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ندارد بلکه حادتر از جنگ نظامی یک پروپاگاندای جنگی بررای مسرم ک درردن  جریانجنگ فقط در سطح نظامی 

هرر دو سر ی جنرگ امپریالیسرتی بره پتانسری  طبقر  درارگر وا،رد هسرتند، در  در جریران اسر  جهانی طبقه دارگر 

و برا پروپاگانردای جنگری برا حافظ  تاریخی دارند ده تنها این طبقره اجتمرا ی ،رادر اسر  بره جنرگ داتمره دهرد  لر ا 

تررا راحتررر اهرردا   د اهنررد مرراند بیرردار لرردن شرر ق دکترره، طبقرره دررارگر جهررانی لرر ندمرریایجرراد اشتشررار فکررری 

   یالیستی د د را پیش ببرندامپر

 

ای مانند پ تین به دمکراسی اروپایی و مردمان متمردن دنند دی انهمیوانم د ب رژوازی شرب، مدافعان دمکراسی 

هرای تل یییر نی و حمله درده و حمل  او در راستای براندادتن تمدن و مدنی  اروپایی و شربی اس   تمرامی دانراق

از انررد  رسررانه هررای اجتمررا ی دمکراسرری برر رژوایی در وحشرری نشرران دادن پرر تین و روسرریه سررنگ تمرراک را گ الررته

پر تین و از  وحشریتصر یری بربرر و در دردم  اراۀر  فیسب ک تا اینستاگراک، از رادی  فردا تا رادیر  فرانسره و    

بره همیمران برا ارسراق تجهیریاگ جنگری  الک تمساح ریاداران اروپایی برای پناهنردگان اودراینری  هستندها روس

در راسرتای اودرراین  گ لر  دک تر ک درردن مرردک همبستگی با مردک اودراین بلکه در راستایبخاطر نه اودراین 

 بالد منافد امپریالیستی د دلان می

 

 دندتالر میجبه  روسیه اگر چه امکاناگ مدافعان دمکراسی را ندارد اما آن جبهه نیی پروپاگاندای جنگی مالین 

بررای  هیراگ ویر  ملاز طریر   دارنرد روسریه  اظهرار مریتا یک تص یر صلح و ضد فالیس  از روسیه اراۀه دهرد

در س  ،ب  از اینکره فالیسرتها بره دطرر جردی ادر اودراۀین و برای جل گیری از نس  دشی دنثی دردن فالیستها 

، نئ  نازی های اودراین و  المر  صرلیش لکسرته آنران را مرالک «آزو » کس های گردان تبدی  ل ند  منطقه 

 دهد  حقانی  د د اراۀه می

 

، ترا نت انرد بره تنها برای آماده سرازی طبقره درارگر بررای پر یرر لررایط جنگری اسر تبلیغاگ جنگی از هر دو س  

ترر حش  هررر دو سرر ی جنررگ، دو سرر ی همرران سررکه هسررتند برره مبررارزه مت سرر  لرر د  لرررایط جدیررد ا تررراو دنررد و

مسرئ ق ایرن تر حش جنگری هسرتند و همگری جنایتکرار همگری  آمریکا، روسیه، اروپا، اودرراین و   سرمایه داری  

 گی هستند جن

 

 یآمریکرا  ر امکریبآمریکا بخص ص پس از پایان جهان دو،طبی  ام  اصلی هرج و مرج در جهران بر ده اسر   

هرا اسر  در حالیکره بره ،صرد و در راسرتای منرافد دارد دره هرد  ار داسرتن از ترنشدنرد و بره دروا ا رالک مریمی

آسررتان  نررات  در از لشررکر دشرری روسرریه برره اودررراین هررا اسرر   مرردتی ،برر  امپریالیسررتی درر د د اهرران افرریایش تررنش

[ 1آلکارا ا الک درده ب د ده نرات  دچرار مررغ مغریی لرده اسر    رۀیس جمه ر فرانسه پالی ب د و مکرونفرو

گانگسترهای اروپایی بخص ص فرانسه و آلمان بدنباق منافد امپریالیستی د د ب دند ده تا حدودی با منافد آمریکرا 

هرا مریکراۀیآه میمن  این جنگ تمرامی دشر رهای نرات  مجرددا پشر  سرر آمریکرا صرد بسرته انرد و در تقاب  ب د  ب

 روسریه حملرهدره   همان مکرون پس از حمله روسیه به اودراین ا رالک دررداند  مجددا دنترق نات  را بدس  گرفته

[ 2  درررد  بیرردار( یمغرری مرررغ) از را نررات  روسرریه     اسرر  برر ده الکتریکرری لرر ک یررک نررات  برررای اودررراین برره

ادثر دش رها هیینه های جنگی )ب دجر   و نات  بشدگ حض ر د د را در اروپای لر،ی افیایش داد ،بدنباق جنگ

 اند ده در تاریخ بی سابقه اس  دفا ی( را چنان افیایش داده
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طبقره درارگر روسریه و اودرراۀین و در مرحلر  بعرد طبقره درارگر امپریالیسرتی در وحلر  اوق ،ربانیان اصرلی جنرگ 

مراک »ل ند و دارگران اودراین بنراک دفراا از به جنگ فرستاده مینظامی جهانی اس   دارگران روس در ی نیکرک 

دیینرد  در دیگرر دشر رها ایرن طبقره درارگر جهرانی اسر  دره بهرای به دفاا از وطن سررمایه داران برر مری «وطن

نیری در دش رهای پیرام نی سرمایه بلکه در سرمایه متروپ  تنها ت رک نه  ،بدنباق جنگدند  داد  میجنگ را پر

 گرهرای زنردگی بره معنرای پراۀین آمردن اسرتاندارد زنردگی طبقره درارافریایش هیینرهرلد سرساک آوری دالرته اسر   

ر و آفریقررایی ،یطرری اسرر ، در بخررش هررایی از ایررن جهرران وارونرر  سرررمایه داری، بخصرر ص در دشرر رهای فقیرر

دننرد از س ی دیگر هر دو س  با ایجاد تبلیغاگ جنگی، فضرای پلیسری را تشردید مریدند  میلی نها انسان را تهدید می

جل ی لک  گیری ا تراضاگ دارگری را بگیرند و در ص رگ به میدان آمدن طبقره  تا با ارجاا به لرایط جنگی

تبلیغراگ جنگری، بردون پروپاگانردای جنگری، بردون مسرم ک درردن طبقره بدون  تر سرد ب دنند دارگر آن را راح 

 دارگر ادامه جنگ میسر نیس  

 

بیرران ا،تصرادی را در اروپرا را داشر ن نخ اهرد دررد بلکره  هفقرط ا،تصراد روسریجنگ و تیرری  ا،تصرادی روسریه 

دامن زدن به تنش ها منرافد  آمریکا با تر د اهد درد و بهای این بیران را طبقه دارگر پرداد  د اهد درد  می 

را به گاز گرران ،یمر  آمریکرا روسیه زمانی اروپاۀیان درید گاز ارزان  دند امپریالیستی د د را بخ بی دنباق می

به اروپاۀیران دمبر د گراز را جبرران دنرد  آمریکرا  فرور گاز گران ،یم د اهد با دادند  حاال آمریکا میترجیح می

طریر  فررور گراز دهرد از مریرونر  بیشرتری ا،تصراد در د بره بررد و هر  پیش مری ه  سیاس  امپریالیستی د د را

اروپرا بهرای جهانی و بخص ص طبقه دارگر طبقه دارگر  داردانه های اسلیه سازی  و فرور بیشتر گران ،یم 

 جاه طلبی های گانگسترهای آمریکاۀی را پرداد  د اهد دررد  همر  اینهرا در لررایطی اتکراا مری افترد دره آمریکرا

همانط ریکره جنرگ بررای دمینری جرالد یرک نعمر  بر د ایرن جنرگ بررای  ددال  نظامی مستقیمی در جنگ ندارد 

 یک نعم  اس  نیی جنایتکاران آمریکاۀی )ب رژوازی آمریکا( 

 

هرای های امپریالیستی آینده اس   رویاروۀیهای امروزی تمرینی برای تنشوا،عی  انکار ناپ یر این اس  ده تنش

 اسرترات ی مهرار چرینن آمریکا و چین د اهد ب د  آمریکا بدنباق مهار دلمن استرات یک د د چین اس   اصلی بی

برا  در لررایط جدیرد آمریکرا  دهرد را ادامه مریسیاس   از مدتها ،ب  و از زمان ترامپ لروا لده اس  و بایدن آن

اه طلبی هرای امپریالیسرتی چرین جو پیشروی د اهد جل ی به صد دردن نات  و دیگر دش رها پش  سر د د، می

  ایجاد دندمشکالگ جدی « جاده ابریش »تی   ن ان 

 

جنگرری نررات  در راسررتای اهرردا   پروپاگانرردای هررای صررلح در دشرر رهای شربرری و اروپررایی بخشرری ازدارنرراواق 

طبقره درارگر ت اند زبانه بکشرد  تنهرا امپریالیستی نات  اس   از درون صلح سرمایه داری تنها لعله های جنگ می

اگرر   ت اند صلح وا،عی را برای بشری  اراۀه دهداز طری  مبارزۀ طبقاتی و با به چالش دشیدن سرمایه داری می

طبقه دارگر به حکر  تراریخی در د، یعنری بره زیرر دشریدن سررمایه داری از طریر  انقرالب دم نیسرتی  مر  نکنرد، 

وحشریگری سررمایه داری آلترنراتی  انترناسی نالیسرتها ناب دی بشری  حتمی اسر   بررای پایران دادن بره بربریر  و 

 :بیش از هر زمان دیگری معتبر اس 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!

 فیروز ادبری

 1401فروردین  12
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