه را جنگي روس
ـــت ـــديد براي كه اس ـــودمي آماده خلق جمهوري دو عليه خود مرگبارتر تهاجم تش  اهداف يبرا اوكراين از غرب گويد مي او. ش

ـــادي و ژئوپليتيكي ـــتفاده خود اقتص ـــيهرو جمهور رئيس پوتين، والديمير دونباس را از مردم محافظت از و كندمي اس طلب  س
  .كندمي

                                                            
7 Gennady Zyuganov 

 وي. است كرده خدمت دولتي دوماي نماينده عنوان به 1993 سال از و بوده روسيه فدراسيون كمونيست حزب كل دبير زيوگانف آندريويچ گنادي
  .است اروپا شوراي پارلماني مجمع عضو 1996 سال از همچنين

8 Pavel Golovkin 
9 Donetsk People’s Republic 
10 Lugansk People’s Republic 
11 Donbass 
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ضاع اخير، هايهفته در شديد شدت به اوكراين پيرامون او ست شده ت صد بر مبني اتهاماتي. ا سيه ق  يك عنوان به اقدام براي رو
شغالگر ست اين بحران علت واقع، در. دارد وجود ا ست كه ا شانده د شنگتن هاين ست نيروهاي و يفكي در رهبري وا شي  آنجا فا

ــازماندهي دونباس يمنطقه در را عامي قتل تا اندبوده تالش پيگيرانه در12 ــب براي هاآن. كنند س  خود ژئوپليتيكي رد اهدافپيش
  .دهند ترتيب ديگري را يگسترده خونريزي تا اندآماده

) DPR( ونتسكد خلق جمهوري با مرز افسر در و سرباز 125000 شامل اوكراين مسلح نيروهاي رزم آماده واحدهاي تمام تقريباً
. هســتند مســتقر منطقه همين در نيز تانك و ســنگين يتوپخانه واحدهاي. هســتند مســتقر) LPR( لوگانســك خلق جمهوري و

ست انجام حال در مداوم هوايي تجسس شانه همه هااين. ا  و ونتسكد خلق جمهوري عليه تهاجمي عمليات يك تدارك از هايين
  .است لوگانسك

شاندگانش دست و متحده اياالت دريغا كه سر نيروهاي تجمع. كنندمي ورشعله را برادركشي جنگ يك آتش فيكي در ن  در يو
 در تنها اوكراين كه است حالي در اين. كندنمي تجاوز سرباز 100000 از آمريكايي، مقامات يگفته به حتي اوكراين، مرز نزديكي
ــرباز 125000 دونباس يمنطقه ــان نظامي امور ابتدايي از اطالعات. دارد س ــتلزم موفق تهاجمي عمليات يك كه دهدمي نش  مس
  در كجاست؟ روسيه واقعي ديدته پس. است برابري سه برتري

سلح نيروهاي رهبري حتي و پنتاگون شانه هيچ كه كنندمي اعالم اوكراين م سيه الوقوع قريب تجاوز از اين  نظر به. بينندينم رو
 خواهان ،عراق در جمعي كشتار هاي سالح وجود مورد در گذشته هاي دروغ شرمساري با آمريكا ياطالعاتسيستم  كه رسدنمي

شد جديدي تحقير ستمداران از مانع اين اما. با ستفاده با: گيرندمي ناديده را بديهي چيزهاي معموالً كه شودنمي غربي سيا  از ا
  .شوددنبال ميروسيه  عليهم) -(تركيبي »هيبريدي جنگ« ،نادرست اطالعات و تقلب دروغ،

سيه بله،  و صلح عالقمندي به هااين. دارد اوكراين جمله از خود مرزهاي در سابق شوروي هايجمهوري با رابطه در منافعي رو
  .است فرهنگي همكاري و اقتصادي يتوسعه شهروندان، براي عزت با و آرام زندگي خوب، همجواري

 پيشـــينيان. اســـت داده نشـــان خود منافع كردندنبال براي محافل ترينمرتجع بر تكيه براي را خود آمادگي غرب با اين وجود،
شي هايگروه ستپان اوكرايني گرايانملي سازمان - اوكراين در كنوني ستفا ستقيماً - كردندمي همكاري هيتلر با كه ،13باندرا ا  م
  .اندشده مرتكب جنايت خودشان مردم و هابالروس ها،روس كشينسل در

 عليه) دوم نيجها جنگ( ميهني بزرگ جنگ طول در را جويانهتالفي اقدامات ترينوحشيانه كه بودند هاآن مجازات هايگروه اين
ستا صدها ساكنان و دادند انجام بالروس پارتيزاني مناطق جمعيت شينا امروز،. سوزاندند زنده زنده را رو ست نجان  در هاآن پ
ستي هايسازمان شي سيروس با اوكراين، ارتش داخل فا ستيزي، و تهاجمي هرا ستقبال مورد يهود ستمداران ا  قرار غربي سيا
   .اندگرفته

ساكنان جمهوري خلق دونستك 600000 از بيش سيون تابعيت قبالَ  (LPR) و جمهوري خلق لوگانسك )(DPR از   سيهرو فدرا
 مردم اين عليه فاشيستي جوييانتقام ياجازه توانيمنمي ما. هاستآن جان و امنيت مستقيم مسئول ما كشور. اندكرده دريافت را
سيه. بدهيم را ست را ديده گونه اقدامات اين كافي ياندازه به قبالً رو شيانه بارانگلوله ينتيجه در. ا ستاهاي و شهرها يوح  رو

 صدها. ندشد مجروح كودك و سالخورده زن، و مرد هزار هاده. اندشده كشته غيرنظامي 15000 از بيش لوگانسك ، سك وتدون
  .شدند پناهنده نفر آواره و هزار

                                                            
 ها و نمادها و شعارهاي فاشيستي نيز استفاده مي كنند.(م)  نيروهايي كه آشكارا از سمبل 12
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 كه دانيممي كامالً ما ...اندكرده مشخص قاطعانه را ما سياسي خط ما، متحدان و روسيه سيونفدرا كمونيست حزب شرايط اين در
سيه مردم ستند جنگ خواهان اوكراين و رو ضاد در جنگي چنين. ني سي منافع با ت سا سدمي نظر به اما. بود خواهد نيز اروپا ا  ر
  .خواهندمي را آن متحده در اياالت حاكم هايقدرت

 كه هستند كشورهايي از برخي تنها افغانستان و عراق ويتنام، كره،. است خورده شكست اخير هايدهه در جنگي هر در واشنگتن
ضحانه طرز به و انداخته راه به جنگ هاآن در متحده اياالت ست ايمفت ست خورده شك شتاق آن رهبران بار، اين. ا به  مبارزه م
 تبديل توپ گوشت دم به را هااوكرايني تا اندگرفته تصميم واشنگتن »هايباز«. دهستن اوكراين در خود ي نيروهاي نيابتيوسيله
 يك سمت به را يفيك مقامات آشكارا هااين يهمه – غربي نظامي مربيان هايفعاليت تسليحات، تدارك سياسي، پوشش. كنند

  .دهدمي سوق خونين نظامي ماجراجويي

قهبي تاريخي يك جنايت به دندا اجازه يعني جنون اين به دادن اجازه ـــاب  برابر در مقاومت آمادگي طريقي هر به بايد ما. س
ــپردگان و غربي هايقدرت خطرناك هايبازي ــرس ــاكنان دل در را يفيك در هاآن س  فرا آن زمان. بدميم مليتي چند اوكراين س

  يم.پاخيزبه هم با هاآن خطرناك و پليد هاينقشه كردنخنثي براي كه است رسيده

 هايتحريم بر متحده اياالت. اندقرارداده هدف نيز را اروپا بلكه اوكراين، و روسيه تنها نه خود كراوات و شلوار و كت در قدرتمندان
صرار كشورمان عليه شديد ستفاده »اوكراين كارت« از معموالً و دارد ا  را جديدي يمرحله حال، عين با اين كاردر هاآن. كندمي ا

ــيار تجارت متحده اياالت. كنندمي آغاز اروپا ياتحاديه خود، رقيب با مبارزه در ــيه با كمي بس  و تجاري روابط اروپا اما دارد، روس
صادي سترده اقت شور با سودآوري و گ سيه با نظامي درگيري. دارد ما ك شنگتن به رو شورهاي تا دهدمي اجازه وا  به را اروپايي ك

  .دهد سوق ياقتصاد مخرب و جديد هايتحريم سمت

ست تعهد ست، اوكراين از محافظت ،متحده اياالت هايامپريالي ست داريسرمايه حاد بحران از خروج خزنده بلكه ني  هاآن براي. ا
 گاز سوزنبه را  اروپا ياتحاديه اقتصاد را بزنند و روسيه) و آلمان (بين 2 استريم نورد گاز يلوله زيرآب خط كه است مهم بسيار

 پشت و واقعي يبنياد و پايه از بخشي اين. كنند كسب جديدي سودهاي كرده و متحده قالب اياالت از قيمت گران مايع طبيعي
  .اوكراين است ي بحران نظامي كنوني درپرده

سيه ستيبت از باالخره رو ست آن وقت... شودمي دور غرب ويرانگر پر صيت كه ا شان دونباس در را خود شخ سط ما. دهيم ن  تو
 و خود از دفاع براي روسيه عزم بايد غرب. است غيرممكن، بيشترنشيني عقب. ايمشده احاطه غيردوست كشورهاي از ايهزنجير

  .كند احساس را دوستانش

سي تغيير يك تنها البته، سا سير در ا سعه م سيه، يتو سترده هايتوده حقوق از مؤثر واقعاَ حفاظت رو شور در مردم يگ  را ما ك
ضمين سيون كمونيست حزب. دخواهد كر ت سيه فدرا صادي-اجتماعي جاري روند رو  يبرنامه و يك پذيردنمي را پوتين دولت اقت
 كه دارند وجود نيز مسائلي اما. دهدمي ارائه هاي كار و زحمتتوده را به  ي سوسياليستيجامعه احياي سوي به راهي و دگرگوني

  .شود رسيدگي هاآن به فوراً بايد

ـــيه امنيت از محافظت براي دولت قاطع اقدامات از ايتحم يآماده ما  يمنطقه در خلق هايجمهوري در مانهموطنان و روس
 پيوسته و مداوم طور به ما ،2014 سال از. داريم اصرار هاآن حاكميت و استقالل فوري شناختن رسميت به بر ما. هستيم دونباس
 ساكنان از نفر هاميليون صداي. انسگ هستيمگو جمهوري خلق لو رسمي جمهوري خلق دونستك شناختن رسميت به خواستار

  .شوند شنيده بايد هاآن. شد بيان 2014 مي ماه در پرسيهمه يك در وضوح به هاآن

ست و غربي هايدولت شاندگان آند سك هاينامهتوافق يف،يك در هان ستقالل (كه را مين سك و جمهوري تجمهوري خلق دون ا
 از مان، تاريخ در ســازســرنوشــت و كنندهنگران بســيار يلحظه اين ما در. گذاشــتند پا كرد) ، زيرمي تضــمين انســگ راگخلق لو



١٩ 
 

ستگي از نظر صرف دولتي، دوماي نمايندگان شان را خود ياراده كه خواهيممي حزبي، واب سيون براي ما ابتكار از و دهند ن  فدرا
  .كنند حمايت لوگانسك و دونتسك لقخ هايجمهوري رسمي شناختن رسميت به جهت روسيه

سيه. كرد تحمل را خطرناك اين تحريكات تواننمي ديگر صرف ياجازه تواندنمي رو ستاهاي و شهرها ت  را خلق جمهوري دو رو
سط ست نيروهاي تو شي سط غيرنظاميان عام قتل تهديد تواندنمي. بدهد اوكراين فا شي نيروهاي تو  را ناتو بركت حمايت به وح
شمه هاقرن اعماق از كه را حقيقتي بايد طلبانجنگ. بگيرد ناديده سي«: آورند خاطر به ،گيردمي سرچ شير با كه ك  زندگي شم

  ».شودمي هالك شمشير با كند،مي

شان تجاوز حاميان كه زماني تا ست شير بر د شد، شم شه ما يسياره در صلح با  فرا آن زمان. بود خواهد تهديد معرض در همي
  .بگويند »نه« الملليبين جنگ هر به قاطعانه و داده انجام ،شناسندمي تجربه به خوبي به هاروس كه را مأموريتي هك است رسيده
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  14. شوند اليگارشي و جهاني يسرمايه هايباند  قرباني نبايد اوكراين مردم
    روسيه فدراسيون كمونيست حزب رئيسه هيئت يبيانيه

  2022 فوريه 25

   اميدي مسعود: برگردان

 نابودي روند در واشــنگتن تهاجمي هايطرح. اســت واقعيت يك ورشــو يمعاهده انحالل از پس شــرقي اروپاي شــدننظامي
سالوي شته نمايش به يوگ شيدن بردگي به براي ناتو هايماهواره و آمريكا هايبرنامه. شد گذا  اين. شود حققم نبايد اوكراين ك

ــيه امنيت رايب حياتي تهديدهاي تهاجمي، هايطرح ــكارا هاآن همزمان، طور به. كندمي ايجاد روس ــاد در آش  مردم نافعم با تض
  .هستند اوكراين

 روسيه، عليه هامتحري كه واقعيت اين. است قيمتي هر به جهان سرتاسر در خود رقابتي هايمزيت افزايش دنبال به متحده اياالت
ستريم نورد) زيرآب زدن( كردن اژدر صادي هايزيان اروپا، در نگج تهديد و 2 ا شورهاي براي را سنگيني اقت  به يورو نطقهم ك

ست مهم ويژه به جهان مردم براي. داردبازنمي كار اين از را آمريكا دارد، همراه ست يهماجراجويان ماهيت از كه ا شنگتن سيا  وا
سترده هايجنبش يتجربه و شوند آگاه ستگي تواندمي  جنبشي نينچ گسترش. بياورند خاطربه را جنگ ضد يگ  ردمم با همب
  .كند محافظت مستقل يتوسعه براي هاآن حق از و تضمين را اوكراين و روسيه دوستصلح

ست حزب سيون كموني سيه فدرا ستي( كردن باندريزه براي تالش سال چندين پيامدهاي بردن بين از ضرورت رو شي ) ردنك فا
ست. كندمي دنبال را اوكراين سياري از قلمرو اين در واقعي سيا سط جهات ب صب گرايانملي تو  مردم هاآن. شودمي ديكته متع
سي يشيوه يك و اندازندمي وحشت به را اوكراين سكي. كنندمي تحميل مقامات به را تهاجمي سيا سليم با زلن  برابر در نشد ت

شار، اين سيهر با همجواري حسن روابط و صلح رجمهو رئيس عنوان به را او كه دونباس در خود همشهريان منافع به ف  انتخاب و
  . كرد خيانت بودند، كرده

 پناهندگان هب ممكن كمك گونه هر است الزم است، گرفته قرار دونباس مردم از دفاع موضع در روسيه فدراسيون كه شرايطي در
 و كمك كه خواهيممي خود يجامعه از ما. شــود ارائه لوگانســك خلق جمهوري و دونتســك خلق جمهوري غيرنظامي جمعيت و

  .دهد ارائه هاآن به را الزم حمايت

ست به ناتو تجاوزات مهار و صلح به يفكي كنندگانتحريك كردن وادار ست شده تبديل لحظه درخوا  و كردنميغيرنظا تنها. ا
سيه، مردم براي را پايدار امنيت تواندمي اوكراين از زدايينازي ضم اروپا كل و اوكراين رو ستفاده ما رباو به. كند ينت سترده ا  از گ
سي هايروش ستانه هايهمكاري و مردمي ديپلما شردو سم مجدد ظهور از جلوگيري و صلح حفظ در ب شي  ورداربرخ اهميت از فا
  . است

 سريع ييرتغ خالقانه، توسعه و تالش صلح، اساسي ضامن: است شده شناخته روسيه فدراسيون كمونيست حزب استراتژيك موضع
   .است سوسياليسم مسير اجتماعي، عدالت و اجتماعي پيشرفت مسير به حركت مسير

   روسيه فدراسيون كمونيست حزب مركزي يكميته رئيس

    زيوگانف گنادي

                                                            
14 https://cprf.ru/2022/02/the-people-of-ukraine-must-not-be-a-victim-of-world-capital-and-oligarchic-clans-statement-of-the-

cprf-cc-presidium%EF%BF%BC/ 
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  !صلح شعار با ناتو و نازيسم جهاني، امپرياليسم با همسويي
  فاشيسم عليه عادالنه جنگ از دفاع در

   اميدي مسعود

   اكبري نحسي آقاي نقد به پاسخ

ـــاهد كه بود اين ما جهان عجايب از ـــورها برخي نابودي و ويراني كردن، پاره تكه  تحريم، ، بمباران  تجاوز، ش ـــوي از كش  س
سم ستانه، كمك پرچم زير امپريالي شردو سي ب شر حقوق و دموكرا ست آن جهان تلخ طنز اينك و بوديم ب سترش شاهد كه ا  گ

شكار سم آ سل ، نازي شي، ن سعه ك شكني ، ناتو و گريمينظا يتو شكار نقض و عهد  امنيت و صلح تهديد ، المللي بين حقوق آ
  ابزار با ويژه به لشــكركشــي و جنگ با مخالفت ، صــلح از دفاع دروغين پرچم زير اي هســته پرتگاه يلبه به جهان بردن و جهاني

 مدافع داران طاليه به  صهيونيسم همه از تر جالب و  نئوفاشيسم ، نازيسم ميليتاريسم، امپرياليسم،. هستيم ايرسانه امپرياليسم
 و درك يك يارائه براي نظري توان فاقد كه كرد مشــاهده را  چپ مدعيان برخي توان مي ميان اين در و! اند شــده تبديل صــلح
شخص تبيين و تحليل ست و م ضعيت از در شخص و ست جايگاه يافتن و پارادوكس اين م ستند خود در سل با. ه شهك به تو  لي
ست، شعار نظري، هاي سازي ساني زيبا، در  به توجه بي و انتزاعي صورت به را صلح از دفاع و جنگ با مخالفت بخش حيات و ان
  . كنندمي تكرار واقعيت، زمين روي بر آن ضروري و نياز پيش عينيِ قواي توازن يعني آن مادي بنيان

 »است اوكراين از استفاده و هافاشيست از حمايت  حال در غرب: روسيه تكمونيس حزب رهبر«  عنوان با من يمقاله انتشار پيرو
سفند 6 جمعه تاريخ در سين آقاي روز، اخبار سايت در 1400 ا  جفا جنگ، از ايدئولوژيك دفاع«  عنوان با آن بر نقدي اكبري ح
شان هب كمك جهت ديدم الزم سرانجام ، تمايلم رغم علي كه نوشتند ،» !است جهان كارگران به  ادعاهاي و نكات ارزيابي براي اي

شان شده مطرح شان توجه ، وگوگفت اين موضوع به عالقمند مخاطبان نيز و خود شان كه آنجا از. كنم جلب زير موارد به را اي  اي
ـــتم اميدوار بينم، مي كارگري فعاالن زمره در را  نكات و ادعاها  احترام، با همراه و اقناعي و منطقي رويكرد يك با بتوانم كه هس

  . بود نخواهد مطالب  يارائه در شفافيت از مانع امر اين البته. دهم قرار بررسي مورد  را ايشان سوي از شده مطرح

 تا ام كوشيده امپرياليسم ضد و امپرياليسم يدوگانه رويكرد با من كه شوند مي مدعي خود ينوشته ابتداي در ايشان  -１
  . كنم »سركوب« را »تجاوز« مخالفان

 طرفدار هايجريان و هارسانه«  مختلف هاي طيف از صراحت با من يمقاله در كه كنم مي جلب نكته اين به را خوانندگان توجه
شيمان چپ از هاييبخش«  ،»غرب به متمايل و سي يشيفته كه نيز پ سعه و دموكرا شورهاي يتو  ادبيات در و اندشده غربي ك

 گفته سخن مختلف برخوردهاي با »انقالبي چپ نيروهاي«  و»شودنمي يافته امپرياليسم  چون فاهيميم و هاواژه از نشاني هاآن
  . است متفاوت ايشان ادعاي مورد »امپرياليسم ضد و امپرياليسم« يدوگانه با آشكارا كه ام

 است شده اشاره آنها به »شيمانپ چپ« عنوان تحت من ينوشته در كه كساني از دسته يك كه است اين اينجا در ذكر قابل نكته
 ما معتقديد آيا»  . شودنمي يافته امپرياليسم چون مفاهيمي و هاواژه از نشاني هاآن ادبيات در« كه است آمده هاآن توصيف در ،

ساس گروه اين در را خود شما آيا نداريم؟ را چپ مدعيان از گروهي چنين ست، چنين اگر كنيد؟مي اح صيفت اين بايد چرا ني  و
شفته را شما شاره آن به مختلف نظرات داراي ولي »انقالبي چپ« عنوان تحت كه سوم طيف در را خودتان چرا شما كند؟ برآ  ا
   ؟بينيدنمي است، شده

 كه دوراني در را دموكراســـي«  كه كند مي منتســـب جرياني به مرا اســـتنادي گونه هر بدون ايشـــان دوم بخش در   -２
ضميني توانستمي شد؛ امپرياليست ضدِ بخشِرهايي انقالبِ يك يادامه و حفظ براي ت  مشتي  وسطايي قرون تمايالت قرباني با
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 مســووليت احســاس هيچ بدون انديشــه؛ نوع آن حامالن  ها ســال از پس هنوز و كرد ضــدامپرياليســت ظاهر به مســتبد مرتجع
 همان با و دهند مي تن ديگري ســياســي فاحش خطاي به هم باز جهان و كشــورِخود زحمتكشــان و كارگران برابر در اجتماعي
  » .كنندمي توجيه را تجاوز و جنك امپرياليسم؛ از كاذب آگاهي

ست روشن  هر شودمي روش اين با. ندارد من يمقاله با ارتباطي هيچ منطقي لحاظ به كه مواجهيم شعار مشتي با اينجا در كه ا
 و من يزيســته تجربه كه آنجا تا بعالوه. كرد احســاس پيروز را خود و داد رارق حمله مورد...  و فكت و اســتناد بدون را كســي
 اگر ايست پايه بي و پرت كامال سخن دهد،مي گواهي انقالب ابتدايي هاي سال در چپ نيروهاي وزن و قوا توازن از من شناخت

 و ســـياســـي قواي توازن در وزن اندازه آن از) هم روي ها آن يهمه ياحتي( چپ هاي جريان از يكي كه بگيريم اين بر را فرض
 بخش رهايي انقالب يادامه و حفظ كه دهد قرار تاثير تحت ايگونه به را رويدادها روند بتواند كه باشـــد بوده برخوردار اجتماعي

  ...  و كند تضمين را ضدامپرياليستي

سي از دفاع به مربوط هاي سياست نادرستي يا درستي موضوع بعالوه سي، جريان بهمان يا قالن ضدامپرياليستي و دموكرا  سيا
 بين مستقلي بحث موضوع تواندمي اين. گفت سخن هاآن مورد در تواننمي كردن پا به خاك و گرد با كه است مستقلي موضوع
 و بودند ايستاده نقطه كدام در ها سال آن در ايشان خود كه نيست روشن من بر. باشد مورد اين در مختلف هاي ديدگاه حامالن

  ... ! و كردند چه ملي بخش رهايي انقالب پيروزي تضمين و دموكراسي آن حفظ براي

 و انقالب ابتداي در دموكراسي كردن قرباني به منجر انحراف آن علت را امپرياليسم از »كاذب آگاهي« ايشان نيز ارتباط همين در
 در اوكراين در جنگ ماهيت و امپرياليسم از كاذب آگاهي به. دكن مي معرفي من سوي از اوكراين به روسيه تجاوز و جنگ توجيه
شت كه ديد خواهيم و پرداخت خواهم ادامه شان بردا سائل اين از اي  فكت و اطالعات، ها داده بر مبتني ، غيركاذب اندازه چه تا م
 و مهندسي و اي رسانه امپرياليسم از اثرمت حد چه تا و امپرياليسم رويكردهاي و اقدامات ها، برنامه اهداف، ماهيت، از واقعي هاي

  .  هاستآن سوي از اذهان مديريت

 زحمتكشان و كارگران از دفاع ندارد، اعتباري كمترين كه چيزي تنها ”مترجم نگاه“ در« كه نويسند مي ادامه در ايشان   -３
 بمباران روز سه درهمين كه است وتينپ ي روسيه آن پيشقراول و است شده تدارك آنان عليه هرسو از كه است جنگي برابر در
  ».است آورده ببار بسياري هاي ويراني و گذاشته جاي به زخمي هزاران و كشته صدها توپخانه و هوايي شليك و

ضاوت شان ادعاي باره در ق شان و كارگران از دفاع به من ندادن اعتبار به اي .  گذارم مي وا متن اين پايان در خواننده به را زحمتك
   دانم مي الزم اينجا در اما. دهيم مي قرار بررســي مورد را جنگ در پوتين ي روســيه بودن قراول پيش مورد در ايشــان ادعاي اما

شان و كارگران منافع كه كنم تأكيد سيه زحمتك ست پايدار صلحي گروي در ايران و جهان و منطقه ، اوكراين ، رو   نگاه در كه ا
  .است واقعي نظامي و سياسي قواي توازن و مادي بنيان يك مستلزم پايدار، صلح اين كه چرا  .شود نمي مشاهده  از دركي ايشان

شته صدها اگر اما شته، روز چند طي زخمي هزاران و ك سيه گذ شته هزار 15 كند، مي جنگ قراول پيش را رو  هزار صدها و ك
 جنگ اين شروع از قبل بلديد، شناسي قراول پيش و شناس جنگ كه شما ؟ است بوده چه محصول گذشته هايسال طي آواره
 شــما نگاه در چرا  دانيد مي كســاني چه را انجاميد، پيامدها و تلفات آن به كه را جنگي قراول پيش ، گذشــته روزهاي در جديد
ـــاره هيچ ـــود نمي ها آن به اي اش  با ارتباط بي و انتزاع عالم در و كنيد مي مجزا مكان و زمان از را جنگ اين دليل چه به ؟ ش

ـــاوت مورد آن مادي و اجتماعي و تاريخي يزمينه  يمرحله و ادامه را جنگ اين بينانه واقع توانيد نمي چرا ؟ دهيد مي قرار قض
 و يف كي در ها آن نشــانده دســت دولت و ناتو و هافاشــيســت برتري به گذشــته هاي ســال طي كه بدانيد جنگي آن از جديدي

 در گسست اين است؟ انجاميده قبلي كشتارهاي يادامه در مردم عام قتل و حمله براي دونباس زمر در نيرو 125000 گردآوردن
 و ناتو ريزان برنامه و غربي هاي رسانه قضاوت و ارزيابي و نگاه در ارتباط قطع و گسست همين آيا ؟ چيست از ناشي شما ديدگاه

سم شاهده نيز امپريالي سست اين دليل گويم مي شما به من! شود؟ نمي م ست گ  جنگ يك را ها درگيري اين مجموعه اگر. چي
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سخ نوعي جديد يمرحله اين ، ببينيم سيه سوي از ناپذير اجتناب پا شيست جنايتكارانه اقدامات به رو شتار برابر در ناتو و هافا  ك
شار اعمال و اوكراين در سيه امنيت تهديد و ف سست اين اگر اما. بود خواهد رو  شما مورد در ظاهرا كه اندازندجابي اذهان در را گ

 تجاوز و جنگ يك شروع به اقدام جهت  دليلي هيچ بدون كه كرد معرفي جنايتكاري و ديوانه را پوتين توان مي اند، شده موفق
شور يك به ستقل ك ست كرده...  و  م ست حيف شما براي آيا. ا  ذهن حد اين تا چپ ادعاي با كارگري فعال يك عنوان به كه ني

  !بسپاريد؟ ايرسانه يفريبنده فضاي اين به را تان

  سوسياليستي جماهير اتحاد و كنوني يروسيه فدراتيو جمهوري از »همانياين درك« به متهم مرا ادامه در اكبري آقاي  -４
سخ صراحتا پرسش اين به بايد« كه كند مي مطرح  و كرده سابق شوروي صاد _ اجتماعي صورتبندي لحاظ به كه دهد پا  ياقت
شور سيه ك سم اقمار در نئوليبراليشده جهاني داري سرمايه دوران در آيا دارد؛ ماهيتي چه رو ست جهاني امپريالي  ماهيتي يا ا
 زحمتكشان و كارگران آن حفظ براي بايد كه دارد اهميت ميزان چه تا فروپاشي از پس بندي صورت در روسيه امنيت دارد؟ ديگر

   »شوند؟ قرباني آن پاي به تانقزاقس و اوكراين چون كشورهايي

ست ست دقت كم نگاه دقيقاَ اين  گرامي، دو شخص تحليل از ناتوان كه چرا. دهد مي بازتاب را هماني اين كه شما ضعيت از م  و
 و اي رسانه كارزار گويا كه پندارد مي چنين  ، آن الزامات و مادي بنيان از بنيادين ارزش يك عنوان به صلح انتزاع با و ، مشخص
سي سترده سيا سم، هدايت تحت كه را اي گ سم امپريالي صارات و ناتو و نازي شگيرانه جنگ سرزنش براي صنعتي نظامي انح  پي
سيه ست برابر در اوكراين در رو شي ست، جريان در ها فا ست اي مترقي صلح جنبش همان ا  برابر در دوم جهاني جنگ در كه ا
 ژان چون اي برجسته هاي شخصيت و آن دهندگان سازمان و فعاالن زرگترينب از ها كمونيست و گرفت شكل نازيسم و فاشيسم
  .  بودند آن نماد الفيت

 و اقتصــادي ماهيت.  ام داده توضــيح مورد اين در و كرده تفكيك شــوروي اتحاد از را روســيه صــراحت به ام مقاله در من بعالوه
 باشد، چه هر اقتصادي _ اجتماعي صورتبندي شما قول به و تماهي اين اما نيست سوسياليستي قطعاَ هم روسيه رژيم اجتماعي

شور اين براي خود از دفاع حق نافي ست و ناتو تهاجم برابر در ك شي ست الزم اينجا در. بود نخواهد هافا  تاثيرات به را شما توجه ا
سم مفهوم آن مخرب ست معلوم كه گرا تقليل و نگر ساده دوآلي ست رچقد و ايد گرفته قرض كجا از ني  ايد، كرده درك را آن در

ست فرض پيش اين بر مبتني كه نگاهي. كنم جلب تان فكري ساختار در  امنيت و ملي حاكميت حق از كشوري اينكه براي كه ا
  ...  و باشد سوسياليستي بايد حتما گويا باشد، مشروع دفاع اين و كند دفاع خود كشور

 يا »است سابق شوروي همان روسيه« يدوگانه با تنها را امروز يروسيه و يروزد شوروي اتحاد بين ارتباط انديش، ساده ذهن يك
 اينكه بر مبني بيفزايد دوگانه اين به را ديگري يگزاره و مفهوم تواند نمي و كند مي درك» .نيست سابق شوروي همان روسيه«

سيه«  ست شوروي اتحاد همان رو ست حال عين در و ني شويد، نگران» .ه ضوع برايتان ن سيه. كنم مي باز را مو  اتحاد همان رو
 مختلف هاي حوزه در ســوســياليســتي اقدامات و ها ريزي برنامه اهداف، ، ســاختار داراي اينكه دليل به نيســت ســابق شــوروي
 ويژگي با داري سرمايه كشور يك امروز ي روسيه. نيست المللي بين و ملي سطح در...  و فرهنگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي،

 بزرگ كشور كه چرا. ديد هم سابق شوروي اتحاد همان توان مي  ديگري منظر از را امروز يروسيه اما. است خودش خاص ايه
سيعي و سي قدرت از برخوردار و صادي و نظامي و سيا سيار حجم از برخوردار و باال اقت ست منابع از عظيمي ب  نگاه زماني كه ا

شت را او آلبرايت مادلين متجاوزانه سم پنهاني نيات به تا وادا سيه كه كند اعتراف امپريالي ست بزرگ آنقدر رو  يك تواند نمي كه ا
 كه است اين سخن اين معني. كرد بيان  روسيه كردن بالكانيزه به را ناتو و امپرياليستي استراتژيك رويكرد آشكارا او. باشد كشور
 و داليل ترين مهم از شوروي، اتحاد زمان در هم روسيه در موجود متنوع و عظيم منايع بر تسلط براي امپرياليسم تالش و تمايل
ـــم امروز هم و بوده آن) كردن پاره تكه( كردن بالكانيزه و  نابودي و تخريب تجاوز، و مداخله جهت ها آن هايانگيزه  و امپرياليس

 گاه)  اقتصادي جغرافياي( اكونوميك ژئو و)  سياسي جغرافياي( ژئوپاليتيك و سياسي اقتصاد يحوزه مسائل. آنند دنبال به ناتو
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 آنچه از بيش توجهي و دقت به ها آن درست درك براي و است رايج ژورناليستي و اي كليشه و ساده هاي نگاه از متفاوت قدري
  .     دارد نياز است، مشهود شما ينوشته در

سيه امنيت اهميت سيار جهاني صلح براي رو ست ب  جدي مخاطره و تهديد با را جهان امنيت تواند مي آن فقدان كه آنجا تا. باال
شوار چندان نبايد نكته اين درك. كند مواجه شد د ست عجيب...  و. آگاهند آن از خوبي به هم اروپا ياتحاديه و آمريكا و ناتو. با  ا

 و كارگران كه نيســت روســيه امنيت اين بعالوه. هســتيد توهم دچار مورد اين در چپ مدعي و كارگري فعال عنوان به شــما كه
شان ستان و اوكراين زحمتك ست سوي از امنيت اين تهديد دقيقاَ بلكه كند مي قرباني را قزاق شي  ياتحاديه و آمريكا و ناتو و هافا

ست شان و كارگران و مردم از تن 15000  شدن قرباني به كه اروپا  تجمع محل زدن آتش به و دونباس در سال 8 طي زحمتك
سا كارگري ديهاتحا در كارگران  نيز آن از پس ساعت چند و انجاميد 2014 سال در ها آن از تن  48 سوزاندن زنده زنده و اود

شترك كنفرانس يك در اوباما سئوليت و حق اوكراين دولت« كه كرد اعالم آن ستايش ضمن ، مركل آنگال با خبري م  كه دارد م
 كنيد پيدا اينترنت در را بار فاجعه جنايت اين گزارش توانيد مي بخواهيد اگر». .كند حفظ خود حكومتي قلمرو در را قانون و نظم

ــما.  بخوانيد و ــد رفته يادتان از نبايد خبري چنين منطقا كارگري فعال يك عنوان به ش  به نياز زمان آن در ناتو  و غرب بله. باش
  !نداشتند...  و المللي بين حقوقي موازين رعايت و »صلح جنبش« و »جنايت به نه« ، »تجاوز به نه«  ،»جنگ به نه« جنبش

سيه و شرق امپرياليسم از امپرياليسم، مفهوم از كاذب آگاهي با خودتان بيان به و نادرست دركي با شما  -５  مي سخن رو
  .  گوييد

 روي جهان سطح در داري سرمايه استثمار كار سازو و جهاني داري سرمايه سيستم در مهمي تغييرات گذشته سال يكصد طي«
 ي حوزه در متعددي صــاحبنظران گيرند قرار توجه مورد امپرياليســم مفهوم از امروزي هاي تحليل در اســت الزم كه اســت داده

 سمير و باران پل و سوئيزي پل تا گرفته لنين و بوخارين و لوكزامبورگ رزا و كائوتسكي از امپرياليسم با ارتباط در سياسي اقتصاد
سياري...و مزاروش و لرشتاينوا و مگداف هري و امين  و. اند داده قرار بررسي مورد را امپرياليسم مفهوم متفاوتي زواياي از ديگر ب

 دوران و شرايط در است ممكن آن مختلف هاي بخش كه ويژگيهايي. است نشده ارائه آنها سوي از امپرياليسم از يكساني تعريف
شورهاي با ارتباط در و مختلف هاي صداق مختلف ك شتريب م شته ي ستي بتوان شايد. اند دا  مطرح ويژگيهاي ترين مهم از فهر
  :  برشمرد زير قالب در هاآن همه بين از را امپرياليسم با ارتباط در شده

 صدور تداوم در سرمايه صدور ، مالي يسرمايه گيري شكل و بانكي و صنعتي سرمايه ادغام انحصارات، گيري شكل و توليد تمركز
ــار كاال، ــدور و انحص ــيم تكنولوژي، ص ــر بر رقابت ، جهاني كار تقس  ارزان، ياوليه مواد تامين براي رقابت ارزي، جنگ بازارها، س

ستجوي در سرمايه آزاد مهاجرت سعه ارزان، كار نيروي ج صادي منافع تامين جهت در نظامي مداخالت و طلبي تو  كنترل ، اقت
  .افزود فهرست اين به توان مي ترديد بدون البته....و ارتباطات ويژهبه و ها فناوري انحصار جهان، سطح در بازارها مالي

ست تحليل و ارزيابي در سم لنيني تعريفي به توان نمي امروز هايامپريالي ست الزم و. ماند محدود امپريالي  به كالن نگاه يك در ا
 به تامين زنجيره مديريت ، سازي جهاني ،ها دولت–شركت گيري شكل چون مفاهيمي. شود توجه نيز گرديد اشاره كه مفاهيمي

ستم پراكنده اجزاء تمركز جهت نيرومند مديريتي ابزار يك عنوان شورهاي ساختاري ادغام جهان، سطح در توليدي هاي سي  ك
ستم در پيراموني  المللي بين صندوق جهاني، تجارت سازمان مانند المللي بين مالي نهادهاي پيدايش ، داري سرمايه جهاني سي

 نام به اي واژه مفهوم با ارتباط در نيز....و تكنولوژي بر انحصــار و رايت كپي اطالعاتي، داري ســرمايه پيدايش جهاني، بانگ و پول
 جدا توان نمي را امروز جهان در امپرياليسم واژه مفهوم. هستند زيادي اهميت داراي كنيم، مي زندگي كه دوراني در امپرياليسم

 مدافعان و جهان بر حاكم المللي بين مالي نهادهاي سوي از اخير يدهه سه طي جهان بر شده تحميل هاي سياست مجموعه از
 هاي حوزه در المللي بين مناسبات پيچيدگي به توجه با كه است آن حقيقت. داد قرار بررسي مورد نئوليبراليسم عنوان تحت آنها

ــادي ــي و اقتص ــياس ــم مفهوم ، س ــتخراج و گرديده برخوردار توجهي قابل يالكتيكيد پيچيدگي از نيز امپرياليس ــتي اس  از فهرس
 عنوان انتســاب و المللي بين مناســبات پيچيده فضــاي در كشــور بهمان يا فالن در هاآن وجود عدم يا وجود بررســي و هاويژگي
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 قدرتمند هاي دولت از رخيب امروز جهان در اينكه با. است بسياري هاي فكت و عميق مطالعات نيازمند كشور يك به امپرياليست
 سلطه يرابطه اما ناميد، امپرياليست توان مي برند، مي جهان بر مالي نهادهاي حاكميت از را منافع بيشترين كه را داري سرمايه

 كه)  Supply Chain Management( تامين يزنجيره كل در چيز هر از بيش و گرديده برخوردار پيچيدگي از تابعيت و
شورهاي در آن مختلف اجزاء سيم يك در و گوناگون ك ستم يك قالب در و جهاني كار تق  تجلي جهاني هماهنگ و يكپارچه سي
ــي يجوهره و يافته تجلي كنند، مي پذير امكان را مركز به پيرامون از ارزش انتقال فرآيند و يافته ــاس ــم مفهوم اس  در امپرياليس
ست امروز جهان سي ديگر عبارت به. ا شنا سمامپر پديدار  ارتباط چگونگي از متأثر ، ديالكتيكي رويكردي در امروز جهان در يالي
  .كشورهاست بين... و فرهنگي و نظامي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، هاي جنبه متقابل تأثير و تابعيت و سلطه تيپيك

 تغيير«  امپرياليسم دارشناسيپدي« كه چند هر اند اساسي همچنان ، امپرياليسم اساسي پارامترهاي ، فاستر بالمي جان قول به
 دارد جا امپرياليسم مفهوم شناخت در كه رسد مي نظر به گذرد، مي سال يكصد مورد اين در بوخارين نظر از اينكه با. است كرده
 تا 1 بين متوسط بطور كه دوراني در بويژه پيراموني كشورهاي در باال نرخ با انحصاري مازاد سود جستجوي مورد در او نظر به كه
شورهاي در شده توليد مليتي چند هايشركت برند محصوالت فروش بهاي از صد در 2 سعه حال در ك  كار نيروي يهزينه را تو

شكيل  و.... و سازي جهاني و داري سرمايه شدن فرامليتي چون مفاهيمي به همينطور. شويم قائل اي ويژه اهميت دهد، مي ت
 مي تحميل يافته توسعه كشورهاي شهروندان حتي و توسعه حال در كشورهاي بر لليالم بين مالي نهادهاي توسط آنچه يهمه
  .گردد

سم درك صاد يحوزه به مربوط نظري مباني يزمينه در دانش نيازمند كه همانقدر آن كاركرد چگونگي و امپريالي سي اقت  و سيا
ست، زمينه اين در... و سوئيزي پل ، امين سمير ، لنين ، بوخارين ، لوكزامبورگ روزا چون صاحبنظراني نظريات  تمركز نيازمند ا

ستراتژي و مديريتي رويكردهاي از آگاهي و دانش كسب و ست هايي ا شگاه و امروز جهان بر حاكم مالي نهادهاي در كه ا  و هادان
 اين در چپ ادبيات در موجود نظري مباني از خاصــي يمحدوده به صــرف اتكاي. دارند قرار بحث موضــوع كار و كســب مدارس
  .است امروز جهان در امپرياليسم مفهوم درست درك از مانع زمينه

شور چنانچه سيه ك سي مورد زوايا اين از رو ستي تنها نه گيرد، قرار برر شور اين بودن امپريالي  به بلكه بود خواهد ترديد محل ك
  .  داد قرار بررسي وردم نيز امپرياليستي يسلطه موضوع عنوان به را كشور اين بتوان است ممكن نوعي

 رغمعلي روسيه، بودن امپرياليست فرض با كه است اين هم تان بعدي خطاي و است روسيه دانستن امپرياليست شما اول خطاي 
ستي ضد اتفاق موفق تجربه شي شورهاي از برخي با شوروي اتحاد فا ستي ك سم برابر در امپريالي شي صور ، فا  يك كه كنيد مي ت
  ». گيرد قرار ناتو و  فاشيسم برابر در خود امنيت از دفاع در تواند نمي امپراليستي شما زعم به و داري سرمايه كشور

  : بخوانيد زير لينك در توانيد مي را مقاله اين كامل متن

http://www.rahman‐hatefi.net/navidenou‐886‐95‐355‐951111.htm 

  : اند نوشته اكبري آقاي  -６

ستي به هم را حوزه اين رابطه يديام آقاي اينكه از جداي« ضيح تواند نمي در ستلزم را آن و دهد تو ساس يك هر شناخت م  برا
 با را هادولت رويكرد نبايد آيا اما ميشــود؛ داده حواله اكادميك شــناســي روش به هم آن تحليل كه ميداند كافي و الزم هاي داده
 در تقدمي چنين جايگاه سنجيد؟ صلح و دموكراسي زحمتكشان و رانكارك سود به طبقاتي – اجتماعي تحوالت و تغيير بر تقدم
 قطعا آنهم كه  ناتو و است انداخته راه به پوتين كه جنگي و تجاوز بين اي رابطه چه انقالبي چپ...  كجاست؟ مترجم نگاه و ذهن

  »بيند؟ مي برد؛ مي سود آن از اليستيامپري نفوذ گسترش و توسعه سود به اوكراين دموكراسي و استقالل از دفاع در فريبكاري با
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شان به بايد سين قابل اجتماعي علوم يحوزه به شما توجه كه گفت اي ست تح صداق به اما ا  مكاني نكته هر و جايي سخن هر م
شگاه در و كرد صرف وقت بايد ها آن فراگيري براي دارد،  فرا را اجتماعي علوم تحليلي و نظري مباني  آكادميك، محافل و ها دان
ست چيزي اين و گرفت شد قرار كه ني  به جدي صورت به. شود منتقل مخاطب به...  و جادو و ورد طريق از يا و مقاله يك در با
 كسب اطالع ها بررسي اينگونه متدولوژيك مباني از خواهيد مي و هستيد، موضوع اين به عالقمند واقعا اگر كنم مي عرض شما
 دوستانه بسيار توصيه رابطه همين در و. نداريد اجتماعي علوم در تحليل و پژوهشي هاي لوژيمتدو فراگيري جز اي چاره  كنيد،
ست اين من شن برايتان تا كنيد مطالعه دقت با هم را system dynamics مقوله حتما كه ا  به شما قول به آنچه كه شود رو

 در پيچيده سياسي و اجتماعي هاي پديده ويژه به ها پديده درست درك در ،»است شده داده حوادله آكادميك شناسي روش«
  . است برخوردار اي اساسي اهميت چه از امروز جهان

ـــما بله ـــت ش ـــود به طبقاتي – اجتماعي تحوالت و تغيير به تقدم با را ها دولت رويكرد بايد كه گوييد مي درس  و. كارگران س
شان سي ، زحمتك ست پديده تحليل براي الزم دقت فاقد و كلي خيلي عبارت اين اما. سنجيد صلح و دموكرا  را آن قدري بايد ها

 به نسبت ها دولت اقتصادي و اجتماعي هاي گيري جهت لنيني، پاليتيك رآل و ماركسي سياسي شناسي جامعه منظر از. كرد باز
 رويكردهاي و گيري جهت اما هاســتآن اجتماعي پايگاه از ناشــي و پايدارتر امري ها، آن ســياســي هاي گيري جهت و مواضــع
 و  روانشناختي و شخصيتي شناختي، مردم تاريخي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، متعدد  شرايط و عوامل از متاثر ها آن سياسي

شد متفاوت تواند مي...  سي ليبرال حكمراني يشيوه بر مبتني داريسرمايه با گاه دليل همين به. با  گاه و ايم بوده مواجه دموكرا
 جنگ در شود مي ناگزير شوراها كشور كه است مهم آنقدر تفاوت اين اهميت.  نئوفاشيستي و فاشيستي داري هسرماي يچهره با

شي با دوم جهاني ستي داري سرمايه از بخ سه چون  امپريالي  در باري فاجعه نقش و كارنامه داراي همزمان كه... و انگليس و فران
 همين به موضوع. باشد افتاده جا موضوع اميدوارم. شود متحد آلمان و يتالياا نازيسم و فاشيسم عليه بودند، هم خود مستعمرات

 و كرده پيشرفت بسيار اجتماعي علوم كه پذيرفت بايد. نيست بود، آن عليه بايد پس ، است داري سرمايه دولتي چون كه سادگي
 درســت شــناخت ها آن بدون و شــده خورداربر وســيعي هاي حوزه و دامنه از نيز علوم اين ، اجتماعي هاي پيچيدگي به توجه با

 حوزه در ها بحث اين اگر حال.  است غيرممكن ايد، كرده اشاره آن به شما آنچه نظير كلياتي به اتكا با صرفا اجتماعي هاي پديده
سا كه ژئوپاليتيك چون هايي سا شواري از ا  اتفاقاَ ، شوند مطرح هستند، برخوردار خاصي ساختاري و ويژه هاي پيچيدگي و ها د

  . شود مي هم بيشتر ها آن در استفاده مورد هاي متدولوژي و علوم اين با كافي و الزم آشنايي اهميت

صوير بحث اين از بخواهم اگر ست شما به تري ملموس ت سي نكته اين به بايد ، دهم ارائه گرامي دو سا شاره ا  به صلح كه كنم ا
ستلزم ، جنگ نبودن معناي ست نيازهايي پيش م ستيابي ، ها آن تحقق بدون كه ا ست ناممكن آن حفظ و صلح به د  سوي از. ا
ساس بر نيز ديگر شته وجود اگر كه است داليلي و ها زمينه از ناشي جنگ سياست علم يحوزه در علمي مطالعات ا شند، دا  با با

 صلح،. است ممكن غير جنگ از اجتناب عمالَ و شود منجر جنگ به تواند مي لحظه هر كه بود خواهيم مواجه اي شكننده فضاي
 مي سخن آن از الملل بين سياست و سياست فضاي در وقتي اما. است محبوب و ارزشمند انساني، ، اخالقي زيبا، بسيار اي واژه

 موضوع از مادي و عيني دركي به اينكه مگر است، معيني اثربخشي فاقد محبوب  و انساني اخالقي، زيبا، ارزشي، نگاه اين گوييم،
ست آن به بتوان تا يابد رتقاءا سيار ارتباط صلح اينجا در. كرد حفظ را آن و يافت د  مي پيدا قوا توازن نام به مفهومي با نزديكي ب

  .  بود خواهد نيز پايدار قواي توازن و قوا توازن تغيير مستلزم شك بي باشد، پايدار و بگيرد شكل صلحي باشد قرار اگر و. كند

شن هم آن دليل ست رو سي بازيگران ، ا ستند، صلح انداختن خطر به و زدن برهم قدرت داراي كه نظامي و سيا  و منافع از ه
سته  ها خواست اين. دهند تغيير خود نفع به را موجود قواي توازن ها، آن به يابيدست براي كوشندمي  كه برخوردارند هاييخوا

 و آن نسبي الزامات تامين صلح، به دستيابي اساسي راه بنابراين. هستند يعين امري هم ها، آن نبودن يا بودن مشروع از فارغ...  و
 اروپا شرق در ناتو يتوسعه با را روسيه امنيت توان نمي اساس اين بر. است آن تداوم و حفظ براي پايدار قواي توازن به دستيابي

 15000 سال 8 طي كرد، تهديد اوكراين بر حاكم هاي فاشيست سوي از ناتو در عضويت درخواست و كشور اين مرزهاي پشت و
ضور با كه مينسك هاي توافقنامه زير ، كرد عام قتل دونباس تبار روس يمنطقه در را شهروندان از تن سه، ، آلمان ح  دولت فران
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سيه دولت و دونتسك و لوگانسك خودمختار هاي جمهوري يف، كي ضا به توافقنامه اجراي ناظر عنوان به رو سيد ام  تأييد به و ر
سيد هم متحد ملل سازمان امنيت شوراي شيست زد، را ر  با نمونه يك در و انداخت روس زحمتكشان و كارگران جان به را هافا
 را سرباز 125000 و.....  و كرد ممنوع را روسي زبان سوزاند، آتش در زنده زنده را نفر 50 به نزديك ، كارگران اتحاديه زدن آتش
شي روس و ملهح براي دونباس مرز لب سيج ك ست به و كرد آوره را ناحيه اين مردم از هزارتن صدها و كرد ب  مكرر هاي درخوا

سيه سئله آميز صلح حل براي را ها راه همه و  ننهاد وقعي توافقنامه اجراي براي رو ست م  جنگ منتظر شرايطي چنين در و...  ب
سي اگر. نبود ضيه طرف يك اينكه مهم ينكته و. كرد شك سليمش عقل به بايد ، دارد صلح انتظار شرايطي چنين در ك  در ق
سي بزرگ قدرت يك اينجا شه و نظامي و سيا صه در دارري شد هم جهاني عر شت اين. با  عمال و مادي بنياني فاقد صلح از بردا

 اقدامات توجيه متخد در تبليغاتي و ســـياســـي ابزار يك عنوان به بلكه  كند، نمي صـــلح به كمكي هيچ تنها نه و بوده انتزاعي
شيست و ناتو و غربي متجاوزان شانه ساده نگاه اين بنابراين. گيردمي قرار نيز  ها فا صور كه شماست اندي  جنگ از من كند مي ت

 دفاع عيني و مادي زيربناي بر مبتني و پايدار صلح از من كه است چنين موضوع درست تصوير. صلح از شما گويا و كنم مي دفاع
 و ســطحي ، ژورناليســتي رويكردي با شــما و اســت جنگ تهديد كنترل و رفع راســتاي در قوا توازن تغيير آن زمهال كه كنم مي

 صلحي از ، جنگ گيري شكل داليل به توجه بدون و صلح نيازهاي پيش و مادي يزمينه به توجه بدون) احساساتي( سانتيمنتال
. بيانجامد نيز جنگ يمخاطره و زمينه تشديد به تواند مي رو اين از و بوده عيني و مادي پشتوانه گونه هر فاقد كه كنيد مي دفاع

  . باشد افتاده جا هم مورد اين كه اميدوارم

 اوكراين، دموكراسي و استقالل از امپرياليسم فريبكارانه دفاع و روسيه نظامي عمليات بين يرابطه يباره در تان پرسش  -７
سش ست خوبي پر سيه تجاوز اين كه كنيد عااد خواهيد مي گويا. ا ست رو ست داده را امكان اين غرب به كه ا  اين به اقدام كه ا

سئول و كند...  و فريبكاري سيه هم آن فريبكاري م ست رو سيه گويا و ا ست كرده...  و فريبكاري به مجبور را ها طفلكي اين رو ! ا
سخ شوار چندان آن پا ست د سيه نظامي عمليات. ني شتر روز چند رو س بي  و آمريكا شامل غرب يمداخله اما شده آغاز كه تني

 آنجا در مختلف هاي شــيوه به كه اســت مديدي هايمدت ،... و اوكراين اســتقالل از دفاع در ها آن ادعاهاي و ناتو و اروپا اتحاديه
شاهده ست عجيب بعالوه.  دارد معني تاخر و تقدم اين گويد مي سليم عقل. شود مي م  و كارگري فعال كي عنوان به شما كه ا

ـــتي از...  و طبقاتي مبارزه به آگاه ـــياس ـــتراتژي يك عنوان به)  يوگســـالوي كردن پاره تكه مانند( كردن بالكانيزه نام به س  اس
 اي او وي ، سي بي بي چون مسلط جريان هاي رسانه از اوكراين مورد مانند را اخبارتان اگر البته. باشيد نداشته خبر امپرياليستي

ــيري گيريد، مي...  و ــاَ هاآن چون.  نداريد تقص ــاس ــي چون اي فريبنده هاي واژه كليد و عبارات از اس ــر حقوق و دموكراس  و بش
شان و خودشان براي...  و آزاد كشورهاي ستگان  و اروريست ، متجاوز و ياغي و تروريست و ديكتاتور چون هايي واژه همزمان و واب

شان، براي...  ستفاده مخالفان سخ .كنند مي ا سش به ديگر پا ست اين شما پر  مزمن بحران از خود نجات براي آمريكا و غرب كه ا
صادي تحرك يك به نياز داري، سرمايه صدد كه دارد اقت ست در سيا در جنگ يك انداختن راه با ا  ايجاد و ديگري جاي هر يا اورا
 اين.  است روسيه به حنگ ناپذير اجتناب تحميل ممه داليل از يكي اين و. يابد دست آن به تسليحاتي صنايع براي بزرگ بازاري
  .    گذرممي آن از كه دارد هم ديگري زواياي موضوع

  : اند نوشته پيروزمندانه حسي با اكبري آقاي  -８

سيده سيه و دارد قرار كجا در جهان هاي خلق ديگر ملي منافع ايد پر ست كرده چه مناطق ساير براي رو سيه چرا و ا  وچين رو
  ...  و اند نكرده وتو را ايران عليه ها نامه قطع

 جهان هاي خلق منافع اساس بر را المللي بين يحوزه در خود هايگيري موضع كه نيست انترناسيوناليست شوروي اتحاد روسيه،
 موضع ينا گاه.  است خودشان ملي منافع براساس كشورها گيري موضع ، المللبين يحوزه در اصل واقعيت، عالم در. كند تنظيم
ست ممكن گيري شورهاي برخي ملي منافع با ا سو ديگر ك شد هم شد يا با سيه مداخله اش نمونه. نبا  كه بود سوريه جنگ در رو

سط سوريه كردن ليبيايي از مانع هم سم تو سي جغرافياي منظر از هم و شد امپريالي سط ايران تهديد از مانع سيا  و داعش تو
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سم ست طبيعي ، ديگر سوي از اما. شد امپريالي سيه كه ا ست يحوزه در ايران اقدام هر از كه داند نمي خود يوظيفه رو  سيا
ست طبيعي و. كند دفاع خارجي سيه هاي تحليل و تجزيه اين كه ا ست چين و رو ساس بر كه ا  را آنها  دارند، كه هايي تحليل ا
ـــت تاييد يمعنا به ابدا اين. نكنند يا بكنند وتو را چيزي چه و كي كه كند مي هدايت ـــت اين بودن غلط يا درس ـــياس  و ها س

صميمات سفند 8 يعني ديروز همين اطالع جهت اينكه ضمن.  نيست ت  وتو را ايران باره در امنيت شوراي نامه قطع يك روسيه ا
  . كرد

https://www.bbc.com/persian/world‐43205885 

سا ما سا ست قرار ا ضع مدافع ني سيه هاي گيري مو ست يزهحو در چين يا رو شيم خارجي سيا  اين از برخي بر توانيممي ما.  با
شته هم جدي نقد هاسياست  از بخواهد كسي اگر است كودكانه اما.  اندچنين سايرين مورد در نيز هاآن كه همانگونه.  باشيم دا

ــيه چون اينكه ــد نتيجه اين به نكرده، وتو را ايران عليه ها تحريم روس ــيه اگر كه برس  برابر در خود ملي منافع از فاعد براي روس
 بازدارنده جنگ يك و اقدام به دست...  و نشيني عقب و مدارا و تحمل ها سال از پس و ناتويي - نازيستي -امپرياليستي يحلقه
صدا و كنيم محكوم را آن بايد ما ، بزند سم با هم ست و ناتو و امپريالي شي ست و هافا صلح نداي  هاصهيوني  تلخ طنز. برآوريم وا

سرائيل و ناتو كه ديد بايد را روزگار شيست و اروپا ياتحاديه و متحده اياالت و ا  جنايتكارانه و كثيف يكارنامه با اوكراين در ها فا
 هستند مشخص وضعيت از مشخص تحليل توان فاقد كه برخي و اند شده »جنگ به نه« و »صلح« پرچمدار ، شان شده شناخته

 هاي سال طي كه بپرسند خود از اينكه بدون. كنند مي تكرار ها آن دنبال به را شعارها اين منتال سانتي ژستي با و وار كليشه ،
شته سيه و دونباس يمنطقه خودمختار هاي جمهوري با ارتباط در تعهداتش زير ناتو كه گذ صره يحلقه و زد را رو  با را آن محا
شورهاي افزودن ست ، كرد تر تنگ روز به روز اروپا شرق ك شي  125000 ، كردند، سرنگون را اوكراين قانوني دولت كودتا با هافا

ــتار و حمله براي دونباس مرز در را نيرو نفر ــيع كش ــليحات با منطقه اين در وس ــرفته تس ــيج ناتو و آمريكا يپيش  و كردند، بس
 انسان احساسات ،... و بزنند كليد را روسيه كردن بالكانيزه پروژه و كنند تهديد را روسيه امنيت تا دادند ناتو به غضويت درخواست
 انجام كشور همان مردم توسط بايد كشوري هر در كشي نسل با مبارزه گوييد مي! بود؟ رفته كجا ها آن طلبانه صلح و دوستانه

ستالين تعريف اين با...  و شود شيست كردن بيرون از پس هم ا سيه از ها فا  را هاآن پدر نبرلي در و كردمي شان تعقيب نبايد رو
 و هولناك هاي جنايت به دســت و بازگردند و شــوند تجهيز بارديگر تا ماند مي منتظر خود مرزهاي پشــت بايد بلكه ، آورد درمي

ــاده العاده فوق تفكر اين! بزند؟ ديگر هاي هوزن ماوت و ها داخائو  انداختن راه ــانه س ــياســت با ارتباطي هيچ انديش  در واقعي س
سي رهبران. اردند واقعيت جهان سيه سيا شعورتر رو ستند ها حرف اين از با سليح ، يابي سازمان كه ه شتار و ت  در را ها روس ك
شت ست و كنند نظاره  را خود ملي امنيت مدام تهديد و خود مرزهاي پ ست روي د شا و بگذارند د شان نوبت تا كنند تما  خود
  .  باشند روسيه از ديگري يشده پاره تكه وييوگسال شاهد نيز سرانجام و بجنگند مسكو در فردا و برسد

صور رغم علي  -９ صاص اين شما پايه بي ت ساس بر و جنايت از قبل ق ست جنايت احتمال ا  ابعاد در قبال جنايت اين.  ني
سيع ست شده انجام و ست جريان در و ا سيه، كنش اين و. ا شگيرانه جنگ يك رو شگيري براي) Preventive war(  پي  از پي
 بزرگ جنگ يك خطر افزايش از پيشگيري و روسيه كردن بالكانيزه از پيشگيري و فاشيستي كشي نسل و جنايات اين يتوسعه
  . دوم جهاني جنگ در شوروي اتحاد و انگليس سوي از ايران اشغال مانند:  داريم  تاريخ در را آن  هاي نمونه كه ايست هسته

ستي و محدود نگاه رغم علي  -１０ صاديق امروز ، شما سنديكالي ستي مانيفست شعار هاي حوزه و م  جهان كارگران« كموني
 شعار و مانيفست به گرايانه تقليل نگاهي اين. كرد محدود طبقاتي و صنفي مبارزه هاي حوزه به صرفا توان نمي را »شويد متحد

 ملي، امنيت و اســتقالل تهديد و امپرياليســم از درســت درك بدون امروز جهان در شــعار اين درســت درك. اســت آن محوري
 نظامي هاي مجتمع هاي برنامه و اهداف ها، دولت - شــركت ســاختار بر مبتني حكمراني يشــيوه ، نئوفاشــيســم نئوليبراليســم،

 ديگر واقعيات از بسياري و گرايي چندجانبه ضررت اكونوميك، ژئو و پاليتيك ژئو ناتو، هاي برنامه و اهداف و ميليتاريسم ، صنعتي
 از پس كه كند مي مديريت موفق آنچنان را شــما آگاهي و ذهن خود تبليغات با كه(  ايرســانه امپرياليســم جمله از وزامر جهان
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 از قبل قصاص از هنوز انديشانه خام ، اروپا اتحاديه و ناتو حمايت با و يف كي بر حاكم هاي فاشيست سوي از نفر هزار 15 كشتار
  . بيانجامد ماركسيسم و مانيفست از كاريكالتوري يارائه به است ممكن تنها و است ممكن غير ،)گوييد مي سخن جنايت

 مشــخص وضــعيت از مشــخص تحليل ديالكتيكي و لنيني رويكرد از خالق درك به قادر كه هاآن اينكه ســرانجام و  -１１
ستند، سانه تاثير تحت حد آن تا كه هاآن ني سلط هاي ر  و مداخله و جنايت همه اين مانز در كه گيرند مي قرار داريسرمايه م

ـــتره نقض و تهديد  انداختن راه و آن به اعتراض و جنايات اين ديدن براي چشـــمي ، رفت ذكرش كه  المللي بين مقررات گس
سل به نه« كمپين شي ن شتار به نه«  ،»جنگ به نه« ، »جنايت و ك شان ك ستند...  و »زحمتك  به قوا توازن تغيير محض به اما ني

صدا انيان،قرب نفع سم با هم ست ، امپريالي شي ست ناتو و ها فا  و جنگ با مخالفت ، طلبانه صلح شعارهاي با منتال سانتي هاي ژ
ـــان و مردم امنيت از دفاع ، تجاوز ـــت ممكن حالت بهترين در گيرند، مي...   و الملل بين حقوق موازين از دفاع ، زحمتكش  اس

 زحمتكشان و كارگران دوست حتم بطور«  و گذارند نمايش به كارگري حنبش در را والساها لخ امثال از چندم دست كاريكاتوري
صت اين از شك بي البته. »بود نخواهند صالح با تا برخوردارند فر سائل و طبقاتي يمبارزه از خود درك ا صر جهان م  نيز و معا

 شجاعت كسب تر، مهم همه از و) ماركسيستي( ماترياليستي و ديالكتيكي تحليل و شناسيروش يحوزه در خود توانمندي ارتقاء
 راســتاي در زحمتكشــان و كارگران طبقاتي جنبش خدمت در را خود توانمندي ، خود رويكرد اصــالح و خود نقد جهت  اخالقي
ــاير و اجتماعي عدالت ، دموكراســي صــلح، ، ملي اســتقالل و امنيت از حفاظت   ، كارگر طبقه با. دهند قرار مترقي هاي ارزش س

سته و گفتن كارگر يطبقه سي ، گردن هاي رگ كردن برج  جنبش سخنگويان شد، نخواهد ايران كارگري جنبش ينماينده ك
ـــي و اجتماعي هاي پديده از ديالكتيكي و علمي و رآل درك و تحليل توان داراي بايد ، گريكنش بر عالوه كارگري ـــياس  هم س
  . باشند
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  !شود محكوم جهان سراسر در بايد باندراها -نازي جنگي جنايات
  2022 مارس 2 – چهارشنبه

   روسيه كمونيست حزب يرئيسه هيأت صدر زيوگانف گنادي فيسبوك يصفحه از نقل

   اميدي مسعود: برگردان

  

  : من اظهارات يبرجسته نكات 

 لوگانسك خلق جمهوري و دونتسك لقخ جمهوري نيروهاي با درگيري در كه نازي هايگروه جوييانتقام هايتاكتيك ��
  .است شده مشخص كامالً شوند،مي شكست متحمل

 جمله از شوروي جماهير اتحاد قلمرو  ترك زمان در فاشيست اشغالگران توسط كه است »سوخته زمين« تاكتيك همان اين ��
 منفجر را) Dniproges( پروجسني سد ها، آلماني.  شد گذاشته اجرا به سرخ، ارتش  برابر در شكست ينتيجه در اوكراين
  .سوزاندند اوكراين در را خانه هزار ها ده كردند، ويران را پل و معدن كارخانه، صدها كردند،

 آميزتحريك هايانگيزيفتنه به دست است، مقصر غيرنظاميان مرگ در روسيه ارتش كه تصور اين ايجاد براي تالش در هاآن �� 
  .كنندمي شليك خود كنترل تحت يشهرها به و زنندمي كثيفي

 دست به اوكراين در را قدرت كه كنندمي دفاع هاييتروريست و هافاشيست از آشكارا روسيه در آن »پنجم ستون« و غرب ��
  . اندكرده خود كثيف ستيزيشوروي و هراسيروس گروگان را آن شهروندان و گرفتند

 نگه به اقدام دونباس، شهرهاي عليه) م -هافاشيست( باندراها ترور كه  خواهيممي تحدهم اياالت و اروپا ياتحاديه از مؤكدأ ما ��
 محكوم را هاآن كنترل تحت شهرهاي مسكوني هايمحله در هاگروگان و تسليحات استقرار و انساني سپر عنوان به مردم داشتن
  .هاستآن حاميان يعهده بر غرب نوكران جنايات مسئوليت تمام صورت، اين غير در. كنند

 در دونباس مسكوني هايمحله روز هر تقريباَ  كه حالي در ايد، كرده سكوت كه است سال 8 چرا: پرسيم مي سوال يك ما��
 دوستان و خانواده با همدردي ايذره حتي چرا ميرند،مي غيرنظاميان روز هر كه حالي در داشت؟ قرار تسليحات شليك  معرض
 »صلح مبارزان« صداقت در بنابراين، كرديد؟ سكوت هاسال اين يهمه در بلكه نشد، مشاهده شما رد معلول و كشته هزاران
  .داريم جدي ترديدهاي جديد،
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 كه اميدواريم واقعاَ و. مخالفيم خونريزي با ما. هستيم ايدرگيري هر آميزمسالمت حل طرفدار همواره و صلح طرفدار ما��
) مقابل( مسلح نيروهاي افسران و سربازان ميان در همچنين بلكه روسيه، ارتش سربازان ميان رد تنها نه جدي تلفات از بتوانيم

 بس آتش به صميمانه ما. كنيم جلوگيري دارند، وجود خوردهفريب هاياوكرايني و روسيه مردم از بسياري هاآن ميان در كه
  .باشيم سهيم آن در امكان حد تا بياييد و. اميدواريم مذاكره طريق از سياسي فصل و حل و فوري

  !كند جلوگيري اوكراين در سياسي فصل و حل روند در اخالل براي تالش از كه خواهيممي الملليبين يجامعه از ما ��
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  زيوگانف گنادي فيسبوك صفحه از نقل
  روسيه فدراسيون كمونيست حزب صدر

  اميدي مسعود: برگردان

  

 به تبديل كه اســت افتاده دزداني و كالهبرداران و ها كراشــكنيك باندرا، ها، نازي چنگ رد اوكراين: كرد درك روشــني به بايد
ست جاي به آنها. اند شده اليگارش شغول سازنده، سيا سوفوبيا ترويج م سي، چيز هر نابودي و رو  عمومي و شوروي نمادهاي رو
ــدند ــتعداد با و باهوش خلق يك به دادن جهت تغيير مورد در ما. ش ــ به اس ــورمان با منيدش ــخن آن فرهنگ و تاريخ و كش  س

 خانه، از دفاع براي هاآن. خاســتند پا به فاشــيســتي و نازيســتي نظم اين عليه لوگانســك و دونتســك خلق جمهوري. گوييممي
ستند پا به ما مشترك تاريخ و خود سرزمين خانواده، ست اين در و! است شوروي جماهير اتحاد از مينياتوري دونباس. خا  از ما ارا

  !ايمكرده حمايت نازي جنايتكاران و خارجي عوامل از اطاعت عدم و زندگي براي دونباس حق و اراده از اول روز

A‐https://youtu.be/BtmQFpRlU 
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  15»شود. تبديل المللبين سياست در بنياني تغيير به يك بايد خارجي فشار به واكنش«
  2022 مارس 2

  ي حزب كمونيست فدراسيون روسيه صدر هيأت رئيسه يبيانيه 

  زيوگانوف گنادي

  برگردان: مسعود اميدي

 كردن يرنظاميغ آن، شده اعالم هدف. گرفت اوكراين در ويژه عمليات انجام بر مبني تصميمي فوريه 24 در پوتين جمهور رئيس
  .است لوگانسك و دونتسك خلق هايجمهوري از حفاظت و كشور آن زدايي ازنازي و

سيار نيروهاي. شد انجام اروپا ياتحاديه و آمريكا حمايت با اوكراين در 2014 سال دولتي كودتاي  زهر از شدهشباعا ارتجاعي ب
سم سوفوبيا و باندرا نازي ساند قدرت به را رو سوزاندن زنده. ر سا كارگري ياتحاديه يخانه در مردم زنده   نيات از تلخ اديمن اود

. كردند آغاز را روس جمعيت جداسازي و روسيه با روابط قطع روند هاآن. تصرف كرده بودند  را قدرت كه بود كساني مردميضد
ستوپل و كريمه مردم متعلق به مناطق شت با سبا ست بندرهاي به بازگ سيا سخ خانگي خود به اين   هايستانا مردم. دادند پا

نتســك و جمهوري خلق دو» كردنســاكت« براي باندرا پيروان هايتالش. كردند انتخاب را اســتقالل هرا لوگانســك و دونتســك
  .گرفت را نفر هزاران جمهوري خلق لوگانسك ، زندگي

 هايوريجمه آن موجب به كه شد حاصل مينسك هاينامهتوافق قالب در ايمصالحه دونباس، در هاخصومت به دادنپايان براي
 حال، اين با. نندبما باقي گسترده خودمختاري از برخورداري با اوكراين از به عنوان بخشي توانستندمي و لوگانسكخلق دونتسك 

شكست هانامهاين توافق به يف)پايبندي (دولت كي تضمين براي روسيه هايتالش  از محافظت يديگري برا اقدامات. انجاميد به 
  .بود ضروري دونباس در غيرنظاميان كشينسل از جلوگيري و روسيه شهروند 800،000

شده به اين  اين بوده و قلمرو تونا در اوكراين پذيرش دنبالبه شدت به يفكي در باندرا حكومت  واقعيت، اين بود كه درام افزوده 
شور ستقرار براي پايگاهي به شدنتبديل حال در ك سليحات ا ستشده متحدانش و آمريكا ت ضور. ا ساً ناوكراي در ناتو ح سا  ا
 ليغاتيتب رگبار با خصــمانه اقدامات اين. كرده اســت ايجاد كشــورمان به ايهســته موشــكي يحمله براي را جديدي هايفرصــت

 بزرگ جنگ كي براي غرب تدارك. قرارگرفت (از سوي غرب) مورد حمايت ما خواهران و برادران اوكراين، مردم روي ايسابقهبي
  .قرارداد نابودي و مرگ به تهديد را در معرض ايناوكر و روسيه مردم اروپا، در

 افشاي ماهيت ما، هايخلق تاريخي برادري و دوستي هاي ايده ها ، راهنماي حزب كمونيست فدراسيون روسيه،سال اين تمام در
ستي شي صيت و باندرا ايدئولوژي فا ست كيف بوده رژيم غيردموكراتيك شخ  و زبان س،دونبا مردم حيثيت و زندگي حق از ما. ا

مقدم  خط ســنگرهاي در كمونيســت داوطلبان. كرديم دفاع هاآن شــده متولد تازه دولت شــناختن رســميتبه و روســي فرهنگ

                                                            
15 https://cprf.ru/2022/03/the-response-to-external-pressure-must-be-a-radical-change-of-international-policy/ 
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 كاروان 93حزب كمونيســت فدراســيون روســيه  .دادندمي دســت از را خود جان نازي هاييگان باران گلوله اثر بر و جنگيدندمي
 براي روسيه كودكان« يبرنامه ها براي سال و كرده گسيل هاي خلق دونتسك و لوگانسكبه جمهوري را بشردوستانه هايكمك

  .گذاشت به اجرا را »دونباس كودكان

سيون روسيه  اقدامات تمام جديت با تا خواهدمي روسيه مقامات از اوكراين، در ويژه عمليات داليل درك با حزب كمونيست فدرا
 هايطرح اجراي ام. دهند انجام نازي، هايگروه احتمالي تحريكات برابر در جمله از امي،غيرنظ مردم از محافظت براي را الزم

ـــيار را اوكراين كردنغيرنظامي ـــود جلوگيري اوكرايني نظاميان تلفات از تا دانيممي مهم بس ـــاني هب كمكي نوع هر و ش  كه كس
سي هاينيرو تمامي از ما. دهيم انجام گذارند،مي زمين بر را خود هايسالح سيه در سيا ستي رخاط به كه خواهيممي رو  چند دو
سي سازوكارهاي ها، اوكرايني و هاروس بين يساله صد شور دو مردم. بگيرند خدمت به را مردمي ديپلما  آگاه عميقاً دباي ما ك

  اند.باندرا قرار گرفته يگسيختهلجام تبليغات اهداف و ناتو گسترش گروگان مردم اوكراين كه باشند

 محدود سياسي-نظامي و ديپلماتيك اقدامات به روسيه ملي منافع از دفاع حزب كمونيست فدراسيون روسيه بر اين باور است كه
 منافع زا حفاظت جهت در كنندهتعيين محوري. دارد وجود ما كشــور حيات در اســاســي تغييرات به فزاينده يك نياز. شــودنمي
  .است روسيه تاريخي بقاي موضوع به نشد تبديل حال در مردم، وسيع هايتوده

ساً دلم يك به گوناگون، تهديدات با مواجهه در جامعه كردن متحد و اجتماعي طبقاتي هايشكاف بر شدنچيره به منظور سا  ا
ـــادي زندگي از جديد ـــت نياز اجتماعي و اقتص ـــ بهبود بلكه مالي، كردن دالالنغني خدمت نه در بايد مدل اين. اس  و نعتص

شاورز سعه ي،ك شتي هاي مراقبت از حمايت آموزش، و علم يتو شد فرهنگ و بهدا  نيازمند ما غرب، هايتحريم با مواجهه در. با
ستراتژي جايگزيني  با پيوند در تنها هاگام اين. هستيم كشور از هاسرمايه فرار به دادنپايان و اقتصاد از دالرزدايي واردات موثر، ا

ستراتژ هايكردن حوزهملي صاد، يكا ستفاده اقت سترده طبيعي منابع از ا صاد دولتي ريزيبرنامه و شهروندان يهمه نفع به گ  اقت
ـــد مؤثر واقعاً تواندمي ـــكوهمند يتجربه خاطر آوردنبه با طريق، اين از تنها. باش ـــوروي، جماهير اتحاد ش  يتجربه يلعهمطا ش

   .باشد مطمئن خود يآينده از و مصون خودكفا، ندتوامي روسيه كه كشورهاست ساير و چين مدرن هايموفقيت

بازنشــســتگي  نســ به بازگشــت جمله از اقدامات از ايمجموعه فوري اجراي جديد، روند يك اتخاذ براي مقامات براي راه بهترين
شي چشم محلي، خودگرداني تقويت و حفظ شوروي، دوران سيون از پو سينا  دادنياناپ و الكترونيكي و كمپ نظارت اجباري واك

  .پرست استميهن چپ نمايندگان ديگر و هاكمونيست عليه سياسي هايجوييانتقام به

 منظور اين براي. ودش تقويت بايد انتخاباتي روندهاي به شهروندان ، اعتمادسياسي نظام تر كردندموكراتيك و تربه منظور باثبات
 يك تا د،شــو تعطيل دور راه از يروزه ســه و الكترونيكي گيرياير جاانداختن براي هاتالش هميشــه براي بار يك اســت الزم

  .گذاشته شود اجرا و به ترويج انتخاباتي، سيستم در اساسي بازنگري

 را مسيري روسيه فدراسيون رهبري ، رشد خارجي به رو تهديدهاي يزمينه در كه دارد انتظار حزب كمونيست فدراسيون روسيه
-اجتماعي مســير بنياني تغيير با تنها را اين كه اســت اين ما اعتقاد 16.كند دنبال واقعي و جانبههمه ملي امنيت تضــمين براي

  .كرد تضمين توانمي دهد،مي تشكيل را »مردم قدرت در جهت گام ده« يبرنامه اساس كه اقداماتي به اجرا گذاشتن و اقتصادي

                                                            
يه است. با اين وجود، گويي به اين انتظار اساسأ و بيش از هر چيز مستلزم تغيير شرايط مادي و توازن قواي اجتماعي و سياسي در روسترديد پاسخبي 16

شود. از يك سو بايد خوردار ميهاي خاصي هم برها و حساسيتكنش اجتماعي و سياسي در جهت تغيير اين توازن قوا در اين شرايط خاص هم از پيچيدگي
رفت، در اين زمينه هاي دونباس به دوما كه مورد تصويب هم قرار گويژه با ارائه طرح به رسميت شناختن جمهوريديد حزب كمونيست فدراسيون روسيه به

تا چه حد قادر به  و از سوي ديگر دولت پوتين دنبال خواهد كرد.» مردم قدرت در جهت گام ده«ي ها و اقدامات خاصي را در چارچوب برنامهچه برنامه
و به سوي آن تغيير  بوده» شهروندان ، و افزايش اعتمادسياسي نظام تر كردندموكراتيك و ترباثبات«درك ضرورت انجام تغييرات پيشنهادي حزب در جهت 

  جهت خواهد داد.   
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  17.كنندمي گيسركرد را فاشيسم احياي اروپا، ياتحاديه و متحده اياالت
  2022 مارس 4

  جهاني يجامعه از روسيه فدراسيون كمونيست حزب يرئيسه هيأت درخواست

   اميدي مسعود: برگردان

 به را ايناوكر شــهرهاي ســاكنان از نفر هزار صــدها كامل، شــكســت از جلوگيري براي تالش در باندرا هايفاشــيســت روزها، اين
 نقش ايفاي به محكوم را هاآن و شــوندمي جنگي يمنطقه از غيرنظاميان خروج مانع مرگ، به تهديد با هانازي. اندگرفته گروگان

ساني سپر سيالي شوروي جماهير اتحاد قلمرو در هيتلر نظاميان بارفاجعه هايتاكتيك تكرار اين. اندكرده ان ست، ستيسو  زماني ا
  .راندندمي جلو به مين هايميدان در متحرك جمعيت عنوانبه حمله هنگام در را كودكان و زنان كه

 هزار صدها اينك،. كنندمي پا به زيادي صداي و سر بگيرند، گروگان را نفر يك حتي هاتروريست كه مواردي در غربي كشورهاي
سخ خواهان ما. اندشده گرفته گروگان به اوكراين در نفر ستقيم پا  كرون،ما. اي يدن،با. ج يعني غربي، رهبران سوي از روشن و م
ــولز. او ــون. بي و ش ــي هايليبرال و جانس ــتيم روس  گيريروگانگ براي باندرا هاينازي يجنايتكارانه هايتاكتيك از چرا كه هس

   كنند؟مي حمايت

سم دهد،مي انجام اوكراين در باندرا كه كاري شي شكار فا ست آ ست اينكه به ما اميد. ا سم شك سط 1945 سال در آلمان نازي  تو
ساني يپديده اين به آن پيروزمند سرخ ارتش و رويشو هايخلق  براي را خود يدهفزاين نگراني ما. رفت بين از دهد، پايان غيران
  .كنيممي اعالم هستيم، غربي »هايدموكراسي« كمك با اروپا مركز در سرطاني تومور اين رشد شاهد ديگر بار اينكه

. اندبوده يمسـه آلمان در فاشـيسـم گيريشـكل در سـياسـي و اقتصـادي نظر از يابريتان و متحده اياالت كه ايمنكرده فراموش ما
ـــلح نيروهاي( ورماخت ـــارا پولي حمايت با عمدتاً نابودكرد، را نفر ميليون هاده كه هيتلر)  م- آلمان مس  و آمريكايي تانحص
 در كه ندهســت باندرا هايفاشــيســت اياتجن مســتقيم مســئول اروپا ياتحاديه هم و آمريكا هم. شــد ايجاد آلماني هاياليگارش
شاركت. گرفتند دست به را قدرت اوكراين در 2014 يفوريه كودتاي ينتيجه ستقيم م شورهاي م  جرم وق،ف كودتاي در غربي ك

  .كندمي بيشتر اوكراين در خونريزي براي را هاآن

ستفاده براي را آلماني مقامات تالش شدت به ما سئوليت از فرار حهت اوكراين وقايع از ا سم جنايات م  جنگ طول در مانآل نازي
ـــد اميدوار نبايد برلين! افتاد نخواهد اتفاق هرگز اين. كنيممي محكوم دوم جهاني ـــيه، كه باش  جنايات وكراينا و بالروس روس

 هايردوگاها در هك نفري هاميليون سوسياليستي، شوروي جماهير اتحاد اشغالي هايسرزمين در آلماني هايفاشيست يوحشيانه
  .باشند كرده فراموش را شدند، شكنجه و شدند آويخته دار به شدند، تيرباران لهستان و آلمان در مرگ

 ياد به بايد اند،ردهك فراموش را سوسياليستي شوروي جماهير اتحاد عليه جنايات اين هيتلر طرفداران از بسياري و اروپا مردم اگر
 و هانازي براي اتتسليح تأمين براي برلين تصميم. كرد بمباران را بلگراد ،1941 سال مانند هم1999 سال در آلمان كه بياوريم
ست معني اين به هانازي كنار در جنگي هايعمليات در شركت براي آلماني شهروندان به دادناجازه  در ديگر بار كي آلمان كه ا
  .است فاشيسم بازسازي درجهت ايدوره گذراندن حال

سر در مترقي و چپ نيروهاي كه هستيم مطمئن ما. اندبوده نازيسم با مبارزه مقدم خط در هميشه هاتكمونيس  ما از جهان سرا
  .كرد خواهند حمايت مبارزه اين در

                                                            
17 https://cprf.ru/2022/03/the-united-states-and-the-european-union-are-heading-for-the-rehabilitation-of-fascism/ 
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شيسم يجنايتكارانه هايتاكتيك كه خواهيممي جهاني يجامعه از ما  شدت به را اوكرايني غيرنظاميان گيريگروگان در باندرا فا
  .است بشريت عليه جنايات از حمايت معناي به ديگري موضع هر. كنند حكومم

   روسيه فدراسيون كمونيست حزب يرئيسه هيأت صدر

  زيوگانف گنادي
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  18 »نِت سوليد«عضو  كارگري و كمونيست احزاب به
  2022 مارس 4

  روسيه فدراسيون كمونيست حزب

  2022 ،4 مسكو

    تنِ سوليد كارگري و كمونيست احزاب به

   اميدي مسعود: برگردان

  عزيز رفقاي

 تصميم وردم در را روسيه فدراسيون كمونيست حزب موضع نامه، اين با روسيه فدراسيون كمونيست حزب الملليبين دپارتمان
 دائمي هراسيروس و گراييملي تجاوز، منبع به كه كشوري اوكراين در ويژه عمليات انجام بر مبني روسيه فدراسيون يفوريه 24

 شما طالعا به لوگانسك و دونتسك خلق هايجمهوري مردم از حفاظت و زدايينازي و كردن غيرنظامي هدف با است، شده تبديل
  . رساندمي

 هاينئوفاشيست سوي زا روستاها و شهرها مداوم باران گلوله زير مسن افراد و زنان كودكان، جمله از غيرنظاميان كه است سال هشت
 طبق خواهندنمي كنند، صحبت خود مادري روسي زبان به خواهندمي كه دليل اين به فقط - هستند مرگ حال رد اوكرايني،

  .شودمي تبديل شرق در ناتو پايگاه يك به اوكراين ببينند خواهندنمي و. كنند زندگي فاشيستي قوانين

 توسط اوكراين رد قدرت شد، انجام اروپا ياتحاديه و آمريكا يمتحده اياالت حمايت با كه 2014 سال دولتي كودتاي ينتيجه در
 با مخالفان، يگسترده اذيت و آزار. شد تسخير شوروي ضد و باندرا نازيسم سم از شدهاشباع راستي دست ارتجاعي نيروهاي

 و زارآ اين هدف اولين. شد آغاز بودند، كشور كردن فاشيستي و كردننظامي مخالف كه هاييجنبش و احزاب همه ممنوعيت
  .بود اوكراين كمونيست حزب فعاليت از ممانعت شكنجه،

 ضد نيات از وارديوانه »نمادي« و هراسي روس اين اوج ينقطه اودسا كارگري ياتحاديه يخانه در زحمتكشان سوزاندن زنده زنده
 به را آن روس خلق عليه نژادي تبعيض لاعما براي و روسيه با تاريخي روابط قطع براي طلبي،قدرت براي كه بود كساني مردمي

  .انداختند راه

 براي اينقشه توانستمي شد، نهاده بنياد دونباس در هاخصومت به دادن پايان منظور به روسيه توسط كه مينسك هاينامهتوافق
 ،غرب تحريك با .نداشت ار آن از تبعيت قصد هرگز اوكراين نئونازي دولت حال، اين با دهد، ارائه منطقه در صلح به دستيابي
  .شد موضوع اين نظامي حلراه به متعهد

 اين وضعيت، اين هب شده افزوده درام. بودند ناتو در اوكراين پذيرش دنبال به شدت به يفكي در باندرا مقامات كه واقعيت اين
. بود انشمتحد و متحده االتاي تسليحات استقرار براي پايگاهي به شدن تبديل حال در كشور اين قلمروي كه بود واقعيت
  .بود رويپيش حال در سرعت به كردننظامي

                                                            
18 https://cprf.ru/2022/03/to-the-communist-and-workers-parties-of-solidnet/مجمعي از احزاب كمونيست و كارگري جهان  
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 يحمله براي جديدي اساسي هايفرصت مرزي، مناطق در ضربتي هايمجتمع استقرار و اوكراين در نظامي هايپايگاه ايجاد
 خواهدمي كه كرد اعالم رسمأ شده، امضا الملليبين معاهدات تمام نقض با اوكراين اين، بر عالوه. كرد ايجاد روسيه به موشكي
  .كند فراهم ايهسته سالح

 گلوله اوكرايني طرف در نظامي واحدهاي. رسيد خود اوج ينقطه به دونباس هايجمهوري و اوكراين بين مرز در وضعيت وخامت
 خود هايخانه ترك به مجبور را غيرنظاميان و كردند تشديد را لوگانسك خلق جمهوري و دونتسك خلق جمهوري مناطق باران
  .بود دونباس به حمله يآماده آمريكا يمتحده اياالت تحريك با اوكراين دولت. بود افزايش حال در تلفات تعداد. كردند

 جويصلح خلق كشينسل از جلوگيري و آنجا در روسيه شهروند 800،000 از بيش از محافظت براي تدابيري اتخاذ به شديد نياز
  .شد ايجاد دونباس

 مردم توسط توانستنمي اقدامات اين اما بود، باندرا ديكتاتوري از سرزمين اين رهايي براي فوري اقدامات مستلزم وضعيت اين
 بودند، مسلح دندان تا كه ترور نيروهاي برابر در ايستادگي به قادر سادگي به كشور اين غيرنظامي مردم زيرا شود، اجرا اوكراين
  . شتتنددا كمك به نياز و نبوده

 اصول با مطابق كه را لوگانسك و دونتسك خلق هايجمهوري شناختن رسميت به موضوع بارها روسيه فدراسيون كمونيست حزب
  .داد هشدار آشكار، واقعيات گرفتن ناديده احتمالي پيامدهاي مورد در و كرد مطرح بودند، توسعه حال در اجتماعي عدالت

 اقدام منطقه زحمتكشان منافع اساس بر منحصراً  اوكراين، كردن غيرنظامي هاي طرح جرايا بسيار اهميت يمالحظه با ما حزب
  .كرد

 اوراسيا، كشورهاي عليه ناتو-متحده اياالت متجاوز امپرياليستي پايگاه و نازي كشور يك به كشور اين تبديل از جلوگيري منظور به
 يدغدغه به بايد هانازي ايدئولوژي كانون به آن شدن تبديل از جلوگيري ورمنظ به اوكراين از زدايينازي و كردنغيرنظامي به نياز

  .شود تبديل جهاني يجامعه اصلي

 چند دوستي خاطر به مردمي ديپلماسي سازوكارهاي از كه خواهيممي جهان و روسيه در سياسي و مترقي نيروهاي يهمه از ما
  .كنند استفاده هااوكرايني و هاروس بين ساله صد

   المللبين دپارتمان

  روسيه فدراسيون كمونيست حزب
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  اوكراين در هانازي تروريستي جديد اقدامات
  .اوكراين در ها نئونازي  ترور مورد در بيشتر و بيشتر حقايق

     روسيه فدراسيون كمونيست حزب يريسه هيأت صدر زيوگانف گنادي فيسبوك صفحه از برگرفته

   اميدي مسعود: برگردان

 خروج براي بشـــردوســـتانه كريدورهاي ايجاد و جنگي يمنطقه در »آرامش روز« را مارس 5 روز صـــبح روســـيه اينكه از پس
 200 به نزديك. كردند منفجر را ماريوپل در مســكوني يخانه يك »آزوف« نازي گردان هاي تروريســت كرد، اعالم غيرنظاميان

 در مرگ حد تا شهر ساكنان ترساندن طرف، يك از هدف،. باشند سپرده جان رآوا زير در است ممكن كودكان، و زنان عمدتاً  نفر،
 نشان شنيع اقدام اين  مسئول را روسيه نيروهاي كنند سعي كه است آن ديگر سوي از. است نبرد منطقه ترك براي هاآن تالش
  . دهند

سيون كمونيست حزب سيه فدرا سبت واقعي يراهزنانه اقدام اين رو  شدت به را هاآن غربي حاميان و باندرا سوي از ساكنان به ن
  .كنيممي همدردي ابراز ماريوپل در قربانيان بستگان و هاخانواده با ما. كندمي محكوم

) Yakoby, Denis Kireev( كريف دنيس ياكوبي،. است شده انجام اوكراين دولتي مقامات توسط كه ديگري تروريستي اقدام 
ضاي از يكي ، سمي هيئت اع شت براي تالش در اوكراين، ر صابت مورد) SBU( كننده مذاكره هيأت نمايندگان  بازدا  قرار گلوله ا

شته و گرفت سي حل راه يك يافتن براي تالش حتي يعني. شد ك ست دولتي خيانت با برابر اكنون اوكراين در سيا  بدان اين. ا
  .است شده تبديل ناوكراي دولت ارشد مقامات رسمي سياست به نازيستي ترور كه معناست

سئوليت سارانه م ست، دادن رخ حال در آنچه يشرم سكي جمهوررئيس گردن بر همه از اول ا ست زلن  توانايي كامل طور به كه ا
شور ياداره ست از را ك ست داده د سئوليت. ا صير حداقل اقدام اين م شورهاي ساير و آلمان بريتانيا، متحده، اياالت تق  نيز ناتو ك

 عمدي تشـــديد به منجر هااين يهمه. كنندمي هماهنگ و مالي تأمين آموزش، اوكراين در را نازي هاي تتروريســـ كه هســـت
  .كندمي ايجاد اروپا تمام امنيت براي تهديدي نهايت در و شودمي درگيري

  روسيه فدراسيون كمونيست حرب مطبوعاتي سرويس
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  19.كنندمي حمايت باندرا گرايانملي و هانازي از خاورميانه هايتروريست و اروپا هاي فاشيست
  2022 مارس 6

  زيوگانوف گنادي - روسيه فدراسيون كمونيست حزب يرئيسه هيأت صدر سوي از صادره يبيانيه
   اميدي مسعود: برگردان

سيون كمونيست حزب سيه فدرا  جريان در كه كرد ارزيابي هايينئونازي با مبارزه عنوانبه را اوكراين در درگيري ابتدا همان از رو
ـــت به را قدرت 2014 يفوريه دولتي كودتاي ـــيه عمومي افكار به بارها ما. گرفتند دس  دارو كه ايمدهكر اعالم الملليبين و روس
ــته ــتقيم نوادگان دهند،مي جوالن يفكي در كه باندرايي يدس ــتند هيتلري جانيان مس  عليه دوم جهاني جنگ طول در كه هس

  .شدند مرتكب را جناياتي روسيه و بالروس اوكراين، شهروندان

ستبه حال در ما امروز ضوع اين از ايتازه مدارك آوردن د ستيم مو ست كافي. ه ساني به نگاهي ا  از حمايت رايب كه بياندازيم ك
 دو كه داريم ادي به خوبي به. هســتند كرواســي از »داوطلبان« هااين همه، از ترمهم. اندشــتافته اوكراين به خود نازي همدســتان

 به هاآن اييرسو كه كردند شركت اوكراين، در جمله از سوسياليستي، شوروي جماهير اتحاد عليه آلمان جنگ در كرواسي لشكر
  .است زدزبان غيرنظاميان عليه شانخونين جنايات دليل

ــرب برادران از نفر ميليون يك حدود ــوروي طرف در پارتيزان عنوان به كه ما ص  هاي اردوگاه رد بودند، جنگيده هاآلمان عليه ش
سي اجباري كار صابي 1941-1944 هايسال در بالكان در كروا  در باندرا انپيرو كنار در دوباره كروات صدها اكنون و. شدند ق

ستند اوكراين خاك ستند ما كنار در ،1941 سال مانند ما، صرب برادران. ه  در بلگراد در صرب 15000 از بيش مارس 4 در. ه
  .آمدند هاخيابان به روسيه از حمايت در قدرتمندي اهراتتظ

 دارند قصــد نيز اروپا ياتحاديه كشــورهاي ســاير. هســتند انتقام دنبال به كه نيســتند هايياروپايي تنها هاكروات اين حال اين با
ستند را خود »داوطلبان« ست تعجب جاي و. بفر  خود اس اس هايلژيون و منظم نيروهاي جنگ، آن در اروپا كه داريم ياد به. ني
ستي شوروي جماهير اتحاد عليه را سيالي ستاد سو ستان، اتريش، از نيروهايي. فر سلواك ايتاليا، روماني، مجار  كنار در فنالند و يا

 نلژيو اعضاي ياسپانياي و فرانسوي سوئدي، نروژي، دانماركي، هلندي، هايفاشيست. جنگيدندمي هيتلر كنار در كروات نيروهاي
ستي، شوروي جماهير اتحاد قلمروي در كه بودند اس اس سيالي  نوادگان روز،ام. شدند جناياتي مرتكب اوكراين، در جمله از سو

  .هستند باندرا پيروان و ها نازي كنار در مبارزه مشتاق ،بازمانده هايهيتلري

 محلي هاينئونازي از حمايت براي خاورميانه تروريســتي هايســازمان جنگجويان كه اســت آن از حاكي كنندهنگران هايگزارش
ــتاده اوكراين به و جذب ــوندمي فرس ــتند افرادي اينها. ش ــوريه، در غيرنظاميان عام قتل خاطر به كه هس ــاير و راقع ليبي، س  س

  .اندشده رسوا عربي كشورهاي

سيون كمونيست حزب   هانازي ييهكل درگيركردن و اوكراين در نظامي درگيري كردنالملليبين براي تالش قاطعانه  روسيه فدرا
ست و صومت در خاورميانه و اروپا از هاتروري شتي. كندمي محكوم را هاخ شابه سرنو شت م شان سرنو  در اس اس لژيون از اجداد

ـــتآن انتظار در ميهني بزرگ جنگ طول ـــتند برادر مردماني هااوكرايني و هاروس. هاس  نبرد جهان براي اينمونه هم با ما. هس
ــم بر پيروزمندانه ــيوع از تا داد خواهيم انجام كاري هر ما. كرديم خلق نازيس ــتناك طاعون اين مجدد ش ــ در وحش  مان ييارهس
  .كنيم جلوگيري

   روسيه فدراسيون كمونيست حزب يرئيسه هيأت صدر
    زيوگانف گنادي

                                                            
19 https://cprf.ru/2022/03/fascists-from-europe-and-terrorists-from-the-middle-east-support-nazis-and-bandera-nationalists 
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  21هموطنانم  به  :20نيكيچوك ايوان
  2022 مارس 11

  برگردان : مسعود اميدي 

 قهرمان شــهر نزديكي در من. شــدم متولد Rovno يمنطقه در Triskino روســتاي در اوكراين، غرب در هســتم، اوكرايني من
آگاهي  باندرا يكارنامه از آمدم، دنيا به كردند،مي زندگي آنجا در اجدادم كه جايي اوكراين، غرب در كه آنجا از. شدم بزرگ اودسا

ستقيم ستقيم طور به ما يخانواده. دارم م ساني يهمه از و شوروي قدرت از باندرا اوباش و نفرت ذاتي اراذل م  قدرت آن از كه ك
ـــرباز كهنه من، عموي. كردند تجربه كردند، رامي حمايت ـــوراي رئيس و جنگ س ـــتايي، ش  و ،22ايوانوويچ رومن نيكيچوك روس

 را پدرم و هم آمدند ما خانه به اوباش و رفتند. اين اراذلمورد اصابت گلوله قرار گ پنجره طريق از به صورتي خيانتكارانه همسرش
 اوباش و اراذل در آن ســكونت داشــت، زبان روس معلم يك كه همســايگي ما يخانه . در كردند براي دفن برادر مقتولش تهديد

  .نكردند ردند، رحمهم قطعه قطعه ك را او كه نوزادي به تبر تكه پاره كردند و حتي با را ي اعضاي خانوادههمه باندرا 

ستان با وقتي امروز و شنايان و دو ستريك فريادهاي اغلب اند،خورده را باندرا تبليغات فريب كه كنممي صحبت اماوكرايني آ  هي
سي سربازان يدرباره شتن براي كه شنوممي رو سيه و اند،آمده اوكراين به هاآن ك صرف را اوكراين خواهدمي رو  به را آن ند،ك ت
  .كند سرسپردگي مجبورش و به درآورد زانو

 آن مردم تحقير يا اوكراين استعمار براي ريزيبرنامه و در حال  كندنمي جنگ اوكراين مردم با روسيه كه بگويم خواهممي اكنون
سيوناليست با مبارزه حال در روسيه. نيست  جهان كل رايب بلكه روسيه، و اوكراين مردم براي تنها نه كه است باندرا نازي هاينا
 همه از باالتر و خود اوكرايني هموطنان از من. هستند آتالنتيك اربابان ماوراي دست در مرگبار سالحي زيرا كنند،مي ايجاد خطر

ساني سليم« يكلمه از كه ك ست دارند، وحشت »ت كنيد، به هر جهت من متنفرم از اينكه مجبورم  آرام را خودتان كنممي درخوا
ميدان  ) درSabbath( 23هاي ســباثســاحره از حمايت با 2014 ســال در شــما. ايدشــده تســليم پيش هاتمد شــما بگويم كه

)Maidan( سليم سا در كارگري ياتحاديه يخانه در مردم كه هنگامي. شديد هانازي ت  سكوت شدند، سوزانده زنده زنده اود
 و فرماندهان ديگر و ســووروف ژوكوف، بناهاي يادبود هازينا كه هنگامي. كرديد ســكوت كشــتند، را 24بوزينا اولس وقتي. كرديد

 هنگامي. كرديد سـكوت كشـيدند، پايين بود، كرده ايجاد را اوكراين دولت كه را لنين يادبود بناهاي آن از پيش و جنگ قهرمانان
  .كرديد سكوت شد، كشيده پايين به لووف در 25افتخار يادبود بناي كه

. ســاكت بوديد باشــيد، متنفر هاروس از بياموزند فرزندانتان و شــما به كه دف به مدارس اوكراين آمدنده اين با تنها هانازي وقتي
ستاديد باندرا آزوف گرايانملي هاياردوگاه به را خود فرزندان شما  بر عالوه. داديد آموزش هاآن به را هاروس كشتن آنجا در و فر
شتند شركت آن در نيز زنان حتي آري، - را خود شوهران و انبرادر فرزندان، سال هشت مدت به شما كه اين،  كسب براي - دا

ــد عمليات يمنطقه به درآمد ــتي ض ــتاديد،مي تروريس ــتيدمي خوبيبه فرس پول مردم روس  براي دونباس، در آنجا، در كه دانس

                                                            
20 IVAN NIKITCHUK  سياستمدار و عضو مجلس دوماي دولتي روسيه 
21 https://cprf.ru/2022/03/ivan-nikitchuk-to-my-fellow-countrymen/ 
22 Nikitchuk Roman Ivanovich 
23 witches’ Sabbath 

  .شد رايج بيستم قرن در عبارت اين. دهندمي انجام را مراسم ساير و جادوگري كه است اين بر اعتقادشان كه است كساني از ادعايي گردهمايي
24 Oles Buzina 

  يف به قتل رسيد. مركز شهر كي مسلح نقابدار در خياباني در نزديكي ي اوكرائيني  و هوادار ويكتور يانوكوويچ كه توسط دو مردروزنامه نگار و نويسنده
25 Glory Monument 
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 دو عنوان درجهبه لوگانسك و تسكدون شهروندان  شما حضور در وقتي. كشندمسن را مي افراد و كودكان خودتان را ، همجنس
  .كرديد سكوت گرفتند،شده و مورد اهانت قرار مي ناميده انسان مادون و

 حذف ايناوكر بومي مردمان فهرست از هاروس وقتي شد، ممنوع اوكراين كمونيست حزب و شوروي نمادهاي روسي، زبان وقتي
  .كرديد سكوت شدند،

سماً ،26آواكوف ، تانوقتي رئيس ساني و مخالفان حقوق سلب اجباري، كار هاي اردوگاه براي را هايي طرح ر سي زبان به كه ك  رو
  .كرديد سكوت شد، منتشر كريمه شهروندان براي همكاري شاخص وقتي. كرديد سكوت كرد، منتشر كنند،مي فكر

 مردم كه شوند، پنهان هازيرزمين در شوندمي مجبور آنجا مردم كه دانستيدمي. داشتيد خبر لوگانسك و دونتسك بمباران از شما
 از جلوگيري براي كاري هيچ اما دانستيدمي شما البته. كنندمي امتناع باندرا گفتمان قبول از كه شوندمي كشته دليل اين به تنها

 شايد يا ،27واروز يا چاي، يا قهوه خوشحالي با غيره و لووف چرنيگوف، يف،كي دنپروپتروفسك، شهرهاي در. نداديد انجام كشتار
  (اين كشتار) برايتان اهميتي نداشت.  و نوشيديد، مي 28شاينمون حتي

سم با بوديد كه گرفته شما ياد شاهده تلويزيون در آرامش با شما. كنيد زندگي نازي ست  يك تانجمهور رئيس كه كرديد م شي فا
ساني كرامت شما تلقي كرديد.آن را امري طبيعي  كند،مي تجليل اوكراين قهرمان عنوان به را عيارتمام شعل يرژه با را خود ان  م

 و »كند! برقرار ار نظم آمد تا خواهد باندرا« ،»كنيد! آويزان شــاخه به را مســكويي« دادندمي شــعار كه مردمي با داديد، دســت از
  .»است نمرده هنوز اوكراين«دار لهستانيطنين زنگ

 تمام نمايندگان قزاق، و ارمني ازبك، و تاتار اوكراين، و روسيه سرخ، ارتش بازانسر پيش سال هشتاد. كنيد نگاه اوكراين نقشه به
 خاك. كردند آزاد 29آلمان ايقهوه طاعون از قهرمانانه را اوكراين مردم و اوكراين شوروي سوسياليستي، جماهير اتحاد هاي مليت

 به جوان، هاي كمونيست جوان، گاردهاي و جنگيدند انهشجاع كوپاك هاي پارتيزان اينجا در. است آغشته هاآن خون به اوكراين
 است چيزي همان اين اند،كرده وصيت ما به هايمانپدربزرگ و پدران را اين است، بوده ما خاطر در هميشه اين. رسيدند شهادت

شتيم ، وقتي مي خود ذهن در ما كه شده، فراموش كسهيچ«: گفتيمدا شده فراموش هيچ چيز ن ست ن  از كه چيزهايي يهمه. »ا
  .اندآموخته ما يهمه به كودكي

 وقوع از ايدب كه است چيزي همان اين. هاستآن دستورات و اجداد خود، به خيانت معناي به مقدس هايواژه اين كردن فراموش
  .گذاشتيدمي آن از جلوگيري براي را خود جان بايد شما. كرديدمي جلوگيري آن

 مورد هستند و در هاسلح زدند، در حال دريافتمي گند شلوارشان در هانازي از قبل كه مردمي امروز. نبود بر اين قرار كه افسوس
شان از دفاع ست قرار. كنندمي صحبت كشور  آن به رافاعت. هستيد ترسو شما كنيد؟ دفاع كسي چه برابر در و كشوري چه از ا
شمااين وظيفه اما است، دردناك شما براي دست انجام  شما در براي اند،شده بزرگ شما با همزمان كه يروس جوانان توسط ي 

  .آيندمي چرا و به كجا دانندمي و آورندمي ياد به را خود قهرمان اجداد هاآن كه وفادارترند، كردند ثابت آنها است. اما

كند كه شما را نجات يي هدايت ميهابه زيرزمين را شما كه تاندولت توسط اگر آيا اما. كنيدمي صحبت آزادي مورد زياد در شما
ستفاده انساني سپر عنوان به شما از و آوردنمي ديگر چيزهاي و نان برايتان كند،نمي تخليه شهرها از را شما دهد،نمي  كند،مي ا

                                                            
26 Arsen Avakov        (م)سرمايهدار و سياستمدار و وزير كشور اوكراين از سال 2014 

 نوعي معجون مركب از ميوه هاي خشك، آب ، عسل و ...(م) 27
 ت غيرقانوني توليد مي شود. (م)نوعي مشروب با درجه الكل باالست كه به صور 28
 منظور حاكميت رايش سوم است.  29
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 به را هرش و گرفته گروگان به را خاركف مردم زيرا است، خوشحال آواكف حال همين در بريد؟مي لذت ايست كه از آناين آزادي
  .است كرده تبديل ويرانه

 شما ايد؟دهشتبديل  چه خودتان به كنيد فكر كه نرسيده آن وقت آيا. اندشده شما دشمن روسيه مردم كه گوييدمي شما امروز
ستند برادرتان ديگر هاروس كه گوييدمي سليم كه كساني با توانمي آيا اما. ني سم ت صفوف  به كسي هچ شد؟ برادر اند،شده نازي
 كه كساني. هستند گور در ها) جنگيدند،(در برابر آن كه كساني و است؟ كرده سكوت مدت اين در كسي چه است؟ پيوسته هاآن

  .هستند زندان در امروز و اندشده زنداني جنگيدند،

 در دور هفدهم نقر در كه هســتند مردمي هااوكرايني و هاروس. نيســتند شــما دشــمن هاروس خودتان بياييد، به! هموطنان
 و فداكاري بهاي به هم با ما. دفاع كردند دشمنان برابر در خود آزادي از مشتركاً هاقرن براي و شدند متحد 30رادا پريااسالوسكايا

 كه بدبختي ديد خواهيد و كنيد نگاه ها قرن اعماق به بسپاريد، خاطر به را خود تاريخ. كرديم غلبه نازيسم بر باورنكردني، قهرماني
ــيه بزرگ مردم با را ي خودبرادرانه روابط هااتفاق افتاده اســت كه آن اوكراين مردم همواره زماني براي  ما اند.داده دســت از روس

سران به. كنيم تيراندازي هم به نيست صالح و هستيم خوني برادران سران به تيراندازي از بگوييد خود پ  بردارند، دست روسي پ
سلحه دهيد اجازه  با اتحاد در جديد دموكراتيك اوكراين يك تا بازگردند خود هايخانواده آغوش به و بگذارند زمين را ودخ هاي ا
  .بسازند روسيه

   

                                                            
30 Pereyaslavskaya Rada 
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  31است. دادن رخ حال در آن و پيرامون اوكراين در آنچه
  2022 مارس 14

  32تتكين وياچسالو

  ي حزب كمونيست فدراسيون روسيه عضو هيأت رئيسه

  تاريخ علوم دكتراي

  )2016-2011( روسيه دوماي مجلس سابق يندهنما

  برگردان: مسعود اميدي 

ست اوكراين يك جنگ در  يههم. اســت اوكراين و روســيه بين مســلحانه درگيري يك رســدمي نظر به ظاهري، نظر از .برپا
 عاطفي-گرايانهانســان از: ها متنوع اســت  ارزيابي طيف. اندســخن گفته رويدادها اين مورد در چپ، جمله از ســياســي، نيروهاي

شي رژيم دو غرب«( طبقاتي صرفاً تا) »كنيد متوقف را جنگ ميرند، مي مردم«( شار تحت را اليگار  واقع در). »ستاداده  قرار ف
ـــه تعارض اين ـــعيت، تحليل هنگام. دارد عميقي يريش  يطبقات محتواي هم و طبقاتي يمبارزه ملي محتواي هم بايد وض

  .بگيريم رنظ در را ملي يمبارزه

 قابترموضـــوع  كه بود جمعيتي كم ســـرزمين يك هفدهم قرن اواســـط تا امروزي اوكراين قلمروي ؟ دانيماز اوكراين چه مي
. شد تقسيم روسيه و مجارستان-اتريش لهستان، بين امروزي اوكراين هايسرزمين بيستم، قرن آغاز در. بود همسايه كشورهاي

 عنوان به هاآن 1922 ســال در حال اين با. كردند اســتقالل اعالم موقت طور به هارزمينســ اين از برخي 1917 انقالب از پس
محدود،  چندهر هويت يك كشور به اوكراين بنابراين. پيوستند شوروي جماهير اتحاد به اوكراين شوروي سوسياليستي جمهوري

  .دست يافت

شور يك اوكراين شاورزي ك سعه از اطمينان براي .بود ك شنهاد به 1918 سال رد آن يتو  يطقهمن شش لنين، والديمير پي
 گاليسيا 1939 سال در. شدند منتقل اوكراين به نبودند اوكراين از بخشي هرگز كه لوگانسك و دونتسك جمله از روسيه صنعتي

ــي قبالً كه) غربي اكراين( ــتان از بخش ــميمه اوكراين به بود، لهس ــد ض ــت ينتيجه اوكراين فعلي قلمروي. ش  اتحاد به آن نپيوس
ست شوروي جماهير شكيل متفاوتي قطعات از اوكراين .ا ست شده ت سيا از: ا اوكراين  تا كمذهب كاتولي قوي نفوذ با) Lviv( گالي
  .است روسيه متمايل به سمت شدت به كه شرقي

ستي اوكراين سيالي سعه قدرتمندانه سو  نيروگاه 4( برق صـنعت پتروشـيمي، موشـكي، و هواپيماسـازي صـنايع .يافت تو
وروي شــ جماهير اتحاد از بخشــي عنوان اوكراين به. شــدند اضــافه ســنگ زغال و فلز اســتخراج به دفاعي صــنايع و) ايهســته

سيل بلكه دست آورد،به را خود كنوني قلمروي از ايعمده بخش تنها نه سوسياليستي،  را آن كه دست يافت اياقتصادي به پتان
صاد دهمين به ستمداران. كرد ديلتب اروپا بزرگ اقت سته شوروي رهبري در اوكرايني سيا  اتحاد1983 ات 1953 بودند و از برج

 ، چرننكو ((L. Brezhnev) ،  برژنف(N. Khrushev) هايي چون خروشــچف را شــخصــيت شــوروي ســوســياليســتي جماهير
(K.Tchernenko كردند اداره.  

                                                            
31 https://cprf.ru/2022/03/what-is-happening-in-and-around-ukraine/ 
32 Vyacheslav Tetekin 
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 يك خود به تاريخ در بار اولين براي ،1991 دسامبر درشوروي سوسياليستي  جماهير اتحاد فروپاشي از پس اوكراين
 به منجر »بازار« مدل. كرد نابود را روسيه با ي آنساله صد چند اقتصادي يكپارچگي اين رويداد، اما .شد تبديل مستقل كشور
ستاندارد شديد افت و اوكراين زدايي ازصنعت شد زندگي ا ساس بر. مردم   به اليگارشي يبقهط يك يغماگرانه، سازيخصوصي ا
  .آمد وجود

شور اين اكنون شور فقيرترين ك ست ك ساد سطح .اروپا صله تمايزات و ف  جهاني سطح باالترين در ي طبقاتي)اجتماعي (فا
ست ست شده نابود عمالً متالورژي، جز به توليدي صنعت. ا صاد. ا  مهاجري كارگران از پول انتقال و غربي هايوام بر متكي اقت

ساً نفر جمعيت و ميليون 45 از ليونمي 10 حدود( سا صان ا ص ست كه )شرايط  واجد متخ ستجوي در ا سيه و اروپا به كار ج  رو
  .است ملي يفاجعه يك يآستانه در كشور. است رسيده حد خود ترينكم به انساني يسرمايه تنزل. اندرفته

 شودمي دستكاري ايگونه به غرب طرفدار مقامات وياز س نارضايتي اين با اين حال، .هستند ناراضي شدت به اوكراين مردم
 آمريكا حمايت تحت دولتي كودتاي ،2014 يفوريه در. شوندمي پيروز انتخابات در طرفداران غرب از بيشتري نيروهاي بار هر كه
ست كرده اعالم علناً آمريكا يخارجه وزارت. شد انجام اوكراين در ناتو و  كرده گذاريسرمايه دالر ردميليا 5 آن تدارك براي كه ا

  .است

سيدند قدرت به هانئونازي  حاكميت تحت هاقرن براي كه هســتند) گاليســيا( غربي اوكراين جمعيتي از هااين همه، از اول .ر
ستان ستان-اتريش و له سات نظر از. بودند مجار سا ستي افراطي، تاريخي اح سيونالي ستيزي، نا ستاني بودن، ضد يهود  روس له
 در آلماني سربازان شوروي سوسياليستي، جماهير اتحاد به هيتلر تهاجم از پس. است قوي آنجا در كمونيست بودن ضد و هراسي
ستقبال مورد هاي گلدسته با اوكراين غرب . جنگيدند سرخ ارتش عليه كه شد تشكيل آنجا در اس اس لشكرهاي. گرفتند قرار ا
ــتفان رهبري به محلي، گرايان ملي ــينتح باندرا، اس ــل هيتلر، يكننده س ــي جمعيتاقدام به نس  1,5 حدود. كردند يهودي كش

ــت قربانيان كل چهارم يك - يهودي ميليون ــته اوكراين در - هولوكاس ــدند كش ــال در. ش  »ولين عام قتل« جريان در 1944 س
)Volyn massacreــتاني 100،000 ) حدود ــيانه طرز به اوكراين غرب در لهس ــيدند قتل به ايوحش ــياري از  اندراهاب. رس بس

 به كه اوكرايني گرايانملي. سوزاند زنده زنده را بالروس روستاي صدها كودكان و زنان مردان، و كرده نابود را شوروي هايچريك
ـــيانه ظلم دليل به كردند،مي خدمت آلمان اجباري كار هاياردوگاه در نگهبان عنوان به  كردند)(كه بر زندانيان اعمال مي وحش
  مي معروف شدند. بدنا

سال جنگ از پس شيان ،1953 تا 1945 از  ست ضد شور  غرب در بريتانيا و متحده اياالت حمايت تحت شوروي ضد و كموني
 ماهيت اين. كشــتند را غيرنظامي هزار 50 حدود هاســال اين باندراها در. انداختند راه به ترور غيرنظامي جمعيت عليه اوكراين،

ست نيروهايي ست پيروان و گاننواد از - ا شي سيدند قدرت به 2014 كودتاي از پس كه - ها فا  ضد ترور هايسنت .ر
 مخالف 42. است قوي بسيار كنند،مي اداره را اوكراين در واقع اكنون كه هايي نئونازي ميان در روسي ضد و يهود ضد لهستاني،

  .شدند سوزانده زنده دهزن اودسا در كارگري هاياتحاديه ساختمان در 2014 مي سال 2 در نازي

شي يسرمايه با هانئونازي اتحاد اين ست اليگار ــربازان مانند( باندراها .ا  گروه يك عنوان به) آلمان در اس اس طوفان س
 يهودستيزي از محلي اليگارشي با طبقاتي اتحاد ايجاد با باندراها كه است اين تفاوت تنها. كنندمي عمل هاي بزرگشركت شوك
. گيرندمي باج آن از كودتا، تهديد با دائماً و كنندمي كنترل را دولتي قدرت حركت هر شدت به باندراها. كنندمي اريخودد آشكار

  .شودمي تعيين يفكي در آمريكا سفارت توسط اوكراين سياست ديگر، سوي از

سي و بزرگ هايسرمايه مبتني بر اتحاد اوكراين، فعلي دولت ماهيت ست دولتي بوروكرا صر بر كه ا  و جنايتكار عنا
  .دارد تكيه متحده اياالت مالي و سياسي كامل كنترل تحت فاشيست
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(اكنون در . شد لغو مي 9 در فاشيسم بر پيروزي روز .شد كاشته اوكراين در نازي ايدئولوژي ، 2014 سال از (كودتاي) پس
 شناخته ملي قهرمانان عنوان به رسماَ - جنگ جنايات در كنندگانشركت و دهندگان سازمان - اوكرايني هاياوكراين) فاشيست

 شده نامگذاري هاآن نام به هاميدان و هاخيابان. شودمي برگزار فاشيست جنايتكاران افتخار به مشعل هايرژه ساله همه. شوندمي
ست سي ترور و ارعاب. كندمي فعاليت زيرزميني صورت به اوكراين كمونيست حزب. ا ستمداران سيا  دائمي نگارانروزنامه و سيا
  .است نابودي حال در شوروي جماهير اتحاد در زندگي خاطرات به مربوط چيز همه و لنين يادبود بناهاي. شد

  سـال در. شـد آغاز روسـي زبان سـركوب با اوكراين روسـي جمعيت اجباري همانندسـازي تالش براي فروپاشـي، زمان همان در
 اوكراين در اتفاق همين. قيام ســووتو شــد به منجر جنوبي آفريقاي در انگليســي جاي ايي بهآفريق معرفي زبان براي تالش 1976

. شد لوگانسك و دونتسك مناطق در نيرومندي مقاومت باعث اوكرايني به روسي از مدرسه آموزش انتقال براي تالش. داد رخ نيز
 راي استقالل به شهروندان از درصد 87 آن در كه شد برگزار آنجا در پرسيهمه يك 2014 مي در. گرفتند دست به اسلحه مردم
سك خلق هاي جمهوري كه بود گونه اين. دادند سك و) DPR( دونت  چندين از پس يفكي از هانازي. آمدند بوجود) LPR( لوگان
 از انبار گلوله ســـال 8 طي در. كردند ترور هاي خلق دونتســـك و لوگانســـك، شـــروع بهبه حمهوري حمله براي ناموفق تالش

سلحه سن افراد و زنان كودكان، جمله از غيرنظامي هزار 13 از بيش بزرگ، كاليبر هايا شته در اين دو جمهوري م  با ( .شدند ك
  جهاني) يجامعه كامل سكوت

 به كمونيست صدها. دارند فعال هاي خلق دونتسك و لوگانسك مشاركتاز حمهوري دفاع در روسيه هايكمونيست
حزب كمونيست . باختند جان مبارزه اين در كمونيست هاده. جنگندمي هانازي با مردمي هايجمهوري بازانسر از بخشي عنوان

 هزاران و فرستاد هاجمهوري اين به بشردوستانه هايكمك را با تن 13000 كل وزن كاروان با 93 سال 8فدراسيون روسيه طي 
ستراحت براي را كودك سيه در درمان و ا سيه به هاسال اين تمام در. پذيرفت رو سيون رو ست فدرا  گنادي رهبري حزب كموني

   .بود روسيه رهبري از دونباس استقالل شناختن رسميت به خواستار زيوگانف

سه و آلمان مشاركت با( روسيه ابتكار به 2015 مارس در ماه مينسك قراردادهاي ضعيت كه شد منعقد) فران ي ويژه و
ــك و لوگاجمهوري ــك درهاي خلق دونتس  حمايت با. رفت طفره آنها اجراي از اوكراين حال، اين با. كردمي تبيين را اوكراين نس

ستن جمهوري درهم براي تدارك حال در يفكي متحده، اياالت سكشك سك و لوگان سلحه زور با هاي خلق دونت  اياالت. بود ا
 در بزرگ نظامي تأســيســات 30 از بيش هاآن. دادند آموزش اوكراين ارتش به ناتو اعضــاي ســاير و بريتانيا متحده،
شگاه 15 جمله از اوكراين سعه براي پنتاگون آزماي  هايبيماري ساير و طاعون وبا،( باكتريولوژيك هايسالح يتو
 قصد اين. است بمب اتمي ساخت به قادر خود عظيم فني-علمي پتانسيل و ايهسته نيروگاه چهار با اوكراين. ساختند) كشنده

ضعيت. داشـت وجود آمريكا كروز هايموشـك اسـتقرار در آنجا خطر. شـد اعالم موميع طور به  ايفزاينده طور به اوكراين و
  .قرار داده است را در معرض تهديد روسيه امنيت

 متحده اياالت .كنند مذاكره ناتو گسترش عدم يدرباره كه داد پيشنهاد متحده اياالت به روسيه 2021 دسامبر سال در
شنهاد اين ناتو و سيه 2022 يژانويه در. گرفتند ناديده را پي شدار رو ست مجبور كه داد ه شتري اقدامات ا  از محافظت براي را بي

ــد مشــخص زمان همان در. دهد انجام خود امنيت ــرباز 150،000 اوكراين كه ش  كرده متمركز دونباس در را هانازي گردان و س
  .شدمي آماده جنگ طريق از دونباس كنترل گيريبازپس براي مارس ماه در كاآمري يمتحده اياالت حمايت با يفكي. است

ستقالل ،فوريه 22 در پوتين جمهور رئيس  25 در. شناخت رسميت به هاي خلف دونتسك و لوگانسك راحمهوري ا
  .شد آغاز روسيه مسلح نيروهاي عمليات فوريه
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سيه شغال را اوكراين نيست قرار رو سازي ملياتع اين از هدف .كند ا ست از اوكراين آزاد  از امتناع( آن طرفيبي و هانازي د
 ارتش و ظاميغيرن مردم بين تلفات نظامي، تأسيسات به حمله ضمن كه است اين روسي نيروهاي تاكتيك. است) ناتو به پيوستن
ــانند حداقل به را اوكراين ــاخت تخريب از تا برس ــتند برادر ميمرد هاآن. كنند جلوگيري غيرنظامي هايزيرس  زندگي به ام. هس
 از و كنندمي تفادهاس آلماني هايفاشيست هايتاكتيك انگيزترين نفرت از باندرا هاينازي حال، اين با. داد خواهيم ادامه مشترك

ساني سپر عنوانبه هاآن هايخانه و غيرنظاميان ستفاده ان سكوني مناطق در را تانك و توپ هاآن. كنندمي ا س م  كنند،يم تقرم
  .اندكرده تبديل گروگان به را نفر هزار صدها و كنندمي منع جنگي مناطق ترك از را شهروندان

 روسيه فقط( شان كنترل تحت هايرسانه طريق از كه است متحده اياالت اين. كندنمي محكوم را هانازي پليد تاكتيك غرب اين
ست، براي اينكه انداخته راه به اطالعاتي جنگ) كندمي مقاومت امروز  روسيه به تنها نه متحده اياالت. است مند عالقه جنگ به ا
 امروزه. بود اروپا ياتحاديه كردن ثباتبي براي ابزاري 1999 ســال در يوگســالوي عليه ناتو جنگ. كندمي حمله نيز اروپا به بلكه
ستريم ردنو لوله خط طريق از روسيه گاز يعرضه از جلوگيري متحده اياالت اصلي هدف  گاز خريد به ورمجب را اروپا تا است 2-ا
 تجارت حجم. دكن تضــعيف شــدت به را اروپا ياتحاديه كشــورهاي ســاير و آلمان نتيجه در و كرده متحده اياالت از ترگران مايع

ـــيه ـــال در دالر ميليارد 260 اروپا ياتحاديه و روس ـــت س  بنابراين كمتر، راببر 10 دالر يعني ميليارد 23 - متحده اياالت با. اس
 آمريكا يگرد جنگ يك اوكراين رويدادهاي. زد ضربه اروپا به چيز هر از قبل شد، اعمال آمريكا درخواست به كه هاييتحريم
  .است جهان كنترل براي

سيه تحريم بودن جهاني مورد در ادعاها حال، هر به ست رو ست نادر شورهاي. ا ) بيجنو قايآفري و چين هند، برزيل،( بريكس ك
صد 43 كه شكيل را جهان جمعيت از در صاد سومين هند و اولين چين. نكردند حمايت هاتحريم از دهندمي ت  جهان گبزر اقت

 بزرگترين خاورميانه، ،)هامتحده در آن اياالت نظامي هايپايگاه با جنوبي كره و ژاپن استثناي به( آسيا از سوي هاتحريم. هستند
  .نگرفت قرار حمايت مورد جهان كشورهاي اكثريت و التين آمريكاي كشورهاي

 در روكراسيبو-اليگارشي قدرت. امبوده روسيه نخبگان خارجي و داخلي سياست منتقدان ترينفعال از يكي من سال 30 مدت به
 اياالت كامل ترلخارج از كن و فاشيسم جز اينكه بدون( ندارد اوكراين در قدرت با چنداني تفاوت خود، طبقاتي خصلت در روسيه

 مردم و كشور يخيتار منافع كه كنندمي دنبال را مسيري روسيه رهبران كه نادري متأسفانه موارد در حال، اين با). متحده است
  .دانست مناسب را »خودكار« انتقاد يكند، دشوار است كه بتوان قاعدهمي تأمين را

 مختلف هايعرصه در غرب به روسيه تحميلي وابستگي از رهايي بر يمفيد تأثير هاتحريم كه امهاست كه استدالل كردهمدت من
شت خواهد زندگي سيه دولت. دا ضر حال در رو ستا اين در را هاگام اولين حا ست اين چپ نيروهاي يوظيفه. داردبرمي را  كه ا
ندارد،  مطابقت مردم منافع با كه نيز را اقتصادي-اجتماعي مسير بلكه خارجي، سياست تنها نه تا كنند تشويق شدت به را مقامات
  33.دهند تغيير

   

                                                            
هاي حاكم بر ح شد كه تفاوت طبقاتي خاصي با اوليگارشتغيير اين مسير يا مستلزم تغيير ماهيت طبقاتي اوليگارشي حاكم است كه به آن اشاره و مطر 33

  هاي اجتماعي و اقتصادي به نفع زحمتكشان است. (م)يف ندارد. و يا مستلزم تغيير توازن قوا و تغييير و تحوالت سياسي جدي در روسيه با برنامهكي



۴٨ 
 

  

 34»شكوه با حيات سوي به گام ده«: احيا براي ايبرنامه

 ي حزب كمونيست فدراسيون روسيهبرنامه

  برگردان: مسعود اميدي

  يادداشت مترجم : 

در ارتباط با اين رويداد  ناقضيو مت هاي متفاوتگيريها و موضعنظامي فدراسيون روسيه در اوكراين، تحليل يپيرو عمليات ويژه
اخبار و اطالعات و پخش  يروزي خود را با جعل گستردههاي شبانهپردازيدروغ يتوپخانه ،هاي جريان اصليمشاهده شد. رسانه

ه بمباران مربوط ب يپي تصــاوير كارگرداني شــده از بمباران زايشــگاه و مناطق مســكوني و ... (مانند موارد كارگرداني شــدهدرپي
كتاب روســي و  يهاي خبري روســي گرفته تا ورزش و گربهســوريه) براي فريب مردم جهان به كار گرفتند، از رســانه شــيميايي

ستايفسكي و ... مورد تحريم قرار گرفت ضدروسي را مجاز اعالم كرد! جنايتكارترين و مهاجمدا ترين نيروهاي ! فيسبوك خشونت 
در ميان احزاب كمونيســت نيز برخوردهاي متفاوتي با اين رويداد  ناتو پرچمدار صــلح شــدند! ســياســي و نظامي در جهان چون 

 ،ناتو ،ي اروپاناپذير روســيه به جنگ تحميل شــده از ســوي آمريكا، اتحاديهآن را پاســخ اجتناب درســتيبه صــورت گرفت. برخي
آن با اي سازي كليشهشبيه، برخي با يسم متمركز شدنده و بر ضرورت برچيدن ناتو و سركوب فاشيف دانستنازيسم مستقر در كي

ــعي كردند آن را جنگي ناعادالنه معرفي كرده و دو طرف جنگ را محكوم  و به زعم خود از منافع كارگران و جنگ جهاني اول، س
صلح دفاع كنند! شان و  ضع زحمتك صلحت نديدند كه مو ساَ م سا قرار دهند و خود را در معرض ريسك زيادي زيادي  برخي هم ا

، حاكميت روســـيه را به دليل تهاجم نظامي به ي اروپا و ناتو در تحميل جنگ به روســـيهضـــمن تأكيد بر نقش آمريكا، اتحاديه
ــود كه اوكراين محكوم كردند! در اينجا قصــد پرداختن به اين ارزيابي ــاره ش هاي متفاوت و متناقض نيســت. فقط الزم اســت اش

ــته ــع ي اخير به ويژه برايدس ــطالح از منظر پرولتري به فراواني بر نقش ارتجاعي گيري خود و بهتوجيه نظري تحليل و موض اص
شت مي سي انگ سم رو سيونالي شي و نا سا با ارااليگار سا سيه را نيز كه ا سيون رو ست فدرا شنهاد به  يهئگذارد و حزب كموني پي

شناختن جمهوري نفش مهمي در تأثيرگذاري  ،وما و تصويب آن در دوماهاي خودمختار خلق دونتسك و لوگانسك به درسميت 
ست ارتجاعي و همدست  سم را سيونالي سيال نا سو سيه بازي كرد، به  شي متهم با بر روند رويدادها در رو . كندميحاكميت اليگار

 -هاي شركتحاكميتشود، گويا كه مي داغي اوليگارشي از واژه، بازار استفاده رسدمعلوم نيست چرا هر وقت نوبت به روسيه مي
سرمايه شيكدولتي متعلق به  ه در اين ميانه ي مهم آنكه چيزي كاند! و نكتههاي فرامليتي در غرب واقعاَ دموكراتيك و غيراوليگار

در نئوفاشيسم ظهور تر فاشيسم و به عبارت درستاحياي گيرد، واقعيت بالفعل (نه بالقوه و محتمل ) اساساَ مورد توجه قرار نمي
صاديق آن را ميجها ست كه تنهايكي از م سال توان ن ا سي، ريزي و برنامهدر اوكراين با  2014در كودتاي  سيا شتيباني مالي،  پ

سليحاتي، فني و تداركاتي اياالت متحده شي، ت شاهده كردي اروپا و ناتو ي آمريكا، اتحاديهآموز شته نزديك  8كه طي  م سال گذ
سطح قرن بيستم با آن  يشتناك فاشيسم را در نيمهوح يجهاني كه تجربهاي گذاشته است. هزار قرباني در دونباس بر ج 15به 

شتار  سترده از سالحو توان ك ساني تلفاتهاي مرگبار و آن ابعاد گ سم  ،ان شي صادي تجربه كرد، حق دارد نگران فا اجتماعي و اقت
آمريكا،  يها در قالب اياالت متحدهدولت-ليتي و شــركتهاي فرامســرمايه يقرن بيســت و يكم و نئوفاشــيســم به عنوان نماينده

                                                            
34 https://cprf.ru/2016/08/cprf-program-2016-eng/ 
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 يكنندهنگران با اين سطحبراي خروج از بحران افول و در جستجوي فضاي جديد براي انباشت در اوراسيا، اروپا و ناتو  ياتحاديه
كارانه و ، محافظهلبانهطموضـــع منزهاي باشـــد. ها و تســـليحات و جنگ افزارهاي مخرب بيولوژيكي و هســـتهامروزي از فناوري

ستي بر اين واقعيات تمركز نمي سلطسانتري سم م ستردهكند كه اين نازي ستي و شده بر اوكراين با فهرست گ شي اي از اقدامات فا
ضد روس طي  سوزاندن نزديك به  8نژادپرستانه  هاي كارگري اودسا گرفته كارگر در محل اتحاديه 50سال گذشته از زنده زنده 

ها از نقاط مختلف منع فعاليت حزب كمونيست، جمع كردن نازيست كردن زبان روسي، ترويج روس ستيزي در مدارس، تا ممنوع
جمهور و مقامات رسمي اين كشور نيز از نمادهاي فاشيستي استفاده كه رئيس فاشيستيهاي جهان در اوكراين و تشكيل گردان

هزار نيروي نظامي در مرز 150هاي مينسك، تجميع نزديك به ندي به توافقنامهكنند، كشتار هزاران نفر در دونباس، عدم پايبمي
سانهدونباس جهت تهاجم به اين منطقه و قتل عام روس سيه به اوكراين (كه هيچگاه ر سلط به ها قبل از ورود نيروهاي رو هاي م

اي و بعد هم كه روشن شد داير يحات هستهاي هم نكردند)، درخواست عضويت در ناتو و نيز درخواست دسترسي به تسلآن اشاره
سيه ايجاد كرده بود. كردن ده سيه، چه تهديد عظيمي را براي امنيت رو شگاه و مراكز جنگ بيولوژيك در نزديكي مرز رو ها  آزماي

و  كنديدالملل از سوي روسيه تأكدهد كه در اين شرايط بر ضرورت رعايت مقررات حقوق بيناين ديدگاه سانتريستي ترجيح مي
سيه مي شدن رو سيه و رويدادي چون بالكانيزه  ست كمچنين القا كند كه گويا پيامدهاي عدم واكنش رو ضعيت هزينهتوان تر از و

داند كه هاي ژئوپاليتيك و اهداف امپرياليســـتي براي بالكانيزه كردن روســـيه ندارد و نميگويا كه دركي از پويش كنوني باشـــد!
ــاَ المللتعاريف حقوق بين ــاس ــت زماني كه همهالملليتوازن قواي بين تابعي از متغير، اس به زيان ي اين قوانين اند و معقول نيس
ها ي اينشوند، از روسيه انتظار داشت كه همهي اروپا و ناتو زيرپا گذاشته مياز سوي آمريكا و اتحاديه(روسيه) امنيت يك كشور 

سئلهد براي حل ديپلماتيك هاي نافرجام خوتالش يببيند و نتيجهرا  ست به هيچ  م شد و د شاهد با را نيز هر روز بيش از پيش 
   !اقدامي نزند

سيه حمايت مي سيه نه تنها از اقدام نظامي ويژه دولت رو سيون رو ست فدرا ست كه حزب كموني كند بلكه معتقد الزم به ذكر ا
صورت مي كه حاكميت ملي روسيه در قالب يك دولت ملت در دفاع از  گرفت. و استدالل اين استاست كه اين اقدام بايد زودتر 

فاشــيســم احيا شــده و  در برابر امنيت ملي و تماميت ارضــي و يكپارچگي خود با همين حاكميت اوليگارشــي و ناســيوناليســت
اسيوناليستي جنگد. حزب كمونيست فدراسيون روسيه در پاسخ به ادعاهايي كه مواضع اين حزب را غيرطبقاتي و ننئوفاشيسم مي

كنند. در همين رابطه اين  اي اين حزب مراجعهكنند، توصــيه كرد كه به برنامه ده مادهو همدســت اوليگارشــي حاكم معرفي مي
دهد كه انتســاب شــود. خواندن اين برنامه نشــان ميبرنامه ترجمه شــده و در اختيار دوســتان و رفقاي عالقمند قرار داده مي

سب سيونابرچ سمهايي چون نا شي و ... به اين حزب از چه ميزان اعتبار ميلي ستي با اوليگار شد! ، همد (اگر چه تواند برخوردار با
  (پايان يادداشت مترجم)تواند حامل رويكردي مترقي باشد!) ناسيوناليسم هم در برابر فاشيسم و نئوفاشيسم مي

***************************************************************  

سيه سيون رو ست فدرا صادي احياي يبرنامه با حزب كموني سيه معنوي و اقت  و رويكردها امروز. شودمي 2016 انتخابات وارد رو
 ده يبرنامه. شــود تبديل ملي منافع و مردمي اعتماد دولت كردار كشــور، قوانين به فردا تا كنيممي ارائه كشــور به را خود اصــول
  .ماست مادري سرزمين يآينده از دجدي اندازيچشم ما ايماده

  هستند. شانسرزمين صاحب ،مردم. 1

 به اقدام اين. ايمآمده گاز و نفت صــنايع شــدن ملي براي ما. اليگارش مشــت يك نه و باشــد مردم خدمت در بايد روســيه ثروت
  .خواهد داد افزايش روبل تريليون سه از بيش را ملي درآمد تنهايي

ستم آهن،راه برق، صنعت دي،كلي هايبانك دنكرملي صاد در قوي دولتي بخش يك دفاعي صنايع و ارتباطي هايسي  ايجاد اقت
ستگيامر اين. كندمي سيه ، واب ستخراج و ذوب  در خارجي هايشركت سهم امروزه. كندكمتر مي را خارجي يسرمايه به رو ا
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 حال در همچنان هاتحريم رغم علي سهم اينيعني . است رفته فراتر درصد 75 از برق توليد آالتماشينساخت  و آهن راه ،فلزات
  .كنيمصحبت مي استعماري وابستگي موردداريم در  ما ،واقع در. است رشد

. دخواهد دا گسترش جهان در را آن رقابتي هايفرصت و ديبخشخواهد  شدهريزيبرنامه يك ويژگي كشور يتوسعه به كردنملي
سترات ريزيبرنامه قانون سوي ژيكا شده از  سيه ارائه  سيون رو ست فدرا صويب قبالً  حزب كموني ست شده ت گام  تنها اين اما. ا

 تبديل هنجار يك به بايد تاكتيكي و استراتژيك ريزيبرنامه برود، پيش ثرؤم و آرامصورتي  به اقتصاد است قرار اگر. است نخست
  .ودش ايجاد منظور اين براي بايد مربوطه دولتي نهاد يك. شود

   روسيه استقالل اقتصادي. 2

 آن زمان. نيست برخوردار واقعي استقالل از كشور. وابسته است جهاني داريسرمايه مراكز هب شدت به روسيه مالي امروزه سيستم
 بايد روسيه مركزي بانك. كنيم محافظت دالر اتوريديكت برابر در خود از و مبازيابي را خود اقتصادي حاكميت كه است رسيده فرا
   .قرارگيرد اجتماعي يحوزه و ملي اقتصاد يتوسعه خدمت در بايد. شود خالص آمريكا رزرو فدرال سيستم نفوذ از

ستم بر دولت كنترل شتناك جريان بود خواهد قادر ارزي معامالت و بانكي سي شور از خارج به سرمايه وح اين . كند متوقف را ك
 كشور اين گذشته سال ده در. است شده تبديل آن شهروندان غارت و روسيه كردنرانوي براي ابزاري به اخير هايسال درروند 

  .است ساالنه يبودجه سه با برابر كه است داده دست از را روبل تريليون 40 به نزديك

سئله حل يآماده ما سيه خروج يم ستيم (WTO) سازمان تجارت جهاني از رو ضو ما كه سالي چهار طول در. ه  م،ياشده آن ع
شور يبودجه ست آب رفته روبل ميليارد 800 بر بالغ ك ستقيم هايزيان. ا ست شده برآورد روبل تريليون 4 آن تا غيرم سيه. ا  رو
  .ندارد يسنگينبار چنين به نيازي

 كشور اقتصادي حاكميت اقتصادي، مديريت يپيشرفته اشكال و متوسط و كوچك كارهايوكسب ترويج با همچنين جديد دولت
 در ها حتيآن. كندمي تضـــمين را جمعي و مردمي هايشـــركت از حمايت حداكثرِ ،ما بحران ضـــد طرح. كرد خواهد تقويت را

شان را اثربخشي از بااليي سطح فعلي، شرايط سترش خود كارگران براي را اجتماعي مزاياي و دهندمي ن  هاآن مورد. دهندمي گ
  .كندمي رد را استخدام شده كار نيروي از آن استثمار با توليد ابزار خصوصي كيتمال مزاياي يباره در يليبرال يافسانه

  آوريفن ،پايه علوم ،صنعت. 3

ـــحبت ،واردات جايگزيني مورد در ـــت كافيمعني هاي پوچ و بيكردن از ايدهص ـــور قرارگرفتن. اس  نظر از 95 يرتبه در ما كش
سعه صادي يتو ساري يمايه اقت ست شرم صد 16 بودن از برخوردار. ا صنعت در  يمايه ،داخلي ناخالص توليد ساختار در يتوليد 

  .است درصد 83 سهم اين آلمان در. يابد افزايش درصد 80-70 به بايد آن سهم. است شرمساري

 دباي آن كليدي هايبخش. دارد نياز پيشــرفته هايفناوري و اكتشــافات آخرين بر مبتني قدرتمندِ مدرنِ صــنعت يك به روســيه
آن  سازان درندهجهاني كه جهاني در توانيممي كه است صورت اين در تنها. باشد ابزار ماشينساخت  و رباتيك ميكروالكترونيك،

ست قانون. بمانيم زنده ،كنندميرا كنترل  شتكار با صنعتي سيا سيه پ سيون رو ست فدرا صويب حزب كموني اجرا به بايد. شد ت
  .گذاشته شود

 كشور اين آينده دربرابر جنايتي روسيه علوم آكادمي تخريب. است غيرممكن علم احياي بدون يكم و يستب قرن در شدنصنعتي
 چندين بايد داخلي دانشمندان توسط تحقيقات مالي مينأت. است رسيده فرا ويرانگر ساختگي اصالحات به دادن پايان زمان. است
 گذاريسرمايه اين. يابد افزايش درصد 30 به درصد 10 از بايد ،دهندمي عهتوس را نوآوري كه هاييسازمان سهم. يابد افزايش برابر
  .بود خواهد فردا براي
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  مرفه يروسيه يعني موفق كشاورزي. 4

سيه سرزمين ضافه به خود جمعيت تواندمي رو صوالت با را ديگر نفر ميليون 500 يا  حال اين با. كند تغذيه منتخب غذايي مح
 وزارت كه كنيد فكر پالمي روغن به فقط. است برخوردار تريپايين كيفيت از اغلب و شودمي وارد خارج از ما غذايي مواد از نيمي
 بسياري. است هرز هاي علف پوشيده از روسيه زراعي هايزمين سوم يك حال، همين در. است كرده منع را آن واردات ما دارايي

  .دارند قرار عميقي بحران در كشاورزي هايبخش از

سيده فرا آن زمان. كندمي تهديد را ملي امنيت ،غذايي ضعيتو ست ر شاورزي به دولت كه ا صوالت  توليد اگر. كند توجه ك مح
شاورزي ساخت و بزرگ مقياس در ك صالح و بذر پرورش اگر شود، احيا هاشهر يحومه در اجتماعي هايزير به حالت اول  دام ا

 روسيه شود، شكسته ،كنندمي مسدود را بازارها به كشاورزان دسترسي كه هاييسطهوا يعنكبوت تاري شيكه اگربرگردانده شود، 
  از مواد غذايي سالم و زيادي برخوردار خواهد شد. 

ست انجام قابل شرط دو تأمين صورت در هااين يهمه ست :ا صد 10 حداقل اينكه نخ  از حمايت براي بايد بودجه درآمد از در
شاورزي شاورزان از ايدب دوم،. تحصيص يابد ك صي ك شرط  حال عين در و گيرد صورت فعال حمايت دهقاني خانوارهاي و خصو

 هاآن. هستند پذيرترانعطاف هاييشركت چنين كه است شده ثابت هاستمدت. شودگذاشته  يتعاون و جمعي مزارعاصلي بايد بر 
   .شوندمي سازگار غذايي مواد بازار در تغييرات با بهتر مراتب به

سيه حز سيون رو صويب يآمادهب كمونيست فدرا ست آب و جنگلداري زمين، جديد قوانين ت  براي را اقدامات از ايمجموعه ما. ا
  .كنيممي پيشنهاد زيست محيط بهبود

  .كرد استفاده كشور احياي براي اعتباري منابع از بايد. 5

. اســت روبل تريليون 33 بر بالغ ذخيره صــندوق و ملي رفاه و ارز و طال ذخاير. اســت ابتدايي دروغ يك پوليبي از دولت شــكايت
 پول اين از كه اســت آن وقت. كندمي تغذيه را كانزاس و تگزاس و دهدمي اعتبار خود خارجي رقباي به روســيه كه هاســتســال
  .كنيم استفاده مانخودكشور  يتوسعه براي

 ترتيب به آبي و هوايي نقل و حمل كيفيت نظر از. دارد قرار 48 هجايگا در نقل و حمل هايزيرساخت وضعيت نظر از روسيه امروز
شور براي فاجعه يك اين. داريم قرار 82 و 87 هاي رتبه در ست پهناور ك ست ييهاجاهمان  هااين. ما  بايد هاگذاريسرمايه كه ا

  .ها انجام شوددر آن

 يخالصــه. هســتند بدهي در غرق بقيه. هســتند اهداكننده منطقه ده تنها منطقه 85 از. دارند حمايت به فوري نياز ما مناطق
 اهداف از نيمي از بيش دولت بدهي روسيه، فدراسيون يدهنده تشكيل نهاد 55 در. است روبل تريليون 2,5 حدود بودجه كسري

 به اطمينان با تا كنيم كمك اين مناطق به كه ماست يوظيفه. نيستند خود اجتماعي تعهدات انجام به قادر هاآن. است درآمدي
سعه و بنگرند آينده سيه . كنند پيدا تو سيون رو ست فدرا به  فدرال يبودجه از هاهزينهكمك و هايارانه جايگزيني ازحزب كموني
  .كندمي دفاع تجاري هايوامجاي 

  .است شتابان يتوسعه معنايبه ها،تعرفه و قيمت كنترل. 6

شته سال صدد 20 از بيش غذايي مواد قيمت گذ ستانداردهاي نظر از .يافت كاهش شدتبه مردم واقعي درآمد. يافت افزايش ر  ا
سيه زندگي، ست كرده سقوط جهان در 91 يرتبه به گواتماال و الئوس از پس رو ست زندگي راه اين. ا صاد ياداره. ني  اين به اقت
  .است جرم ،شكل
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 درصد 10 از نبايد مسكن خدمات و برق و آب مخارج. كند كنترل را داروها و سوخت ضروري، كاالهاي قيمت است موظف دولت
  .كند تجاوز خانواده يبودجه

ست دولت يوظيفه اين سعه كليدي عوامل هااين. كند تنظيم را نقلوحمل و سوخت برق، هايهزينه كه ا صادي يتو  رفاه و اقت
  .هستند كشور شهروندان

  باشد. مؤثر و منصفانه بايد هاماليات. 7

 پيشنهاد ماكند. را تغذيه مي دزد هايبوروكرات و ثروتمندان سيستم اين. است كرده ايجاد مخدوش مالياتي سيستم يك روسيه
صوالت يشده تمام قيمتاين ماليات . شود حذف تدريج به افزوده ارزش بر ماليات كنيممي  هاآن دهد،يم افزايش را داخلي مح
 اياالت در و اشتند وجود شوروي جماهير اتحاد در مالياتي چنين كه نيست تصادفي. زنددامن مي را تورم و كندمي غيررقابتي را

  .ندارد وجود مالياتي چنينهم  آمريكا متحده

ساس  زمين ارزش بر ماليات و دارايي بر ماليات اخير هايسال در ستربر ا ستم و شده برابر چندين 35كادا  در 36پالتون بدنام سي
ست شدنباب حال شاغلبه  شهروندان، به شدتبه هالياتاين ما. ا شاورزي و كوچك م  لغو فوراَ بايد ماليات اين. زنندمي ضربه ك
  .شود

ــري معناي به ماليات لغو بله، ــت بودجه كس ــور. دارد وجود هاآن جبران براي امكاناتي اما. اس ــاعدي ماليات به كش  درآمد بر تص
 خوبي به ديگر كشورهاي از بسياري در و فرانسه و آلمان چين، و آمريكا يدهمتح اياالت دراين سيستم . دارد نياز واقعي شخاصا

سيده آن وقت 37.كندمي كار ست ر سيه چاق هايگربه كه ا  و فقرا براي درآمد بر ماليات قطع يآماده ما. اين هزينه را بپردازند رو
شار فقيرترين براي هاماليات يكليه لغو خواهد  كشور يبودجه به روبل تريليون 4 بلكه بود، خواهد عادالنه تنها نه اين. هستيم اق

  38.افزود

شروبات فروش و توليد ست خاصي يحوزه الكلي م ست ضروري زمينه اين در دولتي انحصار. ا  روبل ريليونت 3 از بيش امر اين. ا
  .كندمي ظتمحاف(ناشي از الكل) نيز  مسموميت برابر در نفر هزاران از و كندمي اضافه ملي يبودجه به

  .بقااي براي بودجه نه شد، خواهد عمراني يبودجهداراي  كشور بدين ترتيب خالصه، طوربه

  هستند. كشور اصلي يسرمايه مردم. 8

                                                            
35 Cadaster 

) است كه LISهاي اطالعات زمين () يا سيستمGISهاي اطالعات جغرافيايي (يابي زمين در قالب سيستممشخصات نقطه نسوي كه بيانگراي فراواژه
 تلخيص و نقل از ويكي پديا)-گيرد. (ممبناي صدور سند قرار مي

36 Platon system 

 بيش هايكاميون از عوارض اين. شد تأسيس روسيه در 2015 نوامبر در كه است عوارض آوريجمع الكترونيكي سيستم يك) Платон: روسي به( پالتون
ستك شركت تابعه هايشركت از يكي. رودمي فدرال صندوق به هاجاده نگهداري براي طي روندي و شودمي آوريجمع تن 12 از    (Rostec) دولتي رو

ست كه  صد 50ا ستم اپراتور سهام از در  در پوتين با مرتبط (Rotenberg) روتنبرگ هاياليگارش را آن از ديگر نيمي و رددا اختيار در را آوريجمع سي
   نقل از ويكي پديا)-(م.دارند اختيار

اند. بلكه منظور اين است كه اين سيستم مالياتي در اين كشورها ها ضرورتاَ عادالنهتواند اين باشد كه اين سيستممنظور از خوب كاركردن در اينجا نمي 37
 ي شده و جا افتاده و نهادينه شده است.اجراي

شار فقير عمالَ درآمد مالياتي را كاهش مي 38 شود. از ي مالياتي جايگزين ميدهد. از اين رو اين افزايش در قالب برنامهصرف قطع ماليات از اق تواند محقق 
سندهوري كل ميات كه به بهرهي حذف ماليوري نيروي كار در نتيجهسوي ديگر نيز احتماالَ افزايش انگيزه و بهره ست مد نظر نوي ي برنامه افزايد، ممكن ا

  باشد. (م)
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 به كشور واقع در. كنندمي نقض است، (Social) اجتماعي كشور يك روسيه كندمي اعالم كه را اساسي قانون وقاحت با مقامات
شده دچار خطرناكي طرز ست شكاف  صد ده. ا صد 90 تقريباً جمعيت از در  همه اين بهاي. اندآورده چنگ به را ملي ثروت از در

ــت ــت اين ؟چيس ــتند، ورغوطه ثروت در مردم از برخي كه حالي در كه اس ــختي به اكثريت هس  حقوق. كنندمي معاش امرار س
  .است گرفته قرار تهاجم مورد مردم بهداشتي هايمراقبت و تحصيل حق بازنشستگي، حقوق كار،نيروي

 سيستم. كرد هيمخوا متوقف را اجتماعي يحوزه بارفاجعه »سازيبهينه« ما. كرد خواهند احيا را عدالت ميهني - مردمي نيروهاي
 ما. شــد اهدخو تضــمين باال كيفيت با و دســترس در عالي و متوســطه آموزش. دافتا خواهد كاربه  دوباره دبســتاني پيش آموزش
  .كرد خواهيم احيا را معلم تربيت و فني عالي آموزش مؤسسات اعتبار و كرد خواهيم احيا را آموزيحرفه سيستم

 برخورداري حقمست بود، كرده محروم كودكي دوران از را هاآن هيتلر كه افرادي. شد خواهد تصويب فورا »جنگ كودكان« قانون
  .ستنده ماهانه پزشكي معاينات و مسافربري و شهري نقل و حمل از انرايگ ياستفاده اضافي، مزاياي ويژه، وضعيت از

 يتوضع و اجتماعي مسكن ساخت مسئول بايد دولت. است عادي زندگي حق مسكن حق سرد، و بزرگ ثروتمند، كشور يك در
  .شودمي غول اختمانس نگهداري و تعمير هايهزينه و مسكن اساسي تعميرات براي آورسرسام عوارض. باشد داخلي هايزيرساخت

 كه كندمي پيشنهاد را قانوني حزب كمونيست فدراسيون روسيه تصويب. است مسئوالن يوظيفه كشور در زندگي سطح ارتقاي
 7 ســبت ازن به بهداشــت و آموزش هاي) علوم،(حوزه. كندمي ممنوع كند،مي تشــديد را اجتماعي هاينابرابري كه را تصــميماتي

صد شد.تخصيص يافته ب در شاغل ما رخوردار خواهند  شكال ساير و اوليه م ضمين جوانان براي را حمايت ا  و كودكان. كنيممي ت
  .ايمهكرد آماده را مربوطه قوانين يمجموعه ما. گرفت خواهند قرار ويژه توجه مورد مسن افراد و معلوالن مادران،

  است. امن زندگي به معني قوي كشوريك . 9

سيون ست فدرا سيه  حزب كموني ست براي قبلي، پارلماني انتخابات طول دررو  كارهاي امروز. كردمي مبارزه جديد خارجي سيا
ست شده انجام منظور اين براي زيادي سيه اطراف در NAT0 نظامي هايپايگاه يحلقه حال، اين با. ا شدن  ترگتن حال در رو
  .شودمي ترشديد ما وطنانهم اذيت و آزار و هاتحريم است،

 اما اندبه برخي نتايج رسيده مقامات. شديم 39سرديوكوف رياست به ارتش ويراني به دادن پايان و كشور دفاعي تقويت خواستار ما
  .اندگرفته خود پروبال زير را براندازخانمان وزيراين 

 شروع 2015 يانويهژ در اوراسيا اقتصادي ياتحاديه. كرديم حمايت قزاقستان و اوكراين بالروس، روسيه، بين روابط تسريع از ما
  .ردآو دست به را باال دست يفيك در گروه باندرا تا شد باعث روسي مقامات هايكوتاهي حال، اين با. كرد كار به

سيه ست عمومي اعتماددر جهت  ايحرفه و معتبر دولت يك بهنيازمند  رو  در را شورك موقعيت كند، تقويت را ملي امنيت كه ا
ضمين را آن حاكميت و تثبيت جهان سلح نيروهاي رزمي آمادگي. كند ت سيار بايد ارتش خدمت اعتبار و م  به بايد. يابد افزايش ب
 نزديكتر يكديگر هب شوروي جماهير اتحاد برادر هايخلق تا شود انجام بايد كاري هر. شود ايويژه توجه فناوري و اطالعات امنيت
  .كنيم محافظت كشور از خارج در خود وطنانهم از و يابد گسترش فرهنگي هايبرنامه شوند،

 تشديد ردم،م خودسازماندهي از حمايت از جمله: است مهم ي حكمرانيشيوه كردن مؤثرتر. كند خدمت خود مردم به بايد دولت
سئوالن، هايفعاليت بر كنترل سم كردنفعال م ضات،. كنندنمي عمل خود تبليغاتي هايوعده به كه نمايندگاني فراخوان مكاني  ق
  .شوند انتخاب بايد محلي هايدولت سايؤر و فدراسيون شوراي اعضاي

                                                            
39 Serdyukov 
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 با مبارزه براي قاطع اقدامات ازحزب كمونيست فدراسيون روسيه . كندمي تهديد را آن شهروندان و كشور امنيت جنايت و فساد
 خود اموال به نســبت بايد بلكه شــوند، زنداني ايدب تنهانه ،اندشــده اقتصــادي بزرگ جرايم مرتكب كه كســاني. كرد حمايت هاآن

  .باشند پاسخگو

  عاليمت فرهنگ با سرزميني. 10

سيه مردم مليتي چند فرهنگ ساس ،رو ست آن تاريخي ميراث و غرور معنوي، احياي ا  داد نخواهد اجازه مردم واقعي حكومت. ا
سط مردم روح كه سم ستيزي، شوروي تو سيونالي سوفوبيا و نا  شهروندان از ،بدبيني و ابتذال اخالقي،بي برابر در. شود هپژمرد رو

  .خواهد كرد محافظت

 مؤسسات فيلمسازان، آهنگسازان، و نويسندگان – فرهنگي دستاوردهاي تكثير و حفظ به قادر را همه كه شود ايجاد شرايطي بايد
ـــانه و عالي آموزش ئاترها، ها،موزه بايد مقامات. كند – دولتي هايرس  فرهنگ، هايخانه ها،فيالرمونيك عكس، هايريگال ت
 ايستگاه يك به روسيه سرزمين كه شويم مطمئن تا داد خواهيم انجام كاري هر ما. كنند احاطه دقت با را هابايگاني و هاكتابخانه
  .شود تبديل فرهنگي

شد با همراه بايد ملت اخالقي و معنوي سالمت شد آن مادي ر شويق هب ايويژه توجه بايد. با درگيرشدن  به نوجوانان و كودكان ت
  .باشد برخوردار حمايتي نوع هر از بايد روسيه در استعداد. شود ورزش و جسماني فرهنگ خالقانه، هايفعاليتدر 

  .روسيه مجدد احياي براي ما طرح كليدي ينكته است ده چنين

  .است پيش در سختي آزمون

  .كرد خواهيم قاومتم آزمون اين برابر در هاكمونيست ما اما

  .دارد اعتماد متخصصان از متحد تيمي و تغيير براي ايبرنامه خود، يعادالنه آرمان به ما حزب زيرا

  .بگيريم عهده بر را عزيزمان ميهن احياي مسئوليت تا ايمآماده ما

  .دش خواهيم (بر موانع) چيره ما است، درست هدف و جهت ما
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  40 اوكراين در روسيه نظامي علت عمليات
  2022 مارس 23

  )تاريخ دكتراي( تتكين، وياچسالو توسط
  عضو كميته مركزي حزب كمونيست فدراسيون روسيه 

  برگردان: مسعود اميدي 
 روسيه اقدامات ماهيت مورد در رفقا از اند، بسياريشده ديكته غربي هايرسانه توسط عمدتاً تاكنوني رايجِ هايارزيابي از آنجا كه

  .است شده رترآشكا نازيسم دست از اوكراين آزادسازي براي روسيه ارتش عمليات ماهيت تاكنون اگرچه،. پرسندمي ناوكراي در

  شد؟ عمليات اين باعث چيزي چه

سيه سامبر از رو ستقرار براي ناتو هايبرنامه مورد در اطالعاتي 2021 د شكي هايپايگاه و نيروها ا . كردمي دريافت ايناوكر در مو
 شــروع از قبل هفته يك حدود. در حال تدارك بود) LPR( لوگانســك خلق جمهوري و) DPR( دونتســك به ايحمله همزمان
 در آن يجنگ هواپيماهاي متعدد، موشــكي پرتابگرهاي دوربرد، هايتوپخانه حمالت كه شــد فاش ايحمله طرح روســيه، عمليات

سيه با مرز از سدونبا بود قرار. شدمي انجام نازي هايگردان و راينياوك نيروهاي يحمله آن دنبال به و شده بود گرفتهنظردر  رو
صره و احاطه شهرها ساير و لوگانسك دونتسك، شود، قطع  و ونباسد مدافع هزاران كشتن و كردنزنداني با سپس و شوند محا

  .شود انجام گسترده» امنيتي پاكسازي« يك هاآن حاميان

سيه اقدام. شود آغاز مارس ماه اوايل در تهاجم اين بود قرار. شد تدوين ناتو همكاري با طرح اين ستي پيش ناتو و يفكي بر  رو د
سيه را قادر كرد تا ابتكار و زد ستراتژيك عمل رو ست در را ا  نجات جمهوري دو ينا در را نفر هزاران جان مؤثر طور به و بگيرد د

  .دهد

  جنگي اقدامات ويژگي

سيه ارتش هدف .١ شغال رو صرف يا نسرزمي ا صادي منابع ت ست طبيعي و اقت سي اين يك جنگ. ني ست سيا  ناوكراي. ا
سيه به حمله براي ناتو پايگاه به شدنتبديل حال در آمريكا مورد حمايت نئونازي رژيم تحت ضمين  اي ما بر. بود رو ت
ـــت امنيت ـــورمان يك امر الزامي اس ـــلي هدف. كش  به ودور براي يناوكرا رهبري كردن وادار نظامي، عمليات اين اص

  .است اوكراين طرفبي وضعيت و زدايينازي سازي،غيرنظامي مورد در مذاكرات
 كه ازينئون رژيم تحت زندگي از كه است روسيه دونتسك و لوگانسك تاريخي مناطق شهروندان از حفاظت دوم، هدف .٢

ــيد، قدرت به 2014 يفوريه در دولتي كودتاي ينتيجه در ــاً اين. اندكرده امتناع رس ــاس  دو ينب داخلي جنگ يك اس
 . است همان خلق از بخش

سيه ارتش توسط نبردها بيشتر كه داندنمي كسي .٣  شرق مردمي هايجمهوري نيروهاي توسط بلكه شود،نمي انجام رو
سكجمهوري( اوكراين سك و هاي خلق دونت ست انجام) لوگان ست در د  سال در را خود ارتش دونباس شهروندان. ا

                                                            
40 https://cprf.ru/2022/03/russias-military-operation-in-ukraine-what-is-it-all-about/ 
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ستقالل براي هاآن. كردند دايجا 2014 سط آن شهروندان كه جنگندمي خود 41»مام ميهن كوچك« ا  هاينئونازي تو
سي زبان به صحبت حق از شدنمحروم خطر غربي در اوكراين شتند قرار خود رو سته. دا صلي يه سلح نيروهاي ا  م

ــكجمهوري ــك، و هاي خلق دونتس ــنگ زغال كنندگان توليد ينتربزرگ از يكي - دونباس معادن كارگران لوگانس  س
  .هستند جهان در 42آنتراسيت

سيه ارتش واقع در .۴ سي عمدتاً كه اوكراين جنوبي و شرقي هايبخش در تنها رو ستند، زبانرو  م عملياتدر حال انجا ه
ست نظامي سيه مناطق هااين. ا ستند رو شويكي انقالب از پس 1918 سال در كه ه  صنعتي پايگاه تقويت منظور به بل

شدند قرار اوكراين قلمرو در كرايناو سيه ليات ارتشعم. نبودند اوكراين از بخشي تاريخي لحاظ از هرگز هاآن. داده   رو
  .است متفاوت قومي نظر از كه اوكراين غرب و مركز در نه و است زبان روسي مناطقِ اين در

سيه ارتش .۵ ساختزي مداوم طور به اوكراين، »كردنغيرنظامي«از بخشي عنوان به رو . كندمي تخريب را آن نظامي هاير
ـــال از جلوگيري براي ـــليحات ارس ـــتم فرود، باندهاي و هافرودگاه به حمالتي ناتو، تس ـــيس  هوايي، پدافند هايبه س

ــتگاه ــالح، انبارهاي رادار، هايايس ــوخت انجام و مهمات س ــد س  هدف طلقاَم اوكراين ارتش نيروهاي كردننابود اما. ش
 مدافعان همراه به اوكرايني نيروهاي قوت نقاط تمام بردنازبين روسيه، ارتش زياد بسيار آتش قدرت به توجه با. نيست

ساني هاآن ست،كار آ شاوندي دليل به اما ا شده تعيين هدف اين ما، هرگز مردمان ژنتيكي خوي  برادر ردمانيم ما. بود ن
 اما. اســت هافتاد اتفاق بار يك از بيش ما تاريخ طي اين در. بجنگند حتي و كنند دعوا اســت ممكن برادران. هســتيم

 .است قبول قابل غير ما براي يكديگر نابودي براي تالش
شتباه اين اوكراين: ارتش وضعيت .۶ ست ا ست دفاعبي و ضعيف اوكراين كنيم ادعا كه ا شوروي  هيرجما اتحاد زمان در. ا

 ارتش 1991 سال در. بود اروپا رين نيروي نظامي دراوكراين، نيرومندت خاك در شوروي نيروهاي تمركز سوسياليستي،
 تانك، نشــامل هزارا  نظامي تجهيزات از عظيمي مقادير اوكراين. شــد تقســيم اوكراين و روســيه ارتش دو به شــوروي
سليح اين از بزرگي بخش اگرچه. گرفت اختيار در را عظيم مهمات انبارهاي و توپخانه قطعات هواپيما،  از خارج در اتت
ــو ــد، فروخته درگيري مناطق به ركش ــليحات تدارك به نيازي اوكراين اما ش ــالفوريه تا. ندارد تس  ارتش 2022 ي س
سپانيا، از پس اوكراين سه، و كبير بريتانياي ايتاليا، آلمان، ا شمين فران سوب اروپا قوي ارتش ش  نيروهاي. شديم مح
  .كندمي برابري روسيه با قدرت نظر از عمالً اوكراين زميني

 تقويت براي را پول اقتصــادي، نابســاماني وجود با حتي نازي، طرفدار جديد مقامات ،2014 ي ســالفوريه دولتي كودتاي از پس
 بر كنترل گيريبازپس براي شــدنآماده بلكه نبود، خارجي تهاجم برابر در اوكراين از حفاظت هدف،. دادند اختصــاص خود ارتش

سك خلق هايجمهوري  بودندديده وزشآم ناتو مربيان توسط كه رزمي نيروهاي توانمندترين. بود نظامي ابزار با دونتسك و لوگان
  .بودند دونباس به حمله يآماده – نازي هايگردان و ارتش منظم سرباز 120،000 از بيش -

سوي فعال صورت به تهاجم، تدارك در يفكي شورهاي ساير و آمريكا يمتحده اياالت از   صدها. رفتگ قرار ايتحم مورد ناتو ك
 نظامي مدارس رد اوكرايني نظامي پرسنل و آمدند آن ارتش آموزش براي مربيان كرد، دريافت تسليحات خريد براي دالر ميليون
 به يناوكرا تبديل اصــلي، هدف. نبود دونباس ســركوب براي تالش در يفكي از حمايت غرب، صــرفاً هدف. كردندتحصــيل غرب

شي سكوي سيه به ناتو يهحمل براي پر  آمريكايي امياننظ. كند رهبري را حمله اين كه بود نيرويي به اوكراين تبديل ارتش و رو
 را رايناوك ارتش پست يك كه نيروهاي حمهوري خلق دونتسك مارس 17 در. دارند شركت اوكراين در هاخصومت در مستقيماً

  .كردند كشف را متحده تاياال ارتش افسر سه اسناد و اجساد كردند، تصرف دونباس در
ست كه واقعيت ويژه، اين نگراني -7 ستيابي به خود را متعهد  عمالً اوكراين رهبري ا شتار هايسالح به د ستكرده جمعي ك  با. ا

 و كشنده هايبيماري مورد در تحقيقات انجام حال در اوكراين خاك در شدهايجاد بيولوژيكي آزمايشگاه 30 متحده، اياالت كمك

                                                            
41 “small motherland” 
42 anthracite 
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شار هايروش ساس بر ايهسته سالح ايجاد يدرباره يفكي. هستند هاآن انت سيل و اوكراين ايهسته هاينيروگاه ا  و علمي پتان
 .است جهان كل براي بلكه روسيه، براي تنهانه ها، تهديدياين يهمه. است كرده صحبت آن فني

ـــيه ارتش مختلف: هايتاكتيك -8 ـــهرها به ورود در روس  و كندجلوگيري غيرنظاميان تلفات از تا كندمي را خود تالش تمام ش
 از با روز چند عرض در را عراق يفلوجه در رويكردي بسيار متفاوت، قيام هاآمريكايي بگذارد. امان در را غيرنظامي هايزيرساخت

   .است تصور غيرقابل روسيه ارتش براي چيزي چنين. باختند جان نفر هزار پنجاه. كردند سركوب شهر بردن بين

شتر. دارند متفاوتي هايتاكتيك نازي هايگردان و اوكراين ارتش سي ساكنان و آيندمي اوكراين غرب از هاآن سربازان بي  زبانرو
شور اين شرقي بخش ساس، اين بر. كنندمي تحقير دو يدرجه هاياوكرايني عنوان به را ك شتن هاآن ا  تخريب و غيرنظاميان ك

 مســكوني مناطق در بلكه باز ميدان يك در نه را خود نيروهاي هاآن. دانندنمي جرم را اوكراين شــرق در يمدن هايزيرســاخت
 از برخي كثيف بازي اين و گيرندمي تيراندازي مواضع هابيمارستان و مدارس مسكوني، هايبلوك در آنها. كنندمي مستقر شهرها

ست تيكيتاك روش يك اين. نيست ديوانه ميداني فرماندهان ستورالعمل در كه ا سمي هايد ست شده فرموله ر  طور به امر اين. ا
ــهرهايي در روزانه ــتند، اتفاق هاآن از دفاع مدعي نازي هايگردان و اوكراين ارتش كه ش ــتاقانه هاآن. افتدمي هس ــپر« از مش  س
  .است نازي تاكتيك يك اين. كنندمي استفاده خود از محافظت براي خود وطنانهم» انساني

سيه ارتش كه شودمي انجام منظور اين به هااين يهمه سكوني هايبلوك در واقع نظامي اهداف به حمله از رو  يا كندخودداري م
سيه شينيعقب هنگام نازي هايگردان. كنند متهم جنگي جنايات به را رو ستفاده »سوخته زمين« هايتاكتيك از ن : كنندمي ا

ــاخت هاآن  آميزتحريك هاياقدام اغلب هانازي. كنندمي منفجر را هاپل همه، از ترمهم و كنندمي تخريب را يغيرنظام هايزيرس
  .كنند متهم را روسيه ارتش تا كنندمي منفجر را مسكوني منازل و دهندمي انجام وحشتناكي

سانه. 9 ستمداران و ها ر سختانه مقاومت غربي سيا  حذف را مهم ي دقيق ونكته يك هاآن اما. ستايندمي را اوكراين ارتش يسر
شكيل نئونازي گردان چهل را اوكراين ارتش از بزرگي بخش. كنندمي ستند بدنام گريوحشي به كه دهندمي ت شكرهاي. ه  اس ل
ـــخت اس  واحدهاي همان امروز اوكراين در نازي هايگردان. بودند 1941-1945 جنگ طول در آلمان ارتش جنگجويان ترينس
 آماده روســيه عليه و دونباس عليه جنگ براي كامل ســال هشــت و هســتند انگيزه با شــده ودادهآموزش هاآن. ســتنده اس اس
  .بينندمي آموزش روسي چيز همه به نسبت نفرت روح با و اندشده

 هايآلماني كه اســت ذكر شــايان حال، اين با. اســت كرده رشــد اروپا قلب در دوباره فاشــيســم كه باوركند تواندنمي جهان. 10
 1941 و 1933 هايسال بين سال هشت طول در را جهان دانانموسيقي و فيلسوفان شاعران، بزرگترين از تعدادي كه محترمي

 گاز هاياتاق يهوديان را در و هابالروس ها،اوكرايني ها،روس نفر از ميليون هاده كه شدند ملتي به تبديل بودند، كرده دنيا ارائه به
 به 2014 سال از نئونازي تبليغات كه اوكراين، در امر همين. كردند تيرباران و آويختند دار به سوزاندند، زنده زنده كردند،منهدم 
  كند،  در دست انجام است. مي تلقين مردم به سال 8 مدت

ستان هايي كه چونآن اتفاقاً، شورهاي و له  ترينسنگين زنند،مي فرياد يناوكرا مردم رنج مورد در بلند صداي با امروز بالتيك ك
ـــئوليت ـــت مس ـــتند برعهده را اين هولوكاس ـــتاني زيادي حد تا بلكه ها، آلماني تنها نه. داش  و هالتونيايي ها،ليتوانيايي ها،لهس
  .كردندمي نابود را خود يهودي همسايگان هااستونيايي

شورهايي دوم، جهاني جنگ از پس ست بودند، جنگيده هيتلر كنار در كه ك صميمات. گرفتنددرپيش را زدايينازي سيا  دادگاه ت
سم كه نورنبرگ شي  امروز مربوط به تا شرارت آن با نبرد در الملليبين يجامعه همكاري تجربه و كرد محكوم را آن رهبران و فا

  .است مانده باقي
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  43اوكراين مهلك بيماري - نازيسم
  ) (دكتري تاريخ تتكين، وياچسالو

  ي حزب كمونيست فدراسيون روسيه ئيسههيأت ر عضو

  2022 مارس 26 ،» شوروي يروسيه« ي روزنامه

  برگردان: مسعود اميدي

ـــكار ايفزاينده طورامروزبه اوكراين، در نظامي عمليات يادامه با ـــودمي آش ـــاس كه ش  وكراين،ا كنوني دولت ايدئولوژيك اس
 طول در كه است فاشيست باندراي طرفدار جنبش تداوم اين. آشكار است يسمنئوناز بگوييم كه است بهتر افراطي يا ناسيوناليسم

 در اندراب جنبش شكست از پس. گرفت را آلمان طرف ،1941-1944 هايسال در شوروي جماهير اتحاد به هيتلري آلمان تهاجم
سم ،1953 سال شي با حال، اين با. رفت بين از نازي ستقالل و شوروي جماهير اتحاد فروپا س وكراين،ا ا  سر دوباره م باندرانئونازي
  .برد بلند را خود

 عناصـــر شـــدت به 1991 ســـال از پس صـــورت گرفت كه آمريكا يمتحده فراوان اياالت كمك با اوكراين يخزنده كردننازي
 از و بودند شده هيدسازمان خوبيبه كه هاباندهاي نئونازي كه نيست آورتعجب. كرد تقويت اوكراين غرب در را افراطي گرايملي
سالفوريه در بودند، ديده آموزش خوبيبه فيزيكي و ايدئولوژيك نظر  خانم كودتا، از پس. زدند دولتي دست به كودتاي 2014 ي 

 كرده هزينه كودتا تدارك براي دالر ميليارد 5 آمريكا كرد كه اعتراف آمريكا، يخارجه امور وزير فعلي معاون ،44نولند ويكتوريا
   .بود

سي زندگي بر هانئونازي نفوذ زمان تا كنون، آن از سته طوربه اوكراين سيا ست بوده افزايش حال در پيو  آمريكا يكنگره حتي. ا
ــوع اين به نيز ــال 24 در. كرد توجه موض ــو چهل 2019 نوامبر س ــا ونامه آمريكا يكنگره عض  يخارجه مورا وزارت به اي را امض

سال كردند متحده اياالت ستارخ و ار شي كه آزوف، هنگ كه شدند آن وا ست، اوكراين ملي گارد از بخ  سازمان كي عنوان به ا
 از را آمريكا دفاع وزارت رســماً آمريكا يكنگره ،2018 ســال در ديگر بار و 2015 ســال در اين، از پيش. شــود اعالم تروريســتي

  .كرده بود منع آن نازي سرشت دليل به آزوف هنگ به كمكي هرگونه

 جنبش مركز به كلي رطو به اوكراين و آزوف هنگ كند كهميبه اين نكته اشاره  FBI هايداده به استناد با نامه اين اين، بر هعالو
شي هايميدان. اندشده تبديل نئونازي جهاني سر از هانئونازي به آزوف آموز  به شدن تبديل ايبر تا داد را امكان اين جهان سرا
  .كنند در آنجا تمرين متنوعي را افزارهايجنگ از استفاده خود، كشورهاي در زينئونا واحدهاي هايهسته

صومت شتر اوكراين در هاخ شتري و شواهد بي ست از اينكه پايگاه به بي ست داده ا ستند هانئونازي كنوني، رژيم د  از بنابراين،. ه
ـــلح نيروهاي ناناطمي قابليت از كامالً آن آمريكايي اربابان و يفكي حاكم گروه كه آنجا  اقدامات نبودند، مطمئن اوكراين مس

                                                            
43 https://cprf.ru/2022/03/nazism-ukraines-deadly-disease/ 
44 Victoria Nuland 
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ـــرهاي« و واحدها يتعبيه براي را احتياطي  تقريباَ پنهان هم اين هدف. دادند انجام اوكراين ارتش در نازي هايگردان »كميس
 قبالً حوادثي چنين. ندشدمي تيرباران بايد كردند،مي سربازان شدن تسليم يا نشينيعقب در سعي اوكرايني نيروهاي اگر: شدنمي
ـــده ثبت ـــت ش  براي را اوكرايني نيروهاي و كنندمي عمل» بازدارنده هايجوخه« عنوانبه نازي هايگردان ديگر، عبارت به. اس

ست شت به ها)مقاومت (در برابر نازي واحدهاي  كنترل براي نازي آلمان در اس اس نيروهاي از كه طورهمان دقيقاً. اندازندمي وح
  .كردندمي استفاده) ارتش( تورماخ

ــومت كه هنگامي ــد، آغاز هاخص ــكي، جمهوررئيس ش  جنايات يبرا زندان احكام گذراندن حال در كه را نازي گرايانافراط زلنس
 شكنجه، ربايي،آدم. بپيوندند نازي هايگردان به و بگيرند دست به اسلحه بتوانند تا كرد آزاد بودند، سرقت و قتل جمله از جدي،
  .شد تبديل روزمره امر يك به كنوني رژيم سياسي مخالفان قتل و تحقير

سازي از پس ستقر آن در آزوف هنگ كه محلي در شكنجه هاياتاق ماريوپول، فرودگاه آزاد حداكثري  بدبيني با. شد پيدا بود، م
 اكنون بازرســان. شــدمي ياد »كتاب« وانعن به شــكنجه قربانيان از و »كتابخانه«عنوان به شــكنجه مركز از (نســبت به قربانيان)،

سك خلق جمهوري سط افراد قتل و شكنجه ربايي،آدم شرايط و ترور قربانيان تعداد دونت ضاي تو صديق آزوف را نازي هنگ اع  ت
ـــت كرده اعالم اخيراً جورجيا از آمريكا ينماينده ،45گرين تيلور مارجوري. كنندمي بايد آمريكا كه اس  پول زا دالر ميلياردها ن

 ويژهبه گناه،بي مردم كه احتماالَ (از نظر ايشان) نازي هايگروه براي مرگبار هايسالح يتهيه جهت را آمريكايي دهندگان ماليات
  .كند صرف كنند،مي شكنجه را كودكان و زنان

 علني يك تاظهارا از هانج. اســـت نئونازي يپيچيده تبليغات ينتيجه بلكه نيســـت، مورد و براي يك بار فقط يك اين جنايات
شك ستانش او به كه گفت 24 اوكراين تلويزيوني كانال به كه باندرا پز ستور زيرد سربازان داده د سير تا  س ا  كنند، اخته را يرو
  .شد شوكه

ستفاده ساني سپر عنوان به غيرنظاميان از ا سترش حال در روز به روز ان ست گ س نظامي عمليات شروع از پس. ا  هاييگان يه،رو
ضع از نازي هايگردان و اوكراين ارتش ستحكم تمام سال هشت كه خود دفاعي موا شينيعقب بودند، كرده م  عوض، در. كردند ن

 اوكراين ارتش هايدســتورالعمل. اندمســتقر كرده روســتاها و شــهرها در مســكوني هايمحله در تيراندازي خود را مواضــع هاآن
 بايد هاسلسلم و تيراندازها تك و سوم و دوم طبقات در غيرنظاميان همكف، طبقات در هاخمپاره و هااسلحه كه دهندمي آموزش

صادره معناي به اين. گيرند قرار باالتر و پنجم تا چهارم طبقات در صر م ست گروگان عنوان به شهروندان و ح كه  ، يعني كاريا
  .ندادند انجام 1941-1945 جنگ طول در آلمان هاينازي حتي

ــكي جمهوررئيس ،زمان هم ــامل هااين. كرد را ممنوع رو ميانه مخالف احزاب يهمه زلنس ــيون پلتفرم ش  ،46زندگي براي اپوزيس
شي حزب سيون يجبهه ،47ن ست 50سالدو والديمير يجبهه و 49شريعه حزب ،48اپوزي صلي هدف حال، اين با. ا شه هانازي ا  همي
 ،51چپ اپوزيسيون اوكراين، در زلنسكي جمهوراخيراً رئيس. هستند سمنازي مخالفان ترينسرسخت همواره كه هستند چپ احزاب

                                                            
45 Marjorie Taylor Greene 
46 Platform for Life  
47 Nashi Party 
48 Opposition Bloc 
49Sharia Party 
50 Vladimir Saldo Bloc 
51 Left Opposition  
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. كرد ممنوع را 55هاسوسياليست و 54اوكراين سوسياليست حزب ،53اوكراين مترقي سوسياليست حزب ،52چپ نيروهاي ياتحاديه
  .است بوده زيرزميني كنون تا زمان آن از و شد ممنوع 2015 سال در اوكراين كمونيست حزب

 ابزارهاي از كيي. است متحده اياالت حمايت مورد هاينئونازي تحت كنترل عمالً ائتالف اوكراين كه دهندمي نشان هااين يهمه
صلي شوي ا ست سوفوبياي جمعيت، ايدئولوژيك مغزي ش ست هار رو ست شده تهاجمي اخير هايسال در ويژهبه كه ا  ياد هبما . ا
روي شـــو جماهير اتحاد به او تجاوزات آغاز و 1933 ســـال در هيتلر آمدن ركا روي بين ســـال ي هشـــتفاصـــله در كه داريم

ستي سيالي ستند هانازي ،1941 سال در سو شور كه دهند تغيير چنان را آلمان يجامعه ذهنيت توان سوفان، ك  و عرانشا فيل
 اروپايي شورهايك ي سوسياليستي وشورو جماهير اتحاد در را نفر ميليون هاده كنند كه تبديل كشوري را به بزرگ دانانموسيقي

  .كرد اشغال شده نابود

ارات به اينكه اشـــ داشـــتند تمايل برخي كه حالي در. اســـت وقوع حال در زماني يبازه همين در اوكراين در اتفاق همين تقريباً
سم در ست، را نازي س سپر« به نفر هزار صدها و شهرها كل اينكه از پس بگذارند، كنار اوكراين در حال احيا  شدند، تبديل »انيان

  .است دهكر اوكراين رخنه يجامعه ارگانيسم اعماق در نازيسم اپيدمي كه بگوييم فراوان تأسف و اطمينان با توانيممي

   

                                                            
52 Union of Left Forces 
53the Progressive-Socialist Party of Ukraine 
54the Socialist Party of Ukraine 
55 Socialists 
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  56خواهد كرد؟ ترقوي را روسيه روسيه، عليه هاآيا تحريم
  2022 مارس 29

  تتكين) اسالوا( وياچسالو

  تاريخي علوم دكتراي

  ي حزب كمونيست فدراسيون روسيه ههيأت رئيس عضو

  برگردان: مسعود اميدي 

ـــيه عليه اروپا ياتحاديه و آمريكا هايتحريم باره گفتگو در اخير در حال هايهفته جهان در ـــت بوده روس  واقعاَ  هاريمتح. اس
ستند تاثيرگذار صوالت صادرات ممنوعيت جمله از. ه شرفته فناوري با مح سيه، منع به پي سيه يهواي خطوط ايپروازه رو  به رو

غرب  ي اقتصاديبرنامه صنعتي و متوقف كردن صدها بزرگ شركت و بانك هاده سياستمدار، صدها تحريم متحده، اياالت و اروپا
سيه،  هاتحريم ترينسخت اين كه كرد اعالم افتخار با بايدن جمهور رئيس. مالي و پولي هايحوزه در شديد هايمحدوديت در رو

  .است بشريت ختاري در

 و يابدمي دست اندشده معرفي آن براي كه اهدافي به اقدامات اين آيا در اين ارتباط مطرح است: نخست اينكه كليدي پرسش دو
 و متحده تاياال واقعي هدف حال، هر برجاي خواهند گذاشـــت؟ به غربي كشـــورهاي خود بر تأثيري دوم اينكه اين اقدامات چه

سركوب و  و پوتين جمهور رئيس سرنگوني بلكه نيست، اوكراين در نازي رژيم عليه روسيه نظامي لياتعم كردنمتوقف متحدانش
 ي اقتصادهاي غربيمواد خام ضميمه يكنندهدر جهت تبديل آن به يك وضعيت تأمين – غرب تاريخي رقيب - روسيه اضمحالل

سالمتحده با ا اياالت گذشته، اين از. است قديمي ياست كه يك ايده  براي پايگاهي به ها پيش براي تبديل اوكراينقداماتش از 
سيه، به تجاوز سيه ي اقداماتزمينه رو شكل اوكراين در رو  شناختن سميتر به از كامل صورت به و كرد زدداد و آن را دامنرا 
  .كرد امتناع خود مرزهاي امنيت مورد در روسيه نگراني

 ندارد، اعتمادي قابل و قوي متحدان كه كوچكي كشور برابر در تنها هاتحريم اين كه كرد درك بايد ها، تحريم سنگيني يهمه با
 اشــتن حدود يكدبا دراختيار  كه كنيممي صــحبت ي كشــوريباره در ما مورد اين در در حالي كه،. باشــند مؤثر كامالً توانندمي

 پتانسيل كرده،تحصيل بسيار و بزرگ جمعيتي با را هانج طبيعي منابع از توجهي قابل بخش هاي جهان،وسعت سرزمين از هفتم
 يساله صد چند تاريخ تمام در تقريباً كه كنيممي صحبت ملتي مورد در ما. دارد اختيار قدرتمند در علم و توجه قابل صنعتي

ــودمي پيروز مبارزه اين در دائماً و جنگدمي بقا براي خود ــر از ينيم از بيش كه دارد متحداني همچنين و ش  نمايندگي را يتبش
   .دارند جهاني اقتصاد در را اول نقش و كنندمي

 و كرده ودداريخ فعلي، دولت از حمايت از كه است روسيه مردم ميان در نارضايتي چنان ايجاد تحريم دهندگانسازمان يبرنامه
 شــرايط دهند،مي دســت از را خود شــغل مردم از بســياري. دارد منفي بســيار تاثير هاتحريم البته. برآيند آن تغيير دنبال به

سب ست، وخامت به رو كاروك سي كاالهاي قيمت ا سا ست، افزايش شدت در حالبه ا صدد 20 به حدود سال پايان در تورم ا  ر
  .رسيد خواهد

ـــار تحت طوالني مدت براي ما كه كننددرك مي دروني يغريزه يك با مردم حال، اين با ـــطبوده غرب فش  از ايحلقه ايم و توس
 مشخص كه هنگامي و. شده است واقعي كامالً نظامي تهديد بينند كهمي ايم،شده محاصره ناتو هايپايگاه و متخاصم كشورهاي

 است، روسيه به تجاوز براي پرشي سكوي به شدن تبديل حال در آشكار، هايروسوفوب و هانازي حاكميت تحت اوكراين، كه شد

                                                            
56 https://cprf.ru/2022/03/%ef%bf%bcsanctions-against-russia-will-strengthen-russia/ 
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ياز كلي طور به مردم ياتي به ن  نظر از دونباس اين، بر عالوه. كردند درك را دونباس در روس مردمان از محافظت هدف با عمل
ست نبوده اوكراين از بخشي هرگز تاريخي سكنهسرزمين اين. ا صورت خالص داراي   به 1922 سال در كه هستند روس يها به 

 ي بازگرداندنباره در ما واقع، در اكنون،. شود تقويت آن صنعتي پتانسيل تا شدند ادغام اوكراين شوروي سوسياليستي جمهوري
ــرزمين ــيه هايي بهس ــحبت روس ــرايط در ها راآن اوكراين كه كنيممي ص  به بنابراين. بود كرده دريافت متفاوتي كامالً تاريخي ش

  .بكشاند هاخيابان به را هاآن زندگي، سطح كاهش با مردم طبيعي نارضايتي كه داشت انتظار توانمي سختي

ـــويق را هاآن ها،اليگارش عليه هاتحريم اينكه به غرب اميدهاي ـــتتوهم نيز كند، پوتين عليه مبارزه آغاز به تش . ي بيش نيس
در حال انجام  و اندكرده ترك را كشور پيش هامدت هاآن بيشتر. ندارند روسيه سياسي زندگي در برجسته نقشي ديگر هااليگارش

شترين ستند غرب يجامعه راي ادغام درب خود تالش بي سيه. ه ست العادهفوق سودهاي براي منبعي فقط هاآن براي رو  خود. ا
ـــيه يجامعه در هااليگارش ـــال از پس كه دزداني عنوانبه روس  مهرييب مورد عموماً كردند، تصـــرف را عمومي اموال 1991 س
  .بود نخواهند اعتراضي جنبش گونهرهبري هيچ و دادنشكل به قادر هاآن بنابراين،. هستند

صيت جمله از عمومي افكار رهبران شعاب فرهنگي هايشخ  از خارج به قالب تجارت در غرب طرفدار ستارگان. اندشده دچار ان
 در ســيهرو اقدامات از روشــنفكران هم پرســتميهن بخش. برخوردارند لوكس از ويالهاي هاســتمدت كه جايي اند، رفته كشــور
ضر حال در بنابراين،. كنندمي حمايت اوكراين سيلي هيچ حا سعه براي جامعه در پتان ضي جنبش يتو  دهندگانانسازم كه اعترا
   .ندارد وجود هستند، آن برانگيختن صدد در تحريم

شار تحت خود پوتين آيا سيه! كرد چنين نخواهد او نه، داد؟ خواهد امتيازاتي غرب ف سيار يتجربه رو  دادن امتياز از انگيزيغم ب
 عشرو محض به ،2014-2018 هايسال در سوريه در ،2008 سال در گرجستان در ،1993-1999 هايسال در چچن در. دارد

سيه، موفق نظامي عمليات ستن و خونريزي از جلوگيري براي ظاهراً غرب رو ش صله ميز سر بر ن  بسآتش ستارخوا مذاكره، بالفا
 يادامه و قدرت ازيابيب براي مهلت از كامالً روسيه ارتش مخالفان و نرسيد اينتيجه به مذاكرات: خورديم فريب بار هر ما اما. شد

 صلح« هايگيزهان به شديدي نسبت اعتماديدر او بي كه است شده داغ غربي شركاي خيانت با بارها پوتين. كردند استفاده جنگ
ستانه ست كرده ايجاد غرب »يدو صمم او. ا ست م سته اين، بر عالوه. كند امتم را كار بار اين ا سي طرف هايخوا  و يفكي از رو
  .دونباس استقالل و اوكراين طرفيبي تضمين: است متعادل بسيار هاآن غربي حاميان

شكالت وجود با كه امشده متقاعد من ضمن، در سيار م سيار تأثير هاتحريم جدي، ب سيه براي مثبتي ب شت خواهد رو  از من. دا
. امكرده تاكيد اين باور بر هميشه ها باب شدند،اين تحريم بار اولين براي روسيه به كريمه بازگشت از پس هك زماني ،2014 سال

 يمستعمره به را كشورمان گرفتند، دست به را قدرت ما كشور در گراغرب كه نيروهاي 1991 سال از پس كه است اين واقعيت
صور اين. كردند تبديل غرب خام مواد ستخراج كه شد لتحمي ما به ت سيه براي گاز و نفت فروش و ا ست كافي رو  توان هرمي و ا
 آنجا از. با روسيه كرد دوستي تظاهر به بيشترين صورتي سطحي به غرب زمان، همان در. خريد كشور از خارج در را ديگري چيز
 شد گرفته تصميم است، خورده شكست هميشه و دهد شكست مستقيم رويارويي يك در را تا روسيه كرده تالش بارها غرب كه
ستانه« يك در آغوش گرفتن در را آن كه صور مهلك اين تحت. نامممي 57آناكوندا عمليات را آن من. كنند خفه »دو  صنعت ،58ت

  .شد نابود كامل صورت به روسيه قدرتمند توليد

                                                            
57 Operation Anaconda 

شي عنوان به 2002 مارس اوايل در كه بود نظامي عمليات يك آناكوندا عمليات ستان در جنگ از بخ سران. شد انجام افغان  همكاري با سيا مينظا شبه اف
. شــد انجام زورمت قيشــر جنوب در آرما هايكوه و كوت شــاهي دره در عمليات اين. كنند نابود را طالبان و القاعده نيروهاي تا كردند تالش خود تحدانم

ستان و در 2001 سال از پس جنگ در بزرگ مقياسي در نبرد اولين عمليات اين سال در بورا تورا نبرد از پس افغان  عمليات اولين ناي. دبو 2001 دسامبر 
  پديا)يكيونقل از -(م .كردندمي شركت جنگي هاي فعاليت در به صورت مستقيم آمريكايي نيروهاي از زيادي تعداد كه بود ي افغانستانصحنه در
سبي«ي مهلك تحت عنوان اين ايده 58 شه» مزيت ن سعهدر اندي شورهاي هدف تو سم، به ك صادي نئوليبرالي صيه ي اقت ستعماري تو شما بر ميي ا كند كه 

صورت مي اي كه در آن داريد، به درآمدهاي بسيار خوب دست يابيد توانيد با مزيت رقابتيآنچه كه در اقتصادتان داراي مزيت است، تمركز كنيد و در اين 
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 انقالب از. نيســت جديدي چيز ما براي اين و. بجنگد اقتصــادي اســتقالل براي بايد روســيه كه معناســت اين به هاتحريم اعمال
 با اما، .گرفت قرار مختلف هايتحريم تحت به صــورت دائم ســپس و بود منزوي كامالً ابتدا شــوروي يروســيه ،1917 بلشــويكي

سط در اين، وجود ستي جماهير اتحاد ،1980 يدهه اوا سيالي سو صاد دومين به شوروي   جماهير داتحا. شد تبديل جهان در اقت
 هايزيردريايي و فضايي هايسفينه تا گرفته مدرسه يادداشت هايدفترچه از: بود چيز همه توليد به قادر به صورت كامل شوروي

  .ايهسته موشكي پيكرغول

 همين تا كه روسيه اكنون پرواز در. از كار درآمد كامل انحطاط از مدلي واقع در كه بود توسعه مدل تغيير و 1991 كودتاي سپس
. شودانجام مي رباساي و بوئينگ با منحصراً ساخت،مي هليكوپتر و هواپيما هزار حدود ساالنه كه بود بزرگ هوايي قدرت كي اواخر

 تاريخي يك نياز د،بكشان انزوا به را آن كند كهمي تالش دوباره روسيه، »يدوستانه« سازيخفه گذاشتن كنار با غرب كه اينك اما
 عالوه. است شده ازپيش از اين آغ روند اين. توسعه به سوي انحطاط از: مخالف جهت در بار اين. تمطرح اس مدل توسعه تغيير به
 كاهش درگير تشــد به اكنون كرد،مي پيروي »رايانه بخر– بفروش نفت« مفهوم از قاطعانه اواخر همين تا كه دولت اين، خود بر

  .است غرب به اقتصادي وابستگي

 و اســت هشــد حفظ شــوروي دوران از حدي تا كه صــنعتي و فكري عظيم پتانســيل: داريم چيز همه كار اين در موفقيت براي ما
  .ندارند نخودما فناوري و علم احياي جز در واقع راهي روسيه مقامات تحريم، شرايط در اكنون. العادهفوق طبيعي منابع

ــتقالل احياي روند ــادي اس ــريع اقتص ــت س ــمني بر غرب ليكن. نيس ــاري خود دش  بازگرداندن اين امر، روند و كرد خواهد پافش
صاد خودكفايي سيه اقت صميمات قبالً. كرد خواهد برگشت غيرقابل را رو ست، شده گرفته ت سرگيري مورد در مثال، عنوان به ا  از

ستند A‐320 ايرباس و 737 بوئينگ از كمتر وجه هيچ به كه ،Il‐96 و Tu‐214 هواپيماهاي انبوه توليد  را ييهاتحريم غرب. ني
 بازار در قدرتمند بالقوه رقيب يك و روسيه هوانوردي صنعت به آن را با احياي پاسخ كه است كرده اعمال هواپيمايي يزمينه در

 اقتصاد در (ساختاري) 59تكتونيك تغييرات ها،تحريم يزمينهپس در روسيه در بنابراين. كرد خواهد دريافت غيرنظامي هوانوردي
ست زود هاآن نهايي ينتيجه بينيپيش رايب هنوز. شودمي آغاز شتي هيچ اما. ا ستعمارينيمه مدل به بازگ سيه كه ا  30 در رو
  .داد نخواهد رخ است، زيسته آن با گذشته سال

ستند يك هاتحريم كه كرد درك بايد حال، عين در شير دو دم ه صادي و تجاري روابط. شم سيه با اقت  براي را يهنگفت سود رو
سيه،ر ساده، زبان به. بود دالر تريليون يك بر بالغ روسيه از سرمايه فرار 1991 سال از پس. داشت يغرب كشورهاي  يك هدف و

 غربي هايكتشر اوليه، هايداده اساس بر. است پايان به رو غيرطبيعي وضعيت اين اينك. قرار گرفت غرب از سوي عظيم سرقت
 ميليارد 300 لغمب مركزي روســيه به بانك هايدارايي غربي كشــورهاي. اهند ديدزيان خو دالر ميليارد 250 بر بالغ هاتحريم از

  .مبلغ است همان به هاپرداخت تعليق خارجي، به شركاي پاسخ روسيه. اندكرده مسدود دالر را

                                                            
د. و درست نيست اگر بخواهيد بر روي توليد هاي خود را از بازار تجارت آزاد و رقابتي جهاني به قيمت بسيار مناسب و ارزان خريداري كنيو ساير نيازمندي

سرمايه صوالتي  ستگان آنمح ستي و واب شورهاي امپريالي شورها (ك ساير ك سبت به  ها) به ويژه از منظر فناوري مزيت نداريد. اين گذاري كنيد كه در آن ن
اري كنيد. چرا كه به هيچ وجه قادر به رقابت با محصوالت با فناوري گذها سرمايهاشتباه مهلكي است كه با هدف خودكفايي و ...، منابع تان را در اين زمينه

ستي و زنجيره شورهاي امپريالي ستگان آنباال و ارزان ك سيم كار بيني جهاني واب صطالح المللي نخواهيد بود. دههها در تق سوي به ا ست كه اين ايده از  ها
گذاري، در ايران نيز در ســطحي بســيار وســيع از نهادهاي آكادميك گرفته تا نهادهاي قانونپردازان مدافع نئوليبراليســم كارشــناســان اقتصــادي و نظريه

ي آن باور ندارد، تمايلي به پردازي از آنجا كه به امپرياليسم و اهداف غارتگرانهگيري و اجرايي ترويج شده است. اين ايدهگذاري، تصميمريزي، سياستبرنامه
شود و ماهيت ادعاي تجارت آزاد رقابتي و اينگونه ها كه با آن گلوي اقتصادهاي ملي فشرده ميرب امپرياليستي چون تحريمهاي مخديدن اقدامات و برنامه

 كند، ندارند. (م)هاي پوچ و دروغين را افشا ميلفاظي
59 tectonic 

  (م) .دهدمي رخ آن در كه است بزرگي در مقياس فرآيندهاي و زمين پوسته ساختار به مربوط
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ميليارد  23 متحده االتاي با و ميليارد 250 بر بالغ اروپا ياتحاديه با ما مالي گردش. است غربي كاالهاي براي بزرگي بازار روسيه
 سياسي فشارهاي برابر كه در غربي هايشركت بنابراين،. دهدمي دست از را بازار اين هاتحريم اعمال با غرب. است سال در دالر

  .هستند سريع بازگشت يا ماندن براي مختلفي هايراه دنبال به روسيه را اعالم كردند، خروج شان از تسليم شده و

 افزايش به منجر هبالفاصل عرضه، اين كاهش به تهديد حتي. هستند وابسته روسيه انرژي منابع به شدت به متحده اياالت و اروپا
 وابســتگي. دشــ مكعب متر هزار هر در دالر 1500 تا 1200 و افزايش قيمت گاز به بشــكه هر در دالر 120 به نفت جهاني قيمت

 بيش. است خالي باتقري اروپا گاز يذخيره تأسيسات. است درصد 85 تا 50 از ،روسيه گاز به اروپا ياتحاديه كشورهاي از تعدادي
صد 40 از ست ايشافز حال در شدت به اروپا در هاباربري تظاهرات. اندخوابيده نيتروژن كودهاي توليد هايشركت از در  از كه ا

  .برندمي رنج ديزل (گازوئيل) سوخت و بنزين قيمت شديد افزايش

 همچنين و صنعتي - نظامي و بازيسفته – مالي هايمجتمع بگوييم است بهتر يا متحده اياالت اوكراين، در درگيري نفعذي تنها
ستند (shale)شيل  گاز يتوليدكننده هايشركت صي يعالقه بايدن جمهوررئيس يخانواده هر حال،به . ه  اين ذخاير به شخ

 افزايش كند،مي صادر و توليد نفت كه متحده اياالت در. نيست خوشحال آمريكا يهمه با اين وجود، .دارند اوكراين شرقي در گاز
 توليد زيادي بنزين شــود،مي تصــفيه وقتي كه دارد ســبكي هاينفت متحده اياالت. شــكســت را تاريخي ركوردهاي بنزين قيمت

ــوخت اما كند،مي ــنگين نفت از اندكي ديزل (گازوئيل) س ــت به س ...  و ونزوئال ايران، آن، توليدكنندگان نبزرگتري و. آيدمي دس
ترميم  – كاراكاس و تهران - خود دشــمنان بدترين با را خود روابط تا كندمي تالش تابوتب با آمريكا بنابراين،. هســتند روســيه

  .كند

سيه ستند جهان در گندم توليدكنندگان ترينبزرگ اوكراين و رو شت جنگ، شرايط در. ه سال غالت بردا ست نممك ام  طور به ا
 با همراه اين، و. شــود جهان در غذايي مواد قيمت ناپذيراجتناب افزايش رو باعث اين از شــده و معمول حد از كمتر توجهيقابل

  .شودمي آمريكا سياست قرباني جهان كل تقريباً كه است معني اين به انرژي، قيمت افزايش

 جهاني، اقتصاد واقع در و اروپا اقتصاد ثباتيبي اما. يابد دست خود سياسي اهداف به تواندنمي روسيه عليه هاتحريم اعمال با غرب
 هژموني همچنين و دالر انحصــار رفتن بين از اســت ممكن هاتحريم اين پيامدهاي از يكي و. اســت واقعي بســيار ســناريوي يك

صه در آمريكا سي، هايعر صادي سيا شد فناوري و اقت سيه تحريم براي تالش. با شمگيري صورت به را روند اين توانديم رو  چ
ها كه آن. است دالر به ضربه ترينقوي اين. بفروشد روبل به فقط را گاز كه است گرفته تصميم پوتين جمهوررئيس. بخشد سرعت
  كارند، طوفان درو خواهند كرد!باد مي
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 چگونه اياالت متحده، اوكراين را بهزور وارد جنگ كرد؟60
  2022 آوريل اول

  در تاريخ علوم تتكين، دكتراي ياچسالوو

  برگردان : مسعود اميدي 

است شده صاكنون مشخ. شد، پرده برداشت كنوني ظهور تحوالت به منجر كه مهمي از شرايط اوكراين در روسيه ارتش عمليات
ـــت بوده جنگ آماده ها پيشاز مدت اوكراين كه  كرده مادهآا براي جنگ ر زيادي بود كه اوكراين مدت تر،دقيق عبارت به. اس

شباهت عالوه،به. بودند ستانداردي الگوي از توانمي جهان، از ديگر اي نقطه در رخ داده در زماني ديگر و وقايع بر مبناي  سخن  ا
  .كندمي استفاده خود ژئوپاليتيك اهداف به دستيابي براي آمريكا گفت كه

 قرار وضعيت اين در هدفمند صورتي به روسيه حال، اين با. رسدمي نظر به بسياري غيرمنتظره براي اوكراين، در روسيه اقدامات
 اياالت يتحما با روســي ضــد شــديداَ نيروهاي كه زماني شــد، آغاز 2014 ي ســالفوريه در اوكراين كودتاي با چيز همه. گرفت
  .رسيدند قدرت به يفكي در محلي هاينئونازي و متحده

سيه به ريمهك بازگرداندن به كودتا ينتيجه سيه، يمداخله دليل به نه اين. شد منجر رو شكار لتماي دليل به بلكه رو اين  مردم آ
شت براي جزيرهشبه سيه به بازگ  روس مردم دنيرون مقاومت دليل به يفكي كه داد رخ دونباس در قيامي سپس. افتاد اتفاق رو
  آن ، در سركوب آن با شكست مواجه شد.  زبان

ست روسي كامالً يمنطقه يك دونباس هاگرچ حال، اين با  ميان ست، درا نبوده اوكراين از بخشي 1922 سال از قبل هرگز كه ا
صدد احساس حقارت ملي تعبير يك عنوان به و ارضي تصرف يك عنوان قيام به اين اوكراين هاينازي .. قام برآمدند.انت شد و در 
ــرف براي ناموفق هايتالش از پس ــالبهار  در دونباس تص ــميم يفكي ،2015 س ــ بردن بين از براي را خود گرفت تص  تقاللاس

  .كند آماده كامل صورت به دونباس

 ديد آسيب يتوجه قابل طور به ،1991 سال در شده آغاز »اصالحات«به اصطالح  جريان اوكراين در ارتش كه است اين واقعيت
ـــال تا و ـــيار هايحقوق دليل به رفت. بين از نآ نظامي تجهيزات. نبود قدرتمندي نظامي نيروي 2014 س  يروحيه پايين، بس

سران ستنمي اوكراين ارتش. بود پايين سربازان و اف ستنمي و خوا سط كه نازي هايگردان فقط. بجنگد توان  در كه وهايينير تو
  .بودند جنگ به قادر بودند، در واقع شده متشكل داشتند، شركت 2014 ي سالفوريه كودتاي

شور مالي منابع بنابراين، سلح نيروهاي تقويت به ملت رفاه ارتقاء امور از ك  ميليارد 1,7 از اوكراين نظامي يبودجه. انتقال يافت م
صد 5,9( 2019 سال در دالر ميليارد 8,9 به 2014 سال در دالر شور اين داخلي ناخالص توليد از در سيد) ك سه، رايب. ر   مقاي

سال صاص دالر ميليون 84 يبودجه تنها 2021 براي فرهنگ در  صد از 0,5. (يافت اخت  متحده ياالتا). داخلي ناخالص توليد در
 سرعت به كه اوكراين و. كندطلب مي نظامي هايرا براي هزينه ناتو داخلي متحدان ناخالص توليد از درصد 2 صورت ناموفقي به

ــده فقير ــخت دنبال وام و بود ش ــندوق هايس ــه نظامي اهداف براي بود، اروپا ياتحاديه و پول الملليبين ص ــتر ربراب س  از بيش
  .كرد هزينه غرب ييافتهتوسعه كشورهاي

 نشان نظامي هايهزينه همين ارقام. شود صحبت شده ريزيطرح عملياتي هايبرنامه يا نيروها تمركز يباره در نيست الزم حتي
شور كه دهدمي شدن براي اين ك سي بر .بود بزرگ جنگ يك در حال آماده  شيده ك ست پو صميم نظر از اوكراين كه ني  گيريت

 نمايندگي به متحده اياالت يخارجه امور دپارتمان وزارت توسط بلكه كشور، اين دولت توسط نه ،2014 سال از استراتژيك پس

                                                            
60 https://cprf.ru/2022/04/how-the-us-pushed-ukraine-into-the-war/ 
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. كردند شركت اوكراينارتش  آموزش در ناتو كشورهاي ساير و متحده اياالت از مربي صدها. شدمي اداره يفكي در آمريكا سفارت
  .بود جنگ در حال آماده شدن براي متحده اياالت نظارت تحت اوكراين

ــرف هنگفتي يبودجه ــازي ص ــد نظامي تجهيزات بازس ــال در دونباس عليه جنگ طول در. ش  از اوكراين ،2014-2015 هايس
شتيباني ستفاده هوايي جنگي پ شتند تعمير به نياز جنگي آن هواپيماهاي يهمه چراكه نكرد، ا سالر فوريهد حال، اين با. دا  ي 

نده، 150 حدود 2022 ند جنگ مب فرو ماي و افكن ب هاجمي هواپي ـــت وجود اوكراين هوايي نيروي در ت يش و افزا چنين. داش
  .باشد دنباس توانست به معناي تصميم به تصرفمي تنها هوايي، نيروي تجميعي از

ــتحكامات زمان، همان در ــد ايجاد اوكراين و دونباس مرز در قدرتمندي اس  يجويانهتالفي حمالت برابر در مقاومت به قادر كه ش
سال اوايل - فوريه پايان براي جنگ شروع. بود روسيه يتوپخانه  است اين توجه قابل ينكته. بود شده ريزيبرنامه 2022 مارس 

 طور به اوكراين ولتد(!). يافت  افزايش دالر 510 الر بهد 170 از برابر و  3 يبه اندازه 2021  ســال پايان در ســربازان حقوق كه
  .داد افزايش را خود مسلح نيروهاي تعداد چشمگيري

 تمايلي رايناوك مسلح نيروهاي پرسنل 2014 سال در اگرچه شود،مي مربوط نظامي پرسنل رواني و روحي آموزش به كه جايي تا
 هراسي روس يروحيه و با گرايي افراطيملي خشن يروحيه ين با يكسنگ مغزي شستشوي سال 8 از پس نداشتند، جنگيدن به

  .بنا نهاده نشد ارتش فقط در روند اين بعالوه،. كرد تغيير وضعيت هار،

شوي قرباني اوكراين جمعيت كل ست سيه ما در كه هنگامي. اندشده سنگيني مغزي ش  صحبت ناوكراي برادر مردم يدرباره رو
 بودند ردهك ايجاد دشمن عنوان به روسيه از تصويري كشور، اين اصلي جمعي هايرسانه ،)كنيممي تصحب همچنان و( كرديممي
  .برانگيختند هاروس به نسبت را تنفر مردم تعمداً و

 به را رد تاريخدر مو درسي هايكتاب بعداً. يافت كاهش توجهي قابل ميزان به مدارس در روسي زبان به تحصيل فرصت ابتدا، در
شمن را هاروس كه كردند معرفي كانكود ست و طلبتجزيه را دنباس ساكنان و د شان تروري  عليه نگج اقدام به دادند كهمي ن
 شناختي روش هايدستورالعمل در بلكه كودكان، براي درسي هايكتاب در تنها نه هاييايده چنين. است ايعمل پسنديده هاآن

  .داشت وجود نيز معلمان براي

ساس بر حتي كه نيست عجيب بنابراين، سم مركز به اوكراين آمريكا، يكنگره نمايندگان برآوردهاي ا  شده تبديل الملليبين نازي
 شد، آن به پاسخگويي به مجبور نيز ملل سازمان حتي كه روسي، مجروح سربازان يشكنجه زندانيان، وحشتناك استهزاء. است
 61هراسيروس آشكارا مواضع از اوكراين تاريخ. است شده تحميل اوكراين بر هاستسال كه است »نفرت فرهنگ« مستقيم پيامد

  .است شده بازنويسي كمونيستي ضد و

 احيا اوكراين رتشا رزمي توانايي. رســيد پايان به موفقيت با 2021 ســال پايان تا جنگ براي شــدن اوكراينآماده از مرحله اولين
ــده، ــد، مدرن و تعمير نظامي تجهيزات ش ــاس بر ي مردمهروحي ش ــوفوبيا اس ــد روس  و »هاتروريســت« از نفرت. پرورش داده ش

ـــد ايجاد نظاميان ذهن در دونباس »طلبانتجزيه« داخلي،  مورا وزارت از بخشـــي عنوان به نازي هايگردان و اوكراين ارتش. ش
  .بودند جنگ يآماده

 هايايده اول، جهاني جنگ در شكست از ناشي حقارت ساحسا ابتدا رفت، پيش شيوه همين به نيز آلمان در نازيسم گيريشكل
سط گيريانتقام سپس هيتلر، تو سي يسرمايه كمك و  شين دراحياي آمريكايي-انگلي سم كه بود گونه اين. آلمان جنگي ما  نازي

                                                            
61 Russophobia 

ساندن مردم از روس  شمني با روسهدف اين رويكرد در حقيقت، هرا ضديت و د شويق  سب به آن ها و تحريك و ت ست كه منت سيه و هر جيزي ا ها و رو
شود و اساساَ ريشه در رويكرد امپرياليسم در سطح جهاني داشته و در اقداماتي اين محدود نمياست. بعد از آغاز جنگ ديديم كه اين موضع به داخل اوكر

 اي نمود پيدا كرد. (م)ي روسي چون داستايفسكي و .... از سوي امپرياليسم رسانهي روسي، آثار نويسندهچون تحريم درخت روسي، گربه
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سر در االن اما. كرد احيا به شروع شد، متحمل اوكراين درغرب 1945-1953 هاي سال در كه هاييشكست از پس اوكراين  سرا
   .است كشور

 اياالت بنابراين،. نبود يفكي نفع به آشـكارا قوا توازن. كند حمله روسـيه به نتوانسـت نيز اوكراين مدرن ارتش حتي وجود، اين با
 مورد، اولين در برنامه قرار داده اســت. هانئونازي حاكميت تحت شــده نظامي و جديد اوكراين از اســتفاده براي گزينه دو متحده
 تحريك دوم، يگزينه. بود كريمه به اقدام به تهاجم شـــرايط، آميز موفقيت جفت و جور شـــدن صـــورت در دونباس و رفتصـــ

  .بود روسيه يمسلحانه يمداخله

شويق منظور به سكو ت سكو به غربي هايپايتخت از هاييمدام گزارش تر،فعال موضع اتخاذ به م سيدمي م  و اروپا اينكه بر مبني ر
 به شروع متحده اياالت. هستند مدت طوالني درگيري اين از خالص شدن آرزوي در و اندشده خسته اوكراين ناپايداري از آمريكا
  .داشت نخواهد وجود مستقيمي نظامي يگونه مداخله هيچ اوكراين، به روسيه ارتش ورود صورت در كه اين نكته كرد اعالم

شخص كه گونهآن. شباهت دارد عراق با آمريكا برخورد يبه نحوه شدت به هااين يهمه ست، م  كويت به ورود از قبل هاعراقي ا
ست كهمي خود سرزمين را آن عراق كه( سط غيرقانوني طور به دان سي تو  اياالت نظر كردند سعي ،)بود شده جدا آن از هاانگلي

ــوند جويا را متحده ــفير. ش ــبت آمريكا تفاوتيبي از كويت در آمريكا س ــوعم اين به نس  نيروهاي هجوم محض به اما. داد خبر وض
ــد نيرومند ائتالف يك فوراً آمريكا كويت، به عراقي ــتور خروج نيروها از و كرد ايجاد عراقي ض ــادر را كويت دس ــره و ص  يمحاص

  .حسين شد صدام قتل و عراق به آمريكا يحمله به منجر كه كرد سازماندهي را عراق اقتصادي

ــيه ــيار خطري متحده اياالت تحت فرمان اوكراين تنگرف قرار كه فهميد روس ــال در. كندمي ايجاد واقعي بس ــامبر س  ،2021 دس
سكو ستي م ضمين براي اقداماتي مورد انجام در ناتو به را درخوا شروع منافع ت سيه م  مقدمات با اطالع از اينكه غرب. كرد ارائه رو
 ارتش ترين واحدهاي رزميآماده. گرفت ناديده را هاخواســته اين تكبر اســت، با انجام حال به صــورت كامل در دونباس به حمله

ستندمي هاآن. بودند شده متمركز دونباس مرز در نفر هزار 150 با اوكراين شاي مقاومت توان  2 عرض در را دونباس مردمي ميلي
ــ خون و درهم بشــكنند دونتســك كامل نابودي با روز 3تا   روســيه براي. بريزند را كبســياري از مدافعان حمهوري خلق دونتس

  .شد مداخله به مجبور براي مسائل بشردوستانه، و سياسي پيامدهاي شديدترين از جلوگيري

شيانه فريادهاي اكنون شان  يدرباره غرب از ايوح سم«به قول خود سيه »امپريالي صير حال، اين با. آيدمي رو  در اكنون آنچه تق
 سالحي عنوان به اوكراين برادر مردم از كه است متحدانش و متحده اياالت با ورت كاملاوكراين در حال اتفاق افتادن است، به ص

  .اندكرده استفاده جهان بر سلطه حفظ براي خود يبدخواهانه هاينقشه در
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  62است.  تحقيق نيازمند باندرا، هاينازي بارفاجعه انگيزيفتنه
  2022 آوريل 5

  گنادي زيوگانف 

  حزب كمونيست فدراسيون روسيه ي مركزي رئيس كميته

  برگردان: مسعود اميدي

شنج يك سوي ارتش »هايجنايت« مورد در غرب در واقعي ت سيه ادعايي آن ها از   آغاز يفيك نزديكي در واقع بوچا شهر در رو
  .شدند پيدا »هاجنايت« اجساد قربانيان اين منطقه، (روسيه) از ما ارتش خروج محض ها بهي آنبه گفته. است شده

 يارائه رايب اوكراين از درخواست منظور به را ملل متحد سازمان امنيت شوراي فوري يجلسه تشكيل ضرورت روسيه فدراسيون
شواهد اين اتهامات ست كرده اعالم مدارك و  سيون دفاع وزارت. ا سيه فدرا سماَ اين از پيش رو  كرده اعالم و رد ار اتهامات اين ر

ست ستقرار جريان در غيرنظامي يك حتي كه ا شكيالت ا سيه نظامي ت شده شهر اين در رو ست مجروح ن صاوير. ا فراد ا اين ت
صطالحبه سيدهبه« ا شر آنجا به اوكرايني نيروهاي ورود از پس روز ، با گذشت چهار»قتل ر  ن ديگري نيز درفراوا حقايق. شد منت

  .كنندمي تأييد انگيزي رافتنه اين يسازي شدهصحنه است كه ماهيت دسترس

ـــاخت تخريب كاهش همچنين و غيرنظاميان تلفات حداكثري كاهشِ هدفِ دانيدمي كه گونههمان رحي ط غيرنظامي، هايزيرس
ست كه سوي كلي بوده ا سي رهبري از  سيه نظامي و سيا شده رو ستدنبال  سيه ارتش كلي طور به و. ا  عام تلق شوروي با/  رو

  .است بيگانه غيرنظاميان

 اتحاد در هافاشيست از سوي شده مرتكب وحشتناك جنايات از پس 1944-1945 در نازي آلمان قلمروي به ملهح از پس حتي
ستور سرخ ارتش نيروهاي به شوروي، جماهير شود غيرنظامي مردم از از انتقام تا شده بود داده اكيد د ستور اين و. اجتناب   با د

  .شد اجرا گذاشته جديت به

سل نيروهاي مقابل، در شورهاي ساير و متحده اياالت حم شتناك، يجويانهانتقام اقدامات دليل به ناتو ك شه وح  به. اندشده ورم
شني شيما رو ستفاده با متحده اياالت كه آرامي شهرهاي خاطر داريم، به را ناگازاكي و هيرو سته هايسالح از ا  هزار صدها ايه
ــالوي، ويتنام، تاكره  از خونيني، ردِ. كرد نابود هاآن در را ژاپني ــوريه عراق، يوگس ــيبه ليبي و س ــورهايي از عنوان  بخش  كه كش

 هاآمريكايي دنبال اند،شده مرتكب خود محلي مزدوران دست به را هاآن يا اندبوده ها مجرمدر آن عام قتل در شخصاً هاآمريكايي
  .است بوده

ستمتحد اياالت امپرياليسم خونين همچون برند هايانگيزيفتنه ست  .ه در انظار ا كوزوو را به  در »راچاك يواقعه« فقط كافي ا
 غيرنظاميان عنوان به  )KLA( 63بخش، كوزوو ي به اصطالح ارتشِ آزاديشده كشته جويتروريست ستيزه 34 كه زماني يادآوريم،

سويكشته  انجام قبال كار اما. كردند رد را گزارش اين فنالندي مستقل كارشناسان بعداً. شدند معرفي يوگسالوي ارتش شده از 
ـــده  يرحمانهبي بمباران روز 78 طي. كردندتبديل يوگســـالوي عليه ناتو يمداخله را به توجيهي براي راچاك يواقعه. 64بود ش

  .به بارآمد خسارت دالر ميليارد 100 از بيش و شدند مجروح يا كشته نفر هزاران آرام، شهرهاي

                                                            
62 https://cprf.ru/2022/04/the-heinous-provocation-of-bandera-nazis-requires-investigation/ 
63 Kosovo Liberation Army (KLA) 

سانه 64 سوي ر شابه ديگر)، از  شار اين خبر جعلي (در كنار موارد م ستي، تأثير رواني مخرب خود را براي توجيه اقدام تجاوزكارانه به يعني انت هاي امپريالي
 ود. (م)ي اين كشور گذاشته بيوگسالوي با هدف تجزيه
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ضح كامالً ست وا سيه كه ارتش »جنايت« پيرامون تاظهارا كه ا ستفاده مورد هانئونازي از حمايت براي دليلي عنوانبه رو  قرار ا
، از  اوكراين ناتو در طرفدار كنوني حاكمان. اســـت روســـيه عليه متحدانش و متحده اياالت اطالعاتي جنگ از بخشـــي گيرد،مي

 سپر عنوان به غيرنظاميان از است كه اوكراين در هايينئونازي ناظر ،وحشت با جهان تمام. برخوردارند اين انگيزتر ازماهيتي فتنه
  .كنندمي استفاده انساني

 در. شودمي معرفي غرب از سوي وحشتناك جنايتي عنوان همواره به ها (توسط ارتش روسيه)،تروريست گرفتن تعدادي اسير از
ــاكنان ده حال، همين ــهر هاس ــهرك و ش ــده فتهگر گروگان به اوكراين در ش  از خروج ياجازه هاآن به محلي هاينازي كه اندش
سمي تنها مقاماتنه دهند ونمي را درگيري مناطق ستانه كريدورهاي ايجاد براي اوكراين ر شردو  هر به بلكه كنند،نمي همكاري ب
  .شوندمي جنگي مناطق در هاشهرك از شهروندان خروج ممكن، مانع روش

 هايســاختمان در »آزوف« نازي هنگ نظاميانشــبه آن در كه كرد اشــاره ماريوپل يفاجعه به بايد يزچ هر از قبل راســتا اين در
ضع طبقه چند شد،و همان اندايجاد كرده تيراندازي موا شاره   اين. اندكرده منع شهر از خروج از را هاخانه اين ساكنان گونه كه ا
  .بنددمي آن بر روي را خود چشمان »متمدن« غرب كه است عمدي شيكنسل از نمونه ترينوحشتناك اما نمونه، يك تنها

ستار و كندمي محكوم را غربي و اوكرايني سياستمداران بارفاجعه مشترك انگيزيفتنه شدتبه كمونيست حزب  تحقيق يك خوا
 جمله از باندرا، هاينازي شــماربي واقعي جنايات پيرامون بلكه ها ،ســازيموشــكافانه، نه بر مبناي اخبار جعلي و صــحنه و جامع

  .است روسيه نظاميان وحشيانه شكنجه
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 پيام حزب كمونيست فدراسيون روسيه به حزب كمونيست يونان 

  

  65به كميته ي مركزي حزب كمونيست يونان

  2022آوريل  8

  برگردان: مسعود اميدي

  

  رفقاي عزيز!

نيست ايت خود را با حزب كمونيست و سازمان جوانان كموي مركزي حزب كمونيست فدراسيون روسيه همبستگي و حمكميته
شركتيونان اعالم كرده و اقدامات خشونت سال جاري را به 6كنندگان در تظاهرات مورخ آميز پليس عليه  شدت محكوم  آوريل 

  كند.مي

جوي حزب صــلححزب كمونيســت فدراســيون روســيه بازداشــت همراه با وارد كردن صــدمات فيزيكي شــديد به تظاهركنندگان 
عيار با روسيه در خاك هاي ناتو براي جنگ تمامپرستانه عليه دخالت اين كشور در طرحكمونيست يونان را كه با شعارهاي ميهن

  داند.آور ميدهند، كامالً غيرقابل قبول و شرماوكراين سر مي

  ها هستيم.يرقابل اثبات عليه آنما خواستار پايان فوري تعقيب معترضان بازداشت شده و رفع تمامي اتهامات غ 

  هاي دموكراتيك مردم هستند!ي حقوق و آزاديشرم بر مقامات حاكم يونان كه در حال پايمال كردن همه

  

  با همبستگي رفيقانه 

  ي حزب كمونيست فدراسيون روسيه هيأت رئيسه

   

                                                            
65 https://cprf.ru/2022/04/to-the-central-committee-of-the-communist-party-of-greece-2/ 
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 66كند؟آيا جهان از جنگ ناتو عليه روسيه حمايت مي

  
 2022آوريل  11

 : دكتر وياچسالو تتكين نويسنده

 برگردان : مسعود اميدي

 

ت سختگيرانه عليه كنند كه گويا تمام جهان از اقداماالمللي تحميل ميي بينمطبوعات غرب به صورت فعال اين ايده را به جامعه
اي تلويزيوني و هآور هم نيست. شركتكند. اين تعجبروسيه در رابطه با عمليات نظامي اين كشور در اوكراين حمايت مي

ي اروپا، عليه ههايي براي جنگ اطالعاتي اياالت متحده و اتحاديهاست كه به حربههاي بزرگ آمريكايي و اروپايي مدتروزنامه
تر، سالحي ارزان» هاي جهانيرسانه«اند، درست مانند ناوهاي هواپيمابر و تفنگداران دريايي. ها تبديل شدهآن رقباي ژئوپاليتيكي

هاي تعصب ارزشمطرفداران «توان به اين نه با قدرت تخريب كمتر از ناوهاي هواپيمابر است. بنابراين هيچ اعتمادي نمي اما
» قتل عام بوچا«ي اي كه حريصانه از سوي شماري از نشريات غرب در بارهويژه، پس از سروصداي جعليداشت. به» دموكراتيك

 .بلند شد

اي كه روسيه را به گيري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد قطعنامهي جهاني: رأيعهاما در مورد موضع واقعي جام
گيري بدين شرح ي رايدهد. نتيجهكند، تصويري هرچند ناقص، از توازن نيروها به دست ميدليل اقداماتش در اوكراين محكوم مي

لل متحد، به عضو سازمان م 55ر راي ندادند. به طور كلي، كشو 15كشور ممتنع.  35كشور مخالف،  5كشور موافق،  141است: 
–ها يكايياي وجود ندارد. در واقع، آمرهر شكل از اين قطعنامه حمايت نكردند. يعني اينكه حداقل هيچ محكوميت جهاني

 هاآن از تمايح از متحد ملل سازمان اعضاي چهارم يك از بيش كه نداشتند انتظار آنها. شدند شوكه –قطعنامه نويسندگان
 .كنند خودداري

 هاآن وزن بلكه كشورها، ادتعد تنها نه تا ،تنها از علم حساب، بلكه از فيزيك نيز بايد استفاده كردگيري، نهبراي ارزيابي نتايج راي
 چين سوي از مهطعناق اين كه گفت بايد شروع براي. است متفاوت بسيار تصوير اينجا در و. آوريم حساب به نيز را جهاني امور در
 ناخالص توليد نظر از جهان سوم و اول اقتصادهاي و – جمعيت نظر از بزرگ كشور دو –ميليارد نفر)  1,4( هند و) نفر ميليارد 1,4(

 ،)ميليون 118( يوپيات ،)ميليون 149( روسيه خود البته و ،)ميليون 180( بنگالدش ،)ميليون 230( با پاكستان. نشد حمايت داخلي
 .آميز مشاركت نكردندنيز در اين اقدام مخاطره جمعيت نفر) ميليون 87( ايران و) ميليون 98( ويتنام

ي ضد روسيه حمايت نكردند، كشوري كه از قطعنامه 55ناخوشايندترين غافلگيري براي آمريكا و متحدانش، موضع آفريقا بود. از 
ال، بوروندي، زيمبابوه، ماداگاسكار، مالي، موزامبيك، ناميبيا، جمهوري كنگو، ها عبارتند از الجزاير، آنگوكشور آفريقايي بودند. اين 26

ي استوايي، آفريقاي جنوبي، سودان جنوبي، بوركينافاسو، گينه، سنگال، سودان، تانزانيا، اوگاندا، جمهوري آفريقاي مركزي، گينه
 67.گينه بيسائو، كامرون، مراكش، توگو، اسواتيني، اتيوپي

كردند. از اين رو  ها را براي چندين دهه غارتهاي استعماري اروپايي آنيقا به خوبي به ياد دارند كه چگونه قدرتها در آفرآن
وسيه (اتحاد جماهير ردانند. در حالي كه نمي» هاي متمدنانهمدافع واقعي ارزش«ي اروپا را ها اتحاد نامقدس آمريكا و اتحاديهآن

شورهاي آفريقايي كمايت از رهايي اين قاره مشهور است. بنابراين، حتي نمايندگان آن دسته از ها حشوروي سوسياليستي) به دهه
سياسي اياالت  وي ضد روسيه راي دادند، در خلوت اعتراف كردند كه اين كار را تنها تحت فشار شديد اقتصادي كه به قطعنامه

اند، كه اصالَ هم كوم كردهل عاج و نيجريه رسماَ اقدامات روسيه را محمتحده، بريتانيا و فرانسه انجام دادند. تنها غنا، كنيا، ساح
   .زياد نيست

نزديكترين همسايگان روسيه شامل قزاقستان، تاجيكستان، تركمنستان، ارمنستان، ازبكستان و مغولستان به اين قطعنامه رأي 
لوادور از آن حمايت نكردند. به هر حال، بسياري از كشورهاي ندادند. در آمريكاي التين، ونزوئال، كوبا، نيكاراگوئه، بوليوي و السا

                                                            
66 https://cprf.ru/2022/04/whether-the-world-supports-nato-war-against-russia/ 

  ظاهراَ نام يكي از كشورها از قلم افتاده است. (م) 67
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هاي اقتصادي عليه ي سياسي سازمان ملل راي دادند، از اعمال تحريمبزرگ مانند برزيل، مكزيك، تركيه و مصر هم كه به قطعنامه
 !؟اين احساسات ضد روسي در كل جهان روسيه خودداري كردند. پس كجاست

 84ي ديگر سازمان ملل در مورد حذف موقت روسيه از شوراي حقوق بشر راي دادند. كشور به قطعنامه 91در همين حال، تنها 
كشور مخالف يا ممتنع بودند. يعني اينكه موضع نيروهاي ضد روسيه در اين مورد حتي كمتر قانع كننده بود. به طور كلي، طبق 

درصد از جمعيت جهان در  60اتي آن به روسيه مظنون شد، بيش از ي بريتانيايي اكونوميست، كه دشوار بتوان به سمپنظر مجله
 .كنندطرف نسبت به روسيه زندگي ميكشورهاي دوست يا بي

جهان آنگلوساكسون هستند كه خود را ارباب واقعي » پنج كشور بزرگ«ها كشور آشكارا غيردوست هستند. اين 48در واقع، تنها 
 10ي ي اروپا به اضافهكشور عضو اتحاديه 27يكا، بريتانيا، استراليا، كانادا و نيوزلند. سپس ي آمردانند: اياالت متحدهسياره مي

ها كه به تحريم عليه روسيه و عليه منافع ي آني اروپا هستند. به هر حال قضاوت اين است كه همهكشور اروپايي غير اتحاديه
ي ه و متحدانش هستند. و نكته جالب توجه اين است كه در منطقههاي اياالت متحدشوند، فقط دست نشاندهخود كشانيده مي

هاي نظامي اياالت كشور با روسيه غير دوست هستند كه عبارتند از: ژاپن، كره جنوبي (با پايگاه 5بسيار بزرگ اقيانوس آرام فقط 
 .متحده)، تايوان، سنگاپور و ميكرونزي

ها خودداري كردند. بلغارستان و بستان و مجارستان از پيوستن به تحريماما حتي در اروپا هم وحدت كامل وجود ندارد. صر
هاي كارگري تعدادي از كشورها هايشان عبور كند. اتحاديهاند كه تسليحات ارسال شده به اوكراين از سرزمينمجارستان اجازه نداده

يونان از حمل سالح به اوكراين خودداري كردند.  اند. به ويژه، كارگران راه آهناز ارسال سالح به مناطق جنگي جلوگيري كرده
هاي بشردوستانه، تسليحات در حال ارسال (به اوكراين) است، از بارگيري كارگران فرودگاه در ايتاليا كه متوجه شدند به جاي كمك

 .ها خودداري كردندآن

ت، اما مؤثرتر است. رهبران عربستان سعودي و در برخي موارد، عدم تمايل به حمايت از اياالت متحده و متحدانش كمتر علني اس
عراق، كشورهايي كه ظاهراَ ارتباط نزديكي با اياالت متحده دارند، در مورد افزايش حجم توليد نفت كاهش يافته به دليل تالش 

 .براي تحريم روسيه، حتي با جو بايدن صحبت نكردند

ك تحريم كامل عليه روسيه اعالم شده است. با اين حال، تمايل اين هاي غربي، موضوع جداگانه ايست. در تئوري، يرفتار شركت
هايشان است. كوكاكوال، ريتر ها به حفظ سود خود در بازار عظيم و داراي قابليت پرداخت روسيه، بيشتر از وفاداري به دولتشركت

، برگر كينگ، كي اف سي، ميتسوبيشي، اسپورت، دانون، سامسونگ، فيليپس، الكوستا، بنتون، اشان، لروآ مرلن، گلوبوس، مترو
دهند. بسياري هايي هستند كه به كار در روسيه ادامه ميكولگيت پالمويل، پروكتور اند گمبل و آسترازنيك تنها برخي از شركت

 .كنندهاي جديد را اعالم ميگذاريها يا سرمايهروند و تنها تعليق فعاليتها ضمن اعالم خروج خود، به جايي نمياز شركت

ي اروپا تظاهرات قدرتمندي در اعتراض به وخامت شديد ند. تقريباً در تمام كشورهاي اتحاديهتر هستمردم اروپا حتي سختگير
ها مرتبط ي تحريمي نفت و گاز روسيه در نتيحهزندگي به دليل افزايش قيمت گاز و بنزين برپاست. و اين افزايش، با كاهش عرضه

دهند كه علت اصلي مشكالتشان، ها تشخيص ميدهند. آنوپا به احساسات رئيس جمهور زلنسكي اهميت نمياست. مردم معمولي ار
 .هايشان در طرفداري از رژيم نئونازي در اوكراين استبازي دولت

روپايي را از دانند كه اين در واقع يك بازي كثيف اياالت متحده عليه اروپاست. هدف اين است كه صنايع اتر ميشهروندان پيشرو
قيمت از آمريكا كنند و بدين وسيله، توانايي ها را مجبور به خريد گاز مايع گرانمنبع قابل اعتماد انرژي روسيه محروم كرده و آن

دانند كه در ها را دوباره به سمت اياالت متحده هدايت كنند. افراد باهوش ميگذاريرقابتي اقتصاد اروپا را كاهش دهند و سرمايه
 .شودشود، به روسيه وارد نميقع، اين ضربه آنقدر كه به اروپا وارد ميوا

كنند، بلكه همچنين مهم است كه مشخص ضمناَ، نه تنها اين ارزيابي مهم است كه چه كساني در اقدامات ضد روسي شركت نمي
ف كشورهاي اروپايي است كه در سال كنند. در واقع اين همان ائتالشود چه كساني از دولت نئونازي در اوكراين حمايت ميمي

ها را به عنوان بخشي از ورماخت (ارتش) هيتلر، به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تجاوز كردند يا تسليحات فاشيست 1941
اسلواكي، هاي اس اس از فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، هلند، بلژيك، كرواسي، دانمارك، نروژ، لهستان، تأمين كردند. سربازان و لژيون

درصد از  25عليه اتحاد جماهير شوروي جنگيدند. ) از اوكراين غربي» Galicia« و همچنين لشكر باندرا( روماني، استوني و لتوني
ها در آلمان هايي كه از نازيشد. بنابراين دقيقاً همانهاي ارتش فاشيست در جمهوري چك توليد ميخودروهاي زرهي و سالح
 .كنندهاي اوكراين كمك ميامروز به نئونازي هيتلري حمايت كردند،
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پول زيادي را براي احياي ماشين  1930ي در كنار ائتالف ضد هيتلر بودند، در دهه 1941حتي بريتانيا و اياالت متحده كه در سال 
احزاب قدرتمند نازي در گذاري كردند كه سپس مانند هيواليي غلتان سرتاسر اروپا را درنورديد. قبل از جنگ نظامي آلمان سرمايه

انگلستان و اياالت متحده وجود داشتند. چرچيل تنها سياستمدار بزرگ بريتانيايي بود كه در مورد خطر نازيسم در آلمان هشدار 
به دليل جانبداري از  1940داد. و جوزف كندي، سفير اياالت متحده در بريتانيا (و پدر رئيس جمهور جان اف كندي) در سال 

 .اخوانده شدهيتلر فر

دانند، ناپلئون طور كه همه ميبه هر حال، يادآوري تالش ناموفق ديگري براي تحريم كامل روسيه به غرب مفيد خواهد بود. همان
ي اول براي اطمينان از و در درجه 1812اي به راه انداخت و در سال هاي فاتحانهدر اروپا جنگ 19و اوايل قرن  18در اواخر قرن 

آن زمان فرانسه عليه بريتانيا چيزي حاصل » هايتحريم«اي بريتانيا، دشمن اصلي فرانسه، به روسيه حمله كرد. از قارهي محاصره
هاي ناپلئون براي تسلط بر جهان با سرنگوني او به پايان رسيد. اگر روسيه را به جاي انگليس و جو بايدن را به طلبينشد و جاه

سال پيش خواهيد بود. فقط اينكه اكنون تالش براي تحريم روسيه، شانس موفقيت  200كرار وقايع جاي ناپلئون قرار دهيد، شاهد ت
 .هاي ناپلئون عليه بريتانيا دارد. و اينكه آقاي بايدن هم به هيچ وجه شباهتي به ناپلئون نداردبسيار كمتري نسبت به تحريم

بينند. بنابراين، افراد كمتر و كمتري وجود نوان جنگ ناتو عليه روسيه ميبسياري از افراد، حوادث در اوكراين و پيرامون آن را به ع
هاي ژئوپاليتيكي آن باشند. و جهان تغيير كرده است. كارگاه امروز دنيا، نه انگليس طلبيدارند كه مايل به همسويي با آمريكا در جاه

كنند، نه منافع واشنگتن. ر اساس منافع ملي خود فكر مييا آمريكا، بلكه چين و ساير كشورهاي آسيايي هستند. بيشتر كشورها ب
ي روسيه از ابتدا محكوم به شكست است. ديگر زمان آن فرا رسيده است كه اياالت متحده و محاصره -بنابراين تالش براي تحريم

بازي كثيف خود در مقابل بريتانيا حكومت استعماري سابق خود بر جهان را فراموش كنند. در غير اين صورت ممكن است با شروع 
 .روسيه و اروپا، بسيار بيشتر از آنچه كه اميدوارند به دست آورند، از دست بدهند


