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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ مارچ ٠۶
  

  تجاربی آموختنی ازرويدادھای اوکرائين
  

ر اين اظھار نظرھا، شما با  دطبيعتاً . در مورد اوکرائين نوشته ھای بسياری از منظرھای گوناگون منتشر شده است

. رو می شويد که کالبد شکافی آنھا برای دادن آگاھی به مردم، بسيار ضروری استه واقعيات و اکاذيب فراوان روب

قصد ما اين نيست که سير وقايع را توضيح دھيم، زيرا وضعيت به گونه ای پيش رفته است که بر اين حقيقت ھمه 

 دست راستی ھا را کسب ۀھا در اوکرائين رھبری حرکت ساختگی و سازمان داده شددانسته وقوف کامل است، که نازي

بعد از تسلط آنھا در .  اوکرائين را به سمت استبداد فاشيستی و سرکوبگرانه و خونين پيش می برندۀکرده، و جامع

  . به مشام می رسداوکرائين، بوی چرک و خون، جنگ و تھديد امنيت و صلح جھانی از سوی امپرياليسم مھاجم غرب

کودتای فاشيستی در اوکرائين را نمی شود تنھا با بيان وقوع آن خاتمه يافته و پذيرفته شده تلقی کرد و از زمينه ھای 

بايد نظاره کرد که دراوکرائين چه می گذرد و توضيح اوضاع اوکرائين از ديد مارکسيست . پيدايش آن چشم پوشيد

  .لنينيستھا چگونه است

ورد رويزيونيسم خروشچفی با آغاز اتھام به دوران سوسياليسم به رھبری ستالين بود، اپاشی شوروی که دستپس از فرو

 ممالک سوسياليستی سر ۀ کارگر و بورژوازی سرنگون شده درشوروی، و درھمۀ طبقۀضد کمونيستھا و دشمنان خفت

آنھا کمونيستھای صديق . سوسياليسم بود و ھستيورش به ستالين يورش به . بلند کردند و به سازماندھی خويش پرداختند

بود، " سوسياليستی"را تصفيه کردند و قدرت را به دست يک قشر ممتاز بروکرات، که بورژوازی نوخاسته در ممالک 

 اتحاد جماھير شوروی اشتھای امپرياليسم مھاجم غرب را تحريک کرد تا ھر چقدر می تواند ۀتجزي. واگذار کردند

 ابر قدرت شوروی را به چنگ آورد و مناطق نفوذ خويش را به درون مناطق نفوذ سابق اين ابر قدرت بازارھای سابق

  .اقمار شوروی رويزيونيستی يکی بعد از ديگری به دامان امپرياليستھای مھاجم غرب افتادند. گسترش دھد

 روسيه وعده کرده بود، چنانچه آنھا امپرياليسم مھاجم غرب به روسھا، بعد از فروريختن ديوار برلين و خروج سربازان

ولی با تضعيف روز .  نفوذ پيمان ناتو را به سمت مرزھای روسيه نکشانندۀ شرقی را ترک کنند، ھرگز منطقالمانخاک 

 ننھاده و قع پيمانھای خويش با روسھا، ھمانطور که شرط سياست است، وۀافزون روسھا، آنھا به تعھدات امضاء شد

 وعده، پا به مناطق نفوذ روسيه بگذارند و بازارھای اقتصادی آنھا را به چنگ آورده و قدرت تالش کردند با خلف

 امپرياليستھای ضعيفتر يعنی ستراتيژيک ۀنظامی وی را تضعيف کرده، به مرزھای روسيه نزديک شده و به محاصر

 خاطر زمين ھای حاصلخيزش، مورد  اروپا به حساب می آمد و بهۀاوکرائين ھمواره انبار غل. روسيه و چين بپردازند

 تبليغ المانھيتلر تسخير اوکرائين را کسب فضای حياتی برای . توجه قدرتھای اروپائی و ابرشرکتھای امپرياليستی بود
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تدوين کرده " نبرد من"وی نظريات خويش را در کتاب . می کرد و لزوم تسخير آنجا را به اين بھانه توجيه می نمود

  .است

ھا تالش کردند تحت نام اروپای متحد و تبليغات گوشخراش و پر المانويژه ه ی شوروی، اروپائی ھا و بپس ازفروپاش

بھشت سرمايه  "ۀھزينه، به جلب افکار عمومی در اوکرائين بپردازند و حکومت آنجا را به سمت غرب با نقاشی ماھران

ھا در اين تھاجم تبليغاتِی سياسی و ايدئولوژيک المان. ، جلب نماينداو دامن زدن به تخيالت پوچ و بی محتو" داری

 روسيه را ۀئی ھا نيز برخورار بودند که می خواستند خودشان رھبری نفوذ به شرق اروپا و محاصرامريکاازحمايت 

شان   نفوذ روسھا می گذاردند، ولی نيتۀھا پا به منطقالمانئی ھا در پشت سر امريکا. مستقل از اروپا به کف آورند

  .المانمين سرکردگی اروپای متحد به رھبری أ سرکردگی خودشان بود و نه تمينأت

حکومتھای بر سرکار دراوکرائين تا به امروز، حکومتھای دزد و فاسد و بخشی از مافيای سرمايه داری و اوليگارشی 

رو ه ی و دموکرات روبدر ميان آنھا شما نمی توانيد با يک نيروی انقالب. فاسد اين کشور در قدرت بوده اند و ھستند

 آفاق بود و سرانجام ۀخانم تيموشنکو که در فساد و تبھکاری شھر. شويد که مصالح مردم اوکرائين را مد نظر قرار دھد

نيز به جرم تبھکاری به زندان افتاد، تنھا با زور پول و اعمال نفوذ غرب در اوکرائين بر سر کار آمد و توانست از 

با سوء  در اوکرائين سربلند کرده بود، چند صباحی ستالين يورش به سوسياليسم دوران نيروی ضد کمونيستی که با

برای اين کار وی و مشاوران غربی .  فاسد اوکرائين، بر سر کار بماندۀ حاکمۀی مردم از دست طبقيتاستفاده از نارضا

سخن به ميان " وپای متمدنار" حمايت از وحدت ۀدر پشت پرد" خطر شرق وحشی"اش از تبليغات ضد روسی و طرح 

ھويت " اروپائی، با اين استدالل که گويا در مقابل روسھای ضد اروپائی، قادرند ۀآوردند، و خود را بخشی از خانواد

 تالشی ناموفق کرد در زير نقاب حمايت از المانامپرياليسم . خويش را حفظ کنند، معرفی کردند" تاريخی اروپائی

ارض خانم تيموشنکو به بيماری استخوانی، و صدور گواھينامه ھای جعلی پزشکی از و اشاره به تم" حقوق بشر"

 دريافت خدمات ۀ، به بھانالمانبرلن، اين خانم تبھکار و فاسد را به خاطر خدماتش به امپرياليسم " شارتيه"بيمارستان 

  . ن پروار نمايديدرمانی مناسب، از زندان آزاد ساخته و در برل

ئيد خانم أبه ھمان مفھوم بورژوائی و حتی مورد ت" آزاد" ويکتور يانوکوويچ که در يک انتخاب ۀحکومت سرنگون شد

به " دموکراتيک"ی اکثريت مردم اوکرائين را به صورت أتيموشنکو و در زمان زمامداری ايشان بر سر کار آمد، ر

مردم اوکرائين ديگر از دست . فت مشروعيت قانونی ياھمان مفھوم تيموشنکوئی و بورژوائی آن کسب کرد و رسماً 

مجلس اوکرائين با ھمان . چپاول و فساد دستگاه مافيائی خانم تيموشنکو به تنگ آمده بودند و به يانوکوويچ روی آوردند

ه به کف آورد، که در زمان رياست جمھوری خانم تيموشنکو ب" آزاد"مالکھائی نمايندگی خويش را در يک انتخابات 

و با اين معرفت . بورژوائی پا گرفتند" دموکراتيک"مام ارگانھای دولتی اوکرائين بر ھمان اساس ت. دست آورده بود

آقای ويتالی کليچکو قھرمان . کسی نمی تواند مدعی شود که حکومت فاسد ويکتور يانوکوويچ حکومتی غير قانونی بود

ھا و در الماناء آنھم به زور ھزينه ھای گزاف  در صد آر١٣ بود، تنھا با المان امپرياليست ۀبوکس سابق که دست پرورد

  . به مجلس اوکرائين راه يافت" دموکراتيک"ھمان انتخابات 

امپرياليسم غرب که در پی استقرار سياست نئوليبراليسم اقتصادی خانمان برانداز و خريد اوکرائين و چپاول آن توسط 

، حذف گمرکات و گشودن ستراتيژيکؤسسات ابر شرکتھای امپرياليستی بود و ھست، در پی خصوصی سازی م

دروازه ھای شھر بر روی سرمايه گذاران غربی، اخذ وامھای کالن از بانک جھانی و صندوق بين المللی پول برای به 

زير سلطه کشيدن اوکرائين، لغو قوانينی که مانع فروش زمين به خارجيان می شد، مسلط کردن قوانين سازمان تجارت 

 پيوستن به اتحاديه ۀتوافقنام "یآنھا می خواستند که اوکرائين با امضا. آزاد تجاری به اوکرائين برآمدند ۀجھانی و منطق

 آنھا اسير شود و نتواند از زير بار اين اسارت آنھا فرار کند و خود را به روسيه که از نظر تاريخی به ۀ، در پنج"اروپا
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ی شد که تمام صنايع اوکرائين به ويژه در شرق اين کشور اين سياست موجب م. آنھا نزديکتر است متکی گرداند

نظام برده داری . مضمحل شود و سرنوشت اقتصادی اوکرائين در دست ابرشرکتھای امپرياليستی غرب قرار گيرد

از . مدرن با به زنجير کشيدن مردم اوکرائين و گسترش فقر و فالکت به عنوان پيش شرط بھره دھی بھتر، برقرار گردد

ين بر ئ نظامی و سياسی اخراج گام به گام ناوگان دريای سياه روسيه از بندر سواستوپل و تغيير قانون اساسی اوکرانظر

آنھا می خواستند متن پيشنويس قرارداد .  اروپا، در دستور کار قرار گرفتۀاساس تمايل به غرب و پيوستن آنھا به اتحادي

عنوان تھديد منافع ملی کشور ه ين آن را بئروپا را، که رئيس جمھور اوکرا اۀين و اتحاديئ آزاد تجاری بين اوکراۀمنطق

کار جاسوسان، نازی ھا و عوامل دست راستی به عنوان عوامل  برای اين. ارزيابی کرد به اوکرائين تحميل کنند

التيک تحت نظر تحريک به شورشھای خيابانی، تخريب، ايجاد تزلزل و تشويش و مبتکراِن بی ثباتی، که در کشورھای ب

کی "در مرکز شھر " مآيدان"به ميدان " انقالب مخملی"ئی ھا آموزش ديده بودند، برای انجام امريکااروپائی ھا و 

، بدون مجوز قانونی، با ھمه امکانات تدارکاتی برای ماه ھای آينده و پوشش تبليغاتی عوامفريبانه و سرتاپا دروغ، "يف

به روز و به صورت تحريک آميز، و با حمايت نمايندگان امپرياليستھا و شرکت خواستھای آنھا روز . اعزام شدند

، با توجه به بی کفايتی و بزدلی ويکتور يانوکوويچ رئيس "کی يف" آنھا در نمايشاِت اعتراضِی عمالشان در ۀگستاخان

 که آراء آنھا را تغيير دھند، که آنھا با فشار به نمايندگان منتخب مجلس، تالش کردند. جمھور اوکرائين، ارتقاء می يافت

حاضر نشدند، تصميمات مجلس را به رسميت بشناسند و به آن گردن " دموکراتھا"رو نشدند، ولی ھمين ه با موفقيت روب

 اروپا منصرف گردند، آنھا برای تشديد بی ثباتی و ايجاد فقدان امنيت و ايجاد رعب ۀنھند و از پيوستن اجباری به اتحادي

ليس پرداختند و واختمانھای دولتی را غير قانونی اشغال کردند و آتش زدند و به جنگ و تيراندازی با پو وحشت، س

 آن افسانه ھای بورژوائی در مورد ۀباره ھم يکه ب. مردم را تحريک و تحريص به کسب قدرت سياسی نمودند

ھمين که با منافع ... و" آزادی"، "کراسیدمو"، "احترام به حقوق اکثريت"، "دولت متکی بر قانون"، "انتخابات آزاد"

 اين اعمال خشونتبار و خودکامه واقعاً . سياسی طبقاتی آنھا در تناقض قرار گرفت، به حرف مفت و ياوه گوئی بدل گرديد

ه ھائی دارد که افسانه اش را امپرياليستھا تبليغ می کنند؟ آيا نبايد برای اين ھم" دموکراسی"چه قرابتی با ترويج اصول 

  رياکاری عرق شرم را از جبين زدود؟

، آقای جان کری و آقای اشتاين ماير زير المان و امريکا ۀاين وحوش نازی، که دو وزير امور خارج"  مدنیِ ۀجامع"

 ۀکودتا گران نازی با ياری وزرای امور خارج. بغلشان را گرفته اند، به مظھر توحش و خشونت ھمه جانبه بدل شد

 اروپا به دخالت آشکار در امور داخلی يک کشور مستقل برخاسته ۀھستان و ساير سياستمداران برجست، فرانسه و لالمان

و حق حاکميت ملی اين کشور را به زير پا گذارده و تالش کردند از خارج با فشار و از درون با تسليح نازی ھا و 

ھمين سياستمداران حاضر نيستند در کشور ولی . فاشيستھا قدرت سياسی را از طريق يک کودتای نظامی به کف آورند

آنھا حتی حاضر نشدند به تقبيح اشغال . خودشان يک نمايش اعتراضی بدون مجوز وحتی مسالمت آميز را تحمل کنند

 رسانه ھای گروھی آنھا در روز روشن، شب را روز و .ليس بپردازندو مسلحانه به دسته ھای پۀادارات دولتی و حمل

  .روز را شب جلوه می دادند و اين توھين به خرد جمعی جوامع غربی بود

اروپائی، کافی بود تا " برجسته"، در ممالک ھمين سياستمداران "کی يف"بی ترديد يکی از ھمين اعمال کودتاگران در 

جائی که پای کسب قدرت سياسی در ميان باشد، تنھا زبان گلوله قابل فھم . بدھند و با گلوله آنھا پاسخ معترضان را قانوناً 

  .  تکرار می شدمجدداً ... ، سوريه وارويدادھای عراق، کوزوو، يوگسالوی، ليبي. است

اين تجارب از طرفی . حق ملتھا در حق تعيين سرنوشت خويش، اگر به نفع امپرياليستھا نباشد، به خون کشيده می شود

ان می دھد که حق تعيين سرنوشت ملل، چنانچه رنگ ضد امپرياليستی نداشته باشد، حرف مفت بوده و در بھترين نش

حالت مانند کردستان عراق پايگاه ضد انقالب منطقه و اسرائيل دوم می شود و از طرف ديگر حقوق دموکراتيک تنھا 
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بل تفسير و تفھيم بوده و حقوق ناب و غير طبقاتی  طبقاتی و کسب قدرت و حفظ قدرت سياسی قاۀدر رابطه با مبارز

به علت ماھيت طبقاتی و يا " دموکرات چپ "ۀآنچه را که مشتی فريب خورد. وجود خارجی نداشته و نخواھد داشت

 طبقاتی دو دستی تقديم می کنند، تا بينائی سياسی ۀمعرفتی نمی توانستند بفھمند، امپرياليستھا به آنھا در سينی مبارز

  . يش را باز يابندخو

 پنھان ۀبه رژيمھای خشن نبايد اجاز: "برای ھمين گمراھان بود که بيان کرد" گاک" آقای المانتوگوئی رئيس جمھور 

، خانم اورزال فون ِدر المانھمين عقيده را وزير دفاع ". شدن در پشت اصول حق حاکميت ملی و عدم مداخله داده شود

والنه در ھر مناقشه ای می باشد که ضروری تشخيص ؤ مسۀ عبارت از مداخلالمانانی موضع جھ"که  الينر با بيان اين

برای امپرياليستھا حرف مفتی بيش " حق حاکميت ملی و تماميت ارضی"به سخن ديگر . ، تکرار و کامل کرد"دھد

يت می کنند که در تقسيم در دنيائی که مناطق نفوذ امپرياليستھا تقسيم شده است، آنھا تنھا از حق حاکميتی حما. نيست

  .مين کندأ آنھا را تستراتيژيکمجدد جھان منافع 

بعد از احساس قدرت به تخريب تنديسھای لنين و قبر سرباز گمنام در جنگ ميھنی ضد " دموکرات"کودتا گران 

ھنی را به زير  رھبر جنگ بزرگ ميستاليندنبال آن بودند که تنديسھای ه آنھا ب.  پرداختندستالينفاشيستی به رھبری 

 برای تسھيل کار بکشند، ولی ھر چه گشتند مجسمه ای از وی نيافتند، زيرا اين رويزيونيستھا بودند که آنھا را قبالً 

اين . دست نازی ھا بر باد رفته ھر آنچه از گزند خيانت رويزيونيستھا در امان مانده بود، ب. فاشيستھا پائين کشيده بودند

 را به زير کشيدند و با خروشچِف دلقک در ھمفکری با امپرياليستھا و ستالينتنديس بزرگ رويزيونيستھا بودند که 

 شوروی بود ۀ سنت شکنی بورژوازی مافيائی نوخاستۀپائين کشيدن تنديس لنين ادام. تروتسکيستھا ھم آوائی می کردند

 و ستالينوکرائين که در تھمت زدن به نازی ھا به دفاتر حزب رويزيونيست ا. که حاال نتايج خويش را به بار می آورد

سالمت آميز و م ھمزيستی ۀحزبی که با روحي. مبارزه با سوسياليسم به دنباله رو خروشچف بدل شده بود، حمله کردند

 اعتماد بيکران به دشمن طبقاتی و کوربينی طبقاتی ۀ طبقاتی و با روحيۀگذار مسالمت آميز خروشچفی و نفی مبارز

 زدائی خروشچف و ھمپالکی ستالينکسی که در .  ضد فاشيستھا را نداشته ھرگز آمادگی مبارزه بتربيت شده بود و

باره خود را خلع سالح و بی اراده در  يکه  طبقاتی کرده بود، بۀھايش شرکت داشت و آشتی طبقاتی را جايگزين مبارز

 کمپيوترھای آنھا دست يافتند، نام اعضاء و نازی ھا به دفاتر و. مقابل تھاجم نازی ھا ديد و بدون مقاومت سرکوب شد

عنقريب ترورھای پنھان و آشکار در . دست آوردند تا دمار از روزگار آنھا بدر آورنده مشترکان نشريات آنھا را ب

. حزبی که به دشمن طبقاتی اعتماد می کرد، حال قربانی قھر و خشونت دشمن طبقاتی می شد. اوکرائين آغاز می شود

دستور دولت جديِد ھنوز بر سرکار نيامده، ه ب) توفان-بخوانيد حزب رويزيونيست اوکرائين( اوکرائينحزب کمونست

 ۀدموکراتھای امپرياليستی که از آزادی انتخابات و آزادی بيان و آزادی احزاب دم می زدند، در اين تجرب. ممنوع شد

ی و دموکراسی، ھمواره طبقاتی بوده است و خواھد  نشان دادند و ثابت کردند که درک از آزادزنده و تاريخی مجدداً 

 دست امپرياليستھا و عمال آنھا برای خلع سالح روحی ۀ آزادی ھای بی قيد و شرط، ساخته و پرداختۀافسان. بود

چپ ھای  "یتجارب اوکرائين برای افشا. شدت مبارزه نموده زحمتکشان و عامل اسارت ذھنی آنھاست و بايد با آن ب

 طبقاتی به نفی ۀکسانی که به جای تبليغ مبارز. و سوسيال دموکراتھای ايرانی بسيار آموزنده خواھد بود، "دموکرات

 طبقاتی، به آرايش امپرياليسم و صھيونيسم می پردازند و به انکار ديکتاتوری پرولتاريا مشغولند، ھمان ۀطبقات و مبارز

  .  به آسياب امپرياليستھا خواھند ريختکسانی ھستند که در آينده با شرکت در انقالب مخملی، آب

نازی ھا با نيروی مسلح اين . يکی ديگر از شگرد نازی ھا اسارت نمايندگان مخالف در مجلس و گروگان گيری آنھا بود

ی از آنھا استفاده می شد، ضبط کردند و با کارِت أنمايندگان را حبس کردند و کارت نمايندگی آنھا را که برای اخذ ر

، برای احراز اکثريت ريختند و حکومت جديد نازی ھا و "دموکراتيک"تبر آنھا، به صندوق ھای آراء، آراء ِی معأر
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. در مجلس اشغالی توسط اوباش مسلح، بر سرکار آورند" اکثريت"ی أدست راستی ھا را در اوکرائين بر اساس ر

 مشترکی که با روسيه و دولت ويکتور ۀافقنام، فرانسه و لھستان در توالمانامپرياليستھا به سخنگوئی وزرای خارجه 

يانوکوويچ بستند، تعھد کردند که يک دولت انتقالی بر سر کار آورند و پس از آن آقای ويکتور يانوکوويچ از مسند کار 

 ھنوز مرکب اين توافقنامه خشک نشده بود که نمايندگان امپرياليستھا حس کردند که. به نفع دولت جديد کناره گيری کند

اين بود که فرمان حمله را برای کسب قدرت سياسی . يانوکوويچ از توسل به اسلحه برای برقراری نظم ھراس دارد

که يانوکوويچ مجبور به فرار شد، تا جان خود را نجات  انحصاری و بدون انتخاب دولت گذار صادر کردند، به طوری

تنھا . کسی که زور نداشته باشد بازنده است. ته می شوداين تجربه نشان می دھد که تصميمات بر اساس زور گرف. دھد

که اين توازن برھم بخورد ھيچ توافقی  به مجرد اين.  توافقات امپرياليستی باشدی ممکن است مبنای بقاءتوازن قوا

ا آموزش از ماھيت حق تعيين سرنوشت ملتھ.  اوکرائين محموله ای از آموزشھاستۀتجرب. اعتبار و بقاء نخواھد داشت

از نظر امپرياليستھا در دوران کنونی، بی اعتباری حق حاکميت ملی و تجاوز به کشورھا و دخالت بی شرمانه در امور 

داخلی آنھا، آموزش در مورد مفھوم دروغين آزادی ھای بی قيد و شرط و غير طبقاتی و حمايت رياکارانه از حقوق 

ات مخملی و تدارک امپرياليستھا از سالھا قبل برای چنين دموکراتيک و حقوق بشر، آموزش در مورد ماھيت انقالب

مواردی، آموزش از نقش رويزيونيستھا در ھمدستی با امپرياليستھا و صدمات جبران ناپذيری که آنھا به جنبش 

 در شوروی که ضامنی برای صلح جھان و ستالينکمونيستی جھانی زدند، آموزش از دوران پرافتخار رھبری رفيق 

 ياران انقالب مخملی در ايران را باز می ۀ اوکرائين که ھنوز به پايان نرسيده است، دست ھمۀتجرب. ريت بودآسايش بش

ری ک تربيت کنند و لشامريکا و المانلند، فرانسه، اکند که امپرياليستھا سالھاست درصدند آنھا را در انگلستان، دوبی، ھ

اتر و سينما، ئان، فعاالن تواب سياسی سابق، کارگردانان تاز خبرنگاران، کاوشگران، نويسندگان، نظريه پرداز

 مشکوک غير دولتی و جريانھای مشکوک فمينيستی در عرصه ھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی از آنھا یسازمانھا

ساخته و ھر روز و ھر شب در رسانه ھای گروھی فارسی زبان امپرياليستی به تجليل از آنھا پرداخته و از آنھا 

 اوکرائين نشان می دھد که چگونه می شود مشتی تجزيه طلب ناسيونال شونيست را با ۀتجرب. ت سازی نمايندشخصي

اين تجربه نشان . مين شودأ امپرياليستھا تستراتيژيکنفرت ضد فارس مسلح کرد و به نسل کشی ترغيب نمود تا منافع 

 ضد صھيونيستی در آن نباشد آلت دست امپرياليستی ه ای از خواست ضد امپرياليستی وانکه نش می دھد که مبارزه ای

 دموکراتيک بايد با ۀاين است که مبارز. است و به خشونت و خونريزی در خدمت منافع امپرياليستی بدل می شود

  . ضد  امپرياليستی و ضد صھيونيستی عجين باشد تا دست خودفروختگان به بيگانگان باز گرددۀمبارز

نزاع " ديدن و با يک مھِر ساده نگرانه امريکارا تنھا در متن اختالفات روسيه و اروپا و  بررسی اوضاع اوکرائين 

حق حاکميت در اينجا .  امپرياليستھا رھا ساختن، کافی نيستیگريبان خويش را از تحليل و افشا" امپرياليستی

 ۀبايد به اين جنب. ه گام می گذارند و امپرياليستھای غرب با آگاھی در اين راکشورھاست که به زير پا گذارده می شود

تکرار ...  و سوريه و کوزوو وا اين پديده است که در ليبيۀاين خطرناکترين جنب. را افشاء نمود له تکيه کرد و آنأمس

که سياست اعمال نفوذی که امپرياليستھای   ديگر نيز اشاره کرد و آن اينۀالبته در خاتمه بايد به يک نکت. شده است

 به بحران دچار امريکا برای تسخير اوکرائين در پيش گرفته بودند در رقابت با امپرياليسم المانبه سرکردگی اروپائی 

ھا را المان توانسته اند از راه نرسيده، ُمھر خود را بر اين تحوالت بکوبند و تمام رشته ھای ئيھا ظاھراً امريکا. شده است

به کناری رانده شده و به صورت دلقک مسخره ای ناظر ھمدستی  المان ۀويتالی کليچکو دست پرورد. پنبه کنند

يرند، زيرا می تواند اين ذ اوکرائين را بپۀھا حاضر نيستند خطر تجزيالمان. ئی ھا با حزب نازی اوکرائين استامريکا

کار اوکرائين .  باشدھا در آينده و در رابطه با روسيه داشتهالمانويژه ه  اروپا و بۀتجزيه، عواقب بسيار بدی برای اتحادي

  . دارد به بن بست می رسد
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 متشکل کمونيستی در ۀ کارگر، بدون مبارزۀبزرگترين درس تاريخ از اين تجربه اين است، که بدون رھبری حزب طبق

 ۀتجرب. تشکل واحد و بسيج توده ھای مردم، امکان ندارد بتوان بر دسيسه ھای امپرياليسم و دشمن طبقاتی فائق آمد

که از سنتھای انقالبی دوران ) مارکسيستی لنينيستی(ن نشان می دھد که ضرورت احياء يک حزب کمونيستیاوکرائي

 پيروزمند خود قرار دھد، وجود دارد و ۀرا سرمشق رژ  در جنبش کمونيستی، الھام بگيرد و آنستالينرھبری رفيق 

 ھمه عوامل اليستھا و ارتجاع سياه، که سنتاً پيروزی بر نازی ھا و دست راستی ھا، پيروزی بر امپري. احساس می شود

 کارگر که ستاد فرماندھی ۀيدک می کشند، بدون رھبری حزب طبقه  افکار عقب مانده را بۀو ابزار  قدرت و تتم

  . نيروھای انقالبی است، ممکن نيست
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