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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ جنوری ٠۵

  

  يکه تازی امپرياليسم غرب و ناتوانی امپرياليسم شرق
رغم لحن  ت آتی امپرياليسم روس علیسخنرانی پوتين رئيس جمھور روسيه نکات قابل توجھی داشت که گويای سياس

اين موضع ضعف ناشی از شکست رويزيونيسم در شوروی و فاجعه . تھديد آميز از موضع ضعف و سرشکستگی  است

پيش . ای است که اين جماعت ضد انقالبی پس از کسب قدرت سياسی در شوروی بر سر بشريت و نه تنھا روسيه آورند

 طبقاتی و ۀزعامت بزرگ رويزيونيستھای خروشچفی و برژنفی، با نفی مبارزاز فروپاشی ابر قدرت شوروی به 

 کارگر، بورژوازی ۀ طبقاتی با صلح طبقاتی و نفی ديکتاتوری پرولتاريا و ماھيت پرولتری حزب طبقۀجايگزينی مبارز

چون  خواری و دزدی، غارت اموال عمومی ھمتنوخاسته در شوروی پا و قدرت گرفت و فساد و تباھی، رشو

دوران تسلط رويزيونيسم در شوروی . قانقاريای رويزيونيستی سراپای اتحاد جماھير شوروی را سرطان وار درنورديد

 و اين تسلط بورژوازی سرانجام به فروپاشی اين کشور از سرمايه داری  دوران تسلط بورژوازی در قدرت سياسی بود

  .بازار آزاد رقابت بورژوائی نئوليبرالی منجر شددولتی و فاسد مشتی مافيای در قدرت به سرمايه داری 

مانع شود که امپرياليسم تا  محصول ناسيوناليسم روس بود تالشی امپرياليسم روس در شرايطپوتين روی کار آمدن 

شکستھای . دن عمل بپوشانۀغرب و صھيونيسم با نفوذ در بازارھای روسيه و قدرت سياسی حاکم به تمام نيات خود جام

 اروپا تنھا ۀ و چه اتحاديامريکاپی سياست روسھا در جھان، به بازی نگرفتن آنھا توسط امپرياليسم غرب چه پی در 

 اروپا تا مرز روسيه ۀگسترش نفوذ ناتو و اتحادي. بار آورده سرافکندگی و حقارت برای بورژوازی امپرياليستی روس ب

سم روس را که موجوديت خويش را در خطر می بيند لبريز کرد  صبر امپرياليۀو چسبيدن گلوگاه آنھا در اوکرائين پيمان

  .و آنھا را به مقاومت سرسختانه واداشت

ش را از آنجا می شود ديد که در دنيای دروغ و دغل و رياکاری گی امپرياليسم روس و رھبران فاسد خفت و سرشکست

داده بودند که به سمت شرق حرکت نکنند و " مردانه"با حماقت زايدالوصفی مدعی می شوند که غرب و ناتو به ما قول 

 در ه اين وعده ھای توخالی را که طبيعتاً  پا گذارده اند، گوربچف با ناله و گل زير"نا جوانمردانه "حاال اين وعده ھا را

ند و ھا می کشد و آنھا را وعده شکن معرفی می کالمان مربوط است به رخ امپرياليستیدنيای امپرياليسم به توازن قوای 

  .عمل کنند" مردانه"از گرگھا می طلبد که 

 می خواھند به ھر قيمت مانع شوند که روسھا ،چفھا می خندندگورب" ساده لوحی"کنان که به ريش  ولی اين وعده ش

 عقب مانده که منبع و مرکز فروش مواد اوليه باشد نياز دارند و نه به يک ۀآنھا به روسي.  خود را باز يابندۀقدرت گذشت
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تمام تالش آنھا در تضعيف روسيه و نظارت بر مناطق تحت نفوذ سابق اين ابر قدرت است و اين سياست . روسيه رقيب

  .را با زور و تھديد به پيش می برند

آورد و حمالت و تحريکاتی که عليه امپرياليسم چين می می  به روسيه وارد امريکاامپرياليسم يکه تاز فشارھائی که 

اين سياست . دست يابندبرتر  تا ساير ممالک رقيب قادر نباشند به قدرت ،است بازدارندگی آنھاستکند، متکی بر سي

 ولی در ،لو ابتداء در عرصه ھای کوچک و قابل کنتر،وضعيتی را در جھان ايجاد کرده است که ھر آن خطر تصادم

ی و نه جھانی ئا يک قدرت منطقه  اوباما روسيه ردر زمانی که. ل متنفی نيستوعين حال تصادمات خارج از کنتر

 گوشزد می نمايد که با يک قدرت اتمی امريکاتعريف می کند، پوتين در پاسخگوئی برآمده و بدون تعارف به اروپا و 

روسيه به رھبری پوتين که قادر شده تا حدودی به تقويت نيروھای نظامی .نمی شود با اين لحن حرف زد و رفتار کرد

  .نيست ھر خفتی را بپذيردخويش بپردازد، حاضر 

چف و يلتسين افتاده بودند از چکمه پوشان ستالين به حضيض ذلت دوران گورب مردم روسيه که از اوج افتخار دوران 

قلدر که با مشت آھنين حکومت کند حمايت می کنند و پوتين از اين امتياز برخوردار است تا تمام ناسيوناليستھا و 

  .شت سر خود قطار کندرويزيونيستھای روس را در پ

.  شده است بايستدامريکا اروپا که پيشمرگ امپرياليسم ۀ جدال در اوکرائين بيان مقاومت روسيه است تا در مقابل اتحادي

 فرساينده ۀست که توانسته است دو رقيب را به يک مبارزامريکا اروپا برنده امپرياليسم ۀدر جدال ميان روسيه و اتحادي

حتی وزرای دولت .  را در اوکرائين افزايش دھدامريکاا تضعيف کرده و مقام و قدرت امپرياليسم بکشاند تا ھر دو ر

 خوش آيند ن می کند و اين امر طبيعتاً يي تعامريکائی، دولت امريکا ۀاوکرائين را به عنوان اتباع وارداتی و آموزش يافت

 است که نسنجيده به قلدری دست زد و در اين قمار المانيسم  اصلی امپريالۀبازند . نيستالمانامپرياليسم اروپا و به ويژه 

  .ئی خالی می کندامريکابازنده شده است و ميدان را برای رقيب 

وجه  ھيچه کيد کرده است که بأ ھمکاری با غرب تۀ پوتين به صراحت در نطق اخير خود در عين اظھار تمايل به ادام

 خالف اروپا امريکاولی .  اوکرائين عقب نمی نشيند و غرب بايد با روسيه بر سر اوکرائين مصالحه کندألۀدر مورد مس

  : خود در مسکو گفت٢٠١۴مبر  دس۴پوتين در نطق .  مصالحه نيستموافق

 و متحدينش نسبت به موضعگيری روسيه در امريکا ۀمحاصره عليه روسيه تنھا يک واکنش عصبی اياالت متحد "

وی بر آن ".  روسيه استۀمھار امکانات رشده يابند: "و ادامه داد که ھدف آنھا"  به کودتا در اوکرائين نيستبرخورد

  .ھيتلر ھم اين کار را نتوانست انجام دھد. صحبت کرد" زبان زور"تکيه کرد با روسيه نمی شود به 

ستالين رھبر با کياست و . را به خاک ماليد نازيسم و ھيتلر ۀالبته پوتين خودش را با ستالين مقايسه می کند که پوز

 کارگر و زحمتکشان شوروی تکيه داشت و پوتين در ۀدورانديش و سياستمداری بود که به خلقھای شوروی و به طبق

  .ن حدود اختيارات بوده و چانه زنی می کندييمقابل وی دلقکی بيش نيست که با امپرياليسم غرب در پی زد و بند و تع

به نيروی اليزال خلقھای شوروی و جھان تکيه داشت، پوتين به سرمايه داران و اليگارشی روسی ندا می اگر ستالين 

دھد که چنانچه سرمايه ھای خود را که برای فرار از ماليات از روسيه به طور غير قانونی خارج کرده اند به روسيه 

سرمايه داران از افزايش ماليات نبايد بھراسند و سرمايه  از پرداخت ماليات معافند و در چھار سال آينده نيز ،برگردانند

رخ ؤ زود دويچه سايتونگ مۀبه نقل از نشري.(موران دولتی در امان خواھند بودأھای متوسط نيز از بازرسی م

 زحمتکشان روسيه منتقل شود و ۀبه گفتار پوتين مخارج جنگ و مقاومت بايد بر گرد). المان به زبان ١٢/٢٠١۴/٠۵

در خطاب به خلق و حال اين سخنان وی را با سخنان ستالين در جنگ کبير ميھنی . را بپردازند سنگين آنبھای 

 فاشيسم را در ستالينگراد به ۀگراد خاتمه داد و پوز لنينۀمقايسه کنيد که به محاصرپرولتاريای شوروی و تکيه بر آنھا 

  .خاک ماليد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ری در ييامپرياليسم غرب کوچکترين تغ. يد آميز پوتين نمايان است شکست در رفتار و گفتار تھدۀروشن است که نطف

بيش سخت و يا نرم  و اين بخشی از نظم نوين جھانی است که با مقاومت کم. سياست توسعه به سمت شرق نخواھد داد

  .روسيه حساب کرده است و جھان را به جنگ تھديد می کند

 ما در شرايطی که جنبش کمونيستی ضعيف است و درگيری نظامیِ ولی موضع کمونيستھا چه بايد باشد؟ به نظر حزب 

جھانی تنھا می تواند مولود نازيسم و فاشيسم و نفرت ملی و نابودی دستآوردھای بشريت باشد، بايد مانع شد که صلح 

در . است دست يازيد وبا آن به مقابله برخابا به افشای جنگ طلبان وجنگ افروزانحجھانی به خطر بيفتد، بايد بی م

شرايطی که انقالب به علت شرايط عينی مقدور نيست تا از بروز جنگ جلو گيرد و خطر وقوع جنگ بر آغاز انقالب 

افزونتر و محتملتر است، بايد از حقوق ملل، مخالفت با تجاوز نظامی و احترام به ضوابط و حقوق و پيمانھای جھانی به 

 کنونی خالف عصر جنگ جھانی اول به پيروزی سوسياليسم منجر آغاز درگيری جھانی در شرايط. حمايت برخاست

 ۀ و اتحاديامريکانخواھد شد، اين است که کمونيستھا بايد تحريک کنندگان جنگ تحميلی، ماجراجوئی ھای امپرياليسم 

  . اول افشاء کنند و با آنھا به مبارزه برخيزندۀاروپا را در درج

 تشديد رقابت در اردوگاه امپرياليسم . بورژوازی امپرياليستِی اروپا باشيمۀو تجزي اروپا ۀ ما بايد موافق تالشی اتحادي

غرب و رقابت آنھا با امپرياليسم شرق که ھنوز نفس تازه می کند و قدرت مقابله به مثل را ندارد به نفع خلقھای جھان 

پاخاست و ھر اقدام دولی را ه ی ب ضد دنيای يک قطبهتحليل مشخص از شرايط مشخص به ما می آموزد که بايد ب. است

که در راه مقاومت در مقابل اين دنيای يک قطبی به انواع و اقسام مقاومتھای سياسی، اقتصادی، ديپلماتيک دست می 

 مشترک بسياری از ممالک در ۀپيدايش پيمانھا و يا اتحاديه ھای شانگھای، بريکس، مقابل.  مثبت نگريستۀزنند با ديد

 منجر امريکاويژه ه به تضعيف امپرياليسم غرب و ب...  به عنوان پول معادل تجارت جھانی ودالر ۀنانمقابل تسلط راھز

ئی خطر جنگ قريب الوقوع را کاھش می دھد و امکان تنفس در اختيار امريکاايجاد دسته بندی ھای ضد . می شود

  .نيروھای انقالبی قرار خواھد داد

از کادر واقع بينی انقالبی خارج شد و مدعی گشت . له برخورد کردأه مسی شود از موضع چپروانه نيز بالبته م

امپرياليسم، امپرياليسم است و وقوع جنگ جھانی سوم به نفع استقرار سوسياليسم بوده و بايد جنگ خارجی را به جنگ 

وتسکيستھا به در می  ترۀبيشتر سر از خان" کمونيستھائی"چنين . بدل کرد" سوسياليسم" داخلی برای استقرار ۀمسلحان

 مبارزه ،با اين درک از تاريخ) توفان(حزب کار ايران. آورند و در عمل به يک پای جنگ و متحد متجاوز بدل می شوند

  . خواھد کرد و با اين متحدان امپرياليسم نيز خواھد رزميد
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