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ت بیالنی ضروری اساوکراین )ناتو( میگذرد.  –یکسال از جنگ امپریالیستی روسیه 

وای در مواجه با جنگ امپریالیستی، توازن قو انترناسیونالیستها از وظایف انقالبیون 

ریالیستی بدنبال جنگ امپ قدرتهای امپریالیستی و از همه مهمتر موقعیت طبقه کارگر 

ناسیونالیستی افق و دورنمای انتربا نگاهی به سالی که گذشت، داشته باشیم تا بتوانیم 

 را ترسیم کنیم.

 المللی اعالم کردند کهچپ بینهایی از کمونیست گروه بدنبال جنگ امپریالیستی

خون هیچ کارگری نباید در دفاع  و کارگران وطن ندارند که بدفاع از آن برخیزند

توحش  واز وطن سرمایه داران به زمین ریخته شود. مبارزۀ بردگان مزدی علیه استثمار 

فادار و به سنت کنفرانس زیمروالدآنها اعالم کردند که  سرمایه داری جهانی است.

، سنت سیاسی که برای انترناسیونالیسم علیه جنگ امپریالیستی مبارزه کرده هستند

ک بیانیه مشتر بیانیه مشترکی صادر کردند.دهد و است، همچنان به مبارزه ادامه می

 اصول اما است متفاوت 1915 سال شرایط با امروز شرایط چه اگر تاکید کرده بود

 اتخاذ یمروالدز کنفرانس در که امپریالیستی جنگ برابر در انترناسیونالیسم اساسی

 :هستند معتبر نیز امروزه گردیده،

 تمام رد امپریالیستی؛ های اردوگاه از یک هیچ از حمایت عدم

 و کارگر قهطب فقط که این شناختن رسمیت به و طلبانه؛ صلح توهمات
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 و کار یروین استثمار بر مبتنی سیستم به دتوان می آن انقالبی مبارزه

 .دهد پایان امپریالیستی جنگ دائمی ایجاد

ردند با بالغت دموکراتیک اعالم ککه کشورهای دموکراتیک بر خالف عوامفریبی 

ها از و آن پوتین دیکتاتور با حمله به اوکراین به دموکراسی حمله کرده است

قوع این های مادی و، باید زمینهدموکراسی در برابر وحشیگری پوتین دفاع میکنند

 داریدر عصر انحطاط سرمایه .عموم قرار دادجنگ امپریالیستی را در معرض دید 

و سالی نبوده که در جایی از این کرۀ خاکی  اجتناب ناپذیر است گریز از جنگ

هدف آمریکا و ناتو دموکراتها را کنار بگذاریم،  هایاگر دروغ. جنگی نبوده باشد

محاصرۀ روسیه از طریق ادغام کشورهای بلوک شرق سابق در ناتو و یا به راه انداختن 

وی دیگر از س. ه استدر کشورهایی که فعال عضو ناتو نبودند، بود« انقالبات رنگی»

ا بعنوان پس از سقوط شوروی مدت زمانی طول کشید تا روسیه سر انجام مجدد

یه خواست روس. مدعی قدرت جهانی، جاه طلبی های امپریالیستی خود را مطرح کند

نپیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو، خروج تجهیزات نظامی ناتو از این کشورها و 

تا در روند آن روسیه بتواند حوزۀ نفوذ خود را  شکست محاصره ناتو بوده است

 . گسترش دهد

قطبی، آمریکا دیگر قادر نبود همچون دوران جنگ سرد،  بدنبال سقوط جهان دو

هژمونی خود را اعمال کند. لذا آمریکا در راستای حفظ هژمونی خود در نظم نوین 
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جهانی و تضعیف رقبای خود تالش کرد با به راه انداختن جنگها البته با الفاظ بشر 

 دوستانه دیگر قدرتهای امپریالیستی را پشت سر خود ردیف کند.

دادند بیشتر از های اخیر کشورهایی که بلوک غرب سابق را تشکیل میاما در سال

سابق دچار تشتت شده بودند. اگر چه ناتو پس از پایان جنگ سرد گسترش پیدا 

کرده بود، فرانسه و تعدادی از کشورهای اروپای شرقی به آن پیوسته بودند، اما 

سه بود. مکرون رئیس جمهور فران اختالفات درونی کشورهای عضو ناتو بیشتر شده

[ آمریکا سعی می1آشکارا اعالم کرده بود که ناتو دچار مرگ مغزی شده است.]

کرد حضور خود را در ناتو کم رنگ کند. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ترامپ 

[ ایتالیا یکی 2شد.]اظهار داشته بود، اگر ترامپ پیروز میشد، آمریکا از ناتو خارج می

ز کشورهای مهم اروپا، عضو ناتو که سالح اتمی آمریکا در آنجا مستقر است، به ا

جاده ابریشم جدید عالقمندی نشان داده بود. آمریکا ترکیه را که عضو ناتو و سالح 

اتمی آمریکا در آن مستقر است را تحریم کرده بود. تنش بین اعضای ناتو، ترکیه و 

عنوان  تی چنان باال گرفته بود که فرانسه تحتیونان بر سر اکتشاف و حفاری های نف

ناو جنگی به دریای مدیترانه ارسال کرد. بریتانیا از دیگر « کنترل وضعیت منطقه»

 از سوی دیگر چین به رقیب اقتصادی برای کشورهای اروپایی فاصله گرفته بود.

روع پ شاز مدتها قبل و از زمان ترام استراتژی مهار چینآمریکا تبدیل شده بود و 

 اوکراینبررسی تحوالت پس از جنگ داد. شده بود و بایدن آن سیاست را ادامه می
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آمریکا با به صف کردن ناتو و دیگر کشورها پشت  ،در شرایط جدیدنشان میدهد که 

امپریالیستی چین تحت عنوان  هایطلبیجلوی پیشروی و جاه تالش کرد درسر خود، 

 مشکالت جدی ایجاد کند.« جاده ابریشم جدید»

لشکرکشی روسیه در کوتاه مدت دهد که نشان میهمچنین حوادث یک سال اخیر 

به نفع آمریکا بوده و آمریکا توانسته است هژمونی خود را فعال تثبیت کند. روابط 

اروپا در رابطه با انرژی تا حدی  تجاری اتحادیه اروپا با روسیه قطع شد و اتحادیه

وابسته به آمریکا شد. ظاهرا روسیه خروج تحقیر آمیز آمریکا از افغانستان را دستکم 

تواند ها آمریکا نمیو تصور کرده بود با توجه به اختالفات غربی ارزیابی کرده بود

ز تواند ایک مقاومت را در مقابل روسیه سازماندهی کند و روسیه نه تنها می

 اختالفات موجود استفاده کند بلکه به آن اختالفات دامن نیز بزند.

کشور  2 بدنبال جنگ، ناتو بشدت حضور خود را در اروپای شرقی افزایش داد و 

 ،جدید یعنی فنالند و سوئد در حال پیوستن به ناتو هستند. نکته حائز اهمیت این است

 200بوده و در طول « طرفبی »جنگ جهانی  2در جریان کشوری است که سوئد 

این  شودنظامی ناتو می جنگی نشده است و حاال وارد پیمانهیچ سال گذشته وارد 

 . است یجهان دیجد طیشرا در یستیالیامپر یقدرتها دیجد شیآرابیانگر  مسئله
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اگر چه آمریکا کشورهای عضو ناتو، ژاپن، استرالیا و... را پشت سر خود به صف 

، اما جبهه آهنین ناتو از همان جبهۀ متحدی را تشکیل داده اندکرده است و ظاهرا 

تر و دو عضو کلیدی ناتو یعنی فرانسه و آلمان واضح هایی برداشته است.اول ترک

تر بدنبال منافع امپریالیستی خود هستند و این مسئله اتحاد آهنین جبهه ناتو را در علنی

اخیرا  تاس آمریکاییکه یک نشریه  نشریه پلیتیکو کند. دراز مدت تهدید می

و در آن  [3]«به واشنگتن اعتماد ندارد نیبرل»تحت عنوان منتشر کرده است ای مقاله

قطعا فرانسه تنبیه اخیر پردازد. ها میبه اختالفات درونی ناتو در رابطه با ارسال تانک

سترالیا را ا بافرانسه توسط آمریکا و بریتانیا در جریان فسخ قرارداد زیر دریایی 

اخالل ترکیه در پذیرش دو عضو جدید ناتو )فنالند و سوئد(  فراموش نکرده است.

براهیم اترکیه یکی از اعضای ناتو است اما اخیرا  ضعف جبهه متحد را نشان میدهد. 

های غرب عدم حمایت ترکیه از تحریم بهکالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 

  :گفت  و اشاره کرد علیه روسیه

در تحریم های غرب علیه روسیه شرکت نخواهد کرد و اقدامات ]ترکیه[ "

غرب ناکارآمد بوده و مشارکت آنکارا در این تحریم ها بیش از آنکه به 

لیه قدامات غرب عا... مسکو آسیب برساند به اقتصاد ترکیه آسیب می زند

ه ب مسکو تاکنون مؤثر نبوده است، زیرا موضع روسیه را تغییر نداده و

 [4]".ها فرصتی برای دستیابی به یک پیروزی نظامی قاطع نداده استاوکراینی
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دنبال  به اما مسئله مهم دیگر این است در حالیکه روسیه از طریق جنگ اوکرائین

گسترش مناطق نفوذ خود است هم زمان ترکیه در حال گسترش نفوذ خود در آسیای 

ذربایجان با کمک آمیانه است که به نوعی حیاط خلوت روسیه قلمداد میشود. ترکیه 

میخواهد برای نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان مسیر جایگزین برای دور زدن 

 منافع امپریالیستی به نوعی خود را نشان خواهد قطعا این تداخل روسیه تدارک بیند.

 داد.

یکی دیگر از کشورهای عضو ناتو و همچنین عضو اتحادیه اروپا یعنی مجارستان 

 ،سال گذشته مخالفت خود را با تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ابزار داشته بود

 :چنین گفته بود امور خارجه مجارستان ریوز جارتویسپیتر 

 نیوکراا میمستق هی. او ما همسایگری[ دمینه بسته ]تحر م،یخواه یصلح مما "

 [5] "است. دیو شد یجنگ بر ما فور ری. تاثمیهست

اتحادیه اروپا درصدد تنبیه  ،امور خارجه مجارستان ریوزاظهارات روز پس از  کی

خود را از حاکمیت  هاینگرانیاروپا  هیاتحاد ونیسیکم سیرئمجارستان شد. لذا 

ها به مجارستان در قالب پرداخت و توصیه کرداعالم کرد قانون در مجارستان 

 گیهمبست یهادر قالب صندوق نیاروپا و همچن هیاتحاد پاندامی یابیصندوق باز

 [6].متوقف شود پاارو هیاتحاد
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تان که مجارس اظهار داشتامور خارجه مجارستان  ریوز جارتو،یس تریپمجددا و  اخیرا

را  هیمجارستان و روس یاهسته یاروپا که همکار هیاتحاد یاز سو یمیتحر چیاز ه

 هیحادکه ات یدیجد یمیبسته تحراو در رابطه با  نخواهد کرد. تیمحدود کند، حما

 :اظهار داشتکرده است،  یزیبرنامه ر هیروس هیاروپا عل

 هیمجارستان و روس یاهسته یهر چند کوچک، که همکار ،یاقدام چیما از ه"

اروپا را به بن بست  هیها اتحادمیتحر..کرد. مینخواه تیرا محدود کند، حما

رساند. همه یم بیاز روس ها آس شتریها ب ییها به ما اروپامیرسانده است. تحر

 [7]"است. تیواقع کی ست،ین یاسیس هیانیب کی نی. انندیرا بب نیتوانند ایم

حوزۀ خلیج متحد غرب و دنباله رو آمریکا بودند. اما اخیرا تاریخا کشورهای عربی 

اوپک پالس تصمیم قبلی خود را در مورد عدم افزایش سطح برخالف تمایل آمریکا 

تولید نفت خام تمدید کرد، تصمیمی که عمال جواب رد به بایدن بود که به خاورمیانه 

ن را پالس باعث نارضایتی بیشتر آمریکا شد که آ این تصمیم اوپک سفر کرده بود.

دی چین که به رقیب اقتصابه نوعی همسویی با روسیه در جنگ اوکراین یاد کرد. 

 ارسف آمریکا تبدیل شده است از تنش روابط آمریکا با کشورهای حوزه خلیج

 .استدر خاور میانه بخصوص عربستان استفاده کرده و خواهان افزایش نفوذ 
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نج آمریکا بخصوص در رابطه با مسئله امنیت انرژی متش-یکه مناسبات عربستاندر حال

که در  ای از عربستان داشتدسامبر دیدار چند روزه 7پینگ در است، شی جین

اجالس سران کشورهای عربی و »چندین نشست مختلف شرکت کرد از جمله نشت 

اوردهای و کسب دست برای آماده سازی سفرپیش از سفر خود   پینگشی جین«. چین

 به نگاهمقاله الزم، مقاله ای را در روزنامه الریاض عربستان منتشر کرد و در آن 

گرد سال قبل برمی 2000استراتژیک چین و اینکه روابط چین و کشورهای عربی به 

بادل ت جاده ابریشمهای چینی و عربی اشاره کرد و مشخصا تاکید کرد و به تمدن

  کرد.را امکان پذیر می هاتمدن

نامه بین طرفین امضاء شد که مهمترین نامه و موافقتها تفاهمدر جریان این دیدار ده

)جاده  پادشاهی سعودی با طرح کمربندی و جاده چین 2030سند چشم انداز آن 

عربستان بیشترین  2022در سال  نکته حائز اهمیت این است که  .است ابریشم جدید(

ر د را در جهان داشته است. جدید جاده ابریشم در پروژه ینیچ یگذارهیجذب سرما

 درصد داشته و چندین برابر 30سال تجارت چین و عربستان رشدی حدود همان 

ینیچ یگردانیرو" های ایرانرسانه ، این در حالی بود کهجارت چین با ایران استت

 [8کردند.]را گزارش می "رانیدر ا یگذارهیاز سرما ها
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حتی به رفین طبخاطر منافع امپریالیستی بدنبال جنگ امپریالیستی اوکراین اختالفات 

 هامیتحرز اهمواره  نیآرژانت ،بدنبال جنگ اوکراینآمریکای التین نیز کشیده شد. 

به حل بحران  یکمک هامیتحر نیا ناراضی بوده و عنوان کرده که هیروس هیعل

 ،هاو در عوض به اقتصاد آرژانتین تاثیر خواهد داشت و به خاطر تحریم نخواهند کرد

 درصد کاهش داشته است. 30 نیو آرژانت هیروس نیحجم تجارت ب

روسیه، چین و ایران در اگر چه  اعالم کردیم، جریان وقوع جنگ امپریالیستیدر 

هر کدام اینها بدنبال منافع  ، امااندمخالفت با آمریکا نوعی همگرایی پیدا کرده

بر خالف گیرد. با منافع همدیگر قرار می تضادامپریالیستی خود هستند که گاهی در 

سفر ، بدنبال کندتصورها که گویا چین ایران را متحد استراتژیک خود قلمداد می

بیانیه پایانی نشست اجالس مشترک سران چین و  و  رئیس جمهور چین به عربستان

 همه را دچار حیرت کرد ودر پایتخت عربستان  فارس امیرنشین حوزه خلیجشش 

منافع  که هر یک از گانگسترها بدنبالنشان داد حقانیت مواضع انترناسیونالیستها را 

، پهپادهای های بالستیکای، موشکپرونده هسته»از امپریالیستی خود هستند. بیانیه 

وزه حکشورهای به عنوان مشکالت ایران « های تروریستینظامی و حمایت از گروه

ه از ک. بیانیه از جمهوری اسالمی خواسته بود کرده بودخلیج در روابط با ایران یاد 

احترام « اصول حسن همجواری»خودداری کند، به « مداخله در امور داخلی کشورها»

لمللی اای را رعایت کرده و با آژانس بینتسلیحات هسته« رژیم منع اشاعه»بگذارد، 
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حل و فصل . رئیس جمهور چین همچنین خواستار انرژی اتمی همکاری کند

بزرگ و  تنب ،یسه گانه ابوموس ریبر سر جزا یبا امارات متحده عربایران اختالفات 

این آخری به عبارت بهتر حتی تمامیت ارضی ایران را زیر سوال  تنب کوچک شد.

 برده بود.

با  در جنگها را با حمایت غربیعربستان رهبری یک ائتالف نظامی  حالیکه در

عربستان تاکید دارد که -های مورد حمایت ایران در دست دارد، بیانیه چینحوثی

به آتش بس متعهد باشند و با سازمان ملل در راه برقراری صلح باید حوثی ها 

 همکاری کنند.

 ایران اخیرا با ارسال پهپاد به روسیه عمال اگر چه روسیه با ایران روابط نزدیک دارد و

اما همین تداخل منافع امپریالیستی در رابطه با  به روسیه در جنگ کمک کرده است

های کمر شکن قادر به فروش روسیه نیز به وضوح آشکار است. ایران به خاطر تحریم

ا تخفیف ببود که نفت ایران را نفت خود نبود و چین یکی از مشتریان نفتی ایران 

، اما بدنبال تحریم روسیه، فروش نفت روسیه به چین با تخفیف ویژه خریدمیویژه 

فروش نفت ایران را تحت الشعاع خود قرار داده و در شرایط بد اقتصادی ایران، 

درآمدهای ایران را محدودتر کرده است. روسیه در راستای منافع امپریالیستی خود 

نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان  5 ن اخیراو حفظ نوعی رابطه با آذربایجا
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ا نام باف که بدنبال تشکیل یک گروه مذهبی مرتبط با سپاه قدس منجمله یوسف

تحویل  1401آذر  30در روسیه دستگیر و در را بودند  «جانیوحدت مسلمانان آذربا»

با توجه به نفوذ اسرائیل در آذربایجان این مسئله ضربه  [9جمهوری آذربایجان داد.]

 سختی به ایران بود.

اسرائیل با چراغ سبز آمریکا بارها و بارها حمالت گسترده هوایی و موشکی علیه 

مواضع ایرانیان در سوریه انجام داده است و گانگسترهای ایرانی فقط سکوت می

ائیل به مواضع ایرانیان در سوریه و یا شوند. آگاهی از حمالت اسرکنند و تحقیر می

خود مواضع سوریه و عدم تالش روسیه برای جلوگیری از این حمالت، بیانگر آن 

است که روسیه منافع امپریالیستی خود را ترجیح میدهد، نوعی توازن و تعادل را در 

 روابط خود با ایران و اسرائیل حفظ کرده است. 

اتحادیه اروپا در تالش است از شرایط پیش آمده، درگیر شدن روسیه در جنگ 

اوکراین استفاده کرده و نفوذ خود را در آسیای میانه گسترش دهد. در این زمینه 

اتحادیه اروپا با حمایت آمریکا یک گروه صد نفره برای نظارت بر مرزهای ارمنستان 

ه بحادیه اروپا را متهم کرده است که سال ارسال کرده است و روسیه ات 2به مدت 

د در در منطقه و به دنبال گسترش نفوذ خو «یکیتیتقابل ژئوپل»دنبال دامن زدن به 

 [10].استمنطقه 
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اگر چه نوعی هم سوئی بین روسیه و چین وجود دارد و برخی از اقدامات نظامی 

روسیه از حمایت ضمنی چین برخوردار است اما نباید فراموش کرد که هر یک از 

شان در تضاد با هم آنها بدنبال منافع امپریالیستی خود هستند و گاها منافع امپریالیستی

ل دنبابدهد میگزارش  که فایننشال تایمز ستائی ادر چنین زمینه قرار می گیرد.

های جدید چین در گذاریهای غرب در پی جنگ اوکراین سرمایهاعمال تحریم

 [11بخش روسی راه ابریشم جدید به صفر رسیده است.]

و در راستای نوعی توازن قوا در صفحه چین در راستای منافع امپریالیستی خود 

بهمن  25در رئیس جمهور ایران را به چین دعوت کرد.  ، اخیراشطرنج امپریالیستی

قبال مقامات ایران گفته بودند  روزه رئیسی وارد چین شد. 3برای انجام دیدار  1401

ساله ایران و چین به چین سفر میکند، اما  25که رئیسی برای عملیاتی کردن قرارداد 

های روزنامه امضاء شد. سند همکاری بین طرفین 20بعدا اعالم شد که در این دیدار 

 ایران سفر رئیسی پیش از عذر خواهی چین را زیر سوال بردند و نوشتند:

بابت  نیجمهور چ سیقبل از آنکه رئ رانیا یاسالم یجمهور سیچرا رئ"

در سفر آذرماه خود به عربستان  رانیا یارض تیضدتمام یریموضعگ

 [12]"به پکن سفر کرد؟ د،ینما حیآن را تصح ایکند  یعذرخواه
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به موارد مطرح شده در بیانیه  نگیپنیج یشروسای جمهور ایران و چین، در دیدار 

ه اشار پایانی نشست اجالس مشترک سران چین و شش امیرنشین حوزه خلیج

 گوید:کند و چنین میکند و تنها به حاکمیت ملی ایران تاکید مینمی

 ییوو زورگ ییگراکجانبهیو مقاومت در برابر  رانیا یمل تیاز حاکم نیچ "

 تیامن فیو تضع یدر امور داخل یخارج یروهایبا دخالت ن و کندیم تیحما

 [13]"مخالف است. رانیو ثبات ا

چین که اکنون به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است، پیش بینی می شود 

با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل شود.  2030در سال 

مادامیکه رشد اقتصادی چین ناچیز بود، کشورهای غربی و در راس آن آمریکا از 

چین در جایگاه دومین اقتصاد کردند. اما زمانیکه رشد اقتصادی چین حمایت می

ها شکل جدی بخود گرفت. صعود چین به عنوان یک قدرت جهانی ظاهر شد، تنش

اقتصادی رابطه مستقیمی دارد با افول آمریکا که مرکز بحران سرمایه داری جهانی 

 است. االن چین برای آمریکا به یک چالش جدی تبدیل شده است.

های های امروزی تمرینی برای تنشنشواقعیت انکار ناپذیر این است که ت

های اصلی بین آمریکا و چین خواهد بود. آمریکا امپریالیستی آینده است. رویاروئی

مدتها  از استراتژی مهار چینچین است. یعنی بدنبال مهار دشمن استراتژیک خود 
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دهد و قبل و از زمان ترامپ شروع شده است و بایدن آن سیاست را ادامه می

ده جا»هد جلوی پیشروی و جاه طلبی های امپریالیستی چین تحت عنوان خوامی

 مشکالت جدی ایجاد کند.« ابریشم جدید

اگر قبال تسلط بر منابع نفتی میتوانست ابزاری در راستای اعمال هژمونی باشد االن 

میخواهند جای نفت را بگیرند. کسی که این صنعت را در   هاها یا چیپرسانهنیم

را در دست دارد. آمریکا منشاء اصلی این اقتصادی دست داشته باشد، قدرت 

ی مدرن )در اندازه هارسانهآوری تولید نیمتکنولوژی است. چین میخواهد فن

[ 14ند.]ه کد دست چین را از این چرخه کوتاهرا داشته باشد و آمریکا میخوا نانومتر(

را رسانه از جمله نیروی متخصص فروش و یا صادرات فناوری تولید نیمآمریکا 

های مدرن در آمریکا طراحی و در تایوان، کره جنوبی رسانهاست. نیمکرده ممنوع 

در حال  ی مدرنهادر چین مونتاژ میشوند. بیشتر نیم رسانه لیشوند وو ژاپن تولید می

درصد  50حاضر در تایوان تولید میشود و چین به تنهایی خریدار بیش از 

های مدرن برای رشد رسانهدسترسی به نیمهای تولیدی جهان است. رسانهنیم

است  ی مدرنهارسانهمنظر نیماز اقتصادی چین نه تنها ضروری بلکه حیاتی است. 

 ند.کیکا نقش حیاتی را ایفا میکه مسئله تایوان هم برای چین و هم برای آمر
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ی چه در جبهه ناتو و چه در بین کشورهایی که در تقابل با تداخل منافع امپریالیست

تداخل  .بوده استاند، به وضوح قابل مشاهده آمریکا به نوعی همگرایی پیدا کرده

 های تنش از جدیدی دور شاهد ما که است مفهوماین  بهمنافع امپریالیستی 

 تا اروپا از را خود ثباتی بی و بود خواهیمدر جهان  بیشتر مرج و هرجو  امپریالیستی

 .داد خواهد گسترش شرقی جنوب آسیای تا قفقاز از خاورمیانه،

اند اکثر کشورها هزینه های جنگی )بودجۀ دفاعی( را چنان افزایش دادهبدنبال جنگ 

البته افزایش تاریخی بودجۀ نظامی به مفهوم حمله به  سابقه است.که در تاریخ بی

آور  سرسام با تورمرا طبقه کارگر بهای جنگ سطح معیشت طبقه کارگر بوده است. 

، تورم نه در سرمایه داری پیرامونی بلکه کندپرداخت میو سقوط استاندارد زندگی 

 رقمی شده است. 2داری متروپل در سرمایه

جنگ امپریالیستی زمینه مساعدی برای شکوفایی و گسترش نبردهای پرولتری دوران 

رشد آگاهی طبقاتی و  برای بهترین شرایط راداری، نیست بلکه بحران سرمایه

رگر شرایط طبقه کاواقعیت انکار ناپذیر این است که  سازد.مهیا مینبردهای پرولتری 

در  نبود و طبقه کارگر  1914ل در  مقطع وقوع جنگ اوکراین قابل مقایسه با سا

در شرایط کنونی ها اعالم کردند، تری بود. اما انترناسیونالیستشرایط تدافعی

ه فعالیت شرایط جدید به مفهوم این نیست ک انقالبیون نباید منتظر حرکت طبقه باشند.
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گیرد و بی تاثیر است. از همه مهمتر جنگ امپریالیستی انقالبیون در خالء انجام می

سازد حتی اگر منجر به انزوای از لزوم برافراشتن پرچم انترناسیونالیسم را مطرح می

لوکزامبورگ است و این  و های لنینتوده های طبقه کارگر شود و این از آموزه

 آموزه همچنان الهام بخش انقالبیون است.

ضد جنگ  هایکارناوال های صلح و کمپینکمونیسم چپ با صدای رسا اعالم کرد 

در کشورهای غربی و اروپایی بخشی از پروپاگاندای جنگی ناتو در راستای اهداف 

تواند زبانه های جنگ میداری تنها شعلهامپریالیستی ناتو است. از درون صلح سرمایه

داری بکشد. تنها طبقه کارگر از طریق مبارزۀ طبقاتی و با به چالش کشیدن سرمایه

 برای بشریت ارائه دهد.تواند صلح واقعی را می

رولتری واکنش انترناسیونالیسم پانترناسیونالیستها در همان بیانیه مشترک اعالم کردند 

به جنگ امپریالیستی است و پرولتاریای بین المللی تنها نیرویی است که قادر به توقف 

از توسعه مبارزه  تواندطبقه کارگر جهانی به نوبه خود نمیو  جنگ امپریالیستی است

 .کند اجتناب زندگی استانداردهای و دستمزدها شدن خود علیه رو به وخیم 

 اعتراضات ما شاهدهای یک سال پیش بیانیه مشترک هستیم. بینیامروز ما شاهد پیش

گسترده طبقه کارگر در دفاع از سطح معیشت خود در سراسر کارگری  و اعتصابات

ر حال دیا، از آفریقا تا آمریکا هستیم، به عبارت بهتر این کرۀ خاکی از اروپا تا آس
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ردند انترناسیونالیستها اعالم ک حاضر شاهد احیای مبارزه طبقاتی در کل جهان هستیم.

طبقه کارگر ناچار است به دفاع از سطح معیشت خود برخیزد که در روند خود 

 احتمال رویارویی با جنگ امپریالیستی را مطرح خواهد کرد.

بارد. از درون صلح ر تا پای نظام توحش سرمایه داری خون، کثافت و لجن میاز س

تواند زبانه کشد. مادامیکه سرمایه داری به عمر سرمایه داری تنها شعله های جنگ می

 زندگی از بخشی…دهد، بردگی مزدی، جنگ، پاندامی وننگین خود ادامه می

ست. به جای گوشت دم توپ شدن ا طبقاتی مبارزه در ما منافع. بود خواهد ما روزانه

در جنگ گانگسترها، بجای تداوم بربریت، به جای تمکین به نظام کثیف سرمایه 

داری باید در راستای تحقق انقالب کمونیستی برای پایان دادن به نکبت سرمایه داری 

 .کوشید

 !با جنگ طبقه علیه طبقهزنده 

 انترناسیونالیستیصدای 

 1401اسفند  7
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