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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ١١
  

 ! تضادھای امپرياليستی گرھگاهاوکراين، 
  

 ۀ که جھان امروز تحت سيطرحقيقت نھفته در ورای تحوالت و رويدادھای جاری در اوکراين يک بار ديگر اين واقعيت

و تقويت رژيم ھای ضد خلقی در امپرياليست ھا قرار دارد، اين واقعيت که آن ھا با اعمال سياست ھای استثمار گرانه 

 نقاط دنيا تضاد فيمابين خود و خلق ھای سراسر جھان را به طور روز افزون شدت می بخشند و اين واقعيت که ااقص

 گسترش بازار، غارت منابع طبيعی و استثمار نيروی کار ارزان در کشورھای مختلف امپرياليست ھا جھت کسب و

 ۀو اشاع" جنگ با تروريسم"ھر چند تحت عناوين و پوشش ھای عوام فريبانه نظير (دائماً در حال کشمکش و جنگ 

   .  را با برجستگی در مقابل ديد ھمگان قرار داده است،ديگر به سر می برند با يک") دمکراسی"

امروز در اکراين روند فزاينده و غير قابل انکار تشديد تنش ھای امپرياليستی در بين قدرت ھای متنازع جھانخوار بر  

 امپرياليستی، شرايطی در اين ۀھا برای رھائی خود از قيد ھر نوع سلط بستر رشد مبارزات توده ھا و خيزش انقالبی آن

 بين -  ھای تضادھای بين بلوک ھای مختلف امپرياليستی گرھگاه از مھمترين کشور به وجود آورده که اوکراين به يکی

  .است  بدل گشته -  و شرکای غربی اش از يک طرف و روسيه و پشتيبانانش از طرف ديگر امريکا

ھای امپرياليستی در مقابل جھان   يکی از بزرگترين قدرتۀبا فروپاشی شوروی که ھمراه با اقمار خود به مثاب

 قدرت در سطح جھانی چه ۀر موازنيي با استفاده از تغامريکاليستی غرب قرار داشت، امپرياليست ھای اروپا و امپريا

 بازارھای خود و چه به منظور در اختيار گرفتن منابع و ثروت ھا و استفاده از نيروی کار کشورھای جدا ۀبرای توسع

کراين از روسيه و اعالم وبا جدا شدن ا.  سازمان دادند يورش گسترده ای را به آن سرزمين ھا،شده از شوروی سابق

   مردم اين کشور عالوه بر روسيه شاھد تالش امپرياليست ھای ديگر برای نفوذ در شئون١٩٩١در سال " استقالل"

ھای امپرياليستی به منظور تشديد  گرانه بين قدرت از آن زمان به بعد بر بستر رشد تضادھای غارت.  خود شدندۀجامع

 بزرگ قدرت در سطح ئیجاه  چندين جابئیثير چنين تضادھاأاستثمار و غارت نيروی کار و منابع اوکراين و تحت ت

 ھا در قدرت سياسی بود که امپرياليسم ئیجاه طور مثال در جريان ھمين جابه ب.  اين کشور رخ داده استۀت حاکمأھي

که نقش سيا و ساير نھادھای مشابه  (٢٠٠۴سال " نارنجیانقالب "جناح طرفدار خود را در جريان  و شرکايش امريکا

دنبال اين به اصطالح انقالب که در جھت ه ب. بر سر کار آوردند)  مالی آن بر کسی پوشيده نماندۀدر تدارک و تغذي

 اروپا بر جان و مال مردم اوکراين صورت گرفت، سطح زندگی کارگران و ۀ و اتحاديامريکا ۀمحکمتر کردن سيطر

 اقتصادی ۀکشان اوکراين ھر چه بيشتر سقوط کرد و اقتصاد اين کشور به دليل اجرای برنامه ھای ديکته شدزحمت

 توده ھای اوکراين از وخامت ۀدر نتيجه بر بستر نارضايتی فزايند. نھادھای امپرياليستی غرب در بحران غرق شد
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 سرمايه دار ۀ بر بستر آن طرفداران روسيه در طبقکهاوضاع اقتصادی، بحران جديدی در اوضاع سياسی به وجود آمد 

دست بگيرند و در ه دنبال انتخابات پارلمانی دوباره به  زمام اوضاع را ب٢٠٠۶حاکم بر اوکراين موفق شدند در سال  

را به مقام " ويکتور يانوکويچ  "٢٠١٠ر نيروھای طرفدار روسيه در انتخابات رياست جمھوری سال يي اين تغۀادام

  .  ست جمھوری رساندندريا

ی در زندگی مردم اوکراين ر مثبت و اساسيييجائی قدرت منجر به ھيچ تغه رات يا جابييجای ترديد نبود که اين تغ

ھای گذشته توده ھای اوکراين در زير حاکميت جناح ھای مختلف ھيأت  در واقعيت امر نيز در طول ھمه سال. نگردد

رو ه کراين را تأمين می کرد با سقوط ھر چه بيشتر سطح معيشت خود روبونفع در احاکمه که منافع امپرياليست ھای ذي

با تداوم .   اوکراين را درنورديدۀی  ھر چه بيشتر جامعئشدند و شدت يابی بحران اقتصادی و رشد اعتراضات توده 

 اروپا ۀ ، اتحاديامريکا(ن اعتبار مين کنندگاأبار از صندوق بين المللی پول و ت ھای اسارت برنامه ھای مبتنی بر اخذ وام

افزون بحران، فساد و دزدی  ھمراه با تحميل برنامه ھای رياضت اقتصادی به توده ھا، که منجر به رشد روز) و روسيه

 رسيد که در مقطع تحوالت اخير، اقتصاد اوکراين در معرض فروپاشی و ئیجاه  ضد خلقی حاکم گشت کار بۀھای طبق

اخير،  ھای  که ھم اکنون بنابه برخی آمار منتشره روشن شده که در طول سالئیتا جا.  گرفتورشکستگی کامل قرار

 ۶۵ر می باشد که ال ميليارد د١۴٠سسات و دولت ھای امپرياليستی بالغ بر ؤميزان قرض ھای خارجی اوکراين به م

   . پرداخت شوندميليارد آن شامل قرض ھای کوتاه مدتی ست که اقساط آن بايد فوراً 

بار ديگر اعتراضات  بر بستر بحران ياد شده که زندگی مردم اوکراين را ھر چه بيشتر از قبل در منگنه قرار داد يک

را ) نيپايتخت اوکرا(ف  يويژه کیه  حاکم، اوکراين و بۀی با درخواست مطالبات عادالنه و شعارھائی عليه طبقئتوده 

ر در ال و اروپا فرصت داد تا با قرار دادن ميليون ھا دامريکا ھای اين موقعيت بار ديگر به امپرياليست. فرا گرفت

، "مبارزه برای دمکراسی" حاکمه و به راه انداختن تبليغات وسيع زير نام ۀاختيار نيروھای مرتجع طرفدار خود در طبق

سرانجام با .  زنندی دست ئبه بسيج رسوا ترين نيروھای نئو نازيست و فاشيست جھت بھره برداری از اعتراضات توده 

س جمھور ئي، ر"ويکتور يانوکوويچ" اروپا توسط ۀعدم پذيرش امضای قرارداد الحاق اوکراين به پيمان تجاری اتحادي

بار قبلی  وام ھای اسارت ۀکه شرط اصلی آن اخذ وام ھای بيشتر از صندوق بين المللی پول برای پرداخت بھر(وقت 

نيروھای نئو )  رياضت اقتصادی سھمناک برای توده ھای اين کشور بودۀتوسط اوکراين و در مقابل اجرای يک برنام

نازيست و فاشيست با پشتيبانی امپرياليست ھای غرب ضمن استفاده از خشم توده ھا نسبت به حکومت و موج سواری 

ن و کشتار آن ھا، اتيراندازی به معترضايتکارانه و از جمله  جنۀی و دست يازيدن به ھر شيوئبر اعتراضات توده 

ه ب. ه شدي و فرار به روسءمجبور به استعفا" ويکتور يانوکويچ"کراين به وجود آوردند که در بستر آن وشرايطی در ا

فدار الحاق دنبال اين رويداد زمام امور بار ديگر در اختيار آن دسته از جناح ھای بورژوازی حاکم قرار گرفت که طر

در رابطه با چگونگی سقوط .  ھستندامريکا اروپا و ۀبی قيد و شرط اقتصاد اوکراين به برنامه ھای امپرياليستی اتحادي

س جمھور  سابق قابل تأکيد است که پس از سقوط وی و جايگزينی او با نيروھای نئو نازی و ئير" يانوکوويچ"دولت 

کاترين "بين نی ولفي تۀ، در جريان افشای يک مکالم"آرسنی ياتسنيوک"ولت  يعنی دامريکافاشيست طرفدار اروپا و 

 اروپا و نخست وزير استونی راجع به تحوالت اوکراين روشن شد که کشتار ۀول سياست خارجی اتحاديؤمس" اشتون

 جريان بلکه در" يانوکوويچ"روھای طرفدار دولت يف نه توسط ن يیتوده ھای معترض به حکومت در ميدان اصلی ک

وطئه از سوی تک تيراندازان مزدوری رخ داده که درست به ھمين منظور از سوی نئوفاشيست ھا يا به عبارتی تيک 

  !مور ارتکاب به اين جنايت شده بودندأديگر از سوی مقامات فعلی حاکم بر اوکراين م

 خود و به وجود آمدن شرايط برای  اروپا در روی کار آوردن نيروھای طرفدارۀ و اتحاديامريکاموفقيت امپرياليسم 

 به معنی به خطر افتادن منافع قدرت امپرياليستی ديگر يعنی دولت  اروپا و حتی ناتو ، طبيعتاً ۀالحاق اوکراين به اتحادي
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 کريمه توسط نيروھای شبه ۀ قدرت در اوکراين شبه جزيرئیجاه در نتيجه چند روز پس از جاب. روسيه در منطقه بود

عمومی اين منطقه حياتی که محل " رفراندوم"اشغال و با انجام يک ) در واقع ارتش روسيه(ر روسيه نظامی طرفدا

  .  به خاک روسيه ملحق شد،ارتش روسيه است" ناوگان دريای سياه"استقرار 

رت  مجاور دريای سياه توسط اين قدئیل پايگاه ھای درياومه به خاک روسيه و کنتري کرۀاکنون با انضمام شبه جزير

 در مواجھه با اين پيشروی روسيه در منطقه، ء و شرکاامريکاامپرياليستی از يک سو و اقدامات متقابل امپرياليسم 

روسيه سرنگونی . جديد در جريان است" جنگ سرد"شتر اوکراين و  حتی آغاز يک يبۀ صحبت از احتمال خطر تجزي

 ۀ فاشيست تحت الحمايۀو دولت وی توسط دار و دست" وکوويچويکتور يان" خود يعنی باند تبھکار ۀنيروھای تحت الحماي

می نامد و از حق خود برای اشغال کريمه زير عنوان دفاع از منافع " کودتا"و " غير قانونی" را امريکا اروپا و ۀاتحادي

ی ترين  در ھمان حال که از ارتجاعء و شرکاامريکاداد سخن می دھد و از طرف ديگر امپرياليسم " روسی تباران"

 و علنا دفاع می کنند، با عربده کشی در دفاع از  حاکم بر اوکراين يعنی فاشيست ھای جنايتکار رسماً ۀبخش ھای طبق

اين حمالت . می کوشند مداخالت و جنايات خويش عليه مردم اين کشور را در زرورق دمکراسی بپوشانند" دمکراسی"

 امپرياليستی ۀردم آگاه اوکراين به ھيچ يک از طرف ھای اين منازعتبليغاتی و عوام فريبانه اما در افکار عمومی م

ويژه در جريان تحوالت کنونی به خوبی دريافته اند که ه چرا که اين توده ھا ب. ماھيت مترقی و مردمی را نمی دھد

  .مپرياليستی نيستيک از طرفين اين بحران ا  اصلی ھيچۀ دغدغمنافع مردم منطقه و اين که توده ھا چه می خواھند ابداً 

 برجسته ديگری ست که نشان می دھد، در عصر امپرياليسم و در شرايط بحرانی که اين ۀبحران اخير در اوکراين نمون

نظام فرتوت را در بر گرفته است، قدرت ھای امپرياليستی برای پر کردن جيب سرمايه داران زالو صفت نه تنھا از 

ديگر  برای  خودداری نمی کنند بلکه در يک رقابت دائم مرگ و زندگی با يکارتکاب به ھيچ جنايتی عليه توده ھا 

تجديد تقسيم بازارھای جھانی و فرو کردن چنگال ھای خونين شان بر پيکر استثمار شدگان و غارت وحشيانه تر نيروی 

ی دمکراتيک و ضد ئ جنبش ھای توده ۀاز سوی ديگر موج فزايند. کار و منابع طبيعی آن ھا به نفع خويش می باشند

امپرياليستی در اين نظام، انعکاس واکنش کارگران و خلقھای تحت ستمی ست که برای نابودی اين مناسبات ارتجاعی و 

اين . بر قراری يک نظم انسانی با ھر آن چه در توان دارند مشغول نبرد با امپرياليست ھا و وابستگان شان ھستند

  .  ورای تحوالت اخير اوکراين شاھد آن می باشيم  ست که درئیتصوير واقعی آن تضادھا

)  دنياۀھمان طور که راه نجات تمامی کارگران و خلق ھای تحت ستم ھم( مردم اوکراين ئیبدون شک راه نجات و رھا

 به اين يا آن قدرت غارتگر جھانی بلکه يک ء نظام سرمايه داری جھانی، نه اتکاۀاز اين شرايط مرگبار و جھنمی آفريد

الش مستقل و دائمی برای سازمان دادن انقالبی ست که گورکن کليت سيستم امپرياليستی موجود و تمام بلوک ھای ت

ن يينی تنھا از اين طريق خواھند توانست حق تعي کارگر و توده ھای تحت ستم اوکراۀطبق. کوچک و بزرگ آن باشد

  .   متحقق سازد،ستی گشتهياليمال اشکال گوناگون تجاوزات امپريسرنوشت خود را که امروز پا
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