
چهارچوب  در «دنیای مدرن» :حزب کمونیست یونان تحلیل 

 1- المللی بین نظامی –سیاسی 

 برگردان: هاتف رحمانی  -الیسئوس واگیناس* 

که باید پس از سرنگونی  "رودهای صلح و رفاهی "گون سوسیالیسم در باره ده های دشمنان گوناوع

می شد هرگز تحقق نیافت. پس از سه  جاریسوسیالیسم در شوروی و دیگر کشورهای اروپایی به روی مردم 

با وجود توسعه فن آورانه، برای زحمتکشان بی رحم تر و غیر انسانی تر گشته است.  "دنیای مدرن ما "دهه،

بحران های متوالی سرمایه داری تنگناهای  حال هماندست آورد های تاریخی طبقه کارگراز بین رفته، در 

ادامه  "توسعه سبز"بهانه به ده است. ویرانی محیط زیست معموال اجتماعی و اقتصادی مردم را تشدید کر

یافته است. مراقبت بهداشت عمومی و سامانه های رفاه، با افزودن به  موانع طبقاتی برای دست یابی به 

رضامندی اجتماعی بدتر شده اند. هر سال ده ها میلیون نفر ناچار از رها کردن خانه های خود در اثراستثمار، 

 لت های نظامی و جنگ ها هستند که به صد ها کشته منجر می شود. دخا

دنیایی است که با روابط سرمایه داری تولید شناخته می شود، دنیایی که شرکت های  "دنیای مدرن ما "

ثبت شده و در آن در زندگی اقتصادی هر کشور سرمایه داری، که  تعیین کننده اینقش  -انحصارات -بزرگ

 می اشغال خود نظامی –در سیستم جهانی امپریالیستی بر مبنای قدرت اقتصادی، سیاسی  جایگاه خود را

نابرابر وابستگی ایجاد می کند. در حقیقت، جایگاه آن  ، از این رو با کشور های دیگر روابط ایفا می کنند کند

متفاوت، اعتبارها، شاخه  اقدام هایتوسعه متوازن  "ها ممکن است به خاطر توسعه نابرابر تغییر کند چون 

که  و، البته، ستیزه سرمایه داری بر سرسود،"های صنعت، یا کشورها در سرمایه داری امکان پذیر نیست

نیروی محرک تمام اقتصاد های سرمایه داری است، حتی لحظه ای نمی تواند متوقف شود. ستیزه شدیدی 

طقه، و در سراسر دنیا در چهارچوب حرکت بی برای تقسیم سهم بازاردر هر بخش، در هر کشور، در هر من

 رحمانه برای کنترل منابع انرژی، منابع معدنی، مسیر های حمل و نقل کاالها  وغیره جریان دارد. 



همان طور که در هم ها را  دارو ایه داری، حتی واکسینه کردن وماین ستیزه تمام جنبه های اقتصاد های سر

 ر آمد در بر می گیرد. چرخه بیماری همه گیر به نمایش د

این ستیزه در سراسر جهان گسترش می یابد. در ارواسیا و در مدیترانه شرقی، در خلیج فارس و اقیانوس 

آرام جنوبی، در افریقا و امریکای التین، در آسیای میانه و شمالی، ستیزه ای بین انحصار ها، دولت های 

تجاری و  "جنگ های "ی این ستیزه، در رخ دادی که شکل گیر سرمایه داری و متحدان آن ها وجود دارد.

دیپلماتیک بسنده نیستند، به استفاده از ابزار های نظامی منجر می  -اقتصادی و ابزار های مختلف سیاسی

 شود.  

در سال های اخیر، تمرکزروی منطقه مدیترانه شرقی باقی مانده است، جنگ در سوریه و لیبی، برنامه های 

اسرائیل علیه ایران، درگیری امریکا در امریکای التین علیه کوبا، ونزوئال و بولیوی، ادعاهای جنگی امریکا و 

چینی ها علیه ویتنام و دیگر کشورهای اقیانوس آرامی همراه با مداخله امریکا در دریای چین جنوبی و 

و کریمه، قفقاز و تایوان، جنگ عربستان سعودی علیه یمن. هم زمان، وضعیت در اکرایین شرقی)دونباس( 

بالکان غربی نقطه های انفجاری بالقوه باقی ماند، در حالی که برنامه های امپریالیستی علیه خلق های قبرس 

 و فلسطین ، که دهه ها تحت اشغال خارجی زندگی کرده اند طراحی می شوند.    

این نوشتار بر خورد با  در این شرایط برجسته کردن داده ها و گرایش های جدید مهم است و چشم انداز

 برخی دیدگاه های اشتباه و اغتشاش ترویج شده از سوی نیروهای بورژوازی و اپورتونیست است .

 چین و مشخصه آن -طرح دوقطبی جدید امریکا

عامل نسبتا جدیدی، که به صورت فزاینده ای روابط بین الملل را مشخص می کند، گسترش تقابل بین 

نظامی در دنیای  –دی و سیاسی صاالت متحده درحال حاضر قوی ترین قدرت اقتامریکا و چین است. ایا

را درمقایسه با هرکشوردیگری دارد،  (GDP)سرمایه داری است. امریکا هنوز بیشترین تولید ناخالص ملی 

جهان است. ایاالت متحده قوی  درصد اقتصاد 24.4برآورد می شود و معادل  تریلیون دالر 19.4که بالغ بر 

خود ترین نیرو های مسلح را با تنوع گستردهای از سالح های کشنده دارد ، و پیوسته به نوسازی زرادخانه 



در ده ها کشور  می پردازد، امریکا بیشترین بودجه نظامی را دارد، که  در ادامه نشان داده خواهد شد، و

قوی و تردید ناپذیری در تمام معاهدات قدرتمند و سازمان های هم زمان امریکا حضور  حضور نظامی دارد.

 می تالش جانبه یک و جانبه چند درسطح ، دیپلماتیک –برای کاربرد ابزارهای سیاسی  چند ملیتی دارد و

    . کنند تضمین را خود رقبای بر قدرت برتری تا کند

می در حال تقویت است. تولید ناخالص آن نظا –هم زمان، چین هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی 

اقتصاد چین به لحاظ  2016درصد تولید ناخالص جهان است، اما، از سال  15.4تریلیون دالر معادل  12.2

( بزرگترین اقتصاد جهان است. همان طور که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، PPPقدرت خرید)

است، و از لحاظ هزینه های نظامی پس از امریکا به  ح خودچین به تدریج در حال نوسازی نیروهای مسل

جایگاه دوم حرکت کرده است، در عین حال ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک خود را برای تقویت جایگاه خود 

 افزایش می دهد.  

دیگر روشن است که این قدرت ها، امریکا و چین، که دارای قوی ترین اقتصاد ها هستند، برای برتری با یک 

اما مسلم است که تقابل آن ها جنه های  رقابت می کنند، رقابتی که دراصل، یک زمینه اقتصادی دارد،

بسیاری دارد، ودر طی دوره گذشته در رشته ای از جنگ های تجاری بین دو قدرت، در وضعیت افزایش 

ین عرصه،امریکا بالغ در ا چشمگیر کسری تجاری امریکا در تجارت دو جانبه با چین بازتاب یافته بود.

برمیلیارد ها دالر تعرفه بر کاالهای چینی تحمیل کرد، که با تعرفه های همانندی از سوی چین روی 

ن ها آکاالهای با ارزش امریکایی و بحران توافق نامه های تنش زدایی دنبال شد، که به نظر می رسد همه 

در حوزه فن آوری های جدید گذاشته است، از  میدانموقتی باشد. امریکا تمرکز خود را بر از دست ندادن 

متمرکز کرده است که در آینده  5Gاین رو، در راس همه، تالش خود را بر محروم کردن چین از شبکه 

نزدیک سود های عظیمی را برای انحصارها در حوزه ارتباطات و فن آوری های جدید فراهم خواهد کرد.، در 

   ا با نفوذ انحصارات بزرگ خود ترویج می کند. ر "جاده ابریشم"عین حال چین 



 که است مشخصی نشانه این. یابند می تاب باز نظامی و دیپلماتیک –البته، موارد فوق در سطح سیاسی 

، برای نقض "توسعه طلبی"وری، برای آ فن برتری برای کرونا، ویروس گیری همه خاطر به را چین امریکا

می داند، در عین حال از سوی دیگر، چین با ابزار اقتصادی و توافق نامه  و غیره مقصر "حقوق دموکراتیک"

های جاری، برای تضعیف متحدان سنتی امریکا تالش می کند. در این راستا، امریکا در حال اجرای دکترین 

که با انتخاب جو بایدن  دکترینی، است  که چین را به عنوان رقیب و دشمن اصلی خود تلقی می کند خود ،

 تغییر می کند.  به عنوان رئیس جمهور امریکا

امریکا تالش می کند به این مقابله لباس تدبیردروغین ضد کمونیستی بپوشاند، درحالی که چین از کاربست 

روابط بین المللی در داخل سیستم امپریالیستی جهانی استفاده می کند و بر نیاز به  "دموکراتیزه کردن"

 و علیه تحمیل سیاست امریکا متمرکز است.  "جهان چند قطبی"ه سود ب "جهان تک قطبی"غلبه بر 

گفتگوهای سیاسی دو قوی ترین قدرت اقتصادی جهان برخی پرسش ها را مطرح می کند: دالیل پشت این 

تقابل چیست؟ آیا می توانیم فکر کنیم که ما، مانند زمان اتحاد جمهوری های شوروی، تقابل همانندی بین 

 قدرت یک و امپریالیستی قدرت ترین قوی بین تقابلی متفاوت، اجتماعی –یستم های سیاسی دو کشور با س

در بین کارگران در باب این پرسش ها، به ویژه در کشورهایی که احزاب  توهم داریم؟ سوسیالیستی

سوسیالیسم با مشخصه های  "کمونیست هنوزچین را کشوری سوسیالیستی تلقی می کنند، یا کشوری که 

 بزرگ است.  "نی را می سازدچی

سیاسی در  -با ارزیابی واقعیت اجتماعی رفتاراز این رو، مکث مختصری روی منش این مقابله ارزشمند است. 

 چین بسیار اهمیت دارد. این یک واقعیت است که امروز در چین، با وجود این واقعیت که حزب حاکم عنوان

تولید  ددرص 60به این سو بیش از  2012داری غالب است. از دارد، اما روابط تولید سرمایه  "کمونیست"

کاملی را با هدف کمک  "زرادخانه"ناخالص ملی چین از سوی بخش خصوصی تولید می شود. کشور چین 

به سرمایه دارهای چینی شکل داده است، که در برگیرنده اقدام های همانند مورد اجرا در باقی دنیای 

، در میانه بحران جاری سرمایه داری، که با بیماری 2020فی نیست که در سرمایه داری است. پس تصاد

 537نفر رسیده اند، که برای اولین بار از امریکا که  596همه گیر شتاب گرفته است، میلیاردر های چینی به 



وه میلیاردر دارد پیشی گرفته است. براساس لیستی که منتشر شده بود، قوی ترین سرمایه دارهای چینی گر

های تجارت اینترنتی بسیاربزرگ، کارخانه ها، هتل ها، مراکز خرید، سینما ها، رسانه های جمعی، شرکت 

های گوشی موبایل و غیر آن را در دستان خود دارند. هم زمان طبق آمار های رسمی، بیکاری، که مشخصه 

درصد است.   6زیر  کارینگهداشتن بیهدف دولت  درصد است و 5.3تمام اقتصاد های سرمایه داری است، 

میلیون نفر، که در مشاغل موقت مشغولند و  290بعالوه، ده ها میلیون مهاجر سر گردان داخلی، بالغ بر

درصد از نیروی کار  30امکان دارد بیکار باقی بمانند، در آمارهای رسمی به حساب نمی آیند وامکان دارد به 

اموزش فنی و عالی و بهداشت آاجتماعی معاصر، مانند کشور بالغ شوند. ده ها میلیون نفر به خدمات 

که درآمد آن ها بسیار پایین است. آن  استدسترسی ندارند، چون آن خدمات تجاری شده اند و مسلم 

معیت، که نرخ جنفر  10.000هر  اییعنی نرخ پزشک بر ،مشخصه ای که کوبا در آن بسیار متفاوت است

چین در بین کشورهایی با پایین ترین نرخ قرار دارد. تجلیل ها در باره از  در جهان است،نرخ کوبایی باالترین 

می شود، در حالی که نرخ  محاسبهدالر  1.9درآمد روزانه رفع فقر با بین بردن فقرمفرط پنهان می کند که 

 درصد می رسد.  24دالر محاسبه شود به  5.5فقر چین اگر بر اساس درآمد روزانه زیر 

ی با تجمل میلیاردرها و میلیونرهای چینی مقایسه شود، به روشنی بی عدالتی اجتماعی وضعیت فوق وقت

 هد.دعظیم و بهره کشی را که مشخصه سبک تولید سرمایه داری در چین است راهم نشان می 

از این رو وقتی درباره امریکا و چین صحبت می کنیم، در باره دو نیروی دنیای سرمایه داری امروز صحبت 

نیم. چین، در حال حاضرعضو فعال تمام اتحاد های بین المللی امپریالیستی، مانند سازمان تجارت می ک

جهانی و بانک جهانی است، و از نزدیک با اقتصاد سرمایه داری جهانی مرتبط است. کافی است گفته شود که 

 د. تریلیون دالر بالغ می شو 1.1تنها اوراق بها دار امریکایی در دست چینی ها بر 

این استدالل ها که چین سیاست های نپ را دنبال می کند، همان طور که اتحاد شوروی دنبال می کرد، با 

اند. تفاوت های  بی پایهسرمایه خصوصی برای توسعه نیروهای مولد خود همکاری می کند، )ادعاهایی(

واقعیت همان طور که لنین  مانند زمان استمرار یا این عظیمی بین نپ و وضعیت کنونی در چین وجود دارد،

داشت، و آن چنان که مورد شایعی در روابط  "عقب نشینی"نپ مشخصه ای  ،به کرات بر آن تاکید کرد



به عنوان عامل است "سوسیالیسم با مشخصه چینی "سرمایه داری در چین، با ساختار ایدئولوژیک 

اجازه نداشتند عضو  نه تنها تاجران نشده بود. به عالوه، در طی دوران نپ فرض ساختمان سوسیالیستی،

( که در آن دوره تصویب شدند، 1925و1918) هر دو قانون اساسی  شوروی حزب بلشویک شوند، بلکه تحت

آن ها بر خالف امروز چین که ده ها تاجر کرسی های پارلمان و حزب کمونیست را اشغال می کنند از 

 حقوق سیاسی خود محروم شده بودند.    

بنا بر این احاد جمهوری های شوروی نمی تواند با چین امروز مقایسه شود. حتی در دوره ای که در اتحاد 

 داری سرمایه کشورهای با " آمیز صلح مسابقه "و کاال – پول روابط ،"بازار"جمهوری های شوروی تقویت 

با اقتصاد جهان سرمایه  شوروی داخلی اتصال و کرد، کسب شوروی کشور و کمونیست حزب در را باال دست

داری بر تصمیم های سیاسی و روابط بین المللی دولت شوروی تاثیر گذاشت، نه اتصال داخلی اقتصاد 

شوروی با اقتصاد جهان، نه سطح توسعه روابط سرمایه داری در آن هرگز از لحاظ اندازه و کیفیت نمی تواند 

 با چین امروز مقایسه شود. 

جدید هیچ ربطی به مقابله بین امریکا و اتحاد شوروی ندارد، چون امروز امریکا  "قطبی برنامه دو"از این رو، 

اقتصاد های آن ها را مسلط می کند و که غلبه روابظ سرمایه داری تولید برخورد دارند،  هو چین روی زمین

ود، چیزی که نمی به مبارزه برای مواد اولیه، مسیرهای حمل و نقل، سهم بازار، نفوذ ژئوپلیتیک منجرمی ش

 تواند این واقعیت را که ما با مبارزه ای بین امپریالیستی برای برتری در سیستم امپریالیستی رو در روهستیم

 .پنهان کند

منافع امریکا در خرید اوراق قرضه آن از سوی چین، وبازار بزرگ امریکا به عنوان محلی برای فروش کاالهای 

ت با تشدید مقابله بین دو قدرت پیش می رود، منشی بین المللی پیدا تولید شده در چین، که دست در دس

خود را هم زمان در مناطق بسیاری از جهان و دیگر سازمان های این بر خورد ها می کند، همان طور که 

می شوند. این امر نشان می آن ند و توافق ها به صورت فزاینده درگیرنبین المللی، چند جانبه آشکار می ک

ه وابستگی درونی اقتصاد های سرمایه داری می تواند دست در دست با افزایش تضادهای داخل دهد ک



با توافق نامه های چند جانبه با کشورهای  "اهلی کردن اژدها "امپریالیستی به پیش رود. خط سیاسی 

ه نتیجه مورد امریکای مرکزی و جنوبی و پاسیفیک، که از سوی رهبری امریکا قبل از ترامپ دنبال می شد، ب

 انتظار دست نیافته بود و بعدا با موضع سختی نسبت به چین جایگزین شد. 

 "ظهور جو بایدن در ریاست جمهوری امریکا و آن بخش از بورژوازی که او نمایندگی می کند ممکن است

دهند، اما به  را برای فراهم آوردن تغییر هایی در راهکارهایی که امریکا دنبال خواهد کرد، تغییر "آهنگ ها

 هیچ وجه رقابت شدید بین امریکا و چین را به تعلیق در نخواهد آورد.

 برنامه ریزی ناتو و مبارزه در داخل آن

ی را نشان می دهد. از این رو، راهبرد دجدی عناصر هم آتالنتیک – ارو امپریالیسم نظامی سیاسی "سالح"

اعضا جدید، برقراری شراکت با جلب ناتو با گسترش برنامه ریزی شده در سراسر جهان، بزرگتر شدن آن با 

ده ها کشور، استقرار واحدهای نظامی در حال آماده باش مشخص می شود، با وجود گزارش هایی که ادعا 

اعش و دیگر گرو های جنایتکار مشابه داعش است، اما هدف برنامه دولت اسالمی د ناتوهدف اولیه  می کند

در بروکسل 2018و  2017در ورشو، در سال  2016ریزی شده علیه روسیه و ایران در همایش ناتو در سال 

در لندن و نیز در شورای وزیران دفاع ناتو ترویج شده بود، در حالی که چین هم بخشی از  2019و در سال 

ست. در این چهارچوب هدف ناتو تشکیل پیاده نظام، واحدهای هوایی و دریایی کامال مجهزی برنامه ها ا

 روز ، در هر جبهه منتخب ستاد ناتو دخالت کند.  30است که بتواند در عرض 

سربازان ناتو در افغانستان و کوزووباقی می مانند. عملیات مراقبت دریایی در مدیترانه ادامه دارد، ناوگان 

SNMG2 اتحادیه اروپا در لیبی مورد حمایت ناتو  "صوفیه جدید "در دریای اژه در حال کار است، عملیات

ستاد مشترک در اروپای شرقی  8سرباز بالغ شده است . 40.000است. ترکیب نیروی واکنش سریع ناتو به 

کرده اند.  تشکیالت جنگ چند ملیتی در کشورهای بالتیک و لهستان آغاز به کار 4تشکیل شده است. 

حضور ناتو در دریای سیاه تقویت شده است. ناتو نه تنها در سه کشور بالتیک جمهوری های سابق شوروی ) 

 "استونیا، لتونی و التویا( ، بلکه در گرجستان، اکرایین حضور قابل توجهی دارد، در عین حال با قرار داد



دریای سیاه با دریای خزر، جایگاه سیاسی خود را  "الکان"در ناگورنا قره باغ، ترکیه عضو ناتو با کنترل  "صلح

 در آذربایجان تقویت می کند. 

تضاد های بیشتر و بیشتری بین امریکا و المان یا بین امریکا و فرانسه یا بین فرانسه و نه تنها هم زمان، 

رانسه یا ترکیه و المان در داخل ناتو وجود دارد، بلکه تضادهای مهم دیگری مانند تضادهای بین ترکیه و ف

نمونه وار است. این تضاد ها تاکنون با  "مغز ناتو مرده است "یونان نیز وجود دارد. اظهارات ماکرون که 

آن ها "درهم پیچیدگی  "سازش های موقت مختلفی، اغلب با ابزار آرام کردن تنش ها ثابت مانده بودند، اما 

املیت و پویایی های اتحاد غارتگر امپریالیستی حتی از به صورت فزاینده ای بغرنج می شود در حالی که  ع

 سوی نیروهای سیاسی و تحلیل گران بورژوازی به چالش کشیده می شود.

حزب ما در یونان در خط مقدم مبارزه علیه سازمان امپریالیستی ناتو و برنامه های آن، علیه درگیر شدن 

رار دارد. حزب ما فکر می کند که دیدگاه هایی، که از کشور ما در آن ها، و نیز در سطح اروپایی و جهانی ق

بدون مرتبط کردن آن با مبارزه  "انحالل ناتو "سوی حزب های کمونیست معینی توسعه می یابد که خواهان

برای خروج هر کشوری از ناتو است، مبارزه علیه این سازمان امپریالیستی را تضعیف می کند.  رد مبارزه 

نیست بلکه گرایشی برای  "واقع گرایی  "شرایط توجیه می شود،  "عدم بلوغ"که با   برای خروج هر کشور،

منجر می شود. حزب کمونیست یونان  "انحالل"سازش با ارتباط منفی نیروها است که به آرزو هایی برای 

ر صورتی که تنها درای جدایی از ناتو و هر اتحاد امپریالیستی مبارزه می کند و فکر می کند که این جدایی ب

، در راس همه ، شخصمی تواند به سود منافع مردم باشد، به طورمبا قدرت طبقه کارگراز آن محافظت شود 

در بستر رقابت داخلی  که ،وجود دارد ) فرانسه، یونان( از جناح نظامی ناتو تجربه خروج موقت کشورها

 بورژوازی، سرانجام همان مشکالت را باز تولید کرد.

 اروپایی، اتحاد سرمایه در اروپااتحادیه 

تضاد ها در داخل اتحادیه اروپا هم در حال ظهورند. تجلی ناهموار این بحران روی تغییر تعادل نیروها تاثیر 

می گذارد. جایگاه المان در برابر فرانسه و ایتالیا بیشتر تقویت می شود، همان طور که عواملی نیروهای مرکز 



می کند. این امر، اما مزایای واقعی را که بورژوازی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی گریزمنطقه یورو را تقویت 

 از بازار بزرگ اروپای واحد در رقابت بین المللی با دیگرمراکز امپریالیستی به دست آوردند نفی نمی کند.  

دهد. اتحادیه اروپا  ادامه می 2016اعالم شده در جوالی  "راهبرد جهانی"اتحادیه اروپا به اجرای محور های 

خود بر خورد می کند وتغییرهایی را که در اتحاد ها در حال انجام است  "محیط راهبردی"با دنیا  به مثابه 

تخمین می زند. چین به مهم ترین شریک اروپا تبدیل شده است. هم زمان، این رخ داد، ونیز تقویت همه 

المان، و تقویت چسبندگی  -گرم شدن روابط امریکا جانبه چین در روابط بین المللی، گرایش های معکوس

اتحاد اتالنتیک را پرورش می دهد. در این چهارچوب، اتحادیه اروپا تحریم ها و فشارهای اعمال شده با 

 امریکا علیه روسیه را، به بهانه الحاق کریمه و حمایت از تجزیه طلبی مناطق شرقی اکرایین افزایش می دهد.  

ثر تر انحصارات اروپایی در کشورهای سوم، اتحادیه وه هدف های بین المللی برای نفوذ مبرای دست یابی ب

 "ابتکار دخالت اروپایی"را برقرار کرده است. هم زمان،  "همکاری نظامی ساختارمند دائمی "اروپا به اصطالح

ترویج می کند تا  الهام گرفته از فرانسه، را در راستای غلبه بر تاخیر های ناشی از روند تصمیم جمعی

ماموریت های امپریالیستی را بی درنگ انجام دهد. امروز اتحادیه اروپا ماموریت های امپریالیستی را در سه 

 قاره به راه انداخته است. 

در بستر تقویت اتحاد و  "استقالل راهبردی  "در سال های اخیر، اقدام هایی برای تقویت هدف به اصطالح

 اتو اتخاذ شده است که رکن اصلی امنیت اروپایی باقی می ماند. دخالت های مشترک با ن

برنامه ریزی تحقیق برنامه ها و تسلیحات از سوی بازار اتحادیه اروپا، براساس ایجاد شایستگی نظامی مستقل 

در تالش برای کاهش وابستگی به بازار تسلیحات امریکا تقویت می شود. تامین مالی برای به اصطالح 

فراهم  "افزایش امکانات دفاعی اتحادیه اروپا"برای  میلیارد یورو 5.5، که ساالنه مبلغ "فاع اروپاییصندوق د"

در حال اجراست،  "برنامه توسعه صنعتی اروپایی در دفاع"، 2018می کند، نقش بزرگی ایفا می کند. از سال 

است. از این رو، در بودجه مبلغ  "قدرت رقابت و نوآوری صنعت دفاعی اتحادیه اروپا "که هدف آن حمایت از

میلیارد برای نوسازی صنعت دفاعی اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است و ازکشورهای عضو اتحادیه  13



درصد از تولید ناخالص ملیشان را برای تسلیحات اتحادیه  2 عالوه بر تعهدات ناتواروپا خواسته می شود 

 اروپااختصاص دهند. 

برای کشورهای عضورا به روز کند تا  "توانایی نظامی"همکاری ساختارمند دائمی اروپا قصد دارد به اصطالح 

آزادانه وسریع، با توانایی منتقل کردن سربازها، کارمندان غیر نظامی، مواد و تجهیزات در بحران های "

با هدف تقویت  (CARD)" هماهنگدفاع ارزیابی ساالنه  "روی به راه انداختن"خارجی دخالت کنند.

. این سازو کار همانند نیمسال تحصیلی اروپایی است، که می شودعملیات دفاعی بین کشورهای عضو تاکید 

هدف آن کنترل برنامه های نظامی درراستای آن است که کشورهای عضو ضوابط یک نواختی را برای 

 اد های بین آن ها را نشان دهد.  سیاست امنیتی و دفاعی اجرا کنند، تا جایی که امکان دارد تض

، صندوق "تسهیل صلح اروپایی "نظامی سازی اتحادیه اروپا عمیق تر می شود. این امر هم در تاسیس 

 10.5( مشهود است، که کمک مالی اضافی 2027-2021جدیدی جدا از بودجه )چهارچوب مالی چند ساله 

را تامین  "سیاست مشترک خارجی و امنیتی"قدامات میلیارد یورویی را تامین خواهد کرد. این سازو کارا

 مالی خواهد کرد. 

، ابزار قدرتمندی برای دخالت اتحادیه  "همسایگی ، توسعه و ابزار همکاری بین المللی "برنامه های تقویت 

 اروپا در کشورهای سوم، نیز ترویج می شود. 

. این تضاد ها می کندتحادیه اروپا را برجسته هم زمان، برگزیت به صورت نمایانی تشدید تضاد ها در داخل ا

از سوی نیروهای دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرند، همان طور که با حمایت امریکا از برگزیت و نیز 

تنبیه امریکا از یک سو برای ترویج قرار داد های جداگانه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و از سوی دیگر 

 اتحادیه اروپا، مانند المان و فرانسه آشکار شد .  "برجسته"انحصارها و کشورهای تحمیل تحریم ها علیه 

همه موضوع های فوق ثابت می کند که اتحادیه اروپا مرکز امپریالیستی اروپایی ها است، که با وجود تضاد 

 های داخلی که در داخل صفوف آن متجلی می شود، اقدام ها به صورت شدیدی در طرف داری از سود



بخشی آنحصارهای ان، تقویت قدرت تمام بورژوازی های عضو آن، و ترویج برنامه های امپریالیستی در 

 مناطق دیگر است.  

احزاب  "، که از سوی نیروهای به اصطالح "همکاری دفاعی کیفی مشترک اروپایی "فراخوان برای تقویت

وزنه "ری به عنوان به اصطالح یک حمایت می شود، کامال به هم خوردنی است. آن همکا "چپ اروپایی

لمانی چپ در پارلمان اروپا ائتالف پار "چپ"برای ناتو نشان داده می شود و حتی از سوی گروه  "تعادل

ترویج می شود. به خاطر آن که سازمان  "ها کاهش هزینه "و "امنیت شهروندان "استدالل هایی مانند با

و تمام  حادیه اروپاتناتو پیش می رود، سه چهارم عضو های اامپریالیستی اتحادیه اروپا دست در دست با 

امنیت "کشورهای قدرتمند آن هم عضو ناتو هستند، در حالی که اتحادیه اروپای امپریالیست در خارج برای 

همان طور که در  به اجرا در نمی آیند، بلکه برای سود انحصار های اروپایی عملی می شوند. "شهروندان

به هیچ عنوان کاهش هزینه  دید، افزایش هزینه های نظامی مشترک کشور های اتحادیه اروپاادامه خواهیم 

 نظامی بودجه های ملی نیست. 

در میان  "برابری "یا  "همبستگی اروپایی"اتحادیه اروپا و تقویت  "دموکراتیزه کردن "سفسطه در باره 

را رسوا  "اتحادیه اروپای المان "که به اصطالحکه از سوی رشته ای از نیروهای اپورتونیست  کشورهای عضو،

د، تنها پاشیدن خاک به چشم مردم است. ناتحادیه اروپا را ترویج می کن "اصالح"ند و ضرورت نمی ک

به عنوان اتحادیه سرمایه، هر گز نمی تواند دموکراتیک، همبسته و برابر شود. همیشه روابط  اتحادیه اروپا،

نامتوازن وابستگی در داخل آن وجود خواهد داشت و ارتجاع گرایی آن، هم در داخل، علیه کارگران 

 اتحادیه اروپا، علیه خلق های دیگر تشدید خواهد شد. ازدر خارج  همکشورهای خودشان و 

را اتخاذ کرد، که در آن حزب های  "ابتکارکمونیستی اروپایی "کمونیست یونان ابتکار تاسیسحزب 

کمونیستی و کارگری از بسیاری از کشورهای اروپایی شرکت دارند و علیه سیاست های ضد مردمی و برنامه 

مستقل راه توسعه  ناتومبارزه می کنند، از حقوق تمام مردم برای انتخاب -های امپریالیستی اتحادیه اروپا

خود، از جمله حق جدایی از وابستگی های چند سطحی به اتحادیه اروپا و ناتو، ونیز انتخاب سوسیالیستی 

 دفاع می کنند. 



در این جا، باید در پرانتز یاد آور شویم که هدف حزب های کمونیست بر اساس جهان بین علمی 

برای مطالعه توسعه های اروپایی و بین المللی با یک  "ابتکار کمونیستی اروپایی"سوسیالیسم و مشارکت در 

دیگر، برای رسیدن به جمع بندی بنیادی مشترک و برای هماهنگ کردن اقدام خود علیه مشکالت مردمی و 

طبقه کارگر، علیه اتحادیه های امپریالیستی، گامی به موقع و الزم را در جهت تشکیل یک راهبرد انقالبی 

 کرده رد آشکارا را لنینیسم –برخی حزب های کمونیست اروپایی که یا مارکسیسم  معاصرتشکیل می دهد.

 از استفاده با سوسیالیسم ساختمان و سوسیالیستی انقالب قوانین در یا هستند، کمونیست نام در تنها و اند

د نظر تجدی ای بهانه عنوان به "سیاسی– ایدئولوژیک همسنخی " و "دگماتیسم " ، "ها مدل" پذیرش عدم

کرده اند نمی توانند به این روند ضروری که می تواند به جنبش کمونیستی انگیزه دهد  بپیوندند. این 

 جزئیات به دلبسته های حزب سوی از شده اظهار سیاسی–واقعیت ممکن است عقب افتادگی ایدئولوژیک 

ود و منجر به تنگنای ب شده اثبات زندگی خود با ها آن نادرستی که را جهانی جنبش گذشته راهبردی

دنباله  "عظیمی شد شدید تر کند، آن ها را پیش روی طبقه کارگر افشا کند و در بهترین حالت  آن ها را به

 سوسیال دموکراسی در مدیریت سیستم تبدیل سازد.  "چپ

 اتحادهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی جدید و خروج از اتحاد های قدیمی 

که روابط تمام کشورهای سرمایه داری را اداره می کند، از طریق تعدادی از ، وابستگیروابط نا موزون 

اتحادیه های جهانی و منطقه ای، سازمان ها و موافقت نامه هایی شکل گرفته اند که به صورت غیر مستقیم 

ل همبستگی قدرت را نیز بازتاب می دهد، در عین حال آن ها اغلب به میدان رقابت تبدیل می شوند. در سا

های اخیر، عالوه بر شناخته ترین سازمان ها ) مانند سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و 

( تحت هدایت امریکا، سازمان های جدیدی، مانند 20، جی 7سازمان تجارت جهانی، جی  همکاری در اروپا،

های، تحت هدایت چین، سازمان هند، چین، افریقای جنوبی(، سازمان همکاری شانگ روسیه، )برزیل، بریکس

 پیمان امنیت جمعی، و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تحت هدایت روسیه پدیدار شده اند. 



متفاوت،  "سرعت های"این اتحاد ها، که بر مبنای سرمایه داری انحصاری بنا شده اند، با وجود اعالمیه ها و 

داری هستند و تقویت قدرت، جایگاه  های کشورهای سرمایه اتحادمشخصه طبقاتی همانندی دارند، 

 اقتصادی و سیاسی بورژوا های شرکت کننده در آن ها در تقسیم و باز توزیع جهان را هدف گرفته اند. 

 در شرایطی که بحران سرمایه داری و گرایش به سوی باز توزیع قدرت در میان کشورهای سرمایه داری

که در  تتحوالت جدی هستند. نمونه نوعی آن بریکس اس تشدید می شود، برخی از آن ها در حال ورود به

به آن پیوست تشکیل شد، و به مثابه شکلی از  2010بدون افریقای جنوبی، که در سال  2009سال 

درصد  26درصد از جمعیت جهان و بیش از  42همکاری اقتصادهای دارای سریع ترین رشد آغاز به کار کرد. 

 25کشوربالغ بر  5اند که بریکس را تشکیل می دهند، در حالی که این کشوری واقع شده  5خاک جهان در 

ناخالص جهان را دارند. آن ها در تالشی به طرف داری از برنامه های سرمایه گذاری مشترک  ددرصد از تولی

اقتصادی مشترک، مانند  -را تشکیل دادند، در عین حال برای شکل دادن به اهداف سیاسی "بانک توسعه"

ردن نرخ مبادله پول های ملی خود در برابر دالر امریکا تالش می کنند. با وجود تالش های مشرک آن باال ب

مانند تضاد بین چین و هند را  ،ها، اما می توانیم تضاد های واقعی و عظیم رشد یابنده در میان آن ها

مپ، در تالش برای شکستن مشاهده کنیم. استراتژی ایجاد روابط حسنه با هند و برزیل در زمان ریاست ترا

 همبستگی این سازمان، اشکار شد.   

وضعیت های همانندی در دیگر سازمان ها، مانند اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز رخ داد، که در دوره گذشته 

آتالنتیک ارمنستان، بالروس و مولداوی را، با استفاده از منافع و خواسته های بورژوازی و  -منافع رقابتی ارو

برای زمان مناسب انتخاب کرد ، تا روی برنامه های تسریع  "حلقه ضعیف"ان این کشورها، به عنوان مدیر

 کننده یکسان سازی سرمایه داری منطقه ای، تدارک شده از سوی روسیه موانعی ایجاد کند. 

شته گذ دوره در( اسیا جنوب های ملت انجمن) آن آسه هم و( پاسیفیک –هم آپک) سازمان همکاری آسیا 

احتمال به سوی  اوضاع رابا مشکالتی رو در رو شدند، که در آن تنش های احاطه کننده درحال رشد 

 درگیری چین و امریکا در منطقه افزایش می دهد.



اتحاد های منطقه ای بسیاری در قاره امریکا وجود دارد. نمونه واراست که آلبا) اتحاد بولیواری برای خلق 

اتحادی از کوبا با دولت سوسیال دموکراتیکی بود که در کشورهای امریکای التین های امریکای ما(، که 

ظهور کردند، پس از برتری غلبه دولت های هوادار امریکا در امریکای التین  به صورت قابل توجهی ضعیف 

وئال و دیگر نیروهای همانند آن ترویج می شد، که با شعارهای زشد. آلبا به ویژه از سوی دولت ون

و دیگر گونه های این ساختارایدئولوژیکی پدیدار  "سوسیالیسم قرن بیست ویکم"سوسیالیستی ساختمان

شدند، که البته ربطی به قوانین انقالبی انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم نداشتند. این دولت ها، 

عمل منافع بخش ند، دربودکه تا حد قابل توجهی مورد حمایت گسترده طبقه کارگرو الیحه های مردمی 

در مدیریت سرمایه داری و اتحادهای بین المللی خود  شرکتبیان می کردند که برای  هایی از بورژوازی را

علیه امپریالیسم را ، که آن ها به صورت بنیادی با امریکا یکی می  "استقالل ملی"تالش می کنند، از این رو 

این تالش ها مورد حمایت چین و روسیه بود، چیزی که دانند در شعارهای اساسی خود مطرح می کنند. 

مورد بی توجهی امریکا و اتحادیه اروپا نبود، که از تمام شیوه ها، مانند بستن حساب های بانکی دولت، جنگ 

های تجاری، تحریم های مالی و حتی سازمان دادن یا حمایت از کودتا ها، برای باز داشتن برنامه های 

. حزب ما این اقدام های انجام استفاده می کنند آرامی سیاسی که برای آن ها راحت بودرقابتی وایجاد نا 

پاسفیک را محکوم ، وهمبستگی خود را اول از همه با حزب های  -گرفته از سوی امپریالیست های اورو

ین کمونیست در کشورهای امریکای التین، و نیزبا کارگران و خلق های منطقه اعالم داشت، که حق تعی

کرد که تنها قدرت کارگران و نه مدیریت تاکید ارند، و هم زمان دآینده خود را بدون دخالت های خارجی 

  سرمایه داری می تواند کامیابی و استقالل مردمی را تضمین نماید. 

خود، هدف امریکا برای ادامه سکانداری و پدیداری دو قطبی جدید با چین آن را ناگزیر از بازآرایی متحدان 

ن آنمی تواند از دیگرکه کرد  یبازبینی قرار داد ها، بازسازی سازمان های بین المللی و از کار انداختن دیگران

ها برای برنامه هایش استفاده کند. نمونه وار است که امریکا در سال های اخیر چگونه ازسازمان کشورهای 

 ره است. امریکایی به عنوان اسلحه سیاسی خود در منطقه استفاده ک



رشته ای از توافق ها و سازمان های بین المللی وجود دارد. از این رو می توانیم خروج امریکا از هم زمان 

، در زمان 2002سال خاطر نشان کنیم که امریکا در سال های اخیراز موارد زیر خارج شده است: در ابتدا، در

با اتحاد  1972در سال که (، ABMما)ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش از پیمان موشک های قاره پی

 سال. در2015 سالاز برجام، امضا شده در 2018 سالاز یونسکو. در 2017 سالشوروی امضا شده بود. در

،از همکاری ترانس پاسفیک خارج شد، بلکه گفتگو ها در باره مشارکت تجاری و سرمایه گذاری با 2017

که در   NAFTA، در عین اعمال فشار با این ادعا که از نفتا 2018 سالاتحادیه اروپا را هم متوقف کرد. در

-مکزیک-)موافقت نامه امریکا USMCAموفق شد آن را با   ،خارج خواهد شد به امضا رسیده بود، 1994

 1987سال از پیمان نیروهای هسته ای برد متوسط خارج شد که در 2019 سالکانادا( جایگزین کند. در

از پیمان آسمان  2020سال از توافق پاریس در باره تغییر اقلیم خارج شد، در 2019 ال سامضا شده بود. در

خارج شد. تمام داده های تاکنونی نشان می دهد که حتی پیمان  امضا شده بود 1992 سال های باز، که در

سال )به عنوان ادامه توافق نامه های قبلی  2010( که در سال 3راهبردی )استارت  کاهش سالح های

منقضی خواهد شد، با مسئولیت امریکا  2021وغیر آن( امضا شده بود و در سال  1972،1979،1993های

تجدید نخواهد شد. به عالوه، امریکا اعالم کرد که در حال بررسی اقدام برای آزمایش های هسته ای جدید، 

 در این رابطه است.  1963در تناقض با توافق نامه بین المللی 

، می توانیم مشاهده کنیم که روند های مختلف تغییر در تعادل قدرت کنونی در بین کشورهای بنا بر این

رایی و برنامه ریزی مجدد پیمان ها و سازمان های آهرم امپریالیستی به باز  "راس"سرمایه داری، به ویژه در 

 بین المللی منجر می شود. 

برد منافع امریکا، ناتو و دیگر نیروهای امپریالیستی سازمان های قوی بین دولتی به لفافه ای برای پیش 

رتمند د. در داخل این سازمان ها، تضاد ها و سازش های موقت در میان نیروهای قدتبدیل شده ان

زمانی که نمی توان به سازش دست یافت، معامله ها، تهدید ها و حتی خروج از  پریالیستی عملی می شود.ما

ال می شود، همان طورکه با موضع امریکا و دیگر کشورها، مانند روسیه نشان موافقت نامه های مختلف دنب



داده می شود، که تغییرهای قانون اساسی را برای تضمین برتری قوانین ملی علیه قوانین و مقررات  بین 

 المللی انجام داد، چیزی شبیه به موضع امریکا.

پریالیستی، برای مرتبط کردن شبکه سازمان های امریکا، در تالشی برای تضمین برتری خود در سیستم ام

بین المللی و توافق نامه های اداره کننده وابستگی ناموزون دولت های سرمایه داری به سود منافع خود 

تالش می کند. نمونه وار است که رئیس جمهور در حال خروج امریکا حتی برای تعدیل ترکیب کنونی گروه 

اری)امریکا، ژاپن، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، المان( تالش می کند، آن را قوی ترین کشورهای سرمایه د 7

در تالشی برای ساختن ائتالف ضد چینی جدیدی می گوید که باید از  تلقی می کند ، و "تاریخ گذشته "

 اهمیتدعوت شود. بنا براین، دوباره تاکید می کند که باید برای عضویت استرالیا، کره جنوبی، هند و روسیه 

تند هند، همراه با ژاپن و استرالیا  -روابط چین ی کهدر شرایط داده شود و پاسفیک -ویژه ای به منطقه هندو

 می کوشد. برای مرتبط کردن هند به طرح های امریکا  می شود

 سه یاوه  در باره سازمان ها و قوانین بین الملی

. نیروهاای باورژوا و اپورنیسات هاای     در جهدان  "خالء قددر  "و  "خروج امریکا"الف(  -1

مختلفی خروج امریکا از تعدادی توافق های بین المللی ، یا کااهش حضاور نظاامی امریکاا در     

در جهان  "خالء قدرت"و  "ج امریکاوخر "برخی کشورها، مانند عراق و افغانستان را به عنوان 

پکاس   "هاواداران "تفسیر می کنند که با نیروهای دیگری جایگزین مای شاود.  در حقیقات،    

را به ریاست جمهوری امریکا، باا ایان    "دموکرات "امریکانا )صلح امریکایی( انتخاب جو بایدن 

 جشن می گیرند.     "سرانجام امریکا باز می گردد"ارزیابی که 

ندارد چون هرگاز مقاام اول را تارک     "بازگشت"از واقعیت است، امریکا نیازی به  نادرستیفسیر کامال این ت

نکرده است! امریکا به عنوان مثال، در دوره گذشته، حضور نظامی خود را در یونان، لهستان، بالتیک، آسایای  

آن را کاهش داده است. از  یجنوب شرقی، بالکان وجاهای دیگر تقویت کرده ، در عین حال در جاهای دیگر

هایی که در آن امریکا جای مهمی دارد، به صورت نا درساتی باه    "ارتباط"این رو، باز آرایی اهداف امریکا یا 



تفسیر می شوند. به ویژه این امر در باره نفوذ سیاسی امریکا نمی تواند به کار رود.  "خروج"عنوان عمومی تر

 ،مقدونیاه )توافاق باین یوناان و    "توافاق پرساپا    "چگونگی رسایدن باه  یک نمونه بسیار نوعی در منطقه ما 

جمهوری سابق یوگسالوی( با دخالت امریکا بود، به نحوی که کشور دیگری بتواند به ناتو بپیوندد. به عاالوه،  

 .  بکوبدآخرین میخ بر تابوت راه حل دو کشور  تافلسطین اعزام شد،  هامریکا بود که با طرح جدیدی ب

ن، گرایش به تغییر همبستگی قدرت، که با ظهور نیروهای امپریالیساتی دیگار ارتبااط دارد، اشاکارا     هم زما

برنامه های امریکا را همان طور که در مورد سوریه دیده می شود کاهش می دهد یا تا حادی پیچیاده مای    

کننده مناافع خودشاان    کند. اما، این تنها به خاطر امریکا نیست، بلکه به خاطر تقویت دیگر نیروهای ترویج

 است. 

در شارایطی کاه رقابات داخال     به موازات آن، خروج امریکا از قرار داد های بین المللی، که در باال ذکر شد، 

را  خاود هدف آشکار آراستن اتحاد های امپریالیستی به ساود  را تشکیل می دهد  "ریگ روانی "امپریالیستی

 .   دارد

. قوانین بین المللای، آن چناان کاه در زماان     بین المللیتقدیس سازمان ملل و قوانین ب(  -1

وجود اتحاد جمهوری های شوروی و دیگار کشاورهای سوسیالیساتی مای شاناختیم وحاصال       

قدرت بین آن کشورها و کشورهای سرمایه داری بود، دیگر وجاود ندارناد. قاوانین باین     تناسب 

یالیساتی شاکل گرفتاه اسات.     کنونی قادرت باین نیروهاای امپر    تناسبالمللی امروز بر اساس 

متاسفانه، حزب های کمونیست مختلفی به تقدیس سازمان ملل و منشور آن ادامه مای دهناد،   

سال پیش زندگی می کنیم. انگار که، به عنوان مثال، قرار داد سازمان ملل با  50انگار که ما در 

، مانند آن چه در ناتو تی به راه انداختن عملیات های امپریالیس از سازمان ملل که طبق آنناتو، 

در لیبی رخ داد حمایت می کند، وجود ندارد. انگار که منشاور ساازمان ملال بااب      2011سال 

) حق یک کشور برای دفااع از خاود در   51میل آن ها تفسیر نمی شود. مثال نوعی تفسیر ماده 

 10ل برابر حمله مسلحانه( است، که از طرف ترکیه برای تجاوز به سوریه و درحال حاضار اشاغا  



ار گارفتن در کناار   ر. در ماورد ترکیاه باا قا    استدرصد از خاک سوریه مورد استناد قرار گرفته 

ارمنستان به نقطه مزخرفی می رسد، چون ترکیاه باه قاوانین     -آذربایجان در ستیزه آذربایجان

استناد می کند، در حاالی کاه در ساه     "یک پارچگی سرزمینی خود "بین المللی و نیاز به احیا

دیگر) قبرس، سوریه، عراق( این اصل را با تجاوز و اشغال زمین های خاارجی و تکاه تکاه    مورد 

 کردن دیگر کشور ها نقض می کند. 

در چهاارچوب   و ،شاده اناد    ر و باب میل نیروهای امپریالیسای تجاعی تار بنا بر این امروز، قوانین بین الملی

ما، کمونیست ها، باید علیه دیدگاه هایی کاه   رقابت هایشان، به هزینه خلق ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 می کنند مبارزه کنیم.پنهان این واقعیت را 

اگر چه  رخ داد ها توهم  . سازمان های بین المللی "معماری دموکراتیک "بازسازی بحث در باره ج( 

اقتصاادهای جهاانی   "باه فارض   از سوی بورژواهای مختلف و نیروهای اپورتونیست را کاه   های پرورده شده

با قاوانین   "مسالمت آمیز"شده است که در آن تمام مشکالت به صورت منجر به یک سیستم جهانی  "شده

ای بین المللی و سازمان های بین المللی حل خواهد شد را رد می کند، اما، هم زمان تالش برای راه حل ها 

جذب خواساتار سازمان های بین المللی که از شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد، که   "اصالح دموکراتیک"

باه عضاویت دائمای شاورای     )هند و دیگر کشور های بزرگی که اکنون عضو های دائم سازمان ملل نیساتند  

 ". چنین پیشنهاد هایی به عنوان ماانعی در برابار اقادامات    فروکش نکرده استهستند امنیت سازمان ملل( 

 مطرح می شوند.    "جهان چند قطبی"و به عنوان گامی به سوی برتری  "مهاجم ترین نیروهای امپریالیستی 

جهاانی را   یکننده ها، از لحاط ایدئولوژیکی، بربریت امپریالیسات  مطرحچنین درک هایی، صرف نظر از نیت 

برانداختن سرمایه می تواند تغییر کند. آن  ضرورتچون فکر می کنند که امپریالیسم بدون  آرایش می کند،

ها مفهوم لنینی امپریالیسم را رد می کنند، اقتصاد را از سیاست ها جدا می کنند. طبق گفتاه ایان نیروهاا،    

کشورهاست. آن ها دیگر  "حق حاکمیت ملی"ترین نیروها علیه  "مهاجم"امپریالیسم اقدام سیاسی و نظامی 

در واقع این واقعیت را که رقابت انحصاری است که به دخالت های نظامی امپریالیستی و جنگ ها منجر می 



در اختیاار   یاین رقابت با استفاده از تمام ابزار هاا  نادیده می گیرند. ،"نیروهای مهاجم"ازشود، و نه تعدادی 

هر قدرت امپریالیستی در هر کشور انجام می گیرد و البته در توافق ناماه هاای باین دولتای و اتحااد هاای       

بازتاب می یابد. در داخل این اتحاد ها، بورژواها در حال واگذار کردن بخشای از حاق حاکمیات    هم مختلف 

یشه چشم انتظار سودهای جدیدند. ملی و حقوق مستقل کشورهایشان برای تامین قدرت خود هستند، و هم

 است.  "جنگ ادامه سیاست با ابزار های خشن"  هم زمان، از ابزار های نظامی استفاده می کنند، چون

ر اهمیات  تدر شرایط تشدید رقابت در میان کشورهای سرمایه داری، قدرت نظامی هر بورژوازی بیشتر و بیش

ن در سوریه منش نما است. روسیه در حال حاضر، بر اساس روسیه و دخالت نظامی آی پیدا می کند. نمونه 

هم زمان، با داشاتن  اما . قرار داردارزیابی های مختلف، از لحاظ اقتصادی بین قدرت هفتم و دوازدهم جهان 

قدرت نظامی قابل توجه، توانست برنامه های نیروهای از لحاظ اقتصادی بسایار قدرتمناد تاررا  در ساوریه ،     

 اقتصادی و ژئو پلیتیک بورژوازی روسیه در خطر است خراب کند. جایی که منافع

تولید ناخالص ملای   2.2تریلیون دالر،  1.917حدود 2019ما شاهدیم که هزینه های نظامی جهان در سال 

زایش اف 2010درصدی و در مقایسه با سال 3.6افزایش  2018جهان برآورد شده بود، که در مقایسه با سال 

افزایش داشت. و چین امریکا  و عملیاتی نظامیهای ، اساسا به خاطر هزینه ای سومین سالدرصدی ، بر 7.2

تا  2009-2005، یا در مقایسه با بازه زمانی درصد  7.8تا  2018 -2014فروش اسلحه جهانی در بازه زمانی 

 بودند.اسلحه افزایش یافت. آسیا و خاورمیانه مهم ترین واردکننده های جهانی درصد  20

ورد مای  آمیلیارد دالر بر  732، که قوی ترین قدرت نظامی جهان است 2019در سال هزینه نظامی امریکا، 

 میلیارد دالر(، عربستان ساعودی  65.1)با میلیار دالر(، روسیه 71.1)با میلیاردالر(، هند261)با شد، که چین

میلیاارد   48.7)با میلیارد دالر(، بریتانیا 49.3)با  میلیارد دالر(، آلمان 50.1)با میلیارد دالر(، فرانسه 61.9)با

میلیارد دالر(  باه دنباال آن قارار داشاتند. در ساال       43.9)با میلیارد دالر(، و کره جنوبی 47.6)با دار(،ژاپن

 میلیارد دالر بود. 1.035کشور عضو ناتو  29کل هزینه های پرداختی 2019



اولین صادرکننده اسلحه درصد )کل صادرات اسلحه جهان( 36بالغ بر با ، امریکا  2019-2015در بازه زمانی 

 ن قرار داشتند. آباقی ماند، که روسیه، فرانسه، المان و چین به دنبال 

ن هاا اسات. از ایان رو،    آهاای هساته ای    ساالح  یک عامل کلیدی قدرت نظامی نیروهای نظامی قدرتمناد 

دهناد و جاایگزین کالهاک هاای قادیمی مای       نیروهای اتمی به نوسازی زرادخانه هسته ای خود ادامه می 

-، فرانساه  215-، بریتانیا6375کالهک هسته ای، روسیه  5800قدرت هسته ای ) امریکا مالک  (9)کنند.نه

 13.400هاک( جمعاا   الک40-30-، کره شامالی 90، اسرائیل 160-، پاکستان150 -، هند320-، چین  290

 ریکا و روسیه است .درصد آن متعلق به ام 90سالح هسته ای دارند، که 

امریکا خروج خود از پیمان نیروهای هسته ای موشک های میان برد را ، کاه در ساال    2018در اکتبر سال 

-500با اتحاد شوروی امضا کرده بود اعالم کرد. در طی آن سال ها، تعداد زیادی از موشک ها با برد  1987

 مقصار دانساتن  و  8-بهانه موشک هاای اس اس سای    کیلومتراز رده خارج شده بودند. اما،امریکا به 5.000

عدد از چنین موشک هایی را مستقر کرده است از پیمان خارج شد . در  100حدود 2016روسیه که از سال 

این رابطه ، طرف روسی هم به نوبه خود، این ادعا ها را انکار ، و اظهار می کند که این موشک های خاص به 

در لهساتان و   "ساپر ضاد موشاکی   "کیلومتر دارند و امریکا را به خاطر نصاب   500روز شده بردی کمتر از 

،که می تواند برای پرتاب موشک های تهاجمی برد بلناد ماورد    Mk-41رومانی با استفاده از پرتاب کننده  

 استفاده قرار گیرد سرزنش می کند. 

اعالم می کنند ، در  دنظامی خو "ایهسته "رقابت گسرش می یابد و هر دو کشور تغییر هایی را در دکترین 

عین حال مقامات روسیه اکنون از ساخت سالح های ماورا صوت دم می زنند. هم زمان، ما شاهد مظالمی از 

هر دو سو در باره انواع جدید، مانند لیزر ها یا سالح های تغییر دهنده آب و هوا، و حوزه های جدید استفاده 

در یک موافقات   رقیب خطرناکی تلقی می کند آن را چین را چون نظر دارد  ، مانند فضا هستیم . امریکا در

 نامه کنترل و محدود نگه داشتن سالح های هسته ای وارد کند، در حالی که موضوع اصلی مورد توجه سالح 

 است.  "اولین ضربه "هسته ای قابلیتهای 



تجدید شد و درسال  2010، در سال امضا شد 1991پیمان جدید کاهش سالح های استراتژیک، که در سال 

 منقضی می شود.  2021

مهم در برنامه ریزی نظامی برای قدرتمندترین نیروها پایگاه هاای نظاامی خاارج از مرزهاای آن هاا       "ابزار"

پایگااه بارای اساتفاده هاای مختلاف، در سراسار جهاان دارد.         700است، که به نظر می رسد امریکا بیش از

 سیه، ایتالیا، ترکیه، چین، ژاپن و هند نیز پایگاه هایی در خارج دارند.بریتانیا، فرانسه، رو

البته، عامل های بسیاری برای توجه در طبقه بندی یک قدرت نظامی وجود دارد، که به فراتر از سالح هاای  

 هسته ای می رود. به عالوه، قدرت نظامی یک کشورتنها با هزینه کل نظامی آن و بازار اسالحه تعیاین نمای   

شود. عامل هایی که باید مورد توجه قرار گیرند اندازه نیروهای نظامی، برتری فن آورانه، صنعت دفاعی قوی، 

امکان آموزش و بازآموزی در هنر جنگ و فن آوری های جدیاد آن، باه روز آوری پیوساته ادوات نظاامی و     

وهش وهزینه گازاف اسات، وجاود    که برای برخی از انواع سالح ها مستلزم سال ها پژ ،سطح باالیی از دانش

پایگاه های خارج از مرزها در ترکیب با کنترل سرزمین های از لحاظ راهبردی مهم، توانایی اطالعاتی بیشتر، 

، وابسته به قدرت اقتصادی است، اگار  یتوانایی اداره غیر سنتی جنگ و غیره هستند. قدرت نظامی به روشن

، به طور خودکاار نمای تواناد حااکی از     دیدیمباال  درور که ما چه )قدرت اقتصادی( به خودی خود، همان ط

 قدرت نظامی باشد. 

ژاپان،  -5هند، -4چین،  -3روسیه، -2امریکا، -1کشور قوی به شرح زیر است :  20 میان نظامیرتبه  ارزیابی

ایران،  -14المان، -13ایتالیا،  -2ترکیه،  -11برزیل،  – 10مصر،  -9بریتانیا،  -8فرانسه،  -7کره جنوبی،  -6

اسپانیا. بر اساس ایان  -20-استرالیا، -19اسرائیل،  -18عربستان سعودی،  -17اندونزی،  -16پاکستان،  -15

 قرار دارد.  33ارزیابی، یونان در جایگاه 

سارمایه داری اسات.    DNAباید یاد آوری شود که عملیات نظامی، ماموریت های امپریالیستی و جناگ در  

بی فایده اند و زمانی که با اقدام هاای   "جنگ را متوقف کنید "اظهارات منفعالنه و در خواست هایی از نوع 

مبارزه علیه هزینه های نظامی در بودجه کشورهای بورژوایی، مبارزه علیه با ویژه ای ، مانند مثال زمان لنین، 



، و البتاه  هماراه نباشاد   نیروهای نظامی در خارج گسترشته ای، پایگاه های خارجی، ذخیره سالح های هس

بارای جنابش   دنبال نمای شاود    زمانی که هدف رها کردن کشور ها از طرح ها و سازمان های امپریالیستی

حاکمیت شارایط سارمایه داری،   درحزب کمونیست یونان نشان داده است که به عنوان مثال توهم آفرینند . 

ضاد   –مانند سیساتم هاای ضاد هاوایی      "سالح های دفاعی "حتی خرید به اصطالحشرکت کشور در ناتو، 

، می تواند برای هدف های تهاجمی مورد استفاده قرار گیارد. در ماورد اساتقرار موشاک     "پاتریوت"موشکی 

های ضد هوایی پاتریوت نیروهای مسلح یونان درعربستان سعودی به عنوان بخشی از طارح هاای تهااجمی    

  عاین حاال  ، در اسات چناین   نیاز  ایران، یا در مورد استقرار کشتی های جنگی در تنگاه هرماز   امریکا علیه

در حاال  دیگار در آن جاا   مالی که فرانسه و نیروهای چناد ملیتای   کشورنیرو به  اعزام در باره هم مذاکراتی 

دولات هاای    جاهای دیگر انجام شد. متاسفانه، حزب های کمونیستی وجود دارند که درنیز جنگ هستند، و 

و  "دفاع "مختلفی شرکت دارند، مانند حزب کمونیست برزیلی یا حزب کمونیست اسپانیا، که به نام  "چپ"

مانند مورد حزب کمونیست فرانساه،  از هزینه های نظامی حمایت و به آن رای می دهند یا  "میهن پرستی"

از بهانه های متفاوتی که دولت های بورژوایی برای ماموریت های امپریالیستی در خارج از مرزها استفاده می 

     کنند، حمایت می کنند. 

 مشارکت بورژوازی یونان در رقابت ها 

باه   اعتقاد دارد که ازی یونان مانند هر طبقه بورژوا، تالش می کند موضع ژئوپلیتیک خود را ارتقا دهد.وبورژ

با نوسازی و چسبندگی بیشر به، و نفش فعال تر در، طرح های گسرده تری که با گسترش رواباط   هدفاین 

بین امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه تعیین می شود می توان دست یافت. از ایان رو، فعاالناه در طارح    

ب اوت هاای فاردی، از ساوی حاز    نظامی مربوطه مشارکت می کند. این هدف ها ، با وجود تف -های سیاسی

از سوی دولات  هم ، هم از سوی دولت سوسیال دموکرات قبلی سیریزا ، و های بورژوازی و دولت های آن ها

 لیبرال دموکراسی ملی امروز بیان شده اند. 



ن هاا مناافع   آمدیتراناه اسات، کاه در    جناوب شارقی   بورژوازی یونان مشتاق ارتقا جایگاه خود در بالکان و 

در راستای فرش کردن راه بارای جاذب کشاور دیگاری باه       اقتصادی بزرگی دارد. بورژوازی با دولت سیریزا

حفاظ   -همان طور که حزب ما ارزیابی می کناد  -اتحادیه اروپا و در حقیقت -سازمان های امپریالیستی ناتو

پرسپا "سمت توافق نامه  ی برای خلق ها شود، بهتالحاق گرایی، که در طی زمان می تواند سب مشکال "بذر"

بورژوازی یونان برای همکاری در بهره کشی از منابع انرژی مدیترانه شرقی برای کانالیزه کاردن آن    رفت. "

، ونیز ساختن خط لوله عماودی در   EastMed ها به سوی بازار های اروپایی ، از طریق خط لوله ایست مد

که به یونان خواهد آمد، به دیگر کشورهای اروپایی منتقل خواهد ، یییونان شمالی ، که از آن گاز مایع امریکا

  شیر  گاز طبیعی روسیه است.  از "گرفتن خود"شد تالش می کند. همه این ها بخشی از برنامه اروپا برای 

، انرژی و کشور را به ترمینال فن آوریآتالنتیک  -در حمایت از برنامه های اروند بورژوازی یونان تالش می ک

ی سازی های یونان برای نیازهای ناوگان ششم امریکا، بنادرهای  تکند. به کار گرفتن کش لالی منطقه تبدیم

الکساندروپولیس و کاواال برای انتقال گاز مایع طبیعی و سرمایه گاذاری گاروه هاای قدرتمناد امریکاایی در      

و  یتماماا بخشا   متارجم(  -یونانحوزه فن آوری اطالعات دراتیکا )منطقه باستانی در برگیرنده آتن پایتخت 

جزیی از این هدف هستند. هم زمان، بورژوازی یونان تالش می کند تا واکنش امریکا به سرمایه گذاری چین 

 بندر محلی  و در حوزه انتقال نیروی برق را مدیریت کند.  ساختمان در 

با تجدید نظر قاطع و گساترش  را ارتقا داد، که  "امریکا -گفتگوی راهبردی یونان "دولت سیریزا به اصطالح 

 .   ایجاد کردچهارچوبی را برای مسائل اقتصادی، سیاسی و نظامی ، ، امریکا روی پایگاه ها  -توافق یونان

، که ارتقا بیشتر توافق باامریکا تکمیل شدملی با این برنامه ریزی ادامه یافت و از سوی دولت دموکراسی 

، پایگاه هلی کوپتر در استفانو ویکیو  Larissa و ایجاد پایگاه پهپاد در الریسا Soudaپایگاه سودا 

Stefanovikeio   و بندر الکساندروپولیسAlexandroupolis   را در بر می گیرد که ، درعین حفظ

 Araxos ، ونوسازی پایگاه آراکسوس Preveza، پروزا  Aktio وپایگاه برای رادار پرنده آواکس در آکتی

 است.  ارتقا قابل توجهی برای طرح های امریکا از سالح های هسته ای "پذیرایی"برای 



می پوشش جغرافیایی تمام منطقه های کشور را  ظدر عمل، شبکه ای از پایگاه ها ایجاد شده است که از لحا

، و یونان را با استقرار جت های جنگنده و هلی کوپتر ها، استقرار ناوهای هواپیما بر، زیار دریاایی هاای    دهد

جاسوسای، انبارهاای ساوخت، تساهیالت پاذیرش       -امریکا، زیرساخت مخابراتی –هسته ای، نابود گران ناتو 

اط باا پایگااه هاا و    تبرابه نقاط داغ جنگی مختلف در  نیرو نیروی زمینی، برای محاصره روسیه و برای انتقال

زیر ساخت های امریکا  در منطقه خاورمیانه، در بالکان و در پایگاه هاای بریتانیاا در قبارس، امکاان باه راه      

 به پایگاه اجرای برنامه های امپریالیسم تبدیل می کند. انداختن حمله های هسته ای از آراکسوس

کا استقرار و استفاده از نیروهای امریکایی در کل واحد های ارتش یونان را باا پای آماد    امری -توافقنامه یونان

 های چندگانه برای نقش و گرایش آن ها، به عنوان بخش همبسته ای از ارتش ناتو مقدور می سازد. 

قرار مورد هدف  بزرگدر عمل، دست اندرکاری کشور در برنامه های امپریالیستی ژرفا می گیرد و خطرهای 

گرفتن مردم ما را نیز ایجاد می کند. روسیه و ایران هشدار می دهند که اگر امنیات آن هاا از ساوی پایگااه     

 های امریکایی در مخاطره قرار گیرد، با موشک به پایگاه ها حمله خواهند کرد.

 رج نیز اشکار است .از اعزام نیروهای نظامی یونان به ده ها ماموریت امپریالیستی خا ،تجاوز بورژوازی یونان 

اقدام به توجیه ماموریت های نیروهای یونان در خارج به بهانه وفاداری به  تصمیم های سازمان ملل، اتحادیه 

اروپا وناتو، یک توهین است و از سوی تمام حزب های بورژوایی،  که دولت دموکراسی ملی و سیریزا در راس 

 آن  قرار دارند حمایت می شود.

چسبندگی یونان به ناتو و اتحادیه اروپا و تقویت روابط با ایاالت متحده انتخاب راهباردی تماام حازب هاای     

 بورژوایی و عنصر کلیدی اتحاد راهبردی است. 

را تقویت می درگیری کشور در ستیزه هایی  ،با اسرائیل، مصر و قبرس "محوری"بورژوازی برای ایجاد تالش

ده در گروه های متحد را نگران می کند.  حتی  اسرائیل که قادرتی اشاغالگر   که دولت های شرکت کننکند 

و بمباران کنناده سارزمین ساوریه     گردر جنگ با ایران است، اشغال  ،در فلسطین است و مردم را می کشد

است، در عین حال مصر در جنگ با لیبی درگیر است وخواسته های عماومی در منطقاه دارد. رضاایتی کاه     



انحصارات انرژی که بر خط لوله ایست مد مسالط خواهناد    موارد و از تمام شود بی اساس است، کاشته می 

 شد سود خواهند برد، نه مردم ما و خلق های دیگر. 

نان در این رقابت ها را محکوم می کند، و اعالم می کناد کاه باورژوازی    وحزب ما مشارکت فعال بورژوازی ی

، کاه طبقاه   اسات  موقعیت خون آلودی علیه خلاق هاا   به،  خطرناک یدرحال درگیر کردن کشور در تحوالت

، کی. هم زمان، حزب ما به درکندبه گروگان جنگ های امپریالیستی تبدیل می  را کارگر و الیه های مردمی

متاسفانه در صفوف حزب هاای کمونیسات بسایاری باه     این درک است، اما  غلبه کردهکه در گذشته داشت 

دولات   "انقیااد "که مشارکت کشورهایشاان در طارح هاای امپریالیساتی را نتیجاه      صورت قوی باقی است، 

کشور تلقی می کنناد    "وابسته"بورژوازیاز یک بخش  بودن "خدمتکار منافع خارجی "بورژوازی یا به نوعی

می شاوند. حازب کمونیسات یوناان      "کشیده "که از سوی امپریالیست های امریکایی به طرح های خارجی

در  "خدمتکار منافع خارجی باودن "کند که شرکت کشور ما در برنامه های امپریالیستی به دلیل ارزیابی می

)ایان  دارد، کاه  که باورژوازی   تبه خاطر منافعی اسبخشی از بورژوازی و دولت های آن رخ نمی دهد، بلکه 

سایم باورژوازی باه    از طریق شرکت آن ها در سازمان ها وبرنامه های امپریالیستی تامین می شود. تقمنافع( 

گمراه کننده است، وتضادهایی که ممکن است در داخل آن رخ دهاد ربطای باه     "وابسته"و "میهن پرست"

بخشی از آن ندارد، بلکه به اقدام ها و شایوه ای کاه سیساتم     "ینقش خدمتکار تمایل به "میهن پرستی یا 

 ه عنوان یک کل بستگی دارد.  بحاکم   اداره می شود، و افزایش سودآوری این بخش یا بخش دیگر و به طبقه

و حزب هاای کمونیسات    "چپ"هم زمان، حزب ما، بر خالف آن چه در برخی از کشورها و برخی نیروهای 

ترویج می کنند ، دیدگاه  "وحدت ملی"روی می دهد، با دیدگاهی که طبقه بورژوا و حزب های آن را به نام 

 و هم نظر نیست.  اول از همه، ما اعتقا داریم که با کسانی که طبقه کارگر ،جایگاه بین المللی کشور "ارتقا "

ای نمای تواناد وجاود داشاته باشاد. مناافع        "وحدت ملی"دیگر الیه های مردمی را استثمار می کنند هیچ 

نمی تواند وجود  ای "اتحاد ملی"بورژوازی در جهت مخالف منافع کارگران حرکت می کند و بین آن ها هیچ

 ته باشد. داش



م امپریالیستی جهانی در جایگاه جهانی، تدر سیس "مطرح می کنیم که یونان صریحا ما در برنامه حزب خود 

جایگااه   "ارتقاا "قرار دارد. اما، حزب ما نمی تواناد بارای    "با وابستگی های ناموزون به امریکا و اتحادیه اروپا

آن چنان که برخی نیروهای دیگر کمونیست به عنوان اولاین گاام باه    ، وابستگی هاکشور در راستای کاهش 

 ، مبارزه کند. اول از همه، ما از خود تحاوالت  "وحدت ملی "برای تقویتسوی سوسیالیسم تلقی می کنند، 

جایگاه کشور با گرفتاری شدید آن در سازمان های امپریالیستی هماراه اسات.    "ارتقا"می کنیم که  مشاهده

ر مورد نظری افراطی، که یونان سرمایه داری بتواند ناتو، اتحادیه اروپا، اتحاد راهبردی با امریکا را اما، حتی د

 شدنرها کند ، باز هم ده ها موضوع  پیوند دهنده آن با دیگر کشورهای سرمایه داری ، به خاطر بین المللی 

 ماند. سرمایه داری، پدیده ای که حتی مارکس آن را توضیح داد باقی خواهد 

 خطر جنگ در دریای اژه و بهره برداری به اصطالح مشترک

روابط بین بورژوازی یونان و ترکیه، که هر یک از آن ها برای ارتقا جایگاه خود تالش می کنند، باه افازایش   

 خطر جنگ در اژه و مدیترانه شرقی منجر شده است.

کشورقوی سرمایه داری در جهان  ودر ناتو  20در میان   قرار گرفتنکشور بورژوازی ترکیه در حال صعود به 

است، و برای ارتقا بیشتر جایگاه منطقه ای و جهانی خود تالش می کند. ترکیه در حال حاضر تجاوز کرده و 

درسه کشور سربازان اشغال گر دارد، پایگاه های نظامی را در بالکان، خاورمیانه و افریقا حفظ می کند، اشکارا 

اخلی لیبی ، و نیز در ستیزه ناگور نا قره باغ درگیر است. ترکیه برای استفاده از دگم های مذهبی ، درجنگ د

گروه های اقلیت، جامعه زبانی، مشخصه های فرهنگی و غیره، در برنامه های خود در مناطق مختلف )بالکان، 

ن یک کل، ارتقا نقش خاود را در  کریمه، آسیای مرکزی، خاورمیانه(  تالش می کند. بورژوازی یونان به عنوا

نظر دارد، اما، تفاوت هایی در داخل ابزار های مورد نظار آن و ضارورت اتحااد باین المللای وجاود دارد. در       

 "وسایله نقلیاه   "باه عناوان   با سلطه بخشی از بورژوازی ترکیاه   ،که "نوعثمانی"سیاسی  "دگم"چهارچوب 

مردم فلسطین به  "مدافع"بقه حاکم مصر و عربستان سعودیمنافع آن انتخاب شده است، ترکیه  همراه با ط

تالش برای در آغوش گرفتن جایگاه های قدرت همراه با امریکا، ناتو، اتحادیاه اروپاا،    در ترکیهنظر می رسد. 



روابط چند جانبه ای را با طبقه حاکم روسیه توسعه می دهد،  به سیساتم موشاک هاای ضاد هاوایی  ضاد       

مجهز شده است، که می تواند تغییرات قابل توجهی را در تعادل نظامی قاوا در اژه  روسیه  400موشکی اس 

  سبب شود. 

روابط بورژوازی یونان و ترکیه بسته به موقعیت، با دنبال کردن همکاری و رقابت برجسته می شود، اما خلق 

 می برند. نهای دوکشور از این روابط سودی 

اقشه های مرزی  در اژه و اوروس، زیر سوال بردن حق حاکمیت یوناان  در سال های اخیر، تجاوز ترکیه با من

ده ها جزیره اژه ای، اقدام به ادعای بخشی ازفالت قااره و منطقاه اقتصاادی انحصااری یوناان، کاه طباق        بر

صادور  کنوانسیون های بین المللی قوانین دریا، به ترکیه تعلق ندارد گسترش یافته است. در این راساتا، ماا   

لیبی با رهباری   –از سوی کشور ترکیه، امضا پیمان غیر قابل قبول ترکیه  "سرزمین آبی"به اصطالح  بیانیه

فاراز جزایار یوناان،     ازوقت لیبی ، که حق حاکمیت یونان را نقض می کند، و نیز افزایش عبور هواپیماا هاا   

ای و در منطقاه اقتصاادی   مانورهای نظامی، تحقیق و کاوش در مدیترانه شرقی، در مناطقی از تاقچاه قااره   

انحصاری یونان ، قبرس ، دستگیری سرباز ها در اوروس، تحریک مسائل اقلیت ها، بهره برداری از مهاجرت و 

 بودیم.شاهد برای منافع خود  "ابزاری"مهاجران به عنوان

ع ترکیاه  ، در حالی که موضا "تماشا و انتظارند"ناتودر حال  -تحت این شرایط، میانجیگری و حکمیت امریکا

 رویمورد حمایت امریکاا و نااتو،    "برد -برد"برای بهره برداری مشترک، مدیریت مشترک اژه، برای راه حل 

رک ، مدیریت مشترک منطقاه هاای دریاای قبارس باا ترکیاه       تمیز است. هم زمان، امکان بهره برداری مش

می شود. این بهره برداری مشترک ربطی به رونق خلق ها ندارد، بلکه مربوط به سود آوری انحصارها  آزمایش

 است و آینده دو خلق و نیز محیط زیست را خراب می کند. 

حزب ما از نقطه نظر طبقه کارگر و الیحه های مردمی، از حق حاکمیت کشور به عنوان بخاش پیوساته ای    

شارایط   درقدرت سرمایه  دفاع می کند.  حزب ما به کارگران هشدار داده است که در مبارزه برای سرنگونی 

کنونی، در زمانی که قوانین بین المللی از سوی امپریالیست ها باز نویسی می شود و داگااه الهاه در داخال    



نند این نمی توادولت های بورژوازی و اتحاد های امپریالیستی  شبکه ای از اقدام های سیاسی عمل می کند 

د. مبارزه دوملت باید د تضمین شوامنیت خلق ها در این چهارچوب نمی توان و حقوق را تضمین کنند. صلح،

جهت گیری کند که به تضاد ها، ستیزه ها، جنگ ها، سرنگونی قدرت سرمایه و  علتیحذف  طرف داری ازبه 

 رهایی از اتحاد های امپریالیستی  دامن می زند.

توسعه دوستی، همبسگی انترناسیونالیستی باین طبقاه کاارگر و     درجهت ، که استوارحزب کمونیست یونان

مردمای در هار دو    -دارد، با هدف تقویت مبارزه ضد امپریالیستی جنابش کاارگری   قرارخلق های دو کشور

ترکیه در برنامه های امپریالیستی، بارای مصاون داشاتن     -درگیری یونان -کشور، علیه بورژوازی و مشارکت

زها، برای جدایی آن ها از سازمان ها و اتحاد های امپریالیستی ناتو و اتحادیه اروپا ، که منباع دائمای پای    مر

 برقرار کرده است.  نزدیکی با حزب کمونیست ترکیه روابط ،آمد های دردناک به هزینه خلق ها هستند

سیاسدی در جندب     -ایدئولوژیکچهارچوب بین المللی و رخ داد ها ، به عنوان نمودی از مبارزه 

 جهانی کمونیستی

ی بر سر تعادادی از موضاع هاا در حاال     ددر صف جنبش جهانی کمونیستی مبارزه سیاسی ایدئووژیک شدی

تحوالت بین الملی است. منش نما  ارزیابیمبارزه بررسی وضعیت بین المللی،  نوقوع است. یک جنبه مهم ای

در آن بیماری همه گیر هم به عنوان کاتالیزور عمال مای کناد، از     است که بحران جهانی سرمایه داری، که

دیریت نئولیبرالیسام  ما سوی برخی از حزب ها نتیجه بیماری همه گیر یا شکلی از مادیریت سارمایه داری،   

تفسیر می شود، از این رو سوسیال دموکراسی و شیوه تولید سرمایه داری را به عنوان یک کل، کاه مسائول   

 یی است تطهیر می کنند.چنین بحران ها

اگر بخواهیم  ا. اماستنشان داده شده  پیش از اینموضوع های بسیاری که به خاطر آن ها مبارزه رخ می هد 

سرمایه داری مدرن،  نسبت بهبگوییم که موضوع های کلیدی رویکرد  بایدخالصه کنیم،  یبه صورت مختصر

 ختمان سوسیالیسم هستند.  درک امپریالیسم، و قوانین انقالب سوسیالیستی و سا



آن، استفاده  "دموکراتیک سازی "و "انسانی سازی"نظریه ها در باره جهندگی سرمایه داری، درباره امکانات 

ازدست آوردهای فن آورانه سرمایه داری به سود نیروهاای مردمای باا دخالات سیاسای فعاال حازب هاای         

اتحااد   "غالب است. بر این مبنا، مواضع در حازب هاای کمونیسات روی   نظریه کمونیست و در سطح دولتی 

دولت  "، "همکاری با سوسیال دموکراسی چپ "، روی  "نیروهای وطن دوست یا دموکراتیک "، روی "چپ

 و غیره باز تولید می شوند.  "جبهه های ضد فاشیستی و ضد نئو لیبرالی جدید"، "های چپ مرکز

کشورهای قدرتمند  از اندکی تعداد با امریکا یا با یک سیاست تهاجمی، یا با تنهاشناخت نادرست امپریالیسم 

سرمایه داری، حتی بدون به حساب آوردن تجدید سازمانی مدرن، می تواند به تصویر های غم انگیزی خاتم  

سااب  یا باه ح  "ضد امپریالیست"شود، مثال، مالحظه اردوغان رئیس جمهور دولت بورژوایی ترکیه به عنوان 

ضعیف سیستم سرمایه  "پیرامونی"وان قدرت امپریالیستی، بلکه تصور آن به عنوان یک ننیاوردن روسیه به ع

 هم ایفا کند. "ی تضد امپریالیس"داری جهان، که می تواند نقشی 

 "طاالق "سیاسی بزرگی هستند، که  از مفهوم لنینیستی امپریالیسم  -این ها  سر در گمی های ایدئولوژیک

 اند.    گرفته

موضوع های باال با ساردرگمی هاایی در بااره قاوانین اقتصاادی و سیاسای انقاالب سوسیالیساتی و جامعاه          

، کمونیساتی در قارن بیساتم    –فسیر سااختمان سوسیالیساتی   تکمونیستی نیز ترکیب می شوند ، که روی 

مواضاع اپورتونیساتی   راندازی ضد انقالب تمرکز می کنند. در تعدادی از حزب های کمونیسات،  بسبب های 

، با سازش حساب شده با سرمایه ساخته "سوسیالیسم با مشخصه های چینی  "فرموله می شود که در چین

مللی بازی می کنند. ایان رویکارد هام ، کاه     لمی شود، که همراه با روسیه، نقش مثبتی را در تحوالت بین ا

امپریالیسم مخالفت می کند. به ایان سابب    تفکیک سیاست ها از اقتصاد است، مستقیما با مفهوم لنینیستی

نمای تواناد    "غیر مهاجمی" یا "مسالمت جو "که امپریالیسم سرمایه داری انحصاری است. هیچ امپریالیسم 

نمی تواند وجود داشته باشد. هر موضع مثبتی  "بشر دوستی "وجود داشته باشد، همان طور که هیچ انحصار 

در این یا آن موضوع بین  ، مانند روسیه و چین، ت سرمایه داری قدرتمندلدو آنیا  این که می تواند از سوی

خااذ  تا نظردر پی آماد جناگ جهاانی دوم    المللی مثال پای بندی به اصول قوانین بین المللی، یا علیه تجدید



، تنها به خاطر خدمت به منافع خود، استفاده از پایاداری رواباط دیپلماتیاک آن از باازه تاالش آن در       شود

ساختمان سوسیالیستی، که تا حدودی ادامه یافته اند، برای حفظ آن، تقویت یا برقراری اتحاد هاا اسات. در   

ه حازب کمونیسات اتحااد    از این واقعیت منحرف شویم و ارزیابی هاای عظیمای را کا    نبایدهیچ موردی، ما 

 "شوروی داشت و ارزیابی هایی که از سوی جنبش جهانی کمونیستی در گذشته بااز تولیاد شاده بودناد، از    

دیگار تصاورهای اتوپیاایی اثباات ناشاده       گرفته تاا در شرایط امپریالیسم  "همزیستی مسالمت آمیز و رقابت

  کنیم.  تولیدبازرا  "سیستم های امنیتی"

ونیاز پایاه ای ،     –العه ساختمان سوسیالیستی در اتحاد شوروی دست آورد مهمی اسات  برای حزب ما، مط

که رویکرد انتقادی ما را به تصمیم های کنگره های ناوزدهم و بیساتم، و چارخش     -برای موضوع های فوق

تی اپورتونیستی که به دنبال آن آمد را شامل می شود. اما بسیاری از حزب های کمونیست که چنین مطالعاا 

را انجام نداده اند، نسبت به مشخصه چین امروز ، روسیه و دیگر کشورهایی که بخشای از سیساتم سارمایه    

داری هستند  بسیار سردر گم هستند. این امر می تواند پی آمدهای غم انگیزی برای موضاع آن هاا در بااره    

جبهه پایداری علیه مراکاز   بایدموضوع جنگ در عصر امپریالیسم داشته باشد، جایی که جنبش کمونیستی، 

حفظ کند، نباید به سمت هیچ قادرت امپریالیساتی کشایده شاود،     را امپریالیستی امریکا، ناتو، اتحادیه اروپا 

بلکه باید بی تناقض از منافع طبقاتی طبقه کارگر در ستیز با بورژوازی دفاع کند و زیر فشار نیروهای خارده  

 را نتخاب نکند.  "پرچم بیگانه"ه کارگر فشارهای ملی گرا روی طبق بورژوا ونیز

، که نسبت به اتحاد های بین   cosmopolitanism کمونیست ها باید جبهه را، هم علیه مفهوم جهانی گرایی

المللی بورژوازی )اتحادیه اروپا، ناتو، بریکس، و غیره(، رویکردی غیر طبقاتی اتخاذ می کند و هم علیاه ملای   

و دیگر دریافت های نژادی ، که علیه مهاجران و پناهنادگان توساعه    "خلوص نژادی ملت و فرهنگ"گرایی، 

 می یابند تقویت کنند. 

لنینیساتی باه    -مسئولیت مطالعه تحوالت جهانی را بر مبنای جهان بینی مارکسیستی هر حزب کمونیستی

جهانی مطلع نماید.  جبهه  در سطح همدر کشور خود وهم عهده دارد. تا به جمع بندی برسد و  کارگران را 

برچسب  "لیمسائل م"ای را علیه بورژوازی و نیروهای اپورتونیست در مسائل بین المللی یا آن چه به عنوان 



زده می شود حفظ کند. اقدام های خود را با دیگر حزب های کمونیست و کارگری هماهناگ کناد  و بارای    

ترسیم یک مسیر انقالبی مدرن در داخل جنبش بین المللی کمونیستی، که باه مشخصاه زماان ماا ، زماان      

 انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم مربوط باشد تالش کند. 

 ت)شبکه همبستگی کمونیستی(منبع: سولیدن

 مقاله پانوشت هایی هم دارد که مترجم برگردان آن ها را برای خوانندگان فارسی زبان ضروری ندید.
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