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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ جون ٠٩

  نقش صندوق بين المللی پول در تحوالت اوکراين
  

 
 

نيروھای ھوادار  ریيدنبال قدرت گه  ب.س اخبار و گزارش ھای بين المللی قرار داردأتحوالت اوکراين ھم چنان در ر

ژيک ، به فدراسيون ي، اين منطقۀ سترات کريمهۀ شبه جزير که به ضميمه شدن" انتخابات"روسيه و برگزاری سريع يک 

عليه " تحريم ھای اقتصادی" اروپا و انگلستان در واکنشی خصم آلود موجی از ۀ و اتحاديامريکاروسيه انجاميد ، دولت 

 . ويب و صد ھا سرباز ناتو را به لھستان اعزام کردندروسيه را تص

 حاکم ۀدر اوکراين موج اعتراض و تظاھرات مردمی که از ماه ھا قبل عليه فساد و سرکوب و غارت توده ھا توسط طبق

ف  و اروپا برای سرکوب و منحرامريکا ۀ نئو نازيست دست نشاندۀبرپا شده بود ، به رغم تمامی دسيسه ھای دار و دست

س جمھور، ويکتور يانوکويچ به روسيه و به قدرت رسيدن ئيسقوط دولت و فرار ر. کردن آن ، ھم چنان زبانه می کشد

ارتجاعی ترين دار و دسته ھای سرمايه داری يعنی فاشيست ھا و نئو نازيست ھا در اوکراين که از جمله با صرف 

 گردد که ئیان پذير شد، نتوانست باعث فروکش جنبش توده ھا و سازمان سيا امکامريکا ھزينه از سوی دالرميليارد ھا 

 آشکار سياست ھای تجاوز کارانه و ضد خلقی ۀ عکس ، چه مشاھدهب. برای بھبود اوضاع زندگی خويش به پا خاسته اند

سم و ، اروپا و دست نشاندگان شان در بحران اوکراين و چه شناخت و ذھنيت تاريخی که مردم اوکراين از فاشيامريکا

انقالب " تلخ ۀدر اين حين ھم چنين با توجه به تجرب. ی منجر شدئجنايات ننگين آن دارند، به تشديد خيزش ھای توده 

جای تمکين به فاشيست ھای تازه به قدرت رسيده و اربابان ه ، توده ھای مبارز ب٢٠٠۴ در سال امريکائی" نارنجی

 به پا خاسته و با اشغال وزارتخانه ھا و ادارات و مراکز ساً أ رامپرياليست شان برای در دست گرفتن سرنوشت خويش
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 تاريخی مردم ۀبا توجه به سابق. دولتی و سپس با سنگر بندی در خيابان ھا ، خواھان خلع يد اين دار و دسته ھا شدند

يه داشته اند، در بر در روسواوکراين در مبارزه با فاشيسم و نقشی که کمونيست ھای اوکراينی در پيروزی انقالب اکت

 .  بلشويکی تقويت می شد١٩١٧ مبارزاتی جوانان با انجام سخنرانی ھا و پخش سرودھای انقالب ۀطی اين خيزش روحي

و در واقع يافتن راه " راه حل سياسی"و که با شرکت قدرت ھای امپرياليستی متنازع برای يافتن ي ژنجلسۀدر اين حال 

 نبرد ئیجاه سيه و امپرياليست ھای غرب عليه مردم اوکراين تشکيل شد ، نيز راه بحلی برای سازش بين امپرياليسم رو

 ۀ عليه روسيه مبنی بر شرکت سربازان روسی در برخوردھای مسلحانء و شرکاامريکا موجی از اتھامات جديد و نھايتاً 

 در مقابل با نشر شواھد غير .دنبال آورده را ب" تروريست ھا"ارتش اوکراين با مردم اين کشور و حمايت روسيه از 

 که به طور برجسته دستانش تا امريکاارتش خصوصی مزدور " (ک واترلب"قابل انکار مبنی بر حضور مزدوران 

و ھم چنين حضور سربازان ناتو در خيابان ھای کيف برای ) مرفق به خون توده ھای بی گناه عراقی آلوده است

 در بحران اوکراين ء و شرکاامريکاگری عليه عوام فريبی ء خود به افشاسرکوب مردم اوکراين ، روسيه نيز به سھم

 وحشی ۀرغم ھم ی و رشد مبارزات مردم در شرق اوکراين علیئدر چنين شرايطی در جريان خيزش توده . پرداخت

يک ھمه " لوھانسک"و " دانتسک"گری ھای دولت مرکزی برای سرکوب مبارزات مردم اين منطقه، در دو استان 

 دولت فاشيست حاکم بر ۀ از سيطرئیی به خودمختاری اين مناطق و جداأصورت گرفت و مردم ر) رفراندوم(رسی پ

 .کيف دادند

 مھمی که در تحوالت اوکراين بايد مورد توجه نيروھای انقالبی و مردم آزادی خواه قرار گيرد اين است ۀنخستين نکت

تظاھر کنندگان اوکراينی " خواست" ساعته در غرب راجع به ٢۴که خالف تمام تبليغات ھدايت شده و مسمومی که 

توسط بلندگوھای تبليغاتی غرب در افکار عمومی اشاعه می " دمکراسی غربی"و "  اروپاۀاتحادي"مبنی بر پيوستن به 

وق اوکراين از روسيه برای دفاع از حق" اقليت روسی تبار"رغم تبليغات دولت روسيه مبنی بر درخواست ه يابد و ب

الی اين تبليغات عوام فريبانه قابل مشاھده می باشد ، خط بطالن بر اين ه آنان، شواھد مستقل و واقعيتی که حتی از الب

از روسيه بلکه برای مطالبات " طرفداری"خاطر ه به خصوص بايد تأکيد کرد که مردم اوکراين نه ب. تبليغات می کشد

شيست ھا و اربابان امپرياليست آن ھا از قدرت و مخالفت با پيوستن اوکراين ن کشيدن فائي خويش و با شعار به پاۀعادالن

ن سرنوشت خويش در محيطی فارغ از اعمال قدرت بلوک ھای مختلف ييبه ناتو و در يک کالم برای حق تع

 مردم اين يکی از حقايق برجسته ای ست که در تبليغات کنونی توسط دشمنان. امپرياليستی ست که به پا خاسته اند

 . اوکراين الپوشانی می گردد

 اقتصادی می باشد؟ با توجه به ۀويژه در زمينه  اما اوضاع کنونی در اوکراين حاصل رشد کدام تضادھا و چه روندی ب

شرايط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اوکراين و مراجعه به روندھای سياسی امروز در اين کشور می توان عملکرد 

يکی رشد روز افزون تضاد بين کارگران و ديگر توده .  اين کشور را به وضوح مشاھده نمودرشد دو تضاد بارز در

 امريکا( مردم با نيروھای امپرياليستی ذينفع در اين کشور يعنی امپرياليسم روسيه و امپرياليست ھای غرب ۀھای ستمديد

با تکيه بر چنين . پرياليسم روسيه استو ديگری ، تشديد تضاد بين امپرياليست ھای غرب با ام)  اروپاۀو اتحادي

ی که مردم اوکراين پس از  اقتصاديواقعيتی، برای درک بھتر اوضاع کنونی اوکراين بايد به نيروھا و سياست ھای

 با بررسی چرا که اساساً .  سال اخير با آن ھا مواجه بوده اند ، توجه کرد٢۵ از آن در ئیفروپاشی شوروی سابق و جدا

 تحوالت جاری اوکراين و نيروھای درگير در آن، تحليل ئی می توان از ماھيت واقعی و نه ادعات که اوالً اين روندھا س

ی را تشخيص داد ھای مخوف امپرياليستي دشمنان واقعی مردم اوکراين يعنی قدرت ۀ چھردست داد و ثانياً ه صحيحی ب

، می کوشند " دفاع از حقوق روسی تباران"با توجيه و يا " مبارزه با تروريسم"و " دمکراسی"که يا زير نام دفاع از 
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 يک کشاکش خونين ضدخلقی برای حفظ منافع خود تبديل کرده و سد راه پيشرفت جنبش توده ھای ۀاوکراين را به صحن

 . مردم برای رسيدن به آزادی و دمکراسی شوند

مھور وقت اوکراين ، در شرايط گسترش س جئي ر-بحران کنونی در اوکراين وقتی سر باز کرد که ويکتور يانوکويچ 

سسات امپرياليستی به ؤ که از شرايط وخيم اقتصادی ناشی از حراج اوکراين در بارگاه مئیجنبش اعتراضی توده ھا

و وام صندوق بين المللی پول برای به "  اقتصادیۀبست"جان آمده و برای نان و کار و آزادی به پا خاسته بودند ، 

اين تصميم با توجه به قدرت و نفوذ عظيم امپرياليست ھای .  اوکراين را رد کردۀصاد در ھم شکستاقت" نجات"اصطالح 

 اروپا ۀغرب در بخش ھای ديگر ھيأت حاکمه که برای پذيرفتن تمام شروط اسارت بار صندوق بين المللی پول و اتحادي

ت ھا به جمعيت تظاھر کننده و جا زدن  تيراندازی فاشيسۀيقه درانی می کردند ، سرانجام باعث شد که با توطئ

 . تيراندازھا به عنوان سربازان دولت يانوکويچ ، وی مجبور به رھا کردن قدرت و فرار به روسيه شود

مردم اوکراين و حل بحران را در قبول " راه نجات"تحول به وجود آمده باعث روی کار آمدن يک دولت موقت شد که 

.  صندوق بين المللی پول و در عوض، اجرای شروط خانه خراب کن آن ھا جا می زدندی دالر ميليارد ١۵ ئیوام اعطا

 و مزدور غرب در ميان ئیدر واقع زمام امور در دست نمايندگان راست ترين و ارتجاعی ترين دار و دسته ھای مافيا

ی ئپيراھن قھوه "، )" ميھنيا مام (سرزمين پدری "رھبران حزب آرسنی ياتسنيوک،  حاکم به رھبری افرادی نظير ۀطبق

.  قرار گرفتء سازمان سيا و شرکاۀبا حمايت مادی و بالواسط... و ) آزادی" (اِسُوبُدا"، حزب فاشيست موسوم به "ھا

صندوق " پيشنھاد"به " تسليم بی قيد و شرط"ی، شعار ئاين دارو دسته ھا کوشيدند تا با دستاويز قرار دادن جنبش توده 

 آن، برنامه ھای مورد نظر صندوق بين المللی ۀبدون حتی انجام مذاکراتی برای تعديل شروط وحشيانبين المللی پول و 

در نتيجه دولت موقت بالفاصله وزير اقتصاد قبلی را .  اروپا را به پيش ببرندۀ و اتحاديامريکاو در واقع دولت ھای 

 صندوق بين ۀ باسابقۀمزدور و يا دست نشاند"ح کسی که در اوکراين از او با اصطال" آلکساندر شاالپاک"برکنار و 

 .وليت مذاکره برای قبول برنامه ھای آن صندوق گماشتؤ می شود را به وزارت اقتصاد و مسنام برده" المللی پول

امپرياليستی چه بود؟ مطابق قرار ھای صندوق بين المللی پول که " نجات بخش" اما محتوای اين بسته به اصطالح 

 دالر اروپا در مذاکرات عمل می کرد، حتی يک ۀ و اتحاديامريکائی اين وام به نيابت از اعتبار دھندگان ھنگام اعطای

 پولی قرار نبود که به خود اقتصاد اوکراين تزريق شود؛ در عوض، اين وام که در محافل اقتصادی خود ۀاز اين بست

 از طريق صندوق بين المللی به حساب اعتبار دھندگان لقب داده بودند می بايست مستقيماً " پول خيالی"اوکراين به آن 

ی کوتاه مدت اوکراين را در دست دالر ميليارد ۶٠ اوکراين ريخته شود که سررسيدھای قرض ئی و اروپاامريکائی

 به عدم صرفاً " کمک اقتصادی"البته عمق اين تاالنگری وحشتناک زير نام .  گذارده بودندءداشته و آن را به اجرا

با دريافت اين بسته، اوکراين می بايست طبق توافقات قبلی با صندوق ، تمام . يه گذاری در اوکراين ختم نمی شدسرما

 گذاردن موج ء بياورد که معنای آن به اجرایجاه اين وام را نيز ب) در واقع عدم دريافت( دريافت ۀشروط ديکته شد

 ۵٠در اين رابطه می توان از حذف . حروم اوکراين بود اقتصادی عليه مردم مۀجديدی از برنامه ھای سخت گيران

س آن ھا حامل ھای سوخت و تشديد روند خصوصی سازی نام أدرصدی سوبسيدھای مربوط به کاالھای اساسی و در ر

برد که نتايج حاصل از اين سياست ھا ، افزايش باز ھم بيشتر قيمت اجناس ، اخراج ھای بيشتر کارگران و کارمندان و 

 . نی جامعه را می توان ذکر کردئيين تعرض به حقوق بازنشستگی و مزايای اجتماعی ميليون ھا تن از اقشار پاھم چن

 سياسی اوکراين که با حمايت مالی و معنوی امپرياليست ھا ۀاما عروج راست ترين جناح ھای ھار بورژوازی در صحن

 سياسی فوق امکان پذير گشت ، يک -يط اقتصادی ودسته ھای نئو نازيست و فاشيست در شرا دارۀو تحرک بی سابق

 اوکراين و اقتصاد ۀتاخت و تاز اين نيروھا بيش از ھر چيز حاصل اوضاع اقتصادی بحران زد. شبه حاصل نشده است

. اين کشور از يک طرف و رشد شديد نارضايتی توده ھا و اوج گيری مبارزات آنان از طرف ديگر است" ورشکسته"
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 بدھی دالر ميليارد ١۴٠" اروپا با تحميل ۀ که پيشبرد برنامه ھای صندوق بين المللی پول و اتحاديواقعيت اين است

 یبر اقتصاد اوکراين در عرض يک دھه، تأثيرات مخربی بر اقتصاد اين کشور به جا) سايت گلوبال ريسرچ" (خارجی

سسات غارتگر ؤ کامل اين مل تقريباً و که اقتصاد لرزان اوکراين در کنترگذاشت و امروز که وضع به جائی رسيده است

و قدرت ھای امپرياليستی قرار گرفته، اوکراين با يک اقتصاد کامالً ورشکسته مواجه است، اقصاد ورشکسته ای که 

 . جان توده ھای تحت ستم اوکراين را به لب رسانده است

ن و رد پای صندوق بين المللی پول در اين کشور کمی به عقب برگرديم، در اگر ھنگام کنکاش در اوضاع کنونی اوکراي

 اوکراين از شوروی سابق، اولين تعرضات گسترده از سوی سرمايه ھای مالی ئی نود ميالدی و به دنبال جداۀاوايل دھ

وکراين در زمان امپرياليستی غرب به اوکراين از طريق اعطای وام ھای کالن توسط  صندوق بين المللی پول به ا

 در زمان رياست جمھوری کوچما و زمانی که ويکتور ١٩٩۴در سال .  صدارت لئونيد کوچما را شاھد می باشيم

از سوی غرب به عنوان يک ) ٢٠٠۴س جمھور اوکراين بعد از به اصطالح انقالب نارنجی در سال ئير(يوشچنکو 

 اوکراين بود، صندوق بين المللی پول در مذاکراتی که در س بانک جديد ملیئيخوانده می شد و ر" رفرميست با جرأت"

 .    کردئیپشت در ھای بسته با مقامات اوکراين انجام داد پرداخت يک وام بزرگ به اين کشور را نھا

 خانه خراب کن اقتصادی در تمام شالوده ھای اقتصاد ۀ پيشبرد يک برنام، بسيار سنگينۀشرط دريافت اين وام با بھر

  : به ضرر مردم و به نفع سرمايه داران داخلی و امپرياليست ھا بود که برخی رئوس آن از اين قرار بودنداوکراين

زير نظر " خصوصی سازی "ۀ در مقابل دريافت وام، دولت اوکراين موظف می گشت که با تضمين پيشبرد يک برنام

 با انجام اين برنامه ھا و به طور کلی به .ل و نظارت دولت بر بازار ارز را ملغی سازدو اول کنترۀغرب، در درج

 درصد افزايش ٣٠٠، قيمت نان در اوکراين يک شبه " اصالحات"دنبال اعالم توافق با صندوق بين المللی پول و آغاز 

 درصد ٩٠٠ درصد و حمل و نقل عمومی نيز ۶٠٠قيمت برق . ساير کاالھا و خدمات نيز دچار ھمين تحول شدند. يافت

 ئی و ساير ارزھای اروپادالر ديگر اين اصالحات سقوط آزاد ارزش پول ملی اوکراين در مقابل ۀ نتيج.افزايش يافت

 اين روند با اعالم يک پول ملی جديد برای اوکراين، دستمزدھای واقعی در اين کشور نيز به موازات رشد ۀدر ادام. بود

 در کوران پيشبرد ١٩٩٨طابق آمار دولتی در سال طوری که مه ب. شديد گرانی و تورم، به طرز وحشتناکی سقوط کرد

 ٧۵" تا بيش از ١٩٩١به نسبت سال " دستمزدھای واقعی"برنامه ھای تحميلی صندوق بين المللی پول در اوکراين 

 .  ثروتمند بودامری که نتيجه طبيعی آن رشد سرطان زای فقر و فالکت در اين کشور نسبتاً . سقوط کرده بود" درصد

 ) http://www.imf.org/external/pubs/ft /scr/2003/cr03174.pdfوق بين المللی پول صند: منبع(

ر کردن اقتصاد اوکراين و آزاد کردن قيمت ھا د" يزهدالر" تحميلی صندوق بين المللی پول، ۀيکی ديگر از اھداف برنام

شرايط رشد فقر عمومی و کاھش قدرت خريد و دستمزدھای مردمی بود، مردمی که ميليون ھا تن از آنان در آن زمان 

 عينی برجسته از نتايج تعرض سرمايه ھای امپرياليستی غرب به ۀاما يک تجرب.  در ماه داشتنددالر ١٠درآمدی معادل 

 تا ١٩٩۴ برنامه ھا در بخش کشاورزی اوکراين در بين سالھای ثيرات وحشتناک پيشبرد اينأاوکراين را می توان در ت

 . مشاھده کرد١٩٩٨

تجارت "، در چھارچوب پيشبرد سياست اعمال قوانين )گلوبال ريسرچ" (تحقيقات بين المللی"مطابق گزارشات سايت 

 ١٩٩۴ی داد، در سال  اقتصادی صندوق بين المللی پول به اوکراين را تشکيل مۀدر اوکراين که بخشی از بست" آزاد

مذاکره کنندگانی از سوی بانک جھانی برای بررسی موقعيت بخش کشاورزی اوکراين به اين کشور رفتند و اين در 

 بررسی ھا و ۀنتيج.  بزرگ محصوالت کشاورزی محسوب می شدۀزمانی بود که اوکراين توليد کننده و صادر کنند

کمک  "ۀ تحت برنامامريکااينی اين شد که پس از مدتی مازاد توليد غالت ت با مذاکره کنندگان اوکرأاين ھي" توافقات"

اين امر به ورشکسته شدن کشاورزی اوکراين که در آن زمان . به بازارھای داخلی اين کشور سرازير گشت" ئیغذا
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که در سابق  (ائیامريکسيل ورود غالت مازاد بر نياز . توليد کنندگان گندم در جھان بود، منجر گشت يکی از بزرگترين

، کشاورزان اوکراينی را که در ) برای حفظ قيمت ھا آن ھا را به دريا می ريختندامريکائیسرمايه داران زالو صفت 

 ۀگسترش بی وقف.  حمايت ھای دولتی ، قدرت رقابت با اين رقيب را نداشتند ورشکسته کرد و به خاک سياه نشاندءخال

 داخلی اوکراين در کنار ۀ ، با ايجاد بی ثباتی در بازار غل١٩٩٨ تا ١٩٩۴ين سالھای اين برنامه ھا منجر به آن شد که ب

 تا ١٩٨۶، سطح توليد غالت اوکراين نسبت به سالھای "تجارت آزاد"صعود تصاعدی قيمت سوخت و تحميل سياست 

 اصالحی ۀنامسقوط بخش ھای ديگر اقتصادی که در پرتو اھداف بر. رو شوده  درصدی روب۴۵با يک کاھش ١٩٩٠

صندوق بين المللی پول ، يک به يک زير تسلط سرمايه ھای مالی غرب در می آمدند ، نيز با شدتی بيشتر ادامه پيدا 

طور مثال بخش دامداری ، مرغداری و توليدات مواد لبنياتی اوکراين در پروسه ای مشابه و در ابعادی بيشتر ه ب. کرد

کی پس از ديگری ورشکسته و يسيل واردات ، کشاورزان و دامداران در زير . از بخش کشاورزی سقوط کردند

 شرايط بيکاری و فقر ۀ کار پيوسته و متحمل مصائبی شدند که زائيدۀکارگران اين بخش ھا بيکار و به سيل ارتش ذخير

ک جھانی و تمامی اين جنايات ظاھراً بدون خونريزی، با برنامه ھای صندوق بين المللی پول و بان.  و فالکت است

به اين ترتيب تعرض به اقتصاد و بازار ھای اوکراين زير نام . ادعای رشد و اصالح اقتصاد اوکراين انجام پذيرفت

 در بين ء سه ساله پس از آغاز برنامه ھای صندوق بين المللی پول و شرکاۀدر طی يک دور"اصالحات اقتصادی"ايجاد 

ھمان . (شد) GDP( درصدی در کل توليد ناخالص ملی اوکراين ۶٠ باعث يک کاھش بزرگ ١٩٩۵ تا ١٩٩٢سالھای 

 )منبع

توده ھای تحت ستم " ئیسبد غذا" ، نمودار ٢٠٠٠ و سال ھای آغازين ٩٠ ۀبا اين تحوالت ، در سال ھای آخر دھ

رين توسط صندوق بين المللی پول و بانک جھانی به نازلت" کمک ھای غرب"اوکراين در مقايسه با دوره ھای پيش از 

 .حد رسيد

دست ساز سيا و اتاق ھای فکر امپرياليستی به صورت " انقالبات مخملين"اوکراين که در چارچوب " انقالب نارنجی"

 تعرض گسترده تر سرمايه ھای مالی ۀموج وار در برخی از جمھوری ھای سابق شوروی اتفاق افتاد، منعکس کنند

و در واقع ضد " انقالب"در اوکراين اين . ل شوروی سابق بودوحت کنتر ت اروپا به بازار ھای سابقاً ۀ و اتحاديامريکا

يکی از مجريان حلقه به گوش برنامه ھای صندوق بين المللی پول در " ويکتور يوشچنکو"انقالب، به روی کار آمدن 

 تاخت و تاز ۀن به صحن امپرياليست ھا برای تبديل اوکرايۀ ، برنامه ھای نابود کنندءاين کشور انجاميد و وی با تمام قوا

اما تداوم اين برنامه ھا از يک طرف اوضاع وخيم .  را ادامه دادئی و اروپاامريکائیبال منازع سرمايه ھای مالی 

ميليون ھا تن از کارگران و توده ھای تحت ستم اوکراين را وخيم تر ساخت و از طرف ديگر واقعيت آن بود که چنان 

بنابراين تداوم تاخت و تاز سرمايه ھای مالی .  امپرياليسم روسيه را در تگنا قرار داده بودبرنامه ھائی در تمام سال ھا ،

امپرياليست ھای غربی ، منافع امپرياليسم روسيه در اوکراين را مورد تعرض افزون تری قرار داد که باعث کشاکش و 

اين در شرايطی بود که به تدريج توده ھای . ت اروپا با روسيه گشۀ و اتحاديامريکارشد ھر چه بيشتر تضادھای فيمابين 

 تجارب عينی ناشی از جدال غارتگران حاکم برای استثمار و ستم بر آنان ھر چه وسيع تر ۀمحروم اوکراين با مشاھد

 ئی ياشچنکو را با رسواۀدست آوردن مطالبات شان دوباره به ميدان آمدند و دار و دسته برای رساندن صدای خويش و ب

سقوط دولت ياشچنکو نشانی از مقاومت توده ھا و ايجاد وقفه در برابر سياست ھای خانه . ز قدرت ساقط نمودندتمام ا

 ۀ و اتحاديامريکاامری که روسيه سعی کرد از آن در مقابل . سسات امپرياليستی غرب در اوکراين بودؤخراب کن م

 اروپا با دولت ۀ و اتحاديامريکادرت ھای اصلی يعنی اين وقفه و سقوط دولت، کشاکش ق. اروپا به نفع خود سود جويد

 اعتراضات عمومی، اين کشاکش و جدال ۀی بزرگ در صحنئبا حضور يک قدرت توده . روسيه را ھر چه بيشتر نمود
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ل اوضاع و پيشروی برای کسب موقعيت دست باال در اوکراين در سال ھای اخير در وبين امپرياليست ھا برای کنتر

  . ت منتھی به سقوط  يانوکويچ تشديد شدجريان تحوال

 مشغول آماده کردن امريکا اروپا و ۀامروز، سياستمداران حاکم در اوکراين در شرايطی با حمايت جنون آسای اتحادي

 امپرياليستی که به ؤسسۀ اقتصادی اسارت بار صندوق بين المللی پول ھستند که برنامه ھای اين مۀزمينه برای قبول بست

 گذشته ۀاقتصاد اوکراين در طول دو دھ" اصالح"و " نجات" و اتحاديه اروپا کار می کند، زير نام امريکابازوی عنوان 

 اجرای اين برنامه ۀدر نتيج. جز فقر و فالکت و نابرابری و ستم بيشتر برای مردم اوکراين نتيجه ای به بار نياورده است

دگی توده ھا در باال شرح داده شد، اقتصاد اوکراين ھر چه بيشتر  کوچکی از تبعات خانه خراب کن آن در زنۀکه گوش

 آن نيز ادغام کامل اوکراين در نظام امپرياليستی ئیل سرمايه ھای مالی امپرياليستی غرب درآمده و ھدف نھاودر کنتر

ران و توده ھای  به بھای نابودی ھر چه بيشتر حيات و معاش ميليون ھا تن از کارگء و شرکاامريکابه رھبری " غرب"

گفتنی .  و شرکاستامريکاصندوق بين المللی پول در اوکراين جاده صاف کن سرمايه ھای مالی . محروم اوکراينی ست

ھای ضد  از سياست ئی تمام نماۀنئي اوکراين و نقش صندوق بين المللی پول در تحوالت اين کشور آۀاست که تجرب

 در کشور ما ، ايران به ھمت سران رژيم وابسته به امپرياليسم ءام قوای ست که اين نھاد امپرياليستی با تممردمي

 .  جمھوری اسالمی ، نيز به پيش می برد

احترام به "و " حقوق بشر" اروپا که فرياد ھای ۀ و اتحاديامريکاتحوالت اوکراين ھم چنين نشان می دھد که امپرياليسم 

 ۀوش فلک را کر کرده چگونه برای رسيدن به اھداف غارت گرانآنان گ" آزادی"و " دمکراسی"و " ارزش ھای انسانی

" حقوق بشر"خويش با بيشرمی تمام به اتحاد با فاشيسم و تقويت ارتجاعی ترين نيروھای ضد خلقی اوکراين پرداخته و 

در اين  مردم اوکراين را زير چکمه ھای خونين خويش لگد مال می کنند و ۀآزادان" ن سرنوشتييحق تع"و " آزادی"و 

 . راه از ھيچ توطئه ای عليه مردم اوکراين خودداری نمی کنند

 تمامی قدرت ھای امپرياليستی متنازع در اوکراين و تبليغات ۀ ضد خلقی و سياست ھای جھان خوارانۀافشای چھر

 مطالبات  آن ھا در مورد ماھيت تحوالت جاری در اين کشور و در ھمان حال دفاع از حقوق وۀمسموم و عوام فريبان

 ۀ فاشيسم و انواع و اقسام دشمنان شان در ھر لباسی ھستند ، وظيفۀ مردم اوکراين که خواھان برچيدن سلطۀعادالن

  .  تمامی نيروھای انقالبی و آزاديخواه است که در ھر گوشه ای عليه امپرياليسم و نظام سرمايه داری پيکار می کنند

  خلق ايرانئیی فدا ، ارگان چريکھائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]ثور[ ، ارديبھشت ماه١٧٩ ۀشمار

  

  

  


