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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ٢٠١۴ فبروری ٢۵

 ...مژدگانی که گربه تائب شد
ستھای ، جھان بار ديگر شاھد فاجعه ای شد که نئوفاشي٢٠١۴ فبروری ماه ٢۴ی، روز گذشته، ئگزارش ناتوی رسانه ه ب

.  در اوکراين آفريدند- مريکا و اتحاديه امپرياليستی اروپاا امپرياليسم - تحت فرماندھی رژيمھای فوق ارتجاعی غرب

آن کشور را پس از کشتار نزديک به ھشتاد نفر ) بدی و خوبی آن موضوع بحث ديگريست( نئوفاشيستھا، دولت قانونی

  .ست گرفتندده و ويرانگريھای عظيم ساقط کردند و قدرت را ب

مريکا و ا مداخالت فاشيسم ۀالبته، فاجعه ای که ديروز بر سر اوکراين و زحمتکشان اين جمھوری آوردند، تنھا نتيج

 اشغال اوکراين، نه تنھا اوکراين بلکه بسياری از کشورھای ۀفاجع. اروپا در طول يکی دو ماه اخير در اين کشور نبود

 ۀکارانستقيم تخريب تبھمحصول م... ، مصر، يمن، ھندوراس واه، ليبيديگر جھان مثل يوگسالوی، عراق، سوري

سوسياليسم و مثله کردن اتحاد شوروی توسط مزدوران داخلی و خارجی سرمايه و دولت مخفی جھانی در سالھای 

ن آن  بالفصل سالھای جنگ جھانی دوم و جنگ کبير ميھنی می باشد که در جرياۀ، حتی بسيار پيشتر از آن، نتيج١٩٩٠

بلشويکھا و ميھندوستان کشور شوراھا فوج فوج در جبھه ھای نبرد با فاشيسم سرمايه داری کشته شدند و ميدان برای 

 دمکراسی مانند - ی و سوسيالخصوص پيروان ايدئولوژی صھيونيسته ھجوم عمال بورژوازی و خرده بورژوازی، ب

  .اخل حزب بلشويکھای اتحاد شوروی باز شدده ب... چوفھا وربوگفھا، يلتسينھا، ياکوفليوفھا، خروشچ

 آخرين اين يک واقعيت روشن است که اوکراين اولين کشوری نيست و حتماً .  نقش اروپا در فاجعه اوکراينۀاما در بار

 ۀعنوان زادگاه برده داری و استعمار کھنه و نو، سازنه اروپا ب. نيز نخواھد بود که قربانی سياستھای غرب گرديد

 جنايتکارترين کشور در تمام تاريخ، پرورشگاه فاشيسم، آتش -مريکاا کشورجعلی ۀو محاکم تفتيش عقايد، زايندنھا يگيوت

 عامل و مسبب تمام تيره -»جنگ سرد «-افروز دو جنگ جھانی ويرانگر و پر کشتار و جنگ وحشتناکتر از آن دو

  .بختی ھای نه تنھا اوکراين، بلکه، ھمه بشريت جھان است

 دمکراسی و حقوق ۀاصطالح رنسانس، اروپا چھره و خصائل تاريخی خود را در پشت نقاب عوامفريبانه  بۀوربعد از د

بشر پنھان کرد و عوامان و فريب خوردگان و وازدگان بسياری ھمآوا با رسانه ھای جمعی استعمار در سراسر جھان 

 بيرحمانه ثابت کرد - اين دادگاه عادل- اما تاريخ. »مژدگانی که گربه تائب شد، زاھد و عابد و مسلمانا«: بانگ برآوردند

اروپا نه از برده داری دست برداشته، نه از .  بشر روی نداده استۀنفع عاه بو که در اروپا کمترين تحول مثبت 

 ويرانگرانه و کشتار ميليونی مردم جھان درس استعمارگری و يغمای ثروتھای بشريت جھان؛ نه از جنگھا، مداخالت

استعمارگران و فاشيستھای غرب امروز ھمان .  صھيونيستی اش فاصله-عبرت گرفته و نه از افکار و عقايد فاشيستی
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منتھا امروز متناسب با تعميق . مشغولند» ديروز«می کنند که ديروز می کردند و ھمچنان به تکرار مضحک فجايع 

  . ديگرۀاقتصادی، اجتماعی و ايدئولوژيک ساختاری سرمايه داری به شکل و شيوبحران سياسی، 

دست نئوفاشيستھا اين تکرار مضحک تاريخ بيش از ھمه جالب توجه است ه از ميان رويدادھای پس از اشغال اوکراين ب

اد کردند و باندھای تحت پس از اشغال لھستان استپان باندرای جانی را از زندان آز» ديروز«لمان اکه، اگر نازيھای 

ه رھبری او را در جنگ کبير ميھنی با ارتش ورماخت ھمراه ساختند، امروز ھمان فاشيستھای غربی راھزن ديگری ب

ی زندانی شده بود، از زندان اوکراين بيرون ميليارد يوروئجرم اختالس تقريبا دوازده ه نام يوليا تيماشنکو را که ب

  .آوردند

 ويژه اينه ب.  تمام شده تلقی کنيمۀامروز فاشيسم غرب در اوکراين را يک قضي» پيروزی« گاه البته اين خطاست ھر

که، فراموش نکرده ايم که نيروھای فاشيسم اروپا قبل از اين ھم در سالھای جنگ کبير ميھنی تمام اروپا را پشت سر 

اما، تاريخ گواه است که چگونه . لئون نيز و به پشت دروازه ھای مسکو رسيده بودند و حتی پيشتر از آن ناپ گذاشته

اين ھم درست است که .  خود مجبور به تسليم و برافراشتن پرچم سفيد شدندۀورق برگشت و متجاوزان غرب در خان

ۀ ی بزرگ ھنوز خاليست و آن عبارت است از فقدان يک حزب منسجم بلشويک و عزم و ارادِ«اما«امروز جای يک 

 اشغال ۀدر اينجا الزم به تأکيد است که حادث. ازماندھی مقاومت توده ھا در مقابل اشغالگرانستالينی برای سپوالدين 

دست نئوفاشيستھای غرب، يک بار ديگر علت و دليل واقعی و اصلی ستالين ستيزی پايان ناپذير ارتجاع ه اوکراين ب

  .عينه ثابت کرده  فاشيستی و حتی چپنمايان ھمپيمان آن را ب-امپرياليستی

 ١٣٩٢ حوت - اسفند۴

 


