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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  

  )توفان(حزب کار ايران

   ٢٠١۴ اگست ٠١

  

  اوکراين در چنگال امپرياليسم غرب
 :که نکنيم فراموش

 .است حقيقت به دستيابی راه تنھا مشخص شرايط از مشخص تحليل اينرو از و خيزد برمی عينی واقعيت از حقيقت

 به امريکا رھبری تحت غرب امپرياليستی دول دخالت مستقيم ۀنتيج را آن منتج داخلی جنگ و اوکراين حرانب ما

 حکومت عليه کودتا و توطئه با دخالت اين .کرديم ارزيابی روسيه خود، امپرياليستی رقيب تضعيف منظور

 با و است آن ُمبلغ عوامفريبانه غرب که بورژوازی پارلمانی دموکراسی ھمان طريق از مردم منتخب يانوکوويچ،

 حاکميت زمان در که( اوکراين ۀديرين وحدت به توانست اوکراين، راستی دست و فاشيستی نيروھای ھمکاری

 .آورد وارد ضربه  )بود شده مستحکم سوسياليسم،

 علی سيه،رو با را خود تاريخی و زبانی فرھنگی، پيوستگی که آن شرقی بخش ويژهه ب و اوکراين مردم مقاومت

 قصد و نقشه با بلکه بود، بينی پيش قابل تنھا نه بودند، نداده دست از غرب محافل ھای امپرياليست تبليغات رغم

 منظور به اوکراين ۀجامع در شکاف و آشوب ايجاد برای امريکا امپرياليسم ويژهه ب و غرب ھای امپرياليستۀ آگاھان

 خود ۀخاطر در و ( روسيه خويش، ۀديرين دشمن بيشتر گذاشتن نگنات به و خويش مطلق حاکميت برای استفاده سوء

 .پذيرفت صورت )سوسياليستی شوروی

 در کسی کمتر گذرد، ی که میروز ھر که است داده روی حوادث و واقعيات با انطباق در آنچنان ما تحليل اين

 .نمايد می ملأت آن صحت

 ھستند که آنطور نه را واقعيات  و انگاشته ناديده را حقيقت اين که ھائی»  کمونيست « متاسفانه و کسانی ھستند حال

 کنند می   بيان ديگر طوری خويش، ذھنيت و ميل بنابر بلکه

ICOR. International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations »  ھماھنگی 

   » انقالبی سازمانھای و احزاب المللی بين

تشکيل يافته و معلوم نيست ) »کمونيستی«ظاھراً يا اکثريت يا ھمه و(گوناگون احزاب و ھا ازمانس که از مجموعۀ 

 بطن در «که است آن بر آلمانی زبان به ای اطالعيه در) چرا در نام خود سوساليسم و کمونيسم را انعکاس نمی دھند

 کنند می برخورد ھم به نظامی و سياسی اقتصادی، ھژمونی کسب برای ھا امپرياليست متضاد منافع اروپا
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 يکسان به دو ھر و اند افتاده بدبخت اوکراين جان به دو ھر روسيه امپرياليسم ھم و غرب امپرياليسم ھميعنی «

 ما جبھه «. است جبھه سه در جنگ آشنای تز ھمان  اين .کرد مبارزه دو ھر عليه بايستی می ترتيب بدين .مقصراند

  : » ما دشمن دو ھر عليه

 موجود  )آلمانی زبان از(آن ترجمه در نيتی سوء احيانا يا و ايم فھميده بد را اعالميه اين ما نرود آنکه گمان ایبر

 :آوريم می زير در را اعالميه آخر خواستھای از بند دو است؛

  – .کريمه و اوکراين در روسيه و ناتو ،امريکا تجاوز و دخالت عليه مبارزه -" 

 ".امپرياليستی دخالت نوع ھر بربرا در شديد مقاومت  -

 ماھيت اين آيا .کرد عوض خودسرانه را معلول و علت جای توان می چگونه که است انگيز شگفت براستی

 شده آن بار مصيبت نتايج و بحران اين عامل که است )نداريم ترديدی ھيچگونه آن در ما که(روسيه امپرياليستی

 مناطق در کشور اين نفوذ با مبارزه و روسيه بيشتر چه ھر تضعيف برای غرب ھای امپرياليست قصد يا و است

 خويش سلطه به و قاپيده رقيب از شوروی فروپاشی از پس و مدام غرب امپرياليسم که است آن ھمسايه و اطراف

 است؟ کشانده

 در چه آن اما .شده تضعيف و خورده ضربه امپرياليستی .است امپرياليسم روسيه :است مشخص و روشن ما تحليل

 به و غرب امپرياليسم طلب وسعت و تجاوزگرانه سياست ۀادام قراردارد، ما برابر در و گذشته کريمه يا و اوکراين

 افغانستان، يوگسالوی، به تجاوز ۀادام .دارد دنيا بر منازع بی و مطلق حاکميت قصد که ستامريکا امپرياليسم ويژه

 .آفريقاست الشم و سوريه در آشوب ايجاد و اليبي عراق،

 ءامضا از يکی اتفاقاً که (  ICOR رفقای ولی .خيزد برمی افتاده اتفاق واقعيات از و است مشخص تحليل اين

 بر مبنی عام حقيقتی از خويش، انتظارات و ذھنيات از  )است ايران رنجبران حزب نيز مذکور نوشته کنندگان

 غرب ھمانند روسيه نيز اوکراين در اين بنابر که ندگير می نتيجه و کنند می حرکت روسيه بودن امپرياليست

 .است متجاوز

 يک يا و ويژگی يک کيفيت، يک بيان حقايق اين .نيستند موجود واقعيات و روز مسائل گوی جواب عام حقايق

 یول شود، بدل واقعياتۀ عرص به امکان از و يافته بروز شرايطی تحت در تواند می که اند پديده يک در قانونمندی

 اوکراين، در .کند تعيين را ای پديده و اتفاق يک ظھور و عملی ۀعرص ھر ماھيت يا و خصلت تواند نمی ضرورتا

 .روسيه نه و زد اوکراين در تجاوز و دخالت به دست که است غرب امپرياليسم اين

. خويش نفوذ مناطق هب تجاوز و تھديد سال١٠ از بيش از پس آنھم .گشت خود حريم و خود از دفاع به ناچار روسيه

 در توان می دو ھر بودن امپرياليست صرف به تنھا غرب امپرياليسم ۀحمل قبال در را روس امپرياليسم مقاومت آيا

 در )...اليبي و عراق يوگسالوی، ھمانند( امپرياليستی غير داری سرمايه کشورھای دفاع چرا گذاشت؟ ترازو ۀکف يک

 جان نيمه خورده، ضربت امپرياليستی کشور يک دفاع ولی !يدأئت قابل و ادالنهع است امری امپرياليسم تجاوز قبال

 از دفاع و روسيه مقاومت آيا گيرد؟ می قرار نکوھش مورد يکبار به رقيب تجاوز و توطئه قبال در روسيه ھمانند

 دو کردن ھمسو اين است؟ ناموجه و فھم قابل غير دفاعی اروپا و امريکا امپرياليسم ھای زورگوئی برابر در خويش

 کنار و انگاشته ناديده را  )معلول و علت(عليت قانون که آن برای است، نادرست تئوری نظر از سو يک از طرف

 مارکسيسم با و است علمی غير کلی به امر اين .شناسد می عامل و کرده محکوم اندازه يک به را دو ھر و گذارد می

 انزوای وء افشا برای مبارزه تضعيف به عمالً  ديگر سوی از .است آشکار تضاد در
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 ۀعمد عامل امر اين .گشت خواھد منجر امريکا رھبری به غرب امپرياليسمۀ تجاوزگران و طلبی سلطه ھای سياست

 تھديد و کشيده خويش سلطه زير به را ملتھا و زده برھم را جھان صلح که را دنيا در گردنکشی و تجاوز و جنگ

 .دھد یم قرار سايه در کند، می

 ١٣٩٣] سرطان[ ماه تير ١١٠ ۀشمار(ايران رنجبران حزب مرکزیارگان » رنجبر «نشريه در که است آن جالب

 اين اساس .سازد می منعکس را ايکور در مندرجه موضع عکس کامالً  که ناظمی .ن امضای با يابيم می ای مقاله

 حزب نام تحت نه و شخص امضای با چرا اما .مگوئي می تھنيت نويسنده به را اين ما و ماست مواضع ھمان نوشته

 رنجبران؟

 می صحبت »کريميه روس اکثريت حمايت«از  فريبانه عوام روسيه «:نويسند می چنين ھم اعالميه اين نويسندگان

 ساخته روسيه به کريمه مجدد الحاق به نظامی تجاوز ۀبھان را فاشيستی و ارتجاعی مافوق نيروھای تقويت و کند

 »است

 ما قصد .اوکرائين در آشوب شروع عامل نه و بود يف کی در فاشيستی کودتای ۀتيجالحاق مجدد کريمه به روسيه 

 کوشش جھت ھر به ولی دھيم، توضيح يا و کرده تحليل را عمل اين سياسی و تاريخی لحاظ از که نيست اين نيز

 کنند، می قلمداد » امپرياليستی تجاوز  «ابهمث به را آن که ايکور گروه اينجا در و غرب سياسی محافل از برخی

 شوروی از بخشی که آن تاريخی ۀسابق و کريمه در آزاد پرسی ھمه رغم علی ما چنانچه حتی  .است نادرست بکلی

 و پسنديمن دليلی ھره ب روسيه به را کريمه مجدد الحاق بخشيد، را آن ١٩۵۴ سال در خروشچف و بوده سوسياليستی

 سود به است تاريخی فرصت يک از استفاده بلکه برنيامده، روسيه امپرياليستی ماھيت از رگزھ نمائيم، محکوم

 .روسيه کشور

 جدا زبان يونانی بخش از بود زبان ترک که را آن شمالی بخش و کرد نظامی ۀحمل قبرس به ١٩٧۴ سال در ترکيه

 برنخاسته عراق يا و ترکيه مپرياليستیا ماھيت از ھيچکدام .کرد حمله کويت به ١٩٩٠ سال در حسين صدام .کرد

 .نيستند امپرياليست اساساً  آنان که آن برای برخيزد ھم تواند نمی و است

 امپرياليستی مرحله به که داری سرمايه آن خصلت يعنی .است امپرياليسم خصلت اگرچه گری سلطه و تجاوز

  داری سرمايه کشور درھر حال عين در خصلت ھمين اما دارد؛ خود بين را جھان تقسيم ھدف و رسيده  )گنديدگی(

 از پر طبقاتی جوامع تاريخ .يابد بروز تواند می) گشت نخواھد ھرگز يا و( نيست امپرياليست ھنوز که نيز ديگر

 بوده موجود طبقاتی جوامع تمام در که است کيفتی آن گری سلطه و تجاوز .است طلبی سلطه و کشورگشائی تجاوز،

 .است آنان اشتراک ۀحلق ينا و .بود خواھد و

 و قوانين .کرد استنتاج توان نمی را اتفاقی و حادثه ھر برای مشخصیۀ نتيج ھرگز عام حکم يا و مندی قانون يک از

 و مناسب و عينی شرايط وجود به منوط آنان بروز و نديھا پديده پايدار و درونی خصلت گر بيان عام و کلی احکام

 اند داری سرمايه اساسی مضامين از ھمه غيره و  جنگ فقر، اقتصادی، ھای» حرانب«است  پديده آن رشد ۀمرحل

 .جنگ مشغول يا و است بحران مرحله در ھمواره مثالً  داری سرمايه که نيست معنی بدان اين ولی

 ھای علت جدا حالت دو در تواند می معلول يک حتی .دارند را خود خاص و گوناگون ھای علت مختلف ھای معلول

 خود بيماری يا و باشد خشکسالی بروز اثر بر تواند می زردآلو درخت يک شدن خشک .باشند داشته وناگونیگ

 .ديگر دليلی يا و درخت

 .است اشياء و ھا پديده از رده يک بين مشترک خصوصيات از  برخی دھنده نشان که است فلسفی مقوله آن» عام«

 مثل حاکم و قدرتمند چه( امپرياليسم يا و )بزرگ چه کوچک چه رد،ز يا و سبز چه چنار، يا گردو چه(درخت ھمانند
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 گردو ۀميو باروری و بودن گردو گوی جواب بودن درخت .)روسيه ھمانند ضعيف و خورده ضربه چه و امريکا

 ھيچ به )ھستند عام و کلی ھم باز که( روسيه و غرب امپرياليسم دو دعوای ويژه به و بودن امپرياليسم .نيست

 .باشد آن خونبار نتايج و يف کی کودتای عامل تواند نمی نیعنوا

 بيابند، ھا انسان ما ھای فرمول و نظرات احکام، در را خود انعکاس که آن از قبل ضرورت و تکامل عينی قوانين

 عمل اوکراين در آنچه .عکسه ب نه و دارند وجود ھستند، خود عمل مرحله در و ما روبروی که عينی واقعيت در

 امپرياليسم .روسيه نه و بود غرب امپرياليسم طلبی سلطه و تجاوزگرانه خصلت داد، نشان را خود کريهۀ چھر و دکر

 مرحله در  تنھا و نيامد، عمل عرصه به اوکراين در که خصلتی .اوست نھاد در خفته و کمون خصلت روسيه بودن

 اين کنند، می بيان را » است امپرياليسم دو عواید اوکراين ألۀمس«تز  که  آنان .ماند باقی واقعيت نه و امکان

 ولی باشند، درست آن کلی و عام حالت در حتی توانند می که(کلی احکام و خود افکار از تصورات، از را قضاوت

 .است ايدآليسم عين اين و آورند می برون  )نيستند مشخص واقعيات با ارتباط در

 ماترياليسم عين کردن، اشتقاق را تفکر و ذھن ضرورت آن  از و پذيرفتن را طبيعت ضرورت« :نويسد می لنين

 ، ، VEB انتشارات از فلسفی، فرھنگ از قول نقل ».بود خواھد ايداليسم تفکر و ذھن از ضرورت اشتقاق .است

 اصل اين از درست مشخص شرايط از مشخص تحليل  Philosophisches Woerterbuch  ٨٨١ .ص

 .انسانھاست ما ذھن در عينی واقعيات درست انعکاس حقيقت که شود می گرفته نتيجه ماترياليستی

 حاالت در را خود است، آن ماھيت در و امپرياليسم ھای خصلت از گری سلطه و تجاوز که عام و کلی حکم اين

 .دھد می نشان واقعيات در و مشخص

 نمی .خاصی ھر در نه ولی دارد، وجود صخا در عام يعنی....و عراق افغانستان، نام، ويت به امريکا تجاوز مثالً 

 امپرياليسم سوسيال تجاوز در البته امر اين .است کرده تجاوز اوکراين به امپرياليستی ۀروسي که کرد ادعا توان

 روه روب غرب امپرياليسم گری آشوب و کودتا دخالت، با ما اوکراين در ولی بود صادق افغانستان به شوروی

 .ھستيم

 شعار آن مبنای بر و کردن جو و جست کلی احکام و ھا تحليل ميان در را حقيقت و مشخص قعياتوا به توجه عدم

 که گراست چپ ھای کمونيستو يا  » چپ« روشنفکران از برخی مشخصه نمودن تعيين را حرکت سمت يا و روز

 راه به اغراق، و ریگ ذھنی راه به خويش عام یئ ايده و مسلکی اعتقادات اساس بر و واقعيات به اعتناء بدون

 قصد آن مبلغين اگرچه گرائی، عام و گوئی کلی .يازند می گوئی کلی و شعار دامان به دست و نھاده گام ايداليسم

 مشخص و حال شرايط در که را عمده دشمن با مبارزه عمالً  باشند، داشته را زحمتکشان و کارگر ۀطبق به خدمت

 دشمن به ناآگاھانه نيز نيت حسن با حتی توان می .کشاند می بيراھه به و کرده تضعيف اند، مبارزه ھدف کنونی

 احکام تنھا لنينيسم  مارکسيسم .نيست آگاھانه ھمواره سوسياليستی يا و امپرياليستی ضد ۀمبارز تضعيف .کرد خدمت

 مارکسيسم .آوريم برون فرصت سر و کنيم حفاظت کتابخانه در را آنان که نيست ھائی تئوری يا و خشک

 يافته، تکامل گذشته ھای قرن طول در ما جھان واقعيات و پراتيک از .است عمل ۀفلسف و علمی بينی جھان لنينيسم 

 بايستی می ضرورتا را احکام اين ھا، فرمول اين و .است شده فرموله و سيستماتيک گشته، تدوين علمی صورته ب

 است علم اين ھضم و درک با بلکه .نيست دگماتيک و البیق ھا آن کردن پياده .کرد پياده و آورد پراتيک در دوباره

 جامه بدان و کرد فرموله نمود بيان دوباره را آنھا و دريافت ديد، اجتماعی و طبيعی پديده ھر در را آنھا توان می که

 .پوشاند عمل

 :که نکنيم فراموش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 واقعيات با انطباق قابل و صادق يشخو خاص چھارچوب در تنھا لنينيسم  مارکسيسم منجمله و بشری ھای ايدهۀ ھم

 توخالی و پوچ شعارھای به تبديل سازيم، خارج طرحشان مورد متن از را آنھا يا و شود اغراق آنان در چنانچه  .اند

 بدل خود ۀاولي ھدف عکس به نيز محتمالً  و داشت نخواھند عمل ميدان در بُردی ھيچگونه که گشت خواھند

 گشتخواھند

 

 

 


