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 !"احمدی نژاد" و "پوتين"شباھت ھای 
 را به "وتينپ"جنگنده ھای روسی بار ديگر روسيه و !!" سوسياليستی"جنگ در سوريه و دخالت نظامی و بمباران 

. مريکا تنھا آقای جھان نيستاحاال ديگر . عنوان بازيگران اصلی در پارادايم جديد روابط بين الملل معرفی کرده است

. اقتصاد چين ھم ھست و البته قدرت نظامی روسيه نيز سھم خود را در اين تقسيم بندی ھای امپرياليستی مطالبه می کند

اما به . برترخودنمايی می کندۀ ان قدرت مندترين سياستمدار جھانی روی جلد رسان ھست که تصوير پوتين به عنویسال

در . روسيه اين تصوير رنگ و لعاب ديگری گرفته است" ۀبشردوستان" و متعاقب دخالت ٢٠١۵مبر ساليقين از سپت

م از منظری ديگر به در اين جا می خواھ. مورد نقش روسيه در جنگ سوريه پيش از اين بسيار گفته ايم و نوشته ايم

  . بنگرم"پوتين"

 نژاد "محمود احمدی" ،"پوتين"دولتی وطنی به ۀ  مانسته ترين  شخصيت و چھر-  و به گمان نگارنده بی شک-شايد 

دوان دوان ) دور دوم رياست جمھوری اش (٨٨ بالفاصله پس از انتخابات "احمدی نژاد"بسيار معنا دار است که . است

چندان بی ھوده !  شتافت و شادی اش را با ديکتاتور آن کشور به اشتراک گذاشت- "پوتين"لی  متحد اص–به بالروس 

 ھورا می "پوتين" شان باد کرده و برای ۀتوخالی و تاريخ منقضی شرق زد" سوسياليسم"نيست کسانی ھم که رگ گردن 

سياستی که در مسير .  کرده اند و سياست آزاد سازی اقتصادی او دفاع"دااحمدی نژ"کشند به صور مختلف از دولت 

 قشرسلب مالکيت از نھادھای دولتی به سود مراکز نظامی و امنيتی را در راستای عروج  دور جديد انباشت سرمايه ؛

 خصوصی سازی و کسب ماليات از بنگاه ھا نيز در ۀجديد قدرت چنان انجام داد که امروز حتا طرف داران دو آتش

احمدی نژاد در مراکز .  به ھمين شکل بوده استًرويکرد نوتزاريسم در روسيه نيز عينا. ه اندبرابر اين خونتا تمکين کرد

به ھمين نسبت شکل اقتدارگرا و اتوريتين . آبديده شده استKGBنظامی و امنيتی آب بندی شده بود و پوتين نيز در 

ر باھوده بود که در محافل داخلی و پيش از بسيا. ثير پذيرفته بودأ به نحو عجيبی از دولت روسيه ت"احمدی نژاد"دولت 

  ! نام برده می شد" مدودف–پوتين "ِ به عنوان کپی " مشايی–احمدی نژاد "انتخابات يازدھم رياست جمھوری از 

شايد اگر .  قدر قدرتی خود را مرھون افزايش ناگھانی بھای نفت و گاز بودند و ھستند"احمدی نژاد" و ھم "پوتين" ھم 

کل سياست .  در ھمان يکی دو سال اول ساخته بود"احمدی نژاد"ر نمی رسيد کار دولت ال د١۵٠ه باالی قيمت نفت ب

مضاف به اين .  به پيش رفتدرآمد نفتر ال ميليارد د٨٠٠ به اعتبار "احمدی نژاد"ھای اقتصادی به اصطالح انبساطی 

 اين سياست ھای ،ھمی ھای يکی دو بشر عقب ماندهکه به تدريج و پس از افول دولت او دانسته آمده است که خالف کج ف
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 کرور کرور پول به ًمکی به بھبود کسب و کار و زندگی مردم زحمتکش نکرده است بل که اساسا انبساطی نه فقط کًمثال

 رھای نفتی بوده اند و اسمش را ھم گذاشتهالی ھا مشغول غارت دئنزديک با باالجيب اين و آنی رفته است که در ارتباط 

سوريه در متن رقابت اين دولت با " سوسياليستی"در واقع يکی از دالئل بسيار مھم بمباران ". دور زدن تحريم"بودند 

  .  از سوی ديگر است-  گاز ناباکوۀ خط لول–قطر از يک سو و ترکمنستان و ترکيه 

ً کوروش و گرايش به منحط ترين شکل آرکائيسم عمالۀ  و استوانپرچم ناسيوناليسم با بلند کردن "احمدی نژاد"

 ناسيوناليسم عظمت طلب روس نيز با احيای "پوتين"اپوزيسيون راست برانداز و سلطنت طلب را به حاشيه راند و 

 را در قالب يک امپرياليسم ھار و "يلتسين"امپراتوری ضعيف و گالسنوس و پروسترويکا زده و تحقير شده از سوی 

  . کردءاحياتازه نفس 

 است و چون اين مردم فرھيخته و روشنفکر آرای بيش از ھشتاد درصد مردم روسيه متکی به "پوتين"می گويند که 

راستی چند درصد از آرای مردم ايران را به خود  ب"احمدی نژاد"من نمی دانم که .... ً نيز ايضا"پوتين"ھستند پس 

 و "حزب نازی"مردمی ۀ لمان و پشتوانا کنم به عروج فاشيسم در اختصاص داده بود اما برای اين که مستند صحبت

خانم ! غنی تاريخی و فلسفی يک مشت سفيه بودندۀ لمان با آن پشتواناانگار که مردم .  اشاره می کنم"ھيتلر"شخص 

 برای اين چه استداللی است.  نيز توانسته آرای بخش قابل توجھی از مردم فرانسه را به خود اختصاص دھد"لوپن"

انتخابات نود و ھشت درصدی وطنی که ! ی امپرياليستیئرھبری يک دولت مافياۀ  از مخمص"پوتين"بيرون کشيدن 

اين فقط انکار تاريخ . ی بسيار محبوب بوداچھره  یئفاشيست ھای اروپا در ميان "احمدی نژاد"! خاطرتون ھست ھنوز

 از اين "احمدی نژاد"وپا جذاب کرده بود، حمايت ھای مالی  را در ميان راست افراطی ار"محمود"ھولوکاست نبود که 

 که پس از چرخش به راست در – "ديودونه"بی ھوده نيست که کمدين مشھور فرانسوی . راست اظھرمن الشمس است

 بود؛ به دعوت ايشان به تھران آمد و "احمدی نژاد" از دوستان نزديک - ايستاد"لوپن" خانم "فران ناسيونال"ۀ جبھ

 يک یئجريان ھای راست و فاشيست اروپا با "پوتين"ارتباط به ھمين سياق نيز !  ويژه شدۀتخر به دريافت جايزمف

 فرانسه و احزاب مشابه در مجارستان و اتريش و "فران ناسيونال"ملی يا حزب ۀ جبھ. فاکت بی چون چرا است

ی مسکو به تشکيالت فاشيستی ئوام ده ميليون يورو. مار می روند به ش"پوتين"بلغارستان از دوستان گرمابه و گلستان 

  . را در ھمين راستا بايد ارزيابی کرد"لوپن"

 و سياست ھای امپرياليستی روسيه "پوتين"بوده نقد " مفيد "حمالت روسيه عليه داعش استدالل می کنند حاال که 

 بايد از نقد مصون بماند و "پوتين"که روسيه عليه داعش است " مثبت"اين رويکرد ۀ در نتيج! مريکاستابه " چشمک "

بسيار خوب سپاه قدس و جمھوری اسالمی ھم در ضربه زدن به داعش کم . تزارزده تتو شود" چپ"تصويرش در قلب 

می فرمائيد با اين يکی چه کنيم؟ مخالفت با ليبراليسم اگر از موضع سوسياليسم . و بيش در حد روسيه عمل کرده است

 در "پوتين"اگر . "دونالد ترامپ" و مدل ديگرش می شود "احمدی نژاد" و "پوتين"آن می شود صورت نبندد يک مدل 

شمار ديکتاتورھای بزرگ در دوران افول غول ھاست باری ھمتای وطنی او به تبع بورژوازی حقير حامی اش در 

ترين " رفيق"يک ترين و رئال پوليتيک نزدۀ  در عرص"پوتين" و "ترامپ"بيھوده نيست که . شمار کوتوله ھا بود

  ! شخصيت ھای فعال در دو قطب امپرياليسم برتر ھستند

نام .  نياز دارد"پوتين"مريکا به پی نوشتی برای ا ناشی از افول ھژمونی یدنيای مجانين و اقتدار برای پر کردن خال

 . است" لوپن–ترامپ "اين پی نوشت 
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