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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ اپريل ١۶

  
  دخالت امپرياليستھای غرب در امور داخلی اوکراين

   عامل بی ثباتی در اروپاست
  

  .ربه اندوزی بسيار با ارزش خواھد بودرويدادھای اوکراين ھنوز داغ است و برای تج

خو   اظھار نظر، برای فرار ازموضعگيری مارکسيستی لنينيستی در ميان اپوزيسيون ايران که به سبک ژورناليستیِ 

.  است، رويدادھای اوکراين ھمان بازگوئی تبليغاتی است که به ويژه ماشين عظيم تبليغاتی غرب راه انداخته استگرفته

يک کمی چاشنی که سخنگويان اين اپوزيسيون از کدام گوشه بيايند،  وابسته به اين ،"علمی" نظرات در اين اظھار

آميخته " تاريخی"اروپائی و سرانجام اظھار فضل -امريکا" حقوق بشر"با ترشی ضد روسی و نيز " مارکسيسم ناب"

 قدرت، نظير زندانی تبھکاِر فراری، خانم برای اپوزيسيون دست راستی ايران، نمايندگان مافيای در خارج از. شده است

و دارو دسته ھای بزن ) klitschko vitali(ھا آقای ويتالی کليچکوالمانمور أ، م)Julija Timoschenk(يوليا تيموشنکو

ه ب. ين ھستندن ناراضی از فساد اليگارشی اوکرا، نمايندگان دموکراسی و مباشران آزادی و صدای اپوزيسيوبھادر نازی

فاسد و مستبد بوده و خانم مستبد و تبھکاری نظير تيموشنکو ) Wiktor Janukowitsch(زعم آنھا والديمير يانوکوويچ

غرب غارتگر برای انداختن يوغ اسارت بانک جھانی اين تصويری است که . دموکرات و پرچمدار مبارزه با فساد است

  .  ترسيم می کند،و صندوق بين المللی پول به گردن مردم اوکراين

موضعگيريھای علنی دو طرف دعوا و باقی ماندن بازگوئی تنھا بيان رويدادھا و در واقع  ،سبک ژورناليستی نگارش

ا نمی روند و رھنمودی ھم برای جنبش کمونيستی و در اين سبک به عمق رويدادھ. در سطح برای پخش خبر است

 به اصل مھم نه سيخ ،نوشته می شود" بی طرفی"در اين سبک ژورناليستی که موذيانه با . نيروھای مترقی ندارند

  .تحليگران مورد ترديد قرار نگيرد و بازارشان گرم باشد" واقعبينی" تا بسوزد و نه کباب توجه کافی مبذول می شود

 در اوکراين منافع امريکاکه اروپا و  می خواھد به دوران اقتدار قبلی خويش برگردد و يا اينامپرياليستی  روسيه که اين

عربستان سعودی و . ايران ھم در اين ميان منافع دارد.  مکررات استۀ، تکرار خسته کنندنيست" غيب گوئی"دارند، 

  . پر کرد،که چيزی نگفت برای آنبی محتوی،  یوئی ھايک مقاله را می شود با اين پرگ. دنقطر ھم منافع دار

آيا آقای کليچکو و خانم رو بوده ايم؟ ه ين با يک جنبش مردمی روباوکراکشور آيا ما در پرسش نخست اين است که 

آيا اين تبليغات امپرياليستھای تيموشنکو و نازی ھای شريک در قدرت مبارزان ضد فساد و ضد اليگارشی ھستند؟ 

  ت دارد؟  قحقيز تصويری که داده می شود، اغربی 

  . نظر حزب ما ھرگز چنين نيسته ب
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پس از فروپاشی شوروی و تالشی اين کشور و پراکنده شدن اقمار وی، امپرياليستھای غربی کوسه وار برای بلعيدن 

اوليه و ثروتھای اين نيروی کار ارزان دست يافته، بازارھای فروش و مواد به خون مردم اين ممالک ھجوم آوردند تا 

 مناطق نفوذ اقتصادی ۀ دامنۀ توسعۀممالک را به چنگ آورده و اين سرزمين ھا را به سکوی پرشی برای رقابت و ادام

زخم خورده و تھديد ۀ و نظامی و سياسی و فرھنگی خويش به سمت شرق و دستيابی به تمام سرزمين بزرگ روسي

رياکاری " دموکراسی و آزادی و مبارزه با فساد"ارمغان .  آتيه تبديل کنند رقيبشان چين امپرياليستی، درستراتيژيک

کسانی که فريب اين تبليغات را می خورند، نه فقط ساده لوحان سياسی . امپرياليستی و از دروغھای روشن آنھاست

 ۀی سياسی جامعھستند که ايجاد طبقات غارتگر جديد را به حساب دموکراسی و آزادی می گذارند، بلکه برای رھبر

  . ايران نيز خطرناک اند

 خود درآوردند، ممالک بالتيک را به پايگاه ۀامپرياليستھای غرب، گرجستان را بلعيدند، آذربايجان را به زير سلط

 ۀمبارز.  را در بخشی از آنھا بر سر کار آوردندامريکانظامی و تبليغاتی غرب بدل کردند و حتی نازی ھای فراری به 

.  مخوفی بر اين ممالک سايه افکنده استۀ مبارزه با کمونيسم، چون سايۀز ضد روسی آنھا در قالب موذيانتحريک آمي

آنھا روسيه رويزيونيستی را مساوی شوروی سوسياليستی دوران کبير لنين و ستالين قرار دادند تا خشک و تر را با ھم 

 امکانات رفاھی را نيز با نام نئوليبراليسم ۀی يافتند که تتمدر حقيقت اين ممالک نيمه مستعمره، اربابان جديد. بسوزانند

 شوروی، به مافيای کراواتی نوين بدل شد و استبداد ۀ اين ممالک مافيای قديم بورژوازی نوخاستۀدر ھم. از آنھا گرفتند

 بر سر دموکرات وقت يک رژيم ھيچبرای نمونه، در اوکراين . بروکراتيک گذشته با رنگ و جالی جديد ادامه پيدا کرد

کدام  ليس است و چه آقای والديمير يانوکوويچ، ھيچوچه رژيم خانم يوليا تيموشنکو که تبھکاری تحت پيگرد پ. کار نبود

را با ياری تدارکاتی و عظيم مالی امپرياليستھای " مايدان"آن رجاله ھائی که تجمع ميدان . انقالبی و دموکرات نبودند

ين نبودند که گويا ۀ مردم اوکرادوربينھای تبليغاتی غرب بزرگنمائی می شدند، نمايندغرب رھبری می کردند و با 

يِن بعد از کودتای اخير توسط نازی ھا، مگر در اوکرا. مخالف حکومت استبدادی و استقرار حکومت دموکراتيک ھستند

 رجاله ھا که می خواستند از ئيد قرار بگيرد؟ اينأحکومت ملی و دموکراتيک بر سر کار آمده است که بايد مورد ت

 استفاده کنند، پس از دست اندازی به اھرمھای قدرت، ماھيت فاشيستی و ضد بشری خويش اوکرايننارضائی مردم در 

اين عده حتی نمی توانند نمايندگان واقعی ناراضيان صميمی . را به بھترين وجھی در ھمين مدت کوتاه نشان داده اند

  .باشند

ئی، يک بار بازنده شده بود، در يک امريکا انقالب مخملی ۀه در رقابت با خانم تيموشنکو، نمايندآقای يانوکوويچ ک

انتخابات دموکراتيک به ھمان مفھوم تيموشنکوئی آن، در زمانی که ھنوز خانم يوليا تيموشنکو بر سر کار بود و اين 

آقای يانوکوويچ خوب يا بد، دموکرات يا . ب شد انتخااوکراين مردم یانتخابات را برگزار کرده بود، با اکثريت آرا

کسانی که در ميدان .  منتخب اکثريت مردم اوکراين بود و ھستۀمستبد، مافيا يا حاتم طائی، به اشتباه و يا بدرستی، نمايند

فع تجمع کرده بودند، نمايندگان دموکراسی و مبارزان ضد مفاسد اجتماعی، ھوادارن آزادی بيان و قلم، ر" مايدان"

مين حقوق بشر نبودند و نيستند، زيرا به عنوان اقليتی مستبد و بازنده ای ِجر زن در انتخابات، حاضر أسانسور و ت

 را که منتخب مردم اوکراين است، اوکراين گردن بنھند، تصميمات پارلمان اوکراينی اکثريت مردم أنيستند به ر

ات دموکراتيک از دست داده اند، با زور تبليغاتی و مالی بپذيرند، آنھا می خواستند آنچه را که در يک انتخاب

امپرياليستھای غرب به کف آورند وگرنه چه معنا دارد که عده ای با ھمه امکانات مالی و غذائی و داروئی و پوشاکی و 

وب و بی ندازند و آشراه بيبھداشتی، آنھم بدون مجوز قانونی، در طی ماھھا، نمايشات اعتراضی خودسرانه و طوالنی 

ثباتی ايجاد کنند و ساختمانھای دولتی را اشغال نموده و حتی در موقعی که دولت آقای يانوکوويچ خواستھای آنھا را می 

را تا حد کسب قدرت  پذيرد، خيابانھا را ترک نکنند و به خانه ھای خود نروند و خواستھای جديد مطرح کنند و آن
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دتا و تھديد و ارعاب، پيروزی دموکراسی جا بزنند؟ و گرنه چه معنا دارد که سياسی ارتقاء دھند و نامش را به جای کو

آنھا تک تيرانداز بسيج کنند و برای ايجاد بلوا و آشوب و تزلزل عمومی، مردم عادی را بکشند، تا آنچه را که در اثر 

رويدادھای . ست آورندده تحريکات بدون خونريزی کسب نکرده اند، با جاری ساختن خون و تحريک اعصاب عمومی ب

 خويش استفاده ستراتيژيک برای منافع اوکرايناوکراين پيروزی مردم اوکراين نبود، کودتای امپرياليسم غرب بود تا از 

  . اروپاستۀاوکراين انبار غل. کند

ت در  ميليارد متر مکعب گاز از اليه ھای عميق سنگِی نف٢٠ ابر شرکتھای شل و شورون می خواھند برای استخراج 

 ۀ، در آنجا فعال شوند تا گاز اروپا را با نابودی محيط زيست در اوکراين، با شيواوکراينزيِر زمينھاِی مزروعی 

امپرياليستھای .  در اين عرصه سرمايه گذاری کرده انددالر ميليون ٣۵٠مين کنند و تا به امروز أئی تامريکااستخراج 

 بقاء و حفظ اقتصاد خويش وامدار بانک ۀمين ادامأمکند، تا آنھا برای تغرب می خواھند شيره جان مردم اوکراين را ب

جھانی و صندوق بين المللی پول گردند و به سازمان تجارت جھانی پيوسته و سياست اقتصادی نئوليبرالی را که در 

 است، ادعا می کند که دولت نازی ھا که با يک کودتا بر سر کار آمده.  پياده کننداوکراين در ،جھان فاجعه آفريده است

  . در طی دو سال آينده برای نجات اقتصاد نياز دارددالر ميليارد ٣۵کشور ما ورشکسته است و به 

 اوکراين حاکم می شود تا دولت جديد ھمانطور که اعالم کرده است، تمام ۀ ايجاد ھراس و ترِس از مرگ بر جامع

ولی اين خواستھا به معنای افزايش قيمت . اقتصاد برآورده سازد نجات ۀخواستھای صندوق بين المللی پول را به بھان

 خدمات دولتی، افزايش بھای برق، کاالھا، پائين نگھداشتن سطح دستمزد کارگران، حذف خدمات رايگان و يا اساساً 

  .می باشد تا برای سرمايه گذاری ھای خارجی بازار اوکراين به بازای سود آور بدل شود... گاز، آب و

 چ ماه مار٢٨ کمک مالی کند، در اوکراينوق بين المللی پول که تا ديروز حاضر نبود به دولت قانونی وقت  صند

 وام به حکومت فاشيستی دالر ميليارد ١٨ اعالم کرد که حاضر است برای ممانعت از ورشکستگی اوکراين ٢٠١۴

اين وام البته چيزی جز وام اسارت آور . دازد بپر،کودتا که نه دموکرات است و نه منتخب مردم و نه مداقع حقوق بشر

 اروپا به دولت يانوکوويچ، که زير بار آن نرفت، برای ۀفشار اروپا برای امضای قرار داد ھمکاری با اتحادي. نيست

 اين قرارداد استعماری را برای حکومت جديد دست راستی فوراً . تحقق سياست اقتصادی نئو ليبرالی در اوکراين بود

ھمين کار را دولت .  جا زداوکراينرا خواست مردم  وکراين امضاء کرد و نمی شود با زور دروغ و تبليغات آنفروش ا

  .روحانی با مردم ايران می کند

 گمرکی روسيه بپيوندد که از جمله روسيه سفيد، ارمنستان، ۀ دولت منتخب يانوکوويچ ترجيح می داد که به اتحادي

ی است که اين امر نيز منجر به افزايش نفوذ روسيه و ھدايت سياستھای اوکراين شده و طبيع. قزاقستان عضو آن ھستند

 صنايع سنگين ۀولی پيوستن به قرارداد ھمکاری با اتحاديه اروپا يعنی نابودی ھم. را تھديد خواھد کرد استقالل آن

 آشکار در امور داخلی اوکراين، يعنی پيشروی ناتو تا مرز ۀيعنی مداخل.  که در شرق اين کشور مستقر استاوکراين

 سياست نقض حاکميت کشورھا در سراسر ۀروسيه، يعنی تقويت نازيسم در اروپا، يعنی افزايش خطر جنگ و ادام

  .جھان، يعنی يوگسالويزه کردن جھان

گرد آمده بودند، " مايدان"ين در  مقررات و قوانين اوکراۀ با نقض ھماوکرايندر زمانی که آشوبگران به نام مردم 

کنراد " بنياد استعماری ۀدرھا قھرمان سنگين وزن و سبک مغز بکس جھان، آقای ويتالی کليچکو را که دست پروالمان

 ۀاکنون نامی ھم از اين دست نشاند!!  اوکراين شود؟؟ۀ تا نخست وزير دست نشاندنداست، مورد حمايت قرار داد" آدنائر

  :انسان بی اختيار ياد اين شعر می افتد. خصيت، بی اھميت و بی سواد مطرح نيستسنگين وزن، بی ش

  .که ناکس، کس نمی گردد به اين باال نشستنھا        مـستــوار دانـــر ديـــار ســــدن خـــيــاز روئ
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شده و سخنرانی ھای ظاھر " مايدان" آشکار پرداخته و مقامات رسمی شان در ۀ به مداخلاوکراينآنھا در امور داخلی 

 و يا جای ديگر المان مشابه آن، در کشور ۀتحريک آميز می کردند که حتی خودشان حاضر نيستند به بروز يک نمون

 راھی ٢٠١٣مبر سال  دس۵ در المان ۀوزير امور خارج) Westerwelle(آقای وستر وله.  تکرار دھندۀدر اروپا، اجاز

 در اوکراين، از فرودگاه عازم المان، در ھمراھی با عوامل اوکراينت رسمی  شد و قبل از مالقات با مقامااوکراين

  :گرديد و در آنجا اعالم کرد" مايدان"ميدان 

  :وی بعد از آن سنگ تمام گذارد و اضافه نمود. " اروپا خوش آمد می گوئيمۀما به حضور اوکراين در اتحادي" 

 برگزاری انتخابات آزاد و ظاھراً . "رزشھای اروپائی ھستيم جانب ھيچ حزبی نيستيم ما جانب ااوکراينما در " 

 نسبت به اين دخالت آشکار در روسھا طبيعتاً . انتخاب دموکراتيک آقای يانوکوويچ يک ارزش اروپائی محسوب نمی شد

 که جھت آشکار ضد روسی داشت، برآشفته شده و اعتراض کردند و آقای وستروله برای محکم اوکراينامور داخلی 

  :اری در پاسخ به اعتراض روسھا اعالم کردک

ی ھا صحبت می کنيم، دخالت در امور داخلی نيست، بلکه از اوکراينوقتی ما اروپائيھا، با اروپائيھای ديگر نظير " 

اين اظھارات فاشيستی که حتی روسھا را خارج از اروپا قرار می دھد و بوی ھيتلريسم از آن به مشام . "بديھيات است

آقای مک کين نامزد سابق رياست .  در وقاحت بی نظير است و تنھا بوی زبان زور را به مشام می رساندمی رسد،

 با ھواپيمای اختصاصی راه می افتد و چند ھزار کيلومتر آنطرفتر با نقض حق حاکميت ملی امريکا، از امريکاجمھوری 

صورت توھين آميز، با پخش شيرينی ميان حضاِر ظاھر می شود و در سخنرانی خود به " مايدان"اوکراين، در ميدان 

  .، آنھا را ترغيب به کسب قدرت سياسی می کند"مايدان"در 

 اوکراين، برای رفع تشنج به عقب نشينی ھای خفت آوری ۀدولت آقای يانوکوويچ حتی حاضر شد برای ممانعت از تجزي

نی ولفي، فرانسه و لھستان و موافقت تالمان ۀای خارجئيد حضوری وزرأکه در  توافقنامه ای ميان اپوزيسيون و دولت و ت

ندازد،  انتخابات را به جلو بيبه موجب آن آقای يانوکوويچ آماده بود،.  روسيه، تدوين شده بود، تن در دھدۀوزير خارج

  .وجود آورد و در قانون اساسی اصالحاتی مورد توافق اپوزيسيون به عمل آورده دولتی انتقالی ب

می طبيعی است که آقای يانوکوويچ . ، فرانسه و لھستان قرار گرفتالمانامه حتی مورد تحسين رسمی دول  اين توافقن

اين حقيقت . ئی بختی نداردامريکا- یالمان اقای يانوکوويچ است و اپوزيسيون  خودِ ، بعدی آزادِ  انتخاباتِ ۀدانست که برند

وجه نمی توانستند به يک انتخابات آزاد تن در دھند، زيرا  يچھه آنھا ب.  امپرياليستھای غرب نيز روشن بودۀبر نمايند

 امپرياليستھا در امور داخلی کشورشان را می ۀرا شناخته بودند و مداخل" مايدان" که ماھيت سردمداران اوکراينمردم 

ھا را بر سر لمانا ۀديدند و بوی تعفن نازيسم را استشاق می کردند، حاضر نبودند خانم تيموشنکوی تبھکار و دست نشاند

به ميدان آمدند، زير پای بکسور  )fuck the EU"(اروپا را بگائيد"ئی ھا که با شعار امريکادر اين ميان . کار آورند

 ۀی را روبيدند و وی را مانند قابدستمال به زباله دان تاريخ افکندند و نامزدھای مورد عالقالمان" مستقل، دموکرات"

ئی ھا و رو امريکادست ه کودتای اوکراين در حقيقت ب.  تقويت آنھا بر سر کار آوردندخويش را با ياری نازی ھا و

ھا را در مقابل روسھا در موقعيت اقتصادی و سياسی بسياری المانويژه ه  انجام شد و ب  اروپاۀدست زدن به اتحاي

  .بحرانی و خطرناکی قرار داد

ست امريکا ۀ در حقيقت مرد مورد عالقاوکرايننخست وزير کودتائی ) Arseniy Yatsenyuk( آقای آرسنی ياتسنيوک

نخست وزير آقای روشن است که اين . ئی ھا را به بھترين وجه در اوکراين پياده کندامريکاو بايد سياست نئوليبراليسم 

 ھنوز آقای ، خوب يا بد،اوکرايناز نظر قانون اساسی .  بر سر کار آمده استاوکراينمغاير قانون اساسی . قانونی نيست

 بر سر کار اوکراينمضحک است که ھمين دشمنان قانون اساسی که در . يانوکوويچ نخست وزير رسمی و قانونی است

 کريمه از اوکراين و پيوستن آن به روسيه ۀبه جزيرھستند، جدائی ش" دموکرات"ئيد امپرياليستھای أآمده اند و مورد ت
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 مبنای جدائی، تنھا با اوکراينالبته اين درست است که در قانون اساسی . را، ضد قانون اساسی اوکراين اعالم می کنند

اء  از اوکراين نمی تواند و مجاز نيست با مراجعه به آری رسميت دارد و ھر منطقه و يا بخشاوکراين مردم ۀی ھمأر

ولی استناد به قانون اساسی زمانی مجاز است که اين قانون در تماميت خود مورد . مردِم ھمان منطقه اعالم جدائی کند

اگر قانون . و يا تفسير کردداد ريينمی شود قانون اساسی را خودسرانه تغ.  مردم اوکراين باشدۀاحترام و پذيرش ھم

 نامش يانوکوويچ است که در يک انتخابات دموکراتيک توسط کرايناواساسی مالک قضاوت است، نخست وزير قانونی 

 حق اوکراينقانون اساسی .  انتخاب شده است و ھرگز نيز از مقام خود خلع نشده و استعفاء نيز نداده استاوکراينمردم 

 مواد ۀھمرسميت شناخته است و نمی شود نازی ھا يکشبه ه روس را در استفاده از زبان رسمی روسی بملت اقليت 

را به   شرايط روز آنبر اساس را لگدمال کنند و فقط موادی را به رسميت بشناسند که می توان اوکراينقانون اساسی 

بار به زير پا برود، بدعتی را بنا می کند که ھميشه مورد تعرض و  قانون اساسی که يک. نفع خود مورد تفسير قرار داد

  . کنندچون رطب ب خوردگان منع طَ رُ . تعدی قرار گيرد

 کريمه و يا حتی ساير مناطق اوکراين از نظر حقوقی، فقط يک ۀپس محکوم کردن تصميم جدائی مردمان شبه جزير

 ھمسايگان اوکراين باشد، ميثاقی ۀ و ھماوکراينقانون اساسی اوکراين که بايد مورد احترام مردم . رياکاری صرف است

قانون اساسی را نمی شود گزينشی . د احترام ھمه آنھا در تماميت خود باشد مردم اوکراين که بايد مورۀاست ميان ھم

ول وضعيتی ھستند که در ؤ مسامريکا و المانسشان أ دخالت کردند و در راوکرايندولی که در امور داخلی . پذيرفت

 به حق حاکميت کشورھا،  را لگدمال کردند، ھم به قانوِن احتراماوکراينآنھا ھم قانون اساسی .  پيدا شده استاوکراين

ھا از ھمه بيشتر الماندر اين ميان . تف کردند و ھم اعالم کردند که ناقض حقوق بين الملل و منشور ملل متحد ھستند

  .باخته اند

تاخت که سرش بر سنگ خورد و و خودخواھانه  چنان با اطمينان خاطر المان امپرياليسم گستاخ و توسعه طلب و وقيح 

 در قدرت در کيف، در تاريخ اوکراين يده است که مقامات اسرائيلی به تحريفاتی که نازی ھای کودتاچیِ کار به جائی رس

 حتی برای اوکراينپيروزی نازی ھا در . ی کتب درسی پرداخته اند به اعتراض برخاسته اندار محتوييمی کنند و به تغ

 آنھا با مردمان روس آبستن تشنج در تمام مناطقی ۀستانرفتار نژادپر. لھستانی ھا و چکھا نيز توليد نگرانی نموده است

  .است که روسھا در اروپا اقليتی را در آنھا تشکيل می دھند

راه غلبه بر بحران احترام به قانون .  راه در آمدن از بحران در اوکراين با زورگوئی و ھَل من مبارز طلبيدن نيست

 و احترام به امريکاويژه اروپا و ه ين از طرف قدرتھای بزرگ و باساسی اوکراين، عدم دخالت در امور داخلی اوکرا

 ۀوجود آمده ريشه در توسعه بحرانی که امروز در اوکراين ب.  استاوکراينتماميت ارضی و حق حاکميت ملی مردم 

 ۀوسعو ت روسيه از نظر نظامی ۀآنھا در پی محاصر. نفوذ امپرياليسم غرب در جای پای ابرقدرت شوروی سابق دارد

 ۀھستند و می خواھند با فشار اقتصادی و نظامی به منابع عظيم ثروت دست نخورد ناتو ۀ نفوذ پيمان تجاوزکارانۀدامن

 ۀامپرياليسم روس نيز به اين سادگی به زير بار خطری که در آستان.  چين دست پيدا کنندۀسرزمين روسيه و محاصر

ود در مقابل قرارداد مناطق آزاد تجاری غرب و سازمان تجارت  گمرکی خۀ نمی رود و با اتحاديقرار داردمسکو 

  .جھانی ايستادگی می کند

کمونيستھا . امپرياليسم غرب در شرايط امروز جھانی امپرياليسم مھاجم و خطرناک برای تھديد صلح در جھان است 

. بی تفاوت بمانند" اليستندھمه امپري"در شرايط کنونی نمی توانند نسبت به اين خطر بالفعل تحت اين عنوان که 

حق حاکميت کشورھا، از تماميت ارضی آنھا، از عدم مداخله در کمونيستھا بايد در اين شرايط خطرناک جھانی از 

کمونيستھا بايد رياکاری امپرياليستھا در . دفاع کنندصورت می پذيرد، به بھانه ھای گوناگون که  امور داخلی کشورھا

، "آزادی بيان و قلم"، "تحقق حقوق بشر"، "مبارزه با فساد"، "انتخابات آزاد"، "حقوق دموکراتيک"دفاع از 
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افشاء کنند و نشان دھند که حقوق دموکراتيک به مثابه مفاھيم ... و" آزادی تويتر و فيس بوک و شبکه مجازی"

کمونيستھا در شرايط کنونی . اجتماعی طبقاتی اند و امپرياليستھا گزينشی از آن برای نيات شوم خود استفاده می کنند

 کارگر در جھان ۀ به نفع خلقھا و طبقحفظ صلح و رفع خطر جنگ. صلح جھانی و تقبيح جنگ حمايت کنندبايد از 

  .است

 ۀ اوکراين آغاز تجزيۀدر غير اين صورت امپرياليستھا تبرئه می شوند، رياکاری تبليغاتی آنھا برمال نمی شود و تجزي

 واقعی در اوکراين بايد برای تحقق یکمونيستھا. طر جنگ و فالکت برای بشريت خواھد بودساير ممالک و افزايش خ

  .اوکراين برای مبارزه با ھيتلر به ستالين نياز دارد. اين خواستھا مبارزه کنند و مردم را بسيج نمايند
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