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  شيری. م. ا: برگردان و تلخيص از

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٩
  

 روسيه قاتل داری،سرمايه
 تخريب از بعد روسيه يختارۀ صفح تريندھشتناک و بارترينفاجعه ١٩٩٣ سال اکتوبر اوايل در قبل سال ٢۴ حوادث

 آورترينشرم و ترينرذيالنه عنوانه ب حال، عين در صفحه، اين .باشدمی ئیشورا نظام و شوروی اتحادۀ خائنان

 بود، شده انتخاب قانون طبق که عالیشورای به شليک .است شده ثبت نيز اليگارشی -ئیجنا حاکميت تاريخ در صفحه

 حق دفاع برای خاسته پا به مردم به شليک جديد، "اربابان" مانع ۀمثابه ب اسیاس قانون به شليک امر، واقعيت در

ۀ وعد با "نوسازی" ھایسال در که را الیرليب فاشيسم نحس ۀچھر کراھت جنايات اينۀ ھم .بود خود قانونی

 .داد قرار نمايش معرض در برداشت، خيز قدرت سویه ب ،ئیشکوفا و علنيت دموکراسی،

 و گاننوکيسه منافع تأمين خاطره ب که نمود آمادگی اعالم و داد نشان را خود خونين چنگال قدرت، به رسيدن از پس و

 .نکند فروگذاری جنايتی ھيچ از خشونتی، ھيچ از منافع اين خادم حاکمان

 خلق، با خصومت .بود اليگارشی داریسرمايه جنائی ماھيت آشکار گواه ٩٣ سال پائيز در روسيه در ارتکابی جنايات

 جزء نداشت، عدالتیبی و قانونیبی با سازش سر که کسی ھر به نسبت قلدرمآبانه خشونت و قانونی ھایمعيار به نفرت

 .است ساختار اين ھایويژگی الينفک

 الخمردائم و سوادبی جمھور رئيس که آن از پس سال دو اما .دادند وعده دموکراسی و آزادی شوروی ضد ھایليبرال

 .گرفتند پيش در سابقهبی سرکوب و ستم جامعه در نشاندند، سلطنت تخت به را خود

 حقوق آنھا افتاد، کارشانتبه دستان به کشور امور ۀادار که ھمين اما .دنکرد وعده را قوقیح دولت ايجاد "بازاريان" اين

 طرف به برگرداندند، اریذگنونقا مجلس سویه ب را ھاتانک ۀلول .کردند تيرباران نموده، لگدکوب را اصلی قوانين و

 .گشودند آتش آنھا منتخب نمايندگان و مردم

- گايدار "درمانی شوک" آنھا فرارسيد، ءاجرا وقت که ھنگامی اما .دادند وعده اجتماعی عدالت بشر، حقوق مناديان اين

 نابودی و مردم تاراج به کردند، تحميل روسيه به ).م .يلتسين دوره در وزير نخست معاون و وزير نخست( را چوبايس

 رياستی نظام .بود تضاد در آنھا جنائی اقدامات با که کردند، شليک اساسی قانون به سپس و .زدند دست ملی اقتصاد

 شکل در ليبرالی ھایآزادی ھایافسانه .نمودند تحميل کشور به را جمھور رئيس نامحدود اختيارات با ًعمال خودکامه،

 .يافت نمود نانخائ و اوباشان استبداد
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 را قانونی موزينۀ ھم ٩٠ ۀدھ اوايل در که آنھائی سياسی وارثان که امروز ويژه،ه ب .باشد ما برای درسی بايد اينھا ۀھم

 حاکميت سوی به روسيه "خيابان" و "نارنجی انقالب" به اميدواری با دادند، جنگ اعالن جامعه به و نمودند لگدمال

 به جمعی، فقر پرتگاه سوی به را جمعيت خود اقتصادی -اجتماعی ھایسياست با ھاليبرال انوارث ساير .اندبرداشته خيز

 به کنند،می تحميل روسيه به تخريبی ۀبودج سال به سال آنھاً اتفاقا .دھندمی سوق یئتوده ھایشورش و اغتشاشات ايجاد

 .شوندمی قائل شايسته ۀآيند و املک ۀتوسع حق از محروم خام، مواد تأمين منبع عنوانه ب نقشی ما کشور

 درصدی ١۵ کاھش طرح آورد،می فشار کشور گردن به بيشتر چه ھر ناتو ھایشاخک که ھنگامی امروز، آنھا

 ...اندجاندهنگ بودجه نويسپيش در را دفاعی ھایھزينه

 تحقيقات به مشغول قيقتح گروه .است مانده اسرار ۀپرد پشت در کنون تا ١٩٩٣ سال جنايات تجزئيا از بسياری

 سود به حوادث آنۀ صادقان بررسی و تحليل .گرديد منحل ١٩٩۴ سال آغاز در اساسی قانون ضد کودتای پيرامون

 شود مشخص که نيست ھم آنھائی سود به کامل افشای .نيست ٩٠ ۀدھ جانيان وارث عنوانه ب امروزی حاکميت

 ًکامال آنھا ارتکابی جرم اصل اما .کيست عھده بر او ۀدست و دار و يلتسين توسط شده انداخته راه به کشتار وليتؤمس

 مطلق اقليت اجتماعی کشینسل اصول بر تأکيد خلق، حاکميت و اجتماعی دولت تخريب آنھا اصلی جرم .است آشکار

 آتش زير را عالیشورای که آوردند، "ارمغان" به ما برای ھائیتانک ھمان را ھااين ۀھم و .بود مطلق اکثريت عليه

 ھاتيرباران اين پژواک .دادند قرار ھدف را آن ھایارزش ترينمقدس و آينده استقالل، و امنيت را، روسيه خود گرفتند،

 .شودمی شنيده امروزی اجتماعی ھایعدالتیبی و عمومی فقر در امروزی، ساختاری بحران در

 ۀسرماي از که کندمی يادآوری را غربی حاکمان معيارھای ۀنشرمابی دوگانگی افتاد، اتفاق ٩٣ سال پائيز در که آنچه

 اندآماده آنھا .برندمی سر به خام مواد مطيع منبع نقش در ما کشور ديدن رؤيای در ھمواره و کنندمی پاسداری جھانی

 رھبران آن نداحاضر .ندارند جھانی ۀسرماي به خدمت برای تمايلی که دھند، سر کشورھائی در بشرحقوق نقض فرياد

 و دمکراسی شعارھای اين، از پس .نيستند مندعالقه آنھا دستورات از اطاعت برای که بنامند، ديکتاتور را سياسی

  .شودمی شروع متحدانش و امريکا مستقيم نظامی مداخالت يا ھاتحريم آن، متعاقب و افتدمی جريان به آزادی

 جديد جنگ آتش در را جھان کل نداحاضر ،"ھاياغی" تنبيه برای الشت در آنھا که بينيم،می خويش چشمه ب امروز ما

 اياالت نه ...کرد امضاء را اساسی قانون لغو بر مبنی ١۴٠٠ شماره ۀجنايتکاران فرمان يلتسين که زمانی اما .بسوزانند

 رئيس با توانندنمی "متمدن" کشورھای که نکردند، اعالم و ننموده محکوم را آن حتی اروپا ۀاتحادي نه مريکا، ۀمتحد

 اين به غرب مالی و سياسی نخبگان برای ديکتاتور چنين .باشند داشته کار و سر خونين ديکتاتور و جنايتکار جمھوری

 آماده که کرد ثابت ديگر بار غرب آنگاه .دراورند خود کامل لوکنتر زير به را روسيه آنھا داد اجازه که بود الزم سبب

 و بيستم قرن پايان بود چنين .نمايد تحمل برقصد، آنھا ساز به فقط که را رژيم جنايتکارترين و را خشونت نوع ھر است

 .است چنين ھم امروز

 نمود شليک اجتماعی عدالت و شوروی کشور به پيش قرن ربعً تقريبا آن خدمتگرار و اليگارشی جنايتکار، داریسرمايه

 حقوق برای مبارزه اما .باشدمی آنھا بازسازی خواستار نيز وزامر و بود ھنگام آن در آنھا حفظ خواستار خلق که

 ادامه آن شھروندان و روسيه به شليک به جنايتکار داریسرمايه که حال ھمين در و .دارد ادامه ھاآرمان و اجتماعی

 .يابدی م افزايش مبارزه نيروی دھد،می

 زندگی سویه ب گام ده" عنوان تحت ما ۀبرنام در .اردد قرار مبارزه اين مقدم خط در روسيه فدراسيون کمونيست حزب

 و تحصيل علوم، ملی، اقتصاد احيای حاکميت، از ھااليگارش کامل طرد و اليگارشی مالکيت کردن ملی ،"شايسته

 آن نوزائی ۀبرنام که،بل نيست، ساده اقتصادی -اجتماعی ۀبرنام يک فقط اين .است گرفته قرار تأکيد مورد فرھنگ
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 اطمينان ما .نمايند لگدکوب را ھاآن کردند سعی ٩٣ سال قانونی ضد ۀحمل سازماندھان که است، اصولی آن و کشور

 در غلبه اين ويرانگر نتايج خاطره ب آنھا .يابند دست موقت ۀغلب به فقط توانستند وقت آن ملی ضد نيروھای که داريم

 .داد خواھند پاسخ خلق حاکميت و اجتماعی عدالت ۀشد زسازیبا کشور دادگاه مقابل در ھمچنين، و تاريخ دادگاه مقابل

  زيوگانوف گنادی

 روسيه کمونيست حزب مرکزی کميته صدر

 :منبع

1609/35667/articles/ru.sovross.www://http 

١۶/ ١٣٩ /٧۶  

 

  :يادداشت

بشريت است، اين شھامت را نيز می تمام اذعان به اين واقعيت که سرمايه داری دشمن آقای زيوگانوف ضمن  ايکاش
  :داشتند تا می نوشتند

روی پارلمان آن کشور آخرين ميخ را بر تابوت شوروی   با گشودن آتش بر١٩٩٣ توپ ھا و تانکھائی که در سال -١
با نابودی حاکميت پرولتاريا و " خروسچف "١٩٥٣کوبيد، ادامه و نتيجۀ منطقی آن تخريباتی بود که در تخريب شده 

  .آغاز نموده بود" دولت تمام خلق"اعالم 
شناخته می شد، در مقايسه با حزب لنين و ستالين که با دستان " حزب کونيست شوروی" آنچه در ھمان زمان به نام -٢

 واحد آماده نمودند، نقشی بود  کشور خارجی را دفع و راه ساختمان سوسياليزم را در يک کشور١٤خالی تھاجمات 
مردم دھان باز نموده، ھای ، به منظور غارت دارائی حين دفاع از منافع طبقاتی شانبرديوار با اين تفاوت که اين نقشھا 

  . خلق شوروی انداختندخود در اسرع وقت از موضع طبقۀ جديد طناب اسارت و بردگی سرمايه را برگردن
 سال سياست ٤٠ب زمان يلتسين، يک شبه صورت نگرفته، بلکه در بستر زمان حدود  استحاله از آن حزب، تا حز-٣

  .ھای آن حزب باعث چنان استحاله ای شده بود
 يکی از تأثيرات ھمان استحاله در عرصۀ سياست خارجی، مزدور پروری به جای تساند پرولتری بين احزاب و -٤

  .شوروی بودسازمانھای خارج از شوروی با حاکميت حزبی و دولتی 
 يکی از نتايج چنين مزدور پرورئی، لشکرکشی گستاخانۀ ارتش به اصطالح سرخ به افغانستان و سرکوب خونين -٥

عملی که در نھايت باعث نابودی ھزاران انقالبی و . مردم آن در رقابت با امپرياليزم غرب و ارتجاع منطقه بود
از کرنش به استان جباران کرملين و وفاداری آنھا به لنين و ستالين کمونيست پاکباز افغانستان، صرف به اتھام امتناع 

  .بود
٧ -٦..   
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