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77بهمن  شکوهمند بمناسبت سالگرد انقالب  
0ص  یک گروه کوچک بود" کودتا و قیام"شکوهمند و نه انقالبی عظیم و  77انقالب بهمن   

*** 
 

 در رابطه با اطالعیه ای که در سایت رسمی سندیکای شرکت واحد قرار گرفته است
 7ص  توطئه جدید وزارت اطالعات یا اقدامی دشمن شاد کن؟

 
 

*** 

 8ص ئی باشند؟های پرولتاری باید دارای چه شکلهاسازمان
*** 

 اقدامی وحشیانه برای ایجاد ارعاب عام اعدام در مالء 
 02ص  مافیای در قدرت مسئول ناامنی درجامعه

 
*** 

 32ص  یک اقدام استعماری و جنایتکارانه است به کشور مالی نظامیتجاوز

 
 

*** 

 9ص  اعالمیه حزب کمونیست کارگران فرانسه
 برای حمایت از این جنگ« اتحاد مقدس » نه به دخالت نظامی فرانسه در مالی، نه به                           

*** 

 03ص  ضد کمونیستها دشمنان آزادی و دمکراسی

*** 

31ص  ؟گذشتدر لیبى چه        

یکی از نویسندگان چپ کمونیست و ضد امپریالیست در سوئد" اولف بیرن"ترجمه ای از جزوه ارزشمند   
ون  تحوالت لیبی و علل تجاوز نظامی به این کشورپیرام  

mailto:toufan@toufan.org
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547187048632715&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547187048632715&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547187048632715&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
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77بهمن  شکوهمند بمناسبت سالگرد انقالب  
یک گروه کوچک بود" کودتا و قیام"انقالبی عظیم و شکوهمند و نه  77انقالب بهمن   

 
در هیچکدام از . در سی  و چهار سال پیش در ایران یکی از بزرگترین و پر شکوه ترین انقالبات تاریخ بشریت به وقوع پیوست

میلیون نفر در جنبشهای اعتراضی و سیاسی و درگیری با پلیس و ارتش که ظاهرا فقط برای  12انقالبات پیشین سابقه نداشته است که 

بدون  ،مردم با فداکاری و از جان گذشتگی در این نمایشات عظیم اعتراضی. شرکت کنند ،اد شده بودحفاظت از مرزهای ایران ایج

وقتی به روزشمار انقالب ایران نگاه می کنید می بینید که روزی نیست که رژیم جنایتکار پهلوی به . ترس از کشتار شرکت می کردند

“ فاجعه“پیروزی انقالب که آنرا -ب همین امروز هم تالش می کنند ثابت کند دارودسته آدمکش سلطنت طل. کشتار مردم دست نزده باشد

این افسانه ها را فقط برای کسانی می توان گفت که شاهد . به این علت بوده است که شخص شاه نمی خواسته خونریزی شود -می نامد

 044یران در شرایطی آغاز شد که ارتش شاهنشاهی جنبش توده ای و عظیم مردم ا .سلطنت پر از چرک و خون سلسله پهلوی نبوده اند

هزار نفر را برای ژاندارمی منطقه به زیر پرچم برده بود تا از منافع امپریالیستها با ثروت ملت ایران در منطقه بنام ژاندارم خلیج 

در ایران پذیرفته بود در  ش راابانبنیت قضائی ارو، این رژیم جاسوس و نوکر امپریالیسم حق کاپیتوالسیون یعنی مصفارس دفاع کند

که برای جاسوسی و کار برد تسلیحات فروخته شده آمریکائی به  “مستشار“هزار ارتشی آمریکائی تحت عنوان  04غیر این صورت 

شمال  هزار نفره که در مرزهای 04الزم به تذکر است که مخارج این ارتش آمریکائی . رژیم شاه را تنها می گذاشتند ،ایران آمده بودند

این همان دستگاه پیشرفته جاسوسی آمریکا بود که بعد از انقالب تحت نظر دولت بازرگان با )ایران دستگاه جاسوسی علم کرده بودند

 .به گردن مردم ایران بود( توفان-با سالم و صلوات تحویل داده شد ،بجای مصادره ،مسئولیت مستقیم امیرانتظام به آمریکائیها

 

 گاه مارکسیست لنینیستها انقالب بهمن از ن
  

از نظر کمونیستها درایران انقالبی به ظهور پیوسته . انقالب ایران و نوع برخورد به آن از نظر تحلیل مارکسیستی لنینیستی اهمیت دارد

کرد و قوام در این انقالب که نه در عرض یک روز بلکه حداقل در طی یکسال رشد . که تمام جهان و بویژه منطقه را تکان داده است

 میاندر عرض این مدت کم در  ،میسر نبود ،، تحوالت اندیشه ای که شاید در عرض ده ها سال تبلیغیافت میلیونها نفر شرکت کردند

میلیونها نفر سیاسی شدند و به میدان سیاست و  .مردم درس صد ساله را یکساله آموختند. عقب مانده ترین اقشار جامعه ایران رخنه کرد

روحیه همبستگی ،برادری و انسانیت از سر . و دموکراتیک بود ، آزادانقالب مردم با هدف استقرار حکومتی ملی. کشیده شدندمبارزه 

شرکت میلیونها زن . این دوباره آغاز بیداری ایران بود. ملتی به توانائیهای عظیم خویش پی برده بود. روی جامعه ایران می بارید

ا کنون در پستوهای خانه ها زندانی بودند در نمایشات و حضورشان در خیابانها به آن چنان تغییرات ریشه ایرانی که توسط تفکر سنتی ت

ای در واحد خانواده های سنتی منجر شد که دیگر امکان ندارد جامعه ایران را بدون فعالیت زنان و شرکت وسیعشان در تمام عرصه 

این مادران فردا سرمایه های ارزشمندی . گر نمی شود به پستوی خانه ها منتقل کردزن ایرانی را دی. های فعالیت اجتماعی تصور کرد

همین تاثیر عظیم بود که اکثر دانشجویان ایرانی را زنان تشکیل می دهند و این در جهان . هستند که دستآوردهای انقالب و آینده ایرانند

در صف اول در مقابل اقدامات ضد دموکراتیک و سرکوبگرانه رژیم همین شرکت عظیم زنان در انقالب است که آنها را . بی همتاست

 .نیروی عظیم انباشته انقالبی در مردم با دیو ارتجاع سر آشتی ندارد. جمهوری اسالمی قرار می دهد

 

 تقویت نیروهای مذهبیشاه و اربابانش  در نقش 
 

در نتیجه بلند پروازیها شاه از طرفی و روی  ،ای اقتصادی رژیمامپریالیستها که بحران ایران را با عدم افزایش بهای نفت و تنگناه

از طرف  ،میلیونها دهقانان فقیر که در اصالحات ارضی همه چیز خود را از دست داده و به حاشیه شهرها رانده شده بودند ،آوردن

آشکار می  زیرا این مقابله   ،الب برخاستندهشیارانه به مقابله غیر آشکار با انق ،می دیدند و خطر انفجار را تشخیص می دادند ،دیگر
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منجر به تقویت نیروی های مترقی و انقالبی و کمونیستها شود که پس از سالها  ،توانست در اثر طوالنی شدن مبارزه و درگیریهای مدام

ونیستها که تا کنون زیرا زمان در آن لحظه به نفع کم. سرکوب به زمان بیشتری برای سازماندهی و کار روشنگرانه نیاز داشتند

رند و آتش آنرا خاموش ب  امپریالیستها می خواستند این روند انقالب را ب  . سرکوب شده و امکان فعالیت آشکار را نداشتند کار می کرد

و  ولی این تعویض طوری صورت بگیرد که همه منافع امپریالیستها از دست نرود ،آنها ترجیح می دادند که شاه را تعویض کنند. کنند

امپریالیستها . آنها بتوانند روابطشان را با ایران برای  منافع راهبردی خویش در آتیه حفظ کرده و جلوی توسعه نفوذ کمونیسم را بگیرند

، تقویت جناحهای مذهبی که از گذشته در میان آنها نفوذ کنفرانس گوادلوپ. در کنفرانس گوادلوپ برای تعیین تکلیف قطعی گرد آمدند

، “رتبد“و “ بد“تا بین حفظ منافع راهبردی خود تشخیص داد و قرار شد بهترین روش برای را ده بود اشاه نیز به آنها میدان د داشتند و

ریالیستها پسیاست راهبردی امبا تای افسرانی که د، جلوگیری از کوپیشنهاد به شاه که مقاومت نکند و تسلیم شود .را انتخاب کنند“ بد“

آنها وجود داشت و سرانجام تسلیم ارتش به خمینی تا “ مخرب“مشکل آفرین و و خطر سرکشی آنرا نمی فهمیدند و یا موافق نبودند 

بر سر کار ابتکار عمل را بدست روحانیت بدهد و عمال در شرایط ضعف جنبش کمونیستی حکومت روحانیون ضد کمونیست را 

سلطنت . لت دست نشانده ای بیش نبود به این تصمیم اربابان خود گردن نهادشاه که آ. از شگردهای امپریالیستهای با تجربه بود ،آورند

نظامی که با چند تا . شاه را ناشی از بیماری وی و داروهائی که می خورده جلوه دهند“ آشفتگی“طلبان تالش می کنند این بی عملی و 

استفاده از این استدالل را مسخره و مایه آبروریزی می  عده ای از سلطنت طلبان که. قرص آسپیرین درهم بریزد بهتر است درهم بریزد

 . دنو نفرتش از خونریزی جلوه می ده وی“ مهربانی“دانند بی عملی شاه را 

نیروهای مترقی و شبه مترقی ایران را که به همه میکروبهای  ،این عدم شناسائی ماهیت انقالب ایران و نقش ارتجاع جهانی

به نتایج خنده آوری رسانده است که بتدریج باید از سلطنت طلبان دفاع کنند و بر گذشته خویش تف لعنت و  ،ایدئولوژیک مبتال شده اند

 .توبه بیاندازند

 

 مضمون و انگیزه انقالب و حاکمیت متناقض

  
جانب دیگر دو  مضمون و انگیزه انقالب ایران از یکطرف و تاثیر مخرب امپریالیستها برای نفوذ در ارکان انقالب و انحراف آن از

یعنی محصول  “اسالمی“یعنی محصول انقالب و  “جمهوری“حاکمیت متناقض که از . نیرو را در نبرد طبقاتی در مقابل هم قرار داد

تضادی را در بردارد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز با همه دستکاریها و  ،اعمال نفوذ خارجی و انحراف انقالب زاده شد

مبارزه مردم برای تحقق . مضمون انقالب با حاکمیتی که خود را بر آن تحمیل کرد در تناقض آشکار است. ن بازتاب یافتتغییرات در آ

جامعه ایران هنوز در تب و تاب است و سی وچهار سال است در حالت حکومت نظامی و . آمال خود و انتظارات از انقالب ادامه دارد

زیرا می داند که هر گلوله  ،رژیم ارتجاعی از هر تشکل و برآمد مردم می ترسد. ش نشده استجنگ بسر می برد و مبارزه مردم خامو

این وضعیت کنونی ناشی از مبارزه میان مضمون خواستهای . برفی می تواند به بهمن عظیمی بدل شود که تار و پود رژیم را درنوردد

 . انقالب و ضد انقالب حاکم است

 .مانده اند با تحلیلهای من در آوردی بدنبال تئوریهائی می گردند که جایگزین سردرگمیهای خویش کنند عده ایکه از تحلیل وضعیت در

 :این نکات چیست
با تئوریهای دائی جان ناپلئونی آنرا  ،سلطنت طلبان که به عنوان حاکمیتی فاسد و وابسته به امپریالیسم در این مبارزه شکست خوردند

جا می زنند و نشان می دهند که تا به چه حد از واقعیت جامعه ایران بی خبرند و هنوز نیز بعد از سی و محصول سیاست امپریالیستها 

آنها در عین حال تائید می کنند که ارکان رژیم . چهارسال نتوانسته اند دسته گلی را که در طی سلطنت پهلویها به آب داده اند درک کنند

آنها نوکری به اجانب را عین استقالل جا می زدند و لذا . نه بر اعتماد مردم نسبت باین رژیم سلطنت بر حمایت بیگانگان استوار بود و

تئوریسین های .  رژیم وابسته به امپریالیسم را سرنگون کرد و به دستـاورد بزرگی نایل آمد ،نمی توانند تصور کنند که انقالب ایران

ل ایران را در چارچوب شرایط جنگ سرد توجیه می کنند و مدعی اند که یا سلطنت طلبان حتی گماشتگی و زدن چوب حراج به استقال

در منطق آنها جائی برای حق تعیین سرنوشت مردم . باید همدست امپریالیستهای آمریکائی بودیم و یا با امپریالیسم روس کنار می آمدیم

آنها . “فاجعه“و انقالب عظیم و شکوهمند بهمن  است“ بانقال“مرداد  22برای آنها کودتای خائنانه . ما بدست خودشان وجود ندارد

برای ملت ایران هرگز هویت و شخصیت و ارزشی قایل نبودند و مردم کشورمان را شایسته کسب استقالل نمی دانستند و هنوز هم نمی 

. آور است که نیازی به تکرار نداردهمدستی آنها با جنایتکاران اسرائیلی و استعمارگران متجاوز و اشغالگر آنقدر عیان و شرم . دانند

آنها در  .، آنها از حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت نمی کنندآنها هوادار تجاوز امپریالیستها به ایران و اشغال ایران هستند

شغول جعل اخبار و فقط م.. .، بولیوی و، ونزوئال، لبنان، افغانستان، عراقمبارزه مردم فلسطین ،مورد جنایات در نوار غزه

انقالب ایران این تفاله های متعفن و خود فروخته را . تالش آنها برای نابودی ایران است. دروغپراکنی و شایعات تحریک آمیز هستند

. انقراض سلطنت در سلسله پهلوی موروثی شد. لگدمال کرد و از ایران بیرون ریخت به عمر سلطنت در ایران برای همیشه پایان داد

  .دستآورد بزرگ خلق ایران بود این

 

 انحراف به چپ و درک معیوب از انقالب
  

نیز هستند که بعلت فقر تئوریک “ چپ“، پاره ای نیروهای در کنار سلطنت طلبان که انقالب ایران را دسیسه امپریالیستها جا می زنند

ی اقتصادی را که در دنیای کنونی و توسعه های آنها وابستگیها. ندارندکه یک امر صرفا سیاسی است درک روشنی از استقالل 

در حالیکه وقتی ما از . اقتصادی امری ناگزیر است و در آینده نیز وجود خواهد داشت با وابستگی سیاسی مساوی قرار می دهند
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صمیمات استقالل که مفهومی سیاسی است سخن می رانیم منظورمان از نظر علمی این است که تصمیمات حاکمیت نه بر اساس ت

یعنی اینکه دولتها بر حق تعیین سرنوشت ملی خویش حاکم . نیروهای استعمارگر بلکه بر اساس اراده خود آن نیروها صورت می گیرد

مهم این است که  ،اینکه این تصمیمات درست یا نادرست باشد نقش درجه دوم ایفاء می کند. اند و با دستور کسی از خارج کار نمی کنند

استقالل یک کشور مربوط به این نیست که حاکمیت در . میمات مستقل از خواست نیروهای امپریالیستی صورت می گیرداتخاذ این تص

باید پس از این همه . رژیم جمهوری اسالمی رژیمی نیست که تحت سلطه امپریالیسم باشد. این ممالک مترقی و یا ارتجاعی باشد

 ،بستگی به امپریالیسم و خواستها و اهداف آنها و تضادشان را با رژیم جمهوری اسالمی ندیدنابینا بود تا این عدم وا ،رویدادهای منطقه

دقیقا با همین تحلیل نادرست است که این نیروها قادر به توضیح و تحلیل هیچ . و جنایتکارانه است اگر کسی آنرا عامدا نادیده بگیرد

 . گریبان خویش را از قید هر تحلیلی رها می کنند “ژیم وابسته به امپریالیسم استر“پدیده ای در ایران نیستند و با یک شعار توخالی که 

. تعیین سرنوشت ملتها به معنی استقالل سیاسی آنهاست“: می آورد “امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه داری“لنین در اثر فناناپذیرش 

، ارزان ، الحاق اقتصادی غالبا راحت تردر شرایط الحاق سیاسیهدف امپریالیسم اینست که این استقالل سیاسی را نقض کند زیرا که 

از این گفته لنین . “...پنهانی تر و آرام تر است( ، قانون مطلوبی گذراند و غیرهامتیاز بدست آورد. آسان تر است کارمندان را خرید)تر

سی اهمیت دارد روشن است که وی میان اقتصاد یعنی جنبه سیا“ مسئله اساسی هر انقالب کسب قدرت سیاسی است“که بارها تکیه کرد 

وی مدعی نیست که در دروان امپریالیسم به علت وابستگیهای . وی به استقالل سیاسی ممالک اعتقاد دارد. و سیاست فرق می گذارد

چهره  ،فی واقعیتنیهیلیسم و ن. این نظریه بیشتر تروتسکیستی است تا کمونیستی. اقتصادی هیچ دولت مستقلی در جهان وجود ندارد

آنها ساده لوحانه فکر می کنند چنانچه باین واقعیت که رژیم جمهوری . اساسی سیاستهای تروتسکیستی و چپروانه آنها را آرایش می کند

حال آنکه نه تنها خواستهای دموکراتیک انقالب و . اسالمی رژیم  مستقل سیاسی است اشاره کنند لزوم سرنگونی آن منتفی می شود

بلکه تشدید مبارزه طبقاتی تا نیل به سوسیالیسم که از سرنگونی این  ،در کادر این حاکمیت سیاسی ممکن نیست تعمیق انقالبه و ادام

در همین رابطه است که آنها .رژیم سرمایه داری می گذرد نیز از دستور کار نیروهای انقالبی خارج نشده است و نمی تواند خارج شود

آنها با این تئوری می خواهند هم  .خلق کرده اند تا چنین جلوه دهند که هر انقالب شکست خورده ای قیام است را“ قیام“ تئوری مسخره

، قیام می تواند چندین بار در قیام یک برآمد ناگهانی و کوتاه مدت است. دل مردم را بدست آورند و هم بالتکلیفی خویش را توجیه کنند

قیام می تواند محصول روند یک انقالب باشد که در  .ون آنکه تغییراتی در یک کشور ایجاد کندطی سالها بوجود آید و سرکوب شود بد

قیام می تواند یک لحظه از یک روند طوالنی . موقع رسیدگی انقالب و آمادگی مردم به خروشی ناگهانی و به طغیانی قطعی بدل شود

بهمن به قیام مسلحانه  21انقالب بود و این انقالب در  ،ایران قیام نبود رویدادهای. ولی هرگز جای انقالب را نمی تواند بگیرد ،باشد

 .این انقالب نبود که محصول قیام بود برعکس قیام از دل انقالب برای آخرین ضربه نهائی بوجود آمد. عمومی بدل شد

مکش به عدم امکان زندگی به شیوه سابق برای انقالب کافی نیست که توده های استثمار شونده و ست“ : لنین در مورد انقالب می گفت

فقط . ، برای انقالب ضروری است که استثمارگران نتوانند به شیوه سابق زندگی و حکومت کنندپی ببرند و تغییر آن را طلب نمایند

انقالب می تواند پیروز فقط آن هنگام . نتوانند به شیوه سابق ادامه دهند“ باالئیها“و  دنخواهننظام کهنه را  “پائینیها“آنهنگامی که 

، چنین وضعیتی در ایران پدید آمده بود و این وضعیت محصول یکی دو روز نیست (.094بیماری کودکی کمونیسم بفارسی ص )“گردد

این عدم تمایل . این شرایطی نیست که رویدادهای متکی بر آنرا قیام جا زد. محصول سالهاست و در روند طوالنی انقالب پخته شد

دیگر نمی تواند به روش  “باالئیها“بهمن بوجود نیامد و در همان شب نیز ارتجاع حاکم خوابنما نشد که بعنوان 22در شب  “هاپائینی“

 .سابق سرکوب خویش برای اعمال حکومت ادامه دهد

ازمان امنیت هزار نفری شاه و س 044ندیدن روند عظیم انقالب و شرکت عظیم توده های مردم در تعیین سرنوشت خویش که ارتش 

، ولی در عوض تنها به لحظات نهائی پیروزی هزار نفریش را متزلزل و بی روحیه و از نظر روانی خلع سالح کرد و درهم پاشید 44

ناشی از تفکر منحرف چریکی است که روشنفکران را به جای . تکیه کردن از خودخواهی و ندیدن نقش عظیم توده های مردم است

را خلق می کند تا “ قیام“بهمین جهت نیز تئوری . ر می کند انقالب بهمن کار گروههای مسلح شهری بوده استمردم می گذارد و تصو

 .سرپوشی بر بی نقشی خویش در مبارزه توده ای بگذارد

لت نقش اگر انقالبی به ع. حتی تا بجائی پیش می روند که فکر می کنند انقالب زمانی انقالب است که با پیروزی توام باشد برخی 

. برای آنها انقالب مشروطیت ایران انقالب نیست. ضعیف رهبری و یا قدرت برتر دشمن از پای در آمد آنوقت آن انقالب انقالب نیست

روسیه و انقالبات فوریه روسیه و یا  اکتبر روسیه و  1940حتی انقالب . زیرا نه فئودالی را از بین برد و نه سلطنت را سرنگون کرد

برای آنها تنها یک انقالب در دنیا وجود . ای آنها انقالب نبود و نیست زیرا آن انقالبات نیز سرانجام با شکست روبرو شدچین نیز بر

این عده از . است... ، فرهنگی و، اقتصادیدر همه عرصه های سیاسی “انقالب جهانی سوسیالیستی غیر قابل بازگشت“دارد و آنهم 

 .واهند بفهمند و باین جهت در سرگیجه تاریخی خود دست و پا می زنندمبارزه هیچ چیز نفهمیده و نمی خ

این ها . پاره ای سیاسیون فکر می کنند که اگر به واقعیت انقالب شکوهمند بهمن صحه بگذارند از رژیم جمهوری اسالمی دفاع کرده اند

باشیم و یا محاصره اقتصادی و نظامی و سیاسی ایران  همان کسانی هستند که فکر می کنند اگر ما مخالف تجاوز امپریالیستها به ایران

رژیم جمهوری اسالمی این عده ی بی اراده را مسخ کرده . همدست رژیم جمهوری اسالمی محسوب می شویم.... را محکوم کنیم و

انحرافی در تحلیل جامعه  در حقیقت ما با یک تفکر بشدت. آنها تنها با ساز رژیم می رقصند بدون آنکه با مغز خود اندیشه کنند. است

ایران روبرو هستیم که در تمام عرصه های مبارزه اجتماعی خود را بروز می دهد و مانند خط سیاهی در موضعگیری این جریانها 

آنها در درجه اول عقیم بودن سیاسی خویش را به معرض نمایش می گذارند و نشان می دهند تا به چه حد ناتوانند که . قابل رویت است

 .در مبارزه سیاسی نقش فعال و خردمندانه ای در پیش گیرند
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 انقالب بهمن چه می آموزد؟ 
 

می آموزد که متوقف شدن و شکست  انقالب در نیمه راه با کسب رهبری بورژوازی پیوند داشته و تحت سامانه  انقالب بهمن 

موکراتیک شهروندان بویژه کارگران و زحمتکشان، سرمایه داری برای ممالک از بندرسته ای نظیر ایران امکان تحقق حقوق د

تحت رهبری بورژوازی نا ... آزادیهای سیاسی، آزادی اجتماعات وسندیکا و احزاب، پیشرفت و تامین دمکراسی و عدالت اجتماعی

نافع آزامندانه زیرا درشرایط حاکمیت امپریالیسم هرحرکت استقالل طلبانه و ترقی خواهانه ای به معنی مقابله با م. ممکن است

امپریالیستهاست و از آنجا که بورژوازی به واسطه ضعف تاریخی خویش و بدلیل صدها پیوند مرئی و نامرئی که با امپریالیسم دارد 

بورژوازی به واسطه ضدیت ماهوی خود با توده . قادر به مقابله با آن نیست، جبرا با کرنش درمقابل امپریالیسم به انقالب خیانت می کند

خواستهای سرکوب شده به میدان تظاهرات و نمایشات پای  آزادی برای بیان   آنجا که توده ها با استفاده ازفرصت   ،های استثمارشونده

انقالب بهمن نیز چنین فرجامی . لوله های تفنگ را بسوی آنها نشانه گرفته و بیرحمانه آنها را درخون خود غرقه می سازد ،می گذارند

ب بهمن پس ازسه سال کشاکش میان توده های تشنه آزادی وسازندگی و عدالت اجتماعی و ارتجاع سیاه قرون وسطائی انقال .داشته است

و قتل عام سازمانهای سیاسی و توده  44خرداد  14سرانجام با کودتای خونین ... به نمایندگی دارودسته خمینی و رفسنجانی، خامنه ای

، ازآن پس بود که سرنگونی رژیم در دستور ....دستآورد انقالب خونین بهمن بود نابود گردید مردم شکست خورد و آزادیهای سیاسی که

فضای انقالبی ایران پس از تیرباران وحشیانه هزاران نفر از . کار سازمانها و احزاب سیاسی قرار گرفت واین امر همچنان ادامه دارد

یاس و سرخوردگی و عدم اعتماد و بدبینی که ناشی از شکست . ره و تارگردیدفرزندان انقالب ودرهم شکستن تشکالت انقالبی بکلی  تی

امروز نه از . ما این سرخوردگی عظیم، این سقوط اخالقی وحشتناک درجامعه را امروز شاهدیم. انقالب است بر جامعه حاکم گردید

اندیشان، کارگران، زنان ، دانشجویان و همه سرکوب دگر. آزادی در ایران خبری است و نه از عدالت اجتماعی و حقوق مدنی مردم

دزدی و چاپلوسی و پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی، گرانی، دزدی و ارتشاء،  .اقشار تحت ستم ایران بشدت ادامه دارد

رسانده و اکنون بعد  رشوه، گسترش فحشاء و مافیای اقتصادی در قدرت که تمام تاروپود جامعه را درنوردیده است، جان مردم را به لب

از سی و چهار سال انقالب درایران جامعه در بن بست عظیمی گرفتار آمده و جمهوری سرمایه داری اسالمی راهی جز سرکوب مردم 

است بواسطه بی  07استقالل سیاسی ایران که حاصل انقالب بهمن . و کنار آمدن با امپریالیسم برای حل این بحران و بقای خود نمی بیند

دفاع رژیم جمهوری اسالمی . شتوانگی مادی و مردمی دیر یا زود برباد می رود و روحانیت نیز درخیانت ملی نیز ید طوالنی داردپ

ازحکومت استعماری عراق و افغانستان وهمکاری با امپریالیسم آمریکا در اشغال این دو کشور و در سرکوب حنبش ضد استعماری و 

پیروی ازسیاست بانک جهانی و صندوق . ژیم لیبی ، همه بر ضد منافع ملی مردم ایران و منطقه استهمینطور حمایت از براندازی ر

که از یک سیاست  00بین المللی پول و  گام گذاردن در خصوصی سازیهای کارخانجات و شرکت ملی نفت و پتروشیمی بر اساس بند 

، رت جهانی تا بتوانند بار بحرانشان را بدون نظارت به ایران منتقل کنندپیوستن به سازمان تجا... نئولیبرالی اقتصادی نشئت می گیرد 

ازاین رو برای دست یافتن و تحقق مطالبات دموکراتیک انقالب ...  همه در جهت تضعیف استقالل و در جهت وابسته شدن ایران است

استقالل سیاسی و تضمین ، برای دفاع از ادامه ستم بهمن، برای آزادی و حقوق اولیه و بنیانی کارگران و زحمتکشان و توده ها ی تحت

انقالبی که رسالت پاسخ به این وظایف انجام نشده را داراست یک انقالب قهرآمیز سوسیالیستی . ، انقالب دیگری باید سامان گیردایران

 .به رهبری حزب واحد طبقه کارگراست و تنها چنین انقالبی راه نجات مردم ایران است

***** 

   
 

 

 دررابطه با اطالعیه ای که در سایت رسمی سندیکای شرکت واحد قرار گرفته است

؟توطئه جدید وزارت اطالعات یا اقدامی دشمن شاد کن  
 برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا

  13:93:99ساعت  1931/11/20

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه : از 

 

 (ITF)فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل : به 
 

 برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا : موضوع 
 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعالم می دارد ؛ " احتراما
گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات خود و نادیده 

سندیکا ، از ریاست هیئت مدیره برکنار کرده و از این تاریخ هیچگونه سمت و مسئولیتی در این سندیکا ندارد و از آن نهاد 

 .کارگری خواستار قطع همه ارتباطات ،همکاری ها و حمایتها از نامبرده می باشد
 .اتوبوسرانی تهران و حومه هیچ نماینده وسخنگویی در خارج از کشور ندارد یادآوری می شود سندیکای کارگران شرکت واحد

 با امید به گسترش صلح ،عدالت و صداقت در همه جهان
 سندیکای کارگران شرکت واحد
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 اتوبوسرانی تهران و حومه

 دوم بهمن یک هزاروسیصد و نود و یک
 

 :رونوشت
 (ILO)سازمان جهانی کار  -

 (ITUC)ی اتحادیه های آزاد کارگری کنفدراسیون بین الملل -

 (CGT) کنفدراسیون کارگران فرانسه  -
 کلیه اتحادیه ها و نهاد های کارگری داخلی و بین المللی -

 
آقای داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در مقاله ای که به مناسبت سالگرد هجوم عوامل خانه کارگر و 

به سندیکا ی شرکت واحد نوشته است ضمن نقد دیدگاههای مخالفین چپ نمای سندیکا به اقدامات سرکوبگرانه شوراهای اسالمی کار 

 :رژیم جمهوری اسالمی در برخورد با این تشکل مستقل کارگری چنین اشاره می کند

اول انقالب تشکل های مستقل هر چند که کارگران در فرو پاشیدن رژیم پهلوی نفش اساسی و مهمی داشتند، اما از همان سالهای "

کارگری را به عناوین مختلف مورد سرکوب قرار دادند و از هیچ ظلمی در مورد کارگران و تشکل های کارگری کوتاهی نکردند، 

بطوری که حتی به رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد آن زمان، در حکم بدوی اعدام دادند و حال با گروه های کارگری دیگر چه 

 ؟…نکردند بماندها که 

بامداد در حالی  2.۲دستیگری چندین خانواده به همراه فرزندانشان در ساعت  -2مورد بازداشت اعضای سندیکا  ۰44نزدیک به  -1 1

کتک خوردن و زخمی شدن دهها تن از اعضای سندیکا که منجر به جرح هم گردیده  -1بازداشت بودند  249که همسرانشان در بند 

اجیر کردن چماقداران توسط عوامل خانه  -۲ب اتش زا به محل سندیکا که بخشی از ساختمان در اتش سوخت پرتاپ کردن بم -۰

نفر از این ارازل و اوباش به محل سندیکا و غارت اموال سندیکا در حضور پلیس و 244کارگر و شوراهای اسالمی کار و حمله 

دستگیر کند، رئیس و نایب رئیس سندیکا را که زخمی بودند و نیاز به عوامل امنیتی، بجای اینکه پلیس ضاربین و چماقدارها را 

 ۶محکوم شدن بیست نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای و فعالین شرکت واحد در دادگاه انقالب از  -۶درمان داشتند دستگیر کردند 

ندیکارا در زندان بودند که هم اکنون یکی دیگر ساله این س 2سال از عمر  ۰سال و  ۲/۲سال که اسانلو و مددی هرکدام  ۶ماه حبس تا 

تن از  144اخراج بیش از  -7سال زندانش است  ۶از اعضای هیئت مدیره سندیکا، رضا شهابی در حال سپری کردن محکومیت 

دیکای بازداشت تعدادی از دانشجویان و اعضای فعالین تشکل ها ی کارگری مستقل در رابطه با سن -2رانندگان فعال سندیکائئ 

تحت فشار گذاشتن تعدادی از روزنامه ها بخاطر چاپ مطالب سندیکا و حتی در مواردی بسته شدن ان نشریات، که -9شرکت واحد 

تصمیم گیری در رابطه با اخراج اعضای اصلی سندیکا در باالترین مقامات -14. یکی از موارد اتهامی، نشر مطالب سندیکا بوده

ارسال مدارک محرمانه به تمام ادارات کار استان کشور جهت جلوگیری از  -11کش موجود است امنیتی کشور که رونوشت مدار

امنیتی برخورد کردن حاکمیت با سندیکای کارگران شرکت واحد از  -12بازگشت بکار اعضای هیئت مدیره و اعضای اصلی سندیکا 

گیری کردن از جلسات هیئت مدیره سندیکا که اخرین مورد به همان ابتدا تا به امروز و تهدید اعضای هیئت مدیره سندیکا برای جلو

 ."هفته گذشته برمیگردد

داود رضوی ضمن بیان موارد گوناگون دفاع از حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان به تاثیرات فعالیت سندیکائی و 

و زحمتکشان ایران است  موضعگیری سندیکا در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که دقیقا تاثیرگذار در زندگی کارگران

 :اشاره می کند

متحد کردن بخشی از جامعه کارگری و همراه کردن کارگران بخش های دیگر با کارگران شرکت واحد، مطرح کردن نام کارگران "

کشور و توجه کارگران جهان را به کارگران کشور و عضویت سندیکای شرکت واحد در اتحادیه های بزرگ حمل و نقل بین الملی 

،موضع گرفتن سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که میشود این دو دوره را از بدترین … و

دوره ها برخالف شعارهای فریبنده برای کارگران بشماریم، باید بگویم که سندیکا طبق بیانه ای نظر خودش را نسبت به انتخابات اعالم 

 .یاد آور میشوم کرد که بخشی از آن را

امروز برای کارگران و خانواده یشان تشویق به شرکت در انتخابات یکی از بی معناترین بحث های موجود میباشد چرا که کارگران در 

سه دهه گذشته، تمام روسای جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگی و دوره اصالحات و هم چنین رئیس جمهور مهرورز را تجربه 

حالی که کاندیداهای رئیس جمهور ازادانه از سالن ها، مسجد ها و حسینه ها و دانشگاه ها جهت سخنرانی استفاده  در… کرده اند

میکنند، که هر نشست و تجمع کارگری با سرکوب روبرو میشود، حتی خیابان و پارک هم از مردم دریغ می شود و در طبیعی ترین 

 ."ن جمع شوند مورد شبیخون و هجمه و سرکوب قرار می گیرندجایی که کارگران می توانند بدون هزینه در ا

:می نویسد 3193منصور اسالو دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد در گزارش ساالنه وضعیت سندیکا در سال   

ایی و در شرکت واحد اتوبوسرانی بر علیه فعالین کارگری و سندیک ۱-نقض حقوق کارگران که همانا حقوق بشر است کماکان در ج
بر جلوگیری از گسترش و ژرفش جنبش کارگری و سندیکایی دارد و از تشکل و   با انواع ترفندها و روشها سعی ۱-ادامه دارد و ج
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وحشت دارد و با سرکوب خشن و گسترده و با ایجاد انواع رعب و وحشت و ترس و تهدید و تطمیع کارگران به   سازمان دهی
 .اکنده کردن آنها دارددر پر  خصوص کارگران نا آگاه سعی

های خصوصی آقایان شوند و مفت و  ای را وسوسه کردند تا بازخرید شوند و با پول باز خریدی خود مشتری اتوبوس از جمله عده
بدون بیمه و باز نشستگی و سوابق کار تا آخر عمر برای آقایان مدیران شرکت واحد که حاال صاحبان شرکتهای حمل و نقل درون 

ای از اعضای  حتئ با ایراد فشار و ایجاد ترس و تلفن زدن و تهدید به دستگیری عده. جیره و مواجب انجام دهند  اند کار بی شهری شده
سندیکا را وادار به استعفا از سندیکا ، باز خرید کردن، تعهد به عدم حضور در جلسات سندیکا و جلسات هیئت مدیره سندیکا، وادار 

های بخش خصوصی و به نوعی کار  بر خالف آئین سندیکا و بازنشستگی زود هنگام، خرید اتوبوس شدن به ورود به بخش خصوصی
 .ا به خصوص در اطالعات شهر ری -های امنیتی ج و بخش  فرما شدن و همکاری با کارفرما و حراست و منابع نیرویی انسانی

دیگر از اعضای سندیکا را   ، برخی پولی  زندانی و بیکاری و  همچنین فشارها و کنترلها و تهدید مضاعف حکومت و ترس از بی
 .وادار به مهاجرت از کشور نمود

های سندیکایی باید مبارزه برای رشد آزادیها و دمکراسی هماهنگ با اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر در  لذا برای رشد فعالیت
بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و در ادامه توضیح فشارها و آزارهای غیرقانونی . دستور کار قرار گیرد

حومه، بررسی چگونگی نشست جلسات هیات مدیره سندیکا در این روزها می تواند زاویه و نوع فشار و میزان ایستادگی افراد در 
ین المللی و قوانین داخلی خود برابر این فشارها را به خوبی نمایان کند که باز هم برخالف آئین نامه ها و مقررات و کنوانسیون های ب

در مالقاتی که رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و چند تن از فعالین  ۱۹۳۱ماه و نیم پیش یعنی اواسط آبان ماه  ۲حدود  .ا می باشد-ج
ور داشتند، از سندیکا در منزل نایب رئیس داشتند، بنا به پیشنهاد چند نفر از فعالین سندیکا که در جلسات خانگی ماههای قبل هم حض

جهت پیگیری و سامان دادن به پراکندگی وضعیت سندیکا و متشکل و متمرکز کردن فعالیت های سندیکایی، تصمیم گرفتند که آقای 
منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا بر طبق مفاد یکی از مواد اساسنامه سندیکا که دعوت از اعضای سندیکا برای تشکیل 

عهده رئیس هیئت مدیره نهاده است، از تک تک افرادی که با رأی مجمع عمومی سندیکا به عنوان باالترین  جلسات سندیکا را به
به عضویت هیئت مدیره سندیکا انتخاب شده بودند، جدای از شرایط و اتفاقات  ۱۹/۹/۱۹۳۱مرجع تصمیم گیری در سندیکا در تاریخ 

این درخواست حضوری و چهره . لسه رسمی هیئت مدیره سندیکا به عمل آوردبعدی که برای آنها افتاده است، دعوت به حضور در ج
به چهره باشد و از افرادی که دعوت می شوند امضاء بگیرند که برخی از آنها بعد از دعوت شدن از امضای دعوت نامه استنکاف 

لذا در پیامد این تصمیم گیری، آقای . خبر بوده انداین گرفتن امضا برای آن بود که در آینده این افراد نتوانند بگویند که بی . نمودند
منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکا در روزهای آتی در نقاط مختلف تهران حضور پیدا کرد تا بتواند رو در رو و بدون استفاده 

. دعوت به حضور در جلسه کرداعضای هیئت مدیره را ( بدلیل شرایط ویژه امنیتی و تعقیب و مراقبت های عوامل اطالعات)از تلفن 
که در یک روز از آن روزهایی که برای دعوت از آقایان می رفت، آقایان عباس نژند کودکی و داوود رضوی با ایشان همراهی 
داشتند و باالخره پس از دعوت از همه آقایان برای اولین نشست اعضای هیئت مدیره سندیکا بعد از آزادی اسانلو و مددی از زندان، 

جلسه سندیکا در منزل یکی از اعضای بازنشسته سندیکا در منطقه تهران پارس تشکیل شد؛ بعضی از اعضای  ۱۹/۳/۳۱ر تاریخ د
 .دعوت شده در این جلسه شرکت نکردند

خط در این جلسه بعد از گفتگوهای جمعی، قرار شد که برای بار دوم هم، از اعضای هیئت مدیره دعوت بعمل آید تا در جلسه بعدی، 
تنظیم و توسط رئیس  ۱۹۳۱در طی این فرصت دعوتنامه برای اول دیماه . مشی های اجرایی هیئت مدیره سندیکا را طراحی کنند
چند روز بعد، قبل از اول دیماه، در بیمارستان سینای تهران، که گروهی از . هیئت مدیره سندیکا، منصور اسانلو، دعوت بعمل آمد

و نایب رئیس هیئت مدیره برای مالقات با عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر و حقوق کارگران  اعضای سندیکا به اتفاق رئیس
که دهها بار در دادگاهها و هیئت های تشخیص و تخلفات ادارات کار استان تهران همچون دیگر وکالی محترم سندیکا در جهت دفاع )

از سوی نائب رئیس هیئت مدیره به رئیس هیئت مدیره گزارش داده ه بودند رفت( از حقوق کارگران اخراجی سندیکا حضور یافته بود
شد که از ادارات اطالعات و امنیت به منازل و موبایل های برخی از افراد سندیکا تلفن شده است و آنها را تهدید کرده اند که ما می 

ید، آنرا نادیده گرفتیم، اما اگر در جلسه دوم هیئت مدیره دانیم شما دو هفته قبل یک جلسه هیئت مدیره در تهران پارس برگزار کرده ا
 .که ما خبر داریم در خانه مادر آقای اسانلو قرار است تشکیل شود شرکت کنید دوباره اخراج، دستگیر و به زندان برده خواهید شد

ای جلسه دعوت کرده ایم من بر سر با توجه به اینکه ما از قبل افراد را بر: " رئیس هیات مدیره پس از شنیدن این گزارش گفت
دعوت خویش ایستاده ام اما اگر شما و دیگران برای شرکت در جلسه مانعی دارید و نمی خواهید جلسه را تشکیل بدهید مرا مطلع 

سانلو پس از آن نائب رئیس به منزل مادر ا." کنید تا بدانم که جلسه تشکیل نمی شود و برای آن روز کار دیگری را پیش بینی کنم
رفته و بعد از مذاکره با ایشان به این نتیجه رسیدند که جلسه را تشکیل ندهند و این همان چیزی بود که اطالعاتی ها می خواستند و 
می خواهند که جلسات هیات مدیره سندیکا و مجمع عمومی سندیکا هرگز تشکیل نشود تا در اختالفات درونی که توسط عوامل نفوذی 

یکا ایجاد میکند، سندیکا را از درون متالشی کرده و رهبران آنرا به دست اعضای نفوذی و نا آگاه و دنباله رو و خود در درون سند
 .سنتی بی اعتبار و در نتیجه کارگران را از رهبری آماده پرداخت هزینه ها و با تجربه و عملگرا محروم نماید

در طی همین مدت هم، آقای سلطانعلی . کردند که به جلسه نخواهند آمددر پی این اخطار از سوی اطالعات برخی از افراد اعالم 
همچنین به دلیل حمله ای که به . شکاری و یکی دیگر از اعضا استعفای خود را از هیئت مدیره سندیکا کتبا و شفاها اعالم کرده بودند
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د و تحت فشار قرار گرفته بودند و ضمن سرقت همسر آقای غالمی طی ماه پیش در شهر ساری که برای دیدار فرزندش رفته، شده بو
لوازم ایشان و ضرب و شتم بی رحمانه که به این خانم محترم در داخل مینی بوسی که توسط آن ربوده شده بود، ضاربان کیف او را 

اد زده اند تو همسر خالی کرده و دفترچه بیمه تأمین اجتماعی او را یافته، بازکرده و اسامی خودش و همسرش را به او گفته و فری
همان غالمی سندیکایی هستی، این یک زنگ خطر بود تا به شوهرت بگویی پایش را از بساط سندیکا بیرون بکشد که ایشان هم طی 

 (۳۹ – ۹۳اسناد .)هفته بعد خودش را بازخرید کرد و عمال با قطع ارتباط شغلی، ارتباطتش با سندیکا هم قطع شد

و کارگری در ایران و در سراسر جهان که در جریان فعالیت ده ساله اخیر جنبش سندیکاهای مستقل  برای همه فعالین سندیکائی
کارگری هستند کامال روشن است که حاکمیت ضد کارگری جمهوری اسالمی و دستگاههای ضد امنیتی آن لحظه ای در برخورد 

ای  تهدید و ارعاب و اخراج وسرکوب و زندان و شکنجه و خصمانه و رذیالنه با این جنبش کوتاهی نکرده اند و از انواع شیوه ه
تهدید خانواده ها و بستگان و توطئه و خدعه و نیرنگ و تطمیع و فرستادن جاسوس و خبرچین به درون سندیکا به منظور سرکوب 

ایران برچیده نشود استفاده  این جنبش استفاده کرده اند و در زمانی که بساط ننگین این حکومت به دست توانای کارگران و زحمتکشان
 . خواهند کرد

ایجاد  بدبینی ، تهمت ، افتراء ، تخریب  و ترورشخصیت و تهدید و تطمیع  که منجر به تفرقه و جدائی و تالشی درونی تشکیالت 
ورد در م. شود از شگردهای تمام سازمانهای ضد امنیتی و سرکوبگر در سراسر جهان از جمله وزارت اطالعات ایران است

سندیکاهای مستقل کارگری ایران به دلیل آگاهی و دانش و تجربه و صداقت و روحیه رزمندگی و استقامت قابل تحسین رهبران آن 
 نتوانستند با کاربرد فشارهای بیرونی آن را نابود کنند ؛ آنها تمام تالش خود را کردند تا این سمبل های مقاومت و فداکاری را از توده

حال می خواهند با ایجاد شکاف و . ان گرفته و آنان را خورد کرده و به شکست و سازش بکشانند ولی موفق نشدندزحمتکشان  ایر
دامن زدن به اختالفات درونی و تخریب شخصیت این سمبل های مقاومت و ایستادگی از  طریق و زبان خود فعالین سندیکائی به این 

م نباید قائم به یک شخصیت باشد و باید در تصمیم گیریهای درونی خود بر اساس اینکه یک تشکیالت سال. خواست رذیالنه برسند
اساسنامه خود به شیوه ای دمکراتیک تصمیم گیری کند امری است طبیعی و طبیعی است که تشکیالتی در تصمیمی مشترک و 

نیه ای چنین توهین آمیز و دشمن شاد کن با دمکراتیک رهبری جدیدی انتخاب کند ، ولی این امری طبیعی نیست که به هر دلیلی با بیا
 !یکی از فداکارترین و مقاومترین فعالینش برخورد کند

وظیفه همه فعالین جنبش کارگری و سندیکائی ایران حفظ و گسترش وحدت و همبستگی کارگران و زحمتکشان علیه دشمنان طبقاتی 
 .آب به آسیاب دشمنان طبقاتی نریخت باید از این همبستگی مانند مردمک چشم حفاظت کرد و. آنهاست

****** 

 ئی باشند؟های پرولتاری باید دارای چه شکلهاسازمان

 
ها ی ترین سازمانامتداول ترین و توده( ی تولید ومصرف هاو بیشتر کئوپراتیو) ی کارگری های و کئوپراتیوای حرفههااتحادیه

صنعتی برای بهبود وضع کارگران در چهار دیوار سرمایه داری کنونی ى همبارزه علیه سرمای( به طور عمده ) ها هدف اتحادیه. هستند

مصرف کارگران از طریق تقلیل بهای ى تجارتی به منظور توسعهى مبارزه علیه سرمایه( به طور عمده ) ها هدف کئوپراتیو. است

و هم ها تردیدی نیست که هم اتحادیه. یردضروری ترین کاالها است که البته آن نیز در همان چهار دیوار سرمایه داری انجام می پذ

لذا از نظر سوسیالیسم پرولتاری مارکس و . برای وی الزمند. پرولتار را متشکل می سازندى وسائلی که تودهى به منزلهها کئوپراتیو

نجا که شرایط سیاسی موجود البته تا آ. انگلس، پرولتاریا باید این هر دو شکل سازمانی را محکم بچسبد و آنها را تحکیم و تقویت نماید

 . اجازه می دهد

 

و این نیز بدان سبب . نمی توانند حوائج تشکیالتی پرولتاریای مبارز را برآورده کنندها ی و کئوپراتیوای حرفههاولی تنها اتحادیه

وضع کارگران در  ی مذکور نمی توانند از چهاردیوار سرمایه داری گام فراتر گذارند زیرا هدف آنها بهبودهااست که سازمان

کارگران می خواهند این چهاردیوار . نداولی کارگران خواستار آزادی کامل از قید بردگی سرمایه داری. چهاردیوار سرمایه داری است

رگری را بشکنند، نه این که به چرخ زدن در داخل آن اکتفا نمایند لذا عالوه بر آن، آن چنان سازمانی الزم است که بتواند عناصر آگاه کا

آگاه مبدل سازد و برچیدن بساط سرمایه داری و تدارک انقالب ى را در پیرامون خود گرد آورد و پرولتاریا را به طبقهها حرفه ىهمه

 .سوسیالیستی را هدف عمده خود قراردهد

 .چنین سازمانی حزب سوسیال دموکرات پرولتاریا است

پرولتارها است که رهائیشان باید تنها به ى تقل باشد زیرا حزب طبقهاین حزب باید حزب طبقاتی و از احزاب دیگر به کلی مس

 .دست خودشان انجام پذیرد

 .این حزب باید حزب انقالبی باشد زیرا رهائی کارگران تنها از طریق انقالبی و به کمک انقالب سوسیالیستی میسر است
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اجتماعی ی مفتوح باشد، زیرا رهائی کارگران یک مسئله این حزب باید حزب بین المللی و ابواب آن به روی هر پرولتار آگاه

ملی یعنی خواه برای پرولتار گرجی و خواه برای پرولتار روس ویا پرولتارهای ملل دیگر دارای اهمیت همانندی ی است نه یک مسئله

 .است

های ملی که بین آنان ایجاد از اینجا روشن است که هر اندازه پرولتارهای ملل مختلف فشرده تر شوند و هرچه بیشتر دیوار

تقسیم ى گردیده از بیخ وبن ویران شود، به همان نسبت حزب پرولتاریا نیرومندتر و متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه

 .ناپذیر آسان تر خواهد گردید

وپراتیو ــ برخالف از هم ی پرولتاریا ــ اعم از این که حزب باشد یا اتحادیه و یا کئهابدین جهت ضروری است که در سازمان

 .پاشیدگی فدرالیستی، تا سرحد امکان، اصل مرکزیت عملی شود

 .باید، تا آنجا که شرایط سیاسی و غیره مانع نباشد، بر اساس دموکراتیک بنا گردندها این سازمانى ونیز روشن است که همه

 

ها و کئوپراتیوها ف دیگر چگونه باید باشد؟ آیا اتحادیهاز طرها و کئوپراتیوها و اما مناسبات متقابل حزب از طرفی و اتحادیه

در هر صورت . باید حزبی باشند یا غیر حزبی؟ حل این مسئله منوط به آن است که پرولتاریا کجا و در چه شرایطی باید مبارزه کند

دوستانه تری داشته باشند، رشدشان هر چه با حزب سوسیالیستی پرولتاریا مناسبات ها و هم کئوپراتیوها تردیدی نیست که هم اتحادیه

و این بدان سبب است که این هر دو سازمان اقتصادی وقتی به حزب سوسیالیست نیرومند نزدیک نباشند، چه بسا . کامل تر خواهد بود

ان فاحش می ی فراموش می کنند و بدین وسیله به پرولتاریا زیابی اثر می شوند، منافع عمومی طبقاتی را به سود منافع محدود حرفه

تنها در . تأمین نمودها و کئوپراتیوها به این جهت ضروری است که در هر حالت نفوذ مسلکی و سیاسی حزب را در اتحادیه. رسانند

ی مذکور به آن چنان مکتب سوسیالیستی مبدل می شوند که می تواند پرولتاریای پراکنده به صورت هااین صورت است که سازمان

 .آگاه متشکل سازدى به صورت یک طبقه ی جداگانه راهاگروه

 
 (آنارشیسم یا سوسیالیسم )استالین

 (توفان)انتشارات حزب کارایراناز

 

***** 

 اطالعیه حزب کمونیست کارگران فرانسه درمورد تجاوز فرانسه به مالی

 برای حمایت از این جنگ« اتحاد مقدس » نه به دخالت نظامی فرانسه در مالی، نه به 
 ه واحدهای نظامی خود را برای دخالت در امور داخلی مالی فرستاده استدولت فرانس

  
این . باز فرانسه در یکی از مستعمرات قدیمی خود جنگ براه انداخته است. بعد از ساحل عاج و لیبی، حال نوبت به مالی رسیده است

از همان آغاز، فرانسوا . دستور کار قرار گرفته بودگزینه واحد، از لحظه ای که شمال مالی بدست گروههای مسلح اسالمی افتاد، در 

اوالند تالش کرد که سازمان ملل متحد برای یک دخالت نظامی بین المللی در مالی چراغ سبز بدهد، تدارک جزئیات این امر را هم ستاد 

 . دیپلماسی فرانسه بعهده داشت

برسر کار آمد، کومپاواره در بورکینافاسو، حافظ دائمی منافع از کسانی مثل اوآترا، که با دخالت نظامی فرانسه در ساحل عاج 

برای ! «آفریقائی » امپریالیسم فرانسه در منطقه، صرفنظر نوع حکومت در پاریس، یا یاری بونی، حاکم مستبد بنین، بعنوان پوشش 

قا برای انجام این دخالت نظامی بسیج شده بدون شک کلیه نیروهای نظامی فرانسه مستقر در آفری... این دخالت نظامی استفاده شده است

 .  بودند

مبارزه برعلیه گروههای مسلح اسالمی، که یک قسمت از سرزمین مالی را در کنترل خود دارند، شگردی است برای توجیه این دخالت 

اما حضور و . یداد می کنندگرچه این گروهها تمامیت ارضی مالی را در خطر قرار داده و در مناطق تحت کنترل خود ب. نظامی فرانسه

سادگی تحرک شان در این سرزمین حکایت از وجود مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیق دارد، مشکالتی که رژیم های حاکم 

 ... در مالی، با فرض اینکه ناشی از مدیریت غلط خودشان هم نباشد، قادر نیستند که این مشکالت را بر طرف کنند

ناگفته نماند که استخراج . ت کنترل یک منطقه غنی از مواد خام استرتژیک، خاصه اورانیوم در مد نظر استزیر پوشش این دخال

 .  اورانیوم در نیجر، کشور همسایه مالی، توسط کمپانی فرانسوی آروا صورت می گیرد و مالی هم از این منابع کم ندارد

مبارزه برعلیه تروریسم و دفاع از دمکراسی یک دروغ بوده، این است که  جنگ در ساحل عاج، افغانستان و لیبی بخوبی نشان داد که

سیاستی که ! «آفریقا  –فرانسه » در مقابل، ما بر لزوم کنار گذاشتن سیاستی که بنام . ما با دخالت نظامی فرانسه در مالی بکلی مخالفیم

چون این خلق مالی است که باید با تکیه بر نیروهای . مسرکردگی اقتصادی، دخالت سیاسی و نظامی را دنبال می کند، تاکید داری

 . دمکراتیک و میهن دوست راه حلی برای خروج از بحران جاری در این کشور پیدا کند

    

    

 0231ژنویه  30پاریس، 

 حزب کمونیست کارگران فرانسه
 

***** 
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یک اقدام استعماری و  به کشور مالی نظامیتجاوز

 جنایتکارانه است
بیش از . میلیونی مالی را صادر نمود 1۲سط ماه ژانویه ، دولت فرانسوا هوالند سوسیالیست دستور تجاوز نظامی به کشور در اوا

) سرباز تا بدندان مسلح فرانسوی با توپ و تانک و هلی کوپتر و هواپیما به مالی سرازیر شدند تا شهر کوچک دیابالی   2444

Diabaly )دولت فرانسوا هوالند فورا دستور داد که  از ورود خبرنگاران داخلی و خارجی . کسان کنندو مناطق اطراف را با خاک ی

اما پس از گذشت چند روز معلوم شد که ارتش فرانسه به همراه ارتش دست نشانده مالی و نیروهای نظامی . به دیابلی ممانعت بعمل آید

گزارشات حاکی است که مجروحین این تجاوز در . زده اند کشورهای دیگر دست به کشتار وسیع مردم و ناراضیان مالیائی

سازمانهای حقوق بشری ، دیده بان حقوق بشر ، و صلیب سرخ به . بیمارستانهای منطقه در صف های طوالنی منتظر مداوا هستند

 .دولت فرانسوا هوالند در مورد رفتار وحشیانه ارتش فرانسه با مردم مالی اعتراض کردند

تجاوز امپریالیستهای فرانسوی به کشور مالی را شدیدا محکوم نموده و خواهان خروج فوری نیروی نظامی (  توفان)حزب کار یران 

ما از مردم صلح دوست جهان میخواهیم که صدای اعتراض خود به لشکرکشی فرانسوا هوالند به مالی  را .  فرانسه از مالی است

 . رساتر کنند

چی نی در تجاوز به عراق و  -این تجاوز نظامی همان توجیهات دولت ارتجاعی و وحشی بوشدولت امپریالیستی فرانسه برای 

شمال کشور مالی را به کنترل خود در اورده و  امنیت " جهادی ها"، " اسالمیست ها" ، " ترریست ها:  "افغانستان را بکار گرفت 

این تروریست ها به قتل و جنایت بر علیه مردم منطقه ! ر داده اند جهانی ، امنیت مردم مالی ، و امنیت مردم محل را مورد تهدید قرا

فرانسوا هوالند اعالم نمود که فرانسه تا زمانی که ثبات و امنیت در مالی برقرار نشده است آن کشور را ترک نخواهد ..... دست زده اند 

 .کرد
 

 
 

 

رچسب، توجیهات مشابه و بیرون آمده از یک خورجین را برای راستی که امپریالیست ها ، چه با برچسب سوسیالیستی و چه بدون ب

  . تشدید چپاولگری خود بکار میگیرند

در پی تجاوز نظامی فرانسه به مالی ، کشورهای غارتگر امپریالیستی همه به صف شدند تا تروریست ها و شورشیان سهر دیابالی در 

وزیر امور . اتحادیه اروپا سراسیمه از این تجاوز حمایت کرد. تر ختم کنندشمال مالی را سر جای خود بنشانند و غائله را هرچه زود

خارجه اتحادیه  ، کاترین اشتون، وزرای خارجه کشورهای عضو را در یک جلسه فوق العاده در بروکسل گرد آورد تا سریعا در مورد 

کشورهای انگلستان ، ایتالیا ، دانمارک ، بلژیک . رندوقایع مالی و کمک رسانی به نیروهای فرانسوی و مالیائی تصمیمات الزم را بگی

دولت .  ، آلمان ، و کانادا چنیدن هواپیمای باربری نظامی با محموله های الزم برای کمک رسانی به نیروهای فرانسوی ارسال داشتند

د فورا هواپیما های جاسوسی و پهپاد به اوباما که ماه ها قبل حمایت خود را از دولت فرانسه برای تدارک حمله به مالی اعالم کرده بو

وزیر دفاع .  منطقه فرستاد تا برفراز کشور مالی و الجزایر برای جمع آوری اطالعات و ارسال آن به نیروهای فرانسوی فعالیت کنند

چه را که فرانسه در دولت اوباما ، لئون پنه تا ، در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که آمریکا قول داده است که هر آن!( جنگ )

 . این جنگ الزم داشته باشد در اختیار آن قرار دهد

کشور افریقائی را در  24که ( Economic Community of West African States ) کشورهای اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی 

ا در نزدیکی با چپاولگران جهانی می بینند سریعا بر میگیرد و همگی یا وابسته به این امپریالیست غربی ان و یا به آن و یا منافع خود ر

رئیس اتحادیه آفریقا همچنین از کشورهای آفریقائی غیر . تجاوزگران فرانسوی گسیل داشتند  سرباز برای کمک به 1444بیش از 

 .عضو خواست که  از نیروهای فرانسوی حمایت کرده و در ارسال نیرو ودادن کمک های  لجستیکی کوتاهی ننمایند

آنچه مسلم است اینکه دلیل بسیج کشورهای امپریالیستی غربی و نیروهای وابسته به آنها در دفاع از این تجاوز نه مبارزه با تروریسم و 

دولت فرانسه بهمراه ناتو،  . بنیادگرائی اسالمی است و نه رفع خشونت بر علیه مردم مالی و نه برای دفاع از آزادی و دمکراسی است

بار بمباران هوائی توسط ناتو  9444یار وحشی و مرتجع بنیادگرا را بر علیه رژیم قذافی بسیج کردند و کشور لیبی را با نیروهای بس

دولتهای فرانسه ، چه با برچسب سوسیالیستی و چه بدون برچسب، . به عصر حجر کشاندند و یک رژیم بنیادگرا در لیبی مستقر نمودند
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ت که شاخه ای از القاعده است حمایت نموده و بهمراه کشور های عضو ناتو ورژیم های مرتجع عرب همیشه از جبهه بنیادگرای النصر

برای امپریالیستهای فرانسوی آنچه که مهم است که حفظ و تقویت منافع . این جبهه را برای سرنگونی رژیم سوریه تقویت کرده و میکند

گر تهدیدی برای منافع  فرانسه و متحدان غربی اش نباشند از این نیروها حمایت بنیادی خود در آفریقاست وتا زمانی که نیروهای بنیاد

 . بعمل آورده و حتی آنها را تقویت میکنند که نمونه آشکار آن رژیم حاکم بر لیبی امروز است

 

 .اوانی در کشور مالی استامپریالیستهای غربی دارای منافع حیاتی در قاره آفریقا بوده و هستند و فرانسه دارای منافع اقتصادی فر

مستعمره فرانسه بود و کشورهای همسایه آن،  الجزایر ، موریتانی ، بورکینو فاسو ، ساحل عاج  1292-19۶4کشور مالی در سالهای 

زمینی مالی دارای منابع زیر. ، گینه ، و نیجریه ، سنگال و چندین کشور دیگر آفریقائی خانواده مستعمرات فرانسه را تشکیل میدادند 

است که همگی مورد ... فراوانی  مانند طال ، اورانیوم ، سنگ آهک، سنگ گچ ، خاک سفید برای ساخت ظروف چینی ، گرافیت ، 

 :برای نمونه ، میزان استخراج طال در کشور مالی در چندین سال گذشته عبارتند از . بهره برداری قرار دارند

 

  0233 0232 0229 0228 0227 0222 0227 0222 0221 0220    سال 

  21722 22222 20222 23322 28872 73977 22012 20933 72717 72221 میزان طال به کیلو گرم 

 

طالی مالی از دوران امپراتوری مالی و سفر پادشاه اش به . در افریقا ، مالی سومین تولید کننده طال بعد از آفریقای جنوبی و غنا است

معدن بزرگ ، طال استخراج نموده و  7در حال حاضر ، مالی از . تن طال معروف بوده است  2بیش از میالدی با  112۰مکه در سال 

 . در نظر دارد که استخراج طال را توسعه دهد

. در حال  استخراج طال در مالی هستند  AngloGold Ashantoو کمپانی انگلیسی  IAMGOLDبرای مثال ، کمپانی کانادائی  

برای انکه  مشخص شود که چقدر امپریالیستها بیرحمانه کشورهای آفریقائی را چپاول میکنند خوب است به نسبت تقسیم در آمد معادن 

 :طال در مالی توجه کنیم

به دولت مالی تعلق  12%و  AngloGold Ashantoبه کمپانی  IAMGOLD  ،%۰1به کمپانی  Sadiola Hil  ،%۰1در معدن 

 .میگیرد

 . به دولت مالی تعلق میگیرد 24%و  AngloGold Ashantoبه  ۰4%و  IAMGOLDبه  Yatela Gold  ،%۰4دن در مع

 

سهم برخوردار  24%باید گفته شود که این سهم بندیها نمونه ای از خروار اند و در هیچیک از قراردادها ، کشور مالی از بیش از 

 !تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل . نیست

 

 . ایر دست نخورده در مالی نیز بسیارندذخ

بسیار  (Kidal)چندین کمپانی اروپائی در حال اکتشاف اورانیوم  در مالی هستند  وبویزه پروژه اکتشاف در شمال کشور در شهر کیدال 

 .میزان  سنگ اورانیوم به چندین هزار تن تخمین زده شده است. امیدوار کننده است

بزرگترین ذخایر نفت مالی در شمال کشور و منطقه کوچکی  در . چشم بر روی ذخایر نفت مالی دوخته اندچندین کمپانی چند ملیتی  

امپریالیستهای . کشورهای همسایه موریتانی و الجزایر قرار دارند ، همان منطقه ای که مورد تجاوز مستقیم فرانسه قرار گرفته است

 . ستخراج نموده و آنرا از طریق الجزایر به اروپا منتقل کننداروپائی امیدوارند که نفت و گاز این منطقه را ا

تن تخمین زده شده است و در غرب کشور هم معادن  ۰میزان لیتیوم در جنوب مالی  .   پتانسیل استخراج الماس  در مالی زیاد است

 . لیتیوم وجود دارند

و شن مخصوص برای شیشه سازی ، آهن ، قلع ، مس ،  در شمال مالی ذخایر دیگری مانند  معادن زغال سنک قهوه ای ، نمک ،

 .فراوان وجود دارند که مورد توجه امپریالیستهای اروپائی قرار گرفته اند ماگنزیم، بوکسیت ،  و سنگ مرمر

 !بیهوده نیست که امپریالیستهای غربی میخواهند غائله را هرچه زودتر خاتمه دهند
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تارگ ها بدلیل ایجاد . قرار دارد   (Taureg)میلیونی تارگ   1.2در مرکز وقایع کشور مالی در چندین دهه گذشته،  جنبش اقلیت ملی 

ن، الجزیره ،  نیجریه ، نیجر ، بورکینوفاسو ، و لیبی مرزهای جغرافیائی مصنوعی توسط استعمارگران بین کشورهای مالی و همسایگا

از نظر تاریخی ، تارگ ها دست به شورش متوالی بر علیه استعمارگران و مرزهای جغرافیائی تحمیلی زده اند که توسط . تقسیم شده اند

شورش تارگ ها در . عماری ادامه داشت، این میارزه بر علیه رژیمهای نواست 19۶4بعد از استقالل مالی در . آنها شدیدا سرکوب شدند

دومین شورش .  اولین مبارزه متمرکز تارگ ها بعد از استقالل بود که توسط نیروهای نظامی مالی سرکوب شد 19۶2-19۶۰سالهای 

ا مبارزات تارگ ها ادامه یافت ت. صورت گرفت که توانست خودمختاری محدودی را به رژیم مالی تحمیل کند 1994وسیع در سال 

اما این امتیازات همیشه مورد تهدید بود و بعضی از . اقلیمی در مالی و نیجر کسب کند -امتیازات سیاسی 2447آنکه توانست در سال 

، قرارداد صلحی بین تارگ ها و دولت مالی به امضا رسید  2449با میانجیگری قذافی در سال . آنها توسط ارتش مالی پس گرفته میشد

درگیری و قتل عام وسیع تارگ ها توسط  2411در سال . م کوشش خود را در سرکوب ملت تارگ بکار میبرداما ارتش مالی تما

 MLNA) Movement of Azawad National-نیروهای مسلح مالی جرقه قیام را زد و نیروهای مسلح جنبش آزادیبخس آزاواد 

Liberation  ) ل شمال مالی را اعالم نمودبشکست کشاند و استقال 2412ارتش مالی را در آوریل. 

درگیری بین تارگ ها و دولت مالی به نیروهای بنیادگرا فرصتی داد تا نیروی خود را در مالی بویزه  منطقه شمالی آن تقویت کرده و 

ناتو به  اسالمیست ها و جهادگران همیشه مخالف جنبش استقالل شمال مالی بوده و به برکت تهاجم نظامی.  دست به سازماندهی بزنند

جهادگرایان کشورهای مختلف منطقه خود را .  لیبی و سرنگونی قذافی و تقویت آنها توسط امپریالیست ها به انبارهای اسلحه دست یافتند

ارتش مالی که . در شمال مالی متمرکز نمودند ونیروهای  جنبش آزادیبخش آزاواد را کنار زده و استقالل شمال مالی را  لغو کردند

 . به سرکوب جنبش استقالل طلبانه ادامه میداد خود را با جنبش جهادگرا که خواب امت  اسالمی را میبیند مواجه شدهمچنان 

جنبش آزاواد خود را در شرایطی یافت که مجبور شد با ارتش مالی بر سر خودمختاری تارگ ها مجددا چانه زنی کند و در دسامبر 

 .وارد مذاکره با دولت شد 2412

  

ا ملتی هستند که در اکثریت در شمال مالی سکونت دارند ، منطقه ای که دارای معادن و ثروت های فراوانی است که توسط تارگ ه

تارگ ها بر علیه این چپاول و  ستمگری طبقاتی احساس عمیق دارند و مبارزه خود را با مبارزه تارگ . امپریالیست ها چپاول میشود

برای نمونه ، تارگ های ساکن در نیجر که در معادن اورانیوم کار میکنند بطور مداوم و در . میدهندهای ساکن کشورهای همسایه پیوند 

امپریالیستهای فرانسوی اورانیوم مورد نیاز  نیروگاه های اتمی . پیوند با کارگران ملیت های دیگر دست به تظاهرات و اعتراض میزنند

که در نیجریه ( Areva) کمپانی فرانسوی آریوا . و تولید ضایعه زیاد تهیه میکنند فرانسه را از کشورهای آفریقائی با قیمت ارزان

اورانیوم استخراج میکند محیط زیست منطقه را شدیدا آلوده کرده است بطوری که آب اشامیدنی مردم به مواد رادیواکتیو آلفا و بتا آلوده 

. یگری استخراخ کند که بزرگترین معدن اورانیوم در جهان خواهد بوداین کمپانی قرار است که در نیجر معدن اورانیوم د. شده است

اعتراضات کارگران معادن اورانیوم در نیجر، به کارگران معادن مناطق شمال مالی الهام داد تا بر علیه چپاولگری امپریالیستها و دست 

تن  ۲244ت معادن اورانیومی با ذخیره بیش از نشاندگان و بر علیه آلودگی محیط زیست  توسط آنها ، بویزه زمانی که قرار اس

تارگ ها با وجود آنکه تولید کننده ثروت فراوانی هستند ولی خود از . اورانیوم در شمال مالی استخراج شود ، دست به اعتراض بزنند

امپریالیست های غربی   اعتراض به این وضعیت و الهام گیری از مبارزات کارگران کشورهای همسایه ،. فقیرترین مردم جهان هستند

بویزه فرانسوی را بشدت نگران کرده است  چونکه از دست رفتن یک عضو از خانواده مستعمرات موجب رهائی بسیاری از 

چنانچه مالی برود قیام مناطق وسیعی در آفریقا را در مینوردد بطوری که نه تنها . کشورهای آفریقائی از روابط نواستعماری خواهد بود

 . ی فرانسه دیگر روشنائی سابق را نخواهند داشت بلکه تاثیرات قیام در همه دنیای غرب احساس خواهد شدخانه ها

 

 
 

 تظاهرات در نیجر بر علیه کمپانی های غارتگر غربی

 

که حافظ  همانطور که از داده ها بر می آیند، امپریالیستها  جز غارت و چپاول ، جنگ و خونریزی ، استقزار حکومتهای دست نشانده

فقط مبارزات پیگیر ، شورش ، قیام ، و انقالب زحمتکشان .  چیزی بارمغان نمی آورند..... منافع آنها باشند ، نابودی محیط زیست ، 

برهبری حزب گارگران است که میتواند دست چپاولگران داخلی و خارجی را از زندگی مردم کوتاه کرده و آزادی و برابری و استقالل 

 . نسانی را پی ریزی کندو زندگی ا
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حمله ، تجاوز ، و مداخله امپریالیستها در امور کشورهای دیگر را شدیدا محکوم نموده و از کارگران و (  توفان)حزب کار ایران 

 .زحمتکشان میخواهد که مبارزه خود را بر علیه هر نوع زورگوئی وقلدر منشی و مداخله جوئی تشدید کنند

***** 

 

 ؟گذشتدرلیبى چه                             
یکی از نویسندگان چپ کمونیست و ضد " اولف بیرن"مقاله ای که از نظر خوانندگان گرامی میگذرد ترجمه ایست از جزوه ارزشمند 

 و از بطور مفصل به اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی لیبی  می پردازدکه  " درلیبی چه گذشت" امپریالیست در سوئد تحت عنوان

ما از رفیقی  از سوئد که . این مقاله در  ماه مه سال گذشته  منتشر شد .اهداف امپریالیستها ازاین تجاوز بربرمنشانه پرده بر میدارد

 .زحمت این ترجمه را بعهده گرفته در اختیار هئیت تحریریه قرارداده است تشکر میکنیم دستشان را به گرمی میفشاریم

 هئیت تحریریه

 ر و سیصد و نود و یکبهمن ماه هزا

 

 
 

من : "با عبارت شوم ، 2449دسامبر  14 ،پرزیدنت اوباما روشهاى سیاست خارجى خود را پیش از دریافت جایزه نوبل در اسلو

 .  سرکوب لیبى مٽالیست بر این امر. اعالم کرد." تصور میکنم که خشونت را میتوان با دالیل بشر دوستانه توجیه نمود

 ،میلیون از آنها در پایتخت 1،0میلیون نفر جمعیت دارد و  4اما فقط . احت چهارمین کشور بزرگ در آفریقاستلیبى از نظر مس

 . درصد از مساحت کشور از کویر است 94به عبارت دیگر . زندگى میکنند ،طرابلس

در شمال شرقى  Cyrenaicaاستان فزان در جنوب و  ،در شمال غربى جایى که طرابلس قرار دارد Tripolitania ،لیبى از سه منطقه

 .  تشکیل شده است ،با شهر بندرى بن غازى

 . و همچنین ذخائر طبیعى بزرگ گاز است ،میلیارد بشکه 04،0 ،کشور داراى بزرگترین منابع اٽبات شده ى نفتى

. را تامین نموده است ،"Great Man-Made River "موسوم به  ،سال قبل مخارج یک طرح آبیارى منحصر بفرد 14درآمد نفت از 

ه واقع در صحرا به تاسیسات آبیارى کشیده شدند و بدین ترتیب  لیبى از کشورى که بسیارى  -خطوط لوله از دریاچه هاى زیر زمینى 

 .  گرسنگى میکشیدند به کشورى عمدتا خود کفا از نظر مواد غذایى مبدل شد

تعلق  ،با باالترین تولید ناخالص داخلى سرانه ،یبى به چهار کشور آفریقایىآغاز شد ل 2411ه ناتو که در مارس  –قبل از بمباران 

از باالترین استاندارد در میان کشورهاى  ،بر اساس سازمان بهداشت جهانى و تحقیقات یونسکو از پارامترهاى رفاه ،لیبى. داشت

توسط سازمان ملل متحد لیبى بعنوان یک . رار داشتق ،باالتر از عربستان سعودى و در سطح بسیارى از کشورهاى اروپایى ،آفریقایى

     (1)رتبه بندى شده بود ،کشور 190از  01( شاخص توسعٔه انسانی) HDI-rankning ،"توسعه انسانى" -کشور 

 .لیبى جامعه اى سکوالر بود. خدمات درمانى و آموزش و پرورش رایگان بودند

 تاریخچه
حاکمیت خود را در همه جا بجز  1244ترکیه در دهه هاى . یه داراى موقعیتى تقریبا مستقل بودشمال آفریقا در محدوده امپراطورى ترک

 .از دست داد ،ه فرانسه –ه انگلیس و تونس  –میان مصر  ،چیزى که در حال حاضر لیبى است ،نوار ساحلى کوچکى
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اشغالگران ایتالیایى با مقاومت سخت مردم . شن بگیردسالگى وحدت ایتالیا را با اشغال لیبى ج 04ایتالیا مایل بود که سالگرد  1911

آن بمباران بر روى یک آبادى صلحجو واقع در خارج . در آنزمان ایتالییها اولین بمباران هوایى تاریخ را انجام دادند. عرب مواجه شدند

 .    از طرابلس رخ داد

یکى از خلبانان موفق . پرتاب میکنند aeroى هارا ازهواپیما ایتالییها بمبهاهاى خود: "گزارش داد"  Dagens Nyheter "روزنامه 

 ."شده است که با نتیجه اى خوب بمبهایى را بر روى اردوگاه دشمن پرتاب نماید

 . بمباران انتقامى بود از اهالى آبادى که خود را بعنوان شجاع در مقابله با ژاندارمهاى استعمارگر ایتالیایى برجسته نموده بودند

او در آسمان به منظور تقویت : "گوستاو یانسون احساس برترى خلبانان ایتالیایى را تشریح مینماید( 1912" )دروغها"ب در کتا

 ،پرتاب آنها از آسمان. هفت بمب بسیار قوى ،او در دسترس شاهد و مدرک داشت. برتریت غیر قابل انکار نژاد سفید پرواز مینمود

" تاٽیر اخالقى شگفت انگیزى بر روى اعراب داشتند"بر اساس اطالعیه نیروى هوایى ایتالیا بمبها ." گریزناپذیر و بى چون و چرا بود

(2  .)  

لیبیایى در جریان مقاومت در  704444 ، 1911تخمین زده شده است که تا سال . این ابتداى استعمار ایتالیا و نسل کشى در لیبى بود

 .  جان خود را از دست دادند ،کشورمقابل تالش ایتالیا به منظور ضمیمه نمودن 

 .تحت کنترل انگلیس و فرانسه قرار داشت 1901منطقه از . در خالل جنگ جهانى دوم لیبى به صحنه اى براى جنگ صحرا مبدل شد

کى از لیبى در آنزمان ی. اداره میشد ،پادشاه دست نشانده ى آمریکا ،اما توسط ایدریس ،لیبى از نظر سیاسى رسما مستقل شد 1901

 . درصد بیسواد بود 94فقیرترین کشورهاى جهان با جمعیتى بالغ بر 

آمریکا و انگلیس ناگزیر پایگاههاى نظامى خود را در  ،نفت ملى ،انقالبى بدون خونریزى به رهبرى سرهنگ معمر قذافى انجام 1949

 . آنجا ترک و توسعه اى سریع در کشور آغاز شد

در دوران ریاست رونالد ریگان که  ،لیبىرا بر علیه  ،موسوم به جنگ مالیم ،ش جنگى آشکار و پنهانسال آمریکا و متحدان 14 به مدت

و طرابلس و بن  ندتحریمها به اجرا گذاشته شد. هدایت نمود ،زمانیکه کشور متهم به این شد که از ترور حمایت مینمود شدت یافت

 . ندمجموعه اى از اقدامات جهت ترور قذافى سازماندهى شد CIAتوسط . ندبا دستکم صدها کشته بمباران شد 1924غازى در سال 

 :   لیبى تا حدى به غرب نزدیک شد 2441-2441

 ،از جمله اٽبات عدم وجود برنامه اى هسته اى ،دولت لیبى به امر نظارت بر دفاع نظامى کشور جهت برآورده نمودن مطالبات معمولى

عراق و  ،همان باج خواهى سیاسى در مورد برنامه هسته اى که ما آنرا از کره ،اساسا ،یبى بهاین پاسخى بود از جانب ل. رضایت داد

در واقع ساز و برگ جنگى خود را کاهش داده بود وحتى در مقایسه با استانداردهاى منطقه اى  ، 2411 ،لیبى. ایران بجاى میاوریم

 .    تجهیزات نظامى اندکى در اختیار داشت

 . با آمریکا و اتحادیه اروپا منعقد شدند ،بویژه در حوزه انرژى ،قراردادهاى گسترده اقتصادى ، 2441 ،مها اقتصادىپس از لغو تحری

" تروریسم جهانى"آمریکا در مبارزه اش بر علیه به اصطالح " شریک"در ازاى اینکه لیبى به  ،تحریمهاى مرتبط با تروریسم 2444

ه در اینجا این بود که واشنگتن از جهات مختلف درک و بینش کافى از مسائل امنیتى دولت لیبى جنبه منفى قضی. لغو شدند ،مبدل میشد

 .    بدست آورد

 چرا لیبى باید متالشى میشد؟ 
 .و خارى بود در چشمان حکومتهاى مسلط غربى ،یک کشور مستقل بود ،"نزدیکى"علیرغم این  ،لیبى

. در دسترس عموم قرار داد تایید شد 2411از سفارت آمریکا که ویکى لیکز در اوت  توسط گزارشات محرمانه ،اینکه مسئله این بود

درآمدهای  سهم افزایش برایدرخواستهاى مکرر لیبى . میخواند اظهار تاسف میکند" ناسینونالیسم منابع لیبى"سفارت از آنچه که او 

به . مبدل بشود" مار زیادى از کشورهاى تولید کننده نفتبا خطر انتشار آن به ش"میتوانست به یک الگوى جدید  و خطرناک  نفتی

با نگاهى به گذشته میتوان گفت که دعاى . حاصل از این موضع را روشن نماید" نتایج منفى"واشنگتن توصیه شده بود که به صراحت 

 .  سفارت مستجاب شد

گسترش یک و  ،فرماندهى پنتاگون ،AFRICOMالفت با و در مخ یى واحدآفریقا در آفریقاجهت متحد نمودن  لیبى در خط مقدم تالشها

 . قرار داشت ،پایگاه نظامى آمریکایى در آفریقا

یا  ،IMF ،با در دسترس قرار دادن امکانات براى کشورهاى فقیر آفریقایى که بتوانند بدون تکیه بر سازمان تحت کنترل غرب ،کشور

میلیارد دالر براى طرحهاى بزرگ سرمایه گذارى  12دولت لیبى . تقالل آفریقامرکزى بود براى اس ،سرمایه گذارى نمایند ،جهان غرب

. صندوق پول آفریقایى و بانک سرمایه گذارى آفریقایى کنار گذاشته بود ،بانک مرکزى آفریقایى ،ارتباطات ماهواره اى  ،در آفریقا

 .     ندمصادره شد 2411پولهایى که در تجاوز 

 .حمایت مینمود ،با هدف خارج نمودن دالر و یورو از دور رقابتها ،دینار طال ،آفریقایى -رز بین المللى عربىقذافى از راه اندازى یک ا
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 ،فرمانده سابق ناتو –گفته هاى . این امور انگیزه هاى حکومتهاى امپریالیستى غربى را جهت نابود نمودن استقالل لیبى تشکیل میدادند

ماموریت آماده سازى جنگ بر علیه لیبى را دریافت نموده بود  2441که پنتاگون در همان اوایل  تایید مینمایند ،ژنرال وسلى کالرک

(1 .) 

 

 0233بهار 
 17در حالیکه در  ،با غیر مسلح بودن تظاهر کننده گان  مشخص شدند ،زمستان -شورش مردمى در تونس و مصر در اوایل بهار

 . ایدریس رژه میرفتندفوریه تظاهر کننده گان مسلح تحت پرچم پادشاه 

خود را مسلح و شلیک به محله ها و  ،به انبارهاى ارتش یورش بردند ،هزاران سرباز القاعده و اعضاى گروه مبارزه اسالمى لیبى

 .دولت لیبى در جهت برقرارى نظم تالش نمود امرى که از جانب غرب بعنوان تجاوز توصیف شد. مناطق را آغاز نمودند

CIA تنها طى چند روز نیروهاى شورشى کنترل شهر را . تماسهایى را با جناحهاى مختلف در بن غازى برقرار نموده بود از سالها قبل

" تظاهرات صلح جویانه"در رسانه هاى خبرى غرب آنها بعنوان . بدست گرفتند و تظاهرات مسلحانه در بسیارى از مناطق رخ داد

 .  برجسته شدند

 ،به رهبرى محمد جبرییل ،(NTC)مخالفان مسلح خود را در شوراى ملى انتقالى . به جنگ داخلى شد آشوبها بطور فزاینده اى شبیه

 .متشکل نمودند ،ه تحصیلکرده در آمریکا که در خدمت آمریکا ایستاده بود –استاد دانشگاه 

مورد تمسخر رسانه هاى خبرى  ،داشتندفوریه نطق قذافى در تلویزیون و ادعاى او مبنى بر اینکه شورشیان با القاعده ارتباط  22در 

و شوراى ملى  ،یک رهبر برجسته القاعده بود ،Abdulhaki Belhadj ،"شورشیان"اما فرمانده به اصطالح . غربى قرار گرفت

 .میبرندبخشى از آنها اکنون به منظور متزلزل نمودن رژیم در سوریه بسر . انتقالى در صفوف خود القاعده ایهاى با تجربه اى را داشت

این نیروها توسط حکومتهاى . مارس شوراى ملى انتقالى از جانب فرانسه بعنوان دولت قانونى لیبى مورد تایید قرار گرفت 14قبل از 

که واحدهاى ویژه شان نیز نبردهاى زمینى را از طریق شمار فراوانى از سربازان  ،تدارکات و اطالعات ماهواره اى ،غربى با سالح

 (. 0)تغذیه میشدند ،ه قطرى رهبرى مینمودند – نخبه وارداتى

 

 تبلیغات
" قذافى باید برود"سپس کامرون و در آخر توسط اعالمیه اوباما با درخواست  ،جنگ داخلى نیز از نظر سیاسى ابتدا توسط سارکوزى

که  ،ه نژادپرستانه –رات تلویحى ه تلفیق شده با اشا –رسانه هاى خبرى تحریکات جنگى را با موجى از تبلیغات . به اوج خود رسید

و پیامهاى خود را در مورد دیکتاتور بى پروا در شرق تهیه و تنظیم  ،پشتیبانى میکردند ،قذافى را شرور و اهریمن معرفى مینمودند

 .مینمودند

دستکم در بیان اصول  1944آنها در خالل نیمه دوم دهه هاى ". قذافى باید برود: "در سوئد همصدایى رهبران در نشریات مطالبه میشد

اینکه آزادى مردم یک کشور کار  ،اینکه دیکته نمودن سیاست داخلى به کشورى صحیح نیست ،عدم مداخله در امور کشورهاى دیگر

این امر در مورد بخش . اما همگى آنها در تبلیغات جنگ به باد فراموشى سپرده شدند. را پذیرفته بودند ،مردم خود آن کشور است

 .   که اصطالحا خود را چپ مینامدند نیز مصداق داشت بزرگى

 .ایفا نمودند ،که شرایط را براى تجاوز فراهم آورد ،تبلیغات کاذب نقش بزرگى را جهت ایجاد جو روانى

توسط  ،در صورت باز پس گرفتن بن غازى از شورشیان ،جو ترس و وحشت از طریق به تصویرکشیدن تهدید در مورد قتلعام

 . نظامى دولتى ایجاد شدنیروهاى 

مورد تایید قرار داده و به منظور دخالت در " حقایق"سناریوى فاجعه با اشاره به مٽالهاى تاریخى که تبلیغات قدیمى مداوما بعنوان 

مداخله ه  -رایجترین مٽالهاى موجود در این تبلیغات . قرار گرفته بودند تقویت شدند" قبل از اینکه دیر بشود"ه  –خدمت استدالل 

در مغایرت با توصیفات از آنچه که  ،زمانیکه حوادٽ در رابطه با زمینه هاى خودش قرار داده نمیشوند ،(صربستان ،کوزوو ،روآندا)

 (.    0)واقعا رخ داد قرار میگیرند و یا گمراه کننده هستند 

نکه نیروهاى نظامى دولتى بهیچ عنوان قتل عامى که در ضمن در تناقض با ای ،قتل عامها در بن غازى هر گز بیش از یک فرضیه نبود

اما این فرضیه اى بود . قرار گرفتند ،باز پس گرفتند بکار گرفته نشد" شورشیان"را در شهرهایى که کنترلش را از نیروهاى موسوم به 

 . دکه نقش بزرگى را جهت به اجرا گذاردن تصمیم سازمان ملل متحد در مورد منطقه پرواز ممنوع ایفا نمو

تنها حمایت مشاهده اى . فوریه دو خلبان لیبیایى به پایگاهى در مالتا گریختند 21در . ه قبل از جنگ -نمونه دیگرى از تبلیغات جنگى 

ماهواره هاى ارتش . در مورد این گزارش که دولت لیبى در نظر داشت مردم غیر نظامى خود را بمبارن کند از آنها ناشى میشود

. ه مشخص مداوما تحت نظر داشتند و نتوانستند مدرکى دال بر وقوع چنین بمبارانهایى بدست آورند –را در آنزمان  روسیه قلمرو لیبى

این تبلیغى بود که بسرعت از اذهان زدوده شد اما نقشى مهمى را در آماده سازى شرایط براى تهیه اعالمیه ى منطقه پرواز ممنوع ایفا 

 .   نمود

لیغات جنگى اطالعاتیست در مورد تقسیم داروى تقویت توانایى جنسى میان سربازان توسط قذافى به منظور سومین مٽال در مورد تب

محکوم " رفتار جنون آمیز" نشانه اى ازرا بعنوان  ادعااین  ،Cherif  Bassiouni ،بازرس سازمان ملل. انجام تجاوزات دسته جمعى

تمام داستان  او. مبذول این امر نمود ،ICC (4)دادگاه بین المللی جنایی  ارشد ادستاند ،Luis Morenoاما توجه بیشتر را  .نمود

میخواست که آنرا اساس پیگرد قانونى جنایات جنگى  ،دستگیرى قذافى را درخواست نمود و بدون هیچ تحقیقاتى ،ساختگى را پذیرفت

 . قرار دهد
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در حال حاضر این مسئله به جهان . ه ویاگرا مشارکت نمود –قالبى  در ضمن سازمان عفو بین المللى فعاالنه در امر انتشار داستان

 .فراموشى سپرده شده است
 

 قوانین بین المللى
ونزوئال و اتحادیه آفریقا مطرح شدند و دولت در طرابلس  ،ترکیه ،پیشنهاداتى جدى در زمینه میانجیگرى از جانب آفریقاى جنوبى

آنها ناخشنود بودند از اینکه پیشنهادات . آمریکا و نیروهاى رهبرى کننده ناتو آنها را نپذیرفتند اما ،موافقت خود را با آنها اعالم نمود

 .درخواست تغییر رژیم را شامل نمیشد و تصمیم گرفته بودند که جنگ را دنبال کنند

بانک  ،راى مٽال دبیر کلب(. 7)سازمان ملل متحدى را در پوسیدگى عمیق به معرض نمایش گذارد  ،مقدمات دیپلماتیک براى جنگ

همچنان به  ،که مسئولیت انجام ماموریتهاى کم اهمیتر را در سازمان ملل برعهده داشت ،زمانیکه اجازه داد نماینده فرارى لیبیایى ،مون

ى ابتدا با گنجانده فرار. مستقیما ضوابط سازمان ملل متحد را زیر پا نهاد ،کار خود بعنوان نماینده لیبى در سازمان ملل متحد ادامه بدهد

 .      اما پس از فرار بخشیده شد ،مورد تهدید قرار گرفته بود ICCدادگاه بین المللی جنایی شدن در فهرست 

بر خالف وظائف خود  ،سیاستمداران فرارى با کارمندان قانونى دولتى گرفت آمریکانمودن  هنگامیکه دولت لیبى تصمیم به جایگزین

 .ز ارائه ویزا براى سفر به داخل کشور سرباز زدا ،بعنوان کشور میزبان

در مورد تحریمهاى شدید بر علیه لیبى را تصویب و وظیفه تحت تعقیب قرار دادن  ، 1974 ،فوریه شوراى امنیت اولین قطعنامه 24

تى در منشور سازمان ملل اگر چه چنین تصمیمى در شوراى امنیت از هیچگونه حمای ،قذافى را به دیوان کیفرى بین المللى محول نمود 

 .     برخوردار نبود و تنها بر اساس تبلیغات جنگى تایید نشده و بررسى نشده اتخاذ شده بود

اما نگفتند که  ،مارس در بوق و کرنا کردند که اتحادیه عرب از ایده پرواز ممنوع حمایت نموده است 12رسانه هاى خبرى غربى در 

از اعضاى آن حضور داشتند و اینکه در میان جمع حاضر سوریه و الجزایر شدیدا مخالف دخالت در جریان تصمیم گیرى تنها نیمى 

به عبارت دیگر شمار اندکى از کشورهاى عضو در مورد حمایت از درخواست منطقه پرواز ممنوع تصمیم گیرى . نظامى بودند

 .  ات نظامى تمایل داشتبه انجام عملی ،قطر ،ه آمریکا –ه موکل  –کشور  ،تنها یک کشور. نمودند

که راه را براى انجام عملیات نظامى بر علیه لیبى هموار نمود به  ، 1971شوراى امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه  2411مارس  17

 .تصویب رساند

 

 منشور سازمان ملل متحد –منع خشونت 
در منشور سازمان ملل متحد تجویز  2:0ماده . ردار هستنددر منشور سازمان ملل متحد قوانین بین المللى از جایگاه بسیار مهمى برخو

. مینماید که کلیه کشورها باید از تهدید و یا استفاده از خشونت بر علیه تمامیت ارضى و استقالل سیاسى دیگر کشورها خوددارى نمایند

ضوابطى که شوراى امنیت بر  ، 02ماده  ،ىدوم. اولى دفاع از خود است. در مورد منع استفاده از خشونت تنها دو استٽناء وجود دارد

 .  اتخاذ تصمیم نماید ،اگر کشورى صلح جهانى را مورد تهدید قرار دهد ،اساس آنها میتواند در مورد خشونت نظامى

طعنامه در تضاد کامل با دولتهایى که به اجرا گذاردن ق ،همه میدانستند که لیبى نه کشورى را تهدید نموده بود و نه به کشور دیگرى

 .  تجاوز نموده بود ،شوراى امنیت را رهبرى مینمودند 1971

در جنگى داخلى که امنیت  ،به عبارت دیگر شوراى امنیت راه را براى مداخله نظامى کشورهاى دیگر در امور داخلى عضو دیگرى

 .  لل و قوانین بین المللى استاین امر برخالف منشور سازمان م. هموار نمود ،بین المللى را مورد تهدید قرار نداده بود

اتخاذ و منطقه پرواز " حمایت از غیرنظامیان"را به منظور " کلیه اقدامات ضرورى"قطعنامه به آمریکا و متحدانش این حق را داد که 

ف حمایت از ه آغاز جنگ داخلى در جهت بکارگیرى اقدامات گسترده با هد -ه اول -ابهامى که از همان روز ،ممنوع را ایجاد نمایند

اما از طریق بمباران شدید زیر ساختهاى . یک طرف به منظور سرنگون نمودن رژیم قانونى لیبى مورد بهره بردارى قرار گرفت

توهینى شد به هر گونه درکى از احساس " که مردم غیر نظامى را محافظت نماید"کشور قطعنامه نادیده گرفته شد و هدف ضمنى آن 

 .    عدالت

که مجمع عمومى به حمایت از آن اظهار  ،مسئولیت حفاظت از مردم خودش ،اشاره میشود" مسئولیت در جهت حفاظت"ه به در قطعنام

که تابع   RP2"Responibility to Protect"اما . آنرا تحریم نموده بود 2444از سال  1470نظر و شوراى امنیت در قطعنامه 

مداخله قائل نیست و به دلیل اینکه تجاوز بخاطر تغییر رژیم انجام میشود بهیچ عنوان  هیچگونه حقى را براى ،منشور سازمان ملل است

 .براى لیبى مناسب نیست

   

 منشور سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت دخالت در جنگ داخلى

شیسم و استعمارگران از در حافظه ها تجربیات فا. پس از پیروزى بر فاشیسم در جنگ جهانى منشور سازمان ملل متحد دوم نوشته شد

 .  هنوز باقى بودند ،تحت بهانه هاى کاذب ،جنگ تهاجمى

در مورد پرهیز دولتهاى عضو  ،از منشور سازمان ملل 2:7اعمال خودسرانه قدرتهاى بزرگ بند  ،به منظور محدود نمودن حق قویتر

 .بسیار روشن است ،عدم مداخلهاز گذاردن تاٽیر بر روى روابط در دولتهاى دیگر  و به اجرا گذاردن سیاست 

هیتلر به ناسیونالیسم : نمونه اى تاریخى از مداخله بشر دوستانه که پس زمینه ى منشور سازمان ملل در مورد عدم مداخله را تشکیل داد

زمینه را براى این امر منجر به آنچه که بعنوان یک بحران انسانى توصیف شد مبدل و  ،دامن زده بود  ،چکسلواکى -آلمانى در سودت 

 . آماده ساخت ،بخشى از مقدمات براى آغاز جنگ جهانى دوم ، 1912اشغال چکسلواکى 

 . مفهوم مداخله انسانى شکلیست از بکارگیرى عملى خودسرانه و مٽالهاى بسیارى در عصر معاصر در این مورد وجود دارند
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منطقه پرواز "بدون اینکه کسى در مورد  ،آنها زنان و کودکانبسیارى از  ،فلسطینى را 1010بدون مجازات  2449اسراییل در سال  -

 .بمباران نمود" ممنوع پچ پچ کند

سرکوب تظاهر کننده گان غیرمسلح بسیار پسندیده بود و در ضمن اجازه داده شد که هزاران  ،پایگاه ناوگان پنجم آمریکا ،در بحرین -

کسى به منظور حفاظت از جان مردم غیرنظامى . ا سرکوب نمایندسرباز سعودى با دریافت ماموریت از جانب آمریکا شورش ر

 .  فرستاده نشد

منطقه "هیچ  ،پاکستان وافغانستان دهها هزار غیر نظامى توسط هواپیماهاى بدون سرنشین و موشکها کشته میشوند ،سومالى ،در یمن -

 . از جان مردم در آنجا حفاظت نمینماید" پرواز ممنوعى

برزیل و آلمان از دادن راى خوددارى  ،هندوستان ،روسیه ،چین. اى امنیت پایه و شالوده اى ضعیف داشتشور 1971قطعنامه ى 

 . نمودند

چرا هیچیک از این کشورها از حق وتوى خود بهره بردارى ننمود؟ احتماال به دلیل اینکه این امر ربطى به حفاظت از مردم غیرنظامى 

نیازمنده  ،بعنوان بزرگترین بستانکار ،ه به عضویت سازمان تجارت جهانى درآید و اینکه چینشاید که روسیه میخواهد ک. لیبى ندارد

 داشتن مناسبات خوب با آمریکاست؟ 

برتولت برشت این را در " براى شما مردمى که در پایین نشسته اید آینده اى وجود ندارد. آنها در آن باال در اتاقى گرد هم آمده اند"

 .نوشتشرایط جنگى دیگرى 

 

 تخریب لیبى
هواپیماهاى میراژ فرانسوى به تانکهاى متعلق به دولت در خارج از بن غازى حمله کردند و پس از . مارس بمباران لیبى آغاز شد 19

هر یک از این بمبها با قدرت . از کشتیهاى جنگى انگلیس و آمریکا مستقر در سواحل شلیک شدند Tomahawkموشک  114آن 

 .ه اى به اندازه یک زمین فوتبال ایجاد مینمایدانفجارى که چال

درصد از  14آوریل ناتو اعالم نمود که  0در . چند روز بعد آمریکا حمله مستقیم به نیروهاى نظامى دولتى را از هوا آغاز نمود

 .  دولت بمباران شده بودنده تحت کنترل  –آوریل گزارش داد که چاههاى نفت  7در " گاردین. "نیروهاى نظامى دولتى نابود شده بودند

نخست  ،تنها دو هفته پس از آغاز بمبارانها ،مارس 21. در اینجا بود که روسیه و چین از دادن راى در شوراى امنیت خوددارى نمودند

اران او بمب." سازمان ملل متحد داراى کمبودهایست چرا که به انجام همه گونه کارى رضایت میدهد"پوتین اعالم نمود که  ،وزیر

نوبت لیبى شده  ،به بهانه حمایت از مردم غیرنظامى ،حاال. "صربستان توسط ناتو و تجاوز به افغانستان و عراق را خاطر نشان نمود

 ."  است

تجربه تاریخى نشان میدهد که : "قطعنامه سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد و اعالم کرد" People’s Daily "در چین روزنامه 

اما نیروى  ،آنها با عامل اخالق توجیه میشوند.... بشردوستانه فقط بهانه ایست براى دخالت در امور داخلى دیگر کشورها مداخالت

 ."هستندمحرک واقعى صرفا منافع اقتصادى و سیاسى 

یا آسیب دیدند و یا  ،ادر طرابلس و بیمارستانها و زیرساخته Nasserدانشگاه  ،مدارس ،جاده ها ،شبکه هاى برق رسانى ،از بمبارانها

نیز بمباران شد و بدنبال آن کارخانه هایى که تاسیسات را با قطعات یدکى  ،Great Man-Made River ،سیستم آبیارى. نابود شدند

 . مناطق مسکونى نیز از این موهبت در امان نماندند. تغذیه مینمودند

 Times "به نقل از  ،Roberto Maroni ،پیش رفت که وزیر داخلى ایتالیاو مسئله تا آنجایى . صدها هزار نفر از بمبارانها گریختند

of Malta "10 بخاطر متوقف نمودن موج پناهنده گان خواستار توقف بمبارانها شد ،ژوئن  . 

اینها . انجام داد ،ترجیحا شبها ،بار در روز 07-04حمله هوایى بطور متوسط  9402ناتو  ،روز 247و در خالل  2411مارس  11از 

 . تماما بر اساس آمار ناتو

شمار قربانیان را تا  ،نورمن پیچ ،ه وکیل -پروفسور. محاسبه شمار قربانیان ناشى از بمبارانها و حمالت زمینى بشدت متفاوت است

نیان شدید عدم اطمینان در مورد شمار قربا. هزار نیز وجود دارند 74444اما برآوردهایى بالغ بر  ،تن محاسبه نموده است 04444

 . است

ه سیاه  -ه مهاجر -میلیون کارگر 1،0در میان آنها  ،شهروند کشور 144444بنا بر اظهارات دولت در چاد زمانیکه جنگ آغاز شد 

با تبر و قیچى باغبانى  ،اغلب آنها از کشور گریختند اما بسیارى از آنها مورد حمله قرار گرفتند. در لیبى بسر میبردند ،پوست آفریقایى

 .  ه به اصطالح شورشیان تحت رهبرى ناتو حلق آویز شدند –بدون محاکمه مجازات و توسط 

 :به صراحت استقرار نیروهاى زمینى را ممنوع اعالم نموده بود1971قعطنامه سازمان ملل متحد 

نیروى ) SASه کارمندان از جمل ،در آنجا از روى خطا یک تیم مسلح از جاسوسان انگلیسى. مى حادٽه اى در بن غازى رخ داد  4

 . درآمدند" نیروهاى نظامى شورشى"به اسارت  ،(هوایى ویژه انگلیس
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اعالم نمود که ناتو  ،سخنگوى نظامى شوراى انتقالى ، Fadlalah Kharounدر ماه اوت هنگامیکه طرابلس به تصرف درآمد 

فرستاده  ،هموار و نقش کامال تعیین کننده اى را ایفا نمودند که راه را براى نیروهاى نظامى مخالف ،نیروهاى ویژه استتار براى اعراب

 .  روزنامه نگاران فرانسوى و انگلیسى شاهد مشارکت نیروهاى نظامى ناتو در درگیریهاى طرابلس بودند. بودند

 . ه انگلیس و لژیون خارجى فرانسه در حمله به طرابلس شرکت داشتند – SASبر اساس اطالعات دیگرى 

ادامه  Sirteعمدتا در شهرهاى محاصره شده بنى ولید و   ،پایان ماه اکتبر ،ى زمینى وبمبارانها دو ماه پس از سقوط طرابلسدرگیریها

 .یافت

به ترتیبى " شورشیان"ناتو بمبارانها را با محاصره شهر توسط . و فلوجه در عراق مقایسه شده است Guernicaبا  Sirteحمله به 

 .رنظامیان نتوانند از حمام خون جارى در شهر جان سالم بدر ببرندهماهنگ نموده بود که غی

چند روزى قبل از آن از  ،هیالرى کلینتون ،وزیر امور خارجه. به اسارت گرفته شد Sirteاکتبر در شهر زادگاهش  24قذافى در 

که منبع او  ،factiه روسى در  -Argumentiبه گفته . را به همراه خود آورده بود Navy Sealطرابلس بازدید و نظامیانى از 

نیروها ویژه آمریکا تعقیب قذافى را رهبرى و او را به  ،با ارتباطاتى در پنتاگون بود Peter Benchleyمتخصص نظامى انگلیسى 

 .   مٽله کردند ،در اساس در مقابل دوربینهاى تلویزیون ،آنها او را بدون محاکمه. تحویل دادند" شورشیان"

 .  مقاومت ادامه دارد. دهها هزار نفر در زندانها بسر میبرند و شکنجه امریست عادى. بى ٽبات و یک منطقه جنگى استکشور همچنان 

اینچنین بطول انجامید و اقدامات نظامى بزرگى  ،علیرغم آتش شدید ناتو و امکانات نظامى ضعیف لیبى ،اینکه انجام تغییر رژیم در لیبى

. حمایت میشد ،که او را رژیم قانونى لیبى میشناختند ،که دولت لیبى باید از جانب بخش بزرگى از جمعیترا مطالبه نمود نشان میدهد 

 .  مقاومت تاریخى مردم بن غازى و بنى ولید در مراحل پایانى تایید کننده این امر است

 
 مدل لیبیایى اوباما

شور و شوق او از تغییر رژیم بصورت (. 2)مصاحبه شددر شوراى امنیت ملى  Ben Rhodesدر این دوره از سقوط طرابلس با 

 . شگفت انگیزى صادقانه بود

از تهاجم بزرگى بود که بوش در " موٽرتر"که توسط دولت اوباما به منظور تغییر رژیم در لیبى استفاده شد " روشى" ،او تایید نمود

یها بسوى طرابلس نه تنها تجاوز ما را قانونى جلوه داد بلکه تصور پیشروى لیبی: "جریان حمله به افغانستان و عراق از آنها استفاده کرد

 ."  اینکه اکنون مسئله اشغال خارجى نیست را نیز تقویت نمود

Rhodes  آنرا انجام " داخلى"که یک جنبش " براى تغییر رژیم قانونیتر و موٽرتر این بود"در مصاحبه گفت که به باور کاخ سفید

 ،اوباما میخواست. نیز بسیار مهم بود" که بار همه گناهان بر دوش آمریکا گذارده نمیشد"ت به ترتیبى تقسیم میشدمسئولی"و اینکه . میداد

اگر چه طبیعتا  ،مدلى را تشکیل میدهد براى مداخالت نظامى در آینده"تاکید نماید که تجاوز در لیبى  ،Rhodesبر اساس اظهارات 

 ".   مه کشورها بکار گرفته شوددقیقا یک رویکرد نمیتواند در مورد ه"

مدل لیبیایى اوباما ایجاد یک واقعیت مجازى را مطالبه مینماید و آن عملکرد توسط انحصارات بزرگ رسانه اى و دفاتر بین المللى 

 .خبرى کامل میشود

بشدت  ALBAراى کشورهاى تهدیدى که ب ،دیگر کشورهاى غیروابسته در ادامه تهدید میشوند. آن روش در سوریه بکار گرفته میشود

 . مبرهن و آشکار است

نشان دادن حیله هاى جنگى  ،افشاى تبلیغات جنگى و اکاذیب رسانه هاى خبرى ،به همین دلیل برجسته نمودن اینکه در لیبى چه گذشت

 ،بعنوان بهانه مداخله نماید ،بدبینانه که در پشت روشهایى که به جنگ داخلى دامن زده و بوسیله آن بحران انسانى بوجود بیاورد و با آن

 .    از اهمیت ویژه اى برخوردار است

 

 مشارکت سوئد در جنگ
 ،مارس تاریخ آغاز عملیات نظامى 14. مارس دولت پیشنهادى را در مورد مشارکت سوئد در جنگ بر علیه لیبى به تصویب رساند 29

FL01، حمایت نماید در ماه آوریل مجلس بر آنشد که از الیحه. براى سوئد بود  . 

تن از  0از الیحه پشتیبانى نمودند اما ( مترجم -یک حزب دست راستى و نژاد پرست سوئدى )کلیه احزاب بجز دمکراتهاى سوئدى 

در الیحه به قطعنامه . در مجلس از دادن راى امتناع ورزیدند( مترجم -حزب معتقد به ایجاد آشتى میان طبقات )اعضاى حزب چپ 

 . اشاره میشود ، 1971 ،سازمان ملل

آنچه که او در . وزیر امور خارجه کارل بیلد در اساس مایل بود که فراتر از آنچه که در قطعنامه سازمان ملل گفته شده است برود

تالش در مورد ساخت و ساز یک لیبى "بیش از یک هفته قبل از تصمیم گیرى جدى در مورد اهمیت  ،مارس 21وبالگ خود در 
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. بود ،که در قوانین بین المللى ممنوع شده اعالم شده است ،"تغییر رژیم"نوشت نشانگر این امر است که هدفش  ،"قذافى کارآمد پس از

 .      او در توییتر نیز در مورد اینکه در قطعنامه سازمان ملل به استفاده از نیروى زمینى اجازه استفاده داده نشد ابراز تاسف نموده بود

او در عوض از جانب سخنگوى سیاست چرا که  .نداشت هاى خبرى نیازى به دفاع از موضع جنگ طلبانه خود اما بیلد در رسانه

بیش از حد  ،به این متهم شد که در مقابل دخالت ،Hans Linde ،و همچنین حزب چپ ،Urban Ahlin ،خارجى سوسیال دمکراتها

   .منفعل است

امرى که توسط  ،اما همچینن ،دافى را که باید بمباران میشدند مورد شناسایى قرار دهدنقش سوئد در جنگ این شد که با بمب افکنها اه

که اعالمیه هاى جنگى را به منظور حمایت از تغییر رژیم  ،سربازان شرکت کننده بصورتى آشکار در رسانه هاى خبرى منتشر شد

درصد از شناساییهاى هوایى توسط هواپیماهاى جنگى  04. نهداقدامى که به روشنى پا را فراتر از قطعنامه سازمان ملل می ،پخش کنند

 .   سوئدى ارائه شدند

فرمانده نظامى بخاطر جنایت بر علیه قوانین بین  0تن از نماینده گان مجلس و  204 ،تن از اعضاى دولت 29از  ، 2411نوامبر  0در 

حوادٽ گزارش شده "شکایت با این استدالل که هیچیک از . شدشکایت ( 9)در استکهلم  بین المللی عمومی دادستانی دفتر المللى به

 .رد شدند" ارتباطى با جنایات گزارش شده نداشتند"و درخواست تجدید نظر با این استدالل که شاکیان " جنایت محسوب نمیشوند

ولتى که صلح جهانى را مورد بر اساس منشور سازمان ملل جنگ ممنوع است اگر در آن نشانى از دفاع از خود یا مداخله بر علیه د

 . تهدید میدهد وجود نداشته باشد و همه بر این امر آگاهند که لیبى نه کشورى را تهدید نموده و نه مورد تجاوز قرار داده بود

  . از  جدیترین جنایت جنگى محسوب میشوند ،از قبیل جنگ تهاجمى بر علیه لیبى ،بر اساس پروتکل نورمبرگ جنگهاى تهاجمى

رش به حمایت از تروریسم نیز اشاره مینمود و بدین ترتیب ریاکارى در پشت مبارزه ى موسوم به مبارزه با تروریسم و همراه با آن گزا

 .گروههاى تروریستى عربى و افراد تروریست را برجسته مینمود ،قدرت که در لیبى مداخله نمودند 12همکارى میان 

 . تنها منافع امپراطورى ابدى است. ى نه دوست ابدى دارد و نه دشمنى ابدىامپراطور: ضرب المٽل قدیمى مصداق دارد

روشى که بر اساس آن آسیبهاى مرتبط با بمبارانها و حمالت غرب در اساس  ،در کشور ما براى فکر کردن روش رایجى وجود دارد

 .   ویحا ذکر شده استاین نقطه ى آغاز در گزارش از اماکن وقوع جنگ تل. هستند ،تخریبهاى جنبى ،اتفاقى

بصورتى برنامه ریزى شده نابود  ،به منظور ایجاد یک دولت وابسته ،مقصود این بوده است که کشور را ،مانند عراق  ،اما در لیبى

ه   –تحت حمایت  ،"بازسازى"همزمان این تخریبها به شرکتهاى بزرگ بین المللى قراردادهاى اقصادى سودآورى را براى . سازند

 .     ارائه میدهد ،بانک جهانى و مطابق با امریه ى بازار لیبرالى ،بین المللى پول صندوق

میلیون یورو در طرح بندر  111. در حال حاضر اتحادیه اروپا در لیبى در حال تاسیس منطقه اى آزاد متصل به بندر طرابلس است

لیبى شرکت نمودند و میخواهند نفت را بدون پرداخت مالیات  هدف ارائه کمک به کشورهاییست که در نابودى. سرمایه گذارى شده است

 .  از آنجا خارج کنند

مجلس از طریق اتنخابات عمومى انتخاب شده است و  ،دولت سوئد تحت نام ما عمل مینماید. در تمامى اینها سوئد مشارکت نموده است

که در بررسى گزارش  ،"هیچگونه ارتباطى با جنایت"شهروند سوئدى  ،اینکه با اینهمه بگوییم. اقدامات جنگى با مالیات ما تامین میشود

 !  ندارد یک بیانیه حیرت آور است ،در مورد جنایات جنگى در لیبى رخ داد

اداره میکند ( بد)آیا این شیوه دیگرى نیست براى بیان اینکه ما شهروندان نباید در اینکه اولیاى امور سیاست خارجى و امنیتى را چگونه 

 لت کنیم؟ دخا

 برنامه توسعه سازمان ملل ، ۲٢۱٢گزارش توسعه انسانى  １
２ Sven Lindqvist ۱۳۳۳" صدمین بمبها. در آنزمان تو جان دادى" ،را مشاهده کنید  . 
 ۲٢٢۹-٢۹-٢۲مصاحبه در دمکراسى در حال حاضر  ３
４ Ola Tunander، "۲٢۱۲" مداخله انسانى یا جنگ استعمارى؟. جغرافیاى سیاسى جنگ لیبى 
 ،بلژیک و انجمن جهانى مسیحیان دمکرات اختالفات داخلى را بصورت فزاینده اى افزایش داد ،مداخله فرانسه ۱۳۳٤روآندا  در ５

با . در تلویزیون سوئد نشان داده شد ،(۲٢٢٤آوریل )ساخته پیتر و ماریا رینالدو  ،(تحت نام خدا)امرى که در فیلم مستندى به نام 
 ۱۳۳۳ناتو در کوزوو و صربستان " بشر دوستانه"بمبارانهاى . استداللى جهت مداخله استفاده میشود اینحال حوادٽ روآندا بعنوان

که پس از آن پاکسازى قومى را تحت نظارت و اشغال  ،آنچیزى بود که موج آواره گان را ،که تبلیغات میگویند آنچهبرخالف  ،
ه بوسنى و سربنیتسا رخ  –حکومتهاى غربى از آنچه که در جنگ این نسخه ٽبت شده از . بوجود آورد ،ناتو بدنبال خود داشت
جنگهاى صلیبى " ، جانستون دایاناو  ”سیاست زمینه، شواهد، - سربرنیتساقتل عام  ” ،(red)هرمان . داد توسط ادروارد اس

  .به چالش کشیده میشود ۲٢٢٤ترجمه شده به زبان سوئدى  ،"احمقها

   

نمیتواند بر اساس ضوابط  ICC. توصیف نمود" دادگاه کانگرو امپریالیستى"را یک  ،لى جنایى در هاگدادگاه بین المل ، ICCقذافى  ６

 ICC. را مورد بررسى قرار دهد ،بر اساس پروتکل نورمبرگ شنیعترین جنایت جنگى به حساب میاید ،خودش جنگ تجاوزى

کشورهاى آفریقایى که بشدت آماج مداخالت و  ه –اما شهروندان  ،شهروندان کشورهاى ناتو را هرگز متهم ننموده است
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اشتباه  ،یکى از شش ارگان اصلى سازمان ملل متحد ،نباید با دادگاه بین المللى در هاگ ICC. تحریمهاى غرب قرار گرفته اند

  .  گرفته بشود

７ Ronda Hauben, Global Research 2011-07-10. Stefan Lindgren, Nyhetsbanken 2011-07-30. 

８  Foreign Policy 2011-08-24. 

９ http://u2.lege.net/highcrimes.org-20120421/  

 

 Blekingeجبهه فرهنگ  –جبهه تصویر  ، 2412ژوئن 

 2412دسامبر  ،نسخه اصالح شده

www.fib.se 

***** 

 ایجاد ارعاب  اقدامی وحشیانه برای عاماعدام در مالء

 مسئول ناامنی درجامعه مافیای در قدرت

 

 

وقتی کسی را بدار می زنند شما در واقع نمی . درایران اسالمی شفافیت وجود ندارد و امنیت قضائی محلی از اعراب ندارد

شته است؟ این اعدام در اثر زی کرده اند؟ مالئی با وی خصومت دا...برایش پرونده سا. دانید جرم واقعی وی چه بوده است

در ایران همه مردم به علت . انتقامجوئی شخصی است و یا ووی را به خاطر فعالیت سیاسی و دگر اندیش بدار آویخته اند

فقدان امنیت قضائی و فساد دستگاه در قدرت، به علت اعمال نفوذ مقامات و ارعاب قضات و وکالی مدافع گروگان رژیم 

مافیای در قدرت مسئول ناامنی در ایران و افزایش تعداد اعدامهاست تا . تی مافیای در قدرت هستندجمهوری اسالمی و مش

توجه کنید نمایندگان مجلس . این رژیم برای جان انسانها ارزشی قایل نیست. خود را با ایجاد ارعاب بر سر کار نگهدارد

اجرای فعالیتهای دولت و قانونگذاری را دارند مانند  شورای اسالمی به عنوان نمایندگان ملت که وظیفه نظارت بر حسن

اوباش در جلوی دوربین تلویزیون جمع می شوند، مشتها رو به هوا می گیرند انگاری که محارب با خدا هستند و عربده می 

ند که با این کار نمایندگان مجلس از باالی سر قوه قضائیه و همه قوانین کشور حکم اعدام صادر می کنند و شرم هم ندار. کشند

اخالق جامعه را به سقوط می کشاند زیرا میلیونها مردم . وضعیتی را در جامعه ایجاد می کنند که کسی احساس امنیت نمی کند

. از ترس جانشان باید با دو روئی و عذاب وجدان، با کشیدن گلیم خویش از آب و بی توجهی به مصلحت عمومی زندگی کنند

ی فقیه بر باالی سر همه فرمان می راند و نماینده خدا بر روی زمین است و خودش می برد و می دوزد البته در کشوری که ول

و می تواند بدون ترس از تعقیب فرمان قتل صادر کند و یا آنرا لغو نماید و جامعه را به عهد دوران قبیله ای اسالمی بکشاند 

شاید خود آنها نیز می ترسند اگر عربده نکشند با . انتظار داشت از نمایندگان استصوابی مجلس شورای اسالمی چه می توان

 .سرشان بر باالی دار رود عربده دیگران

وسیله " دفاع از حقوق بشر"در گذشته امپریالیستها موفق شدند با یک کارزار ایدئولوژیک در عرصه جهانی از امر انسانی 

در رقابت با روسها هر عطسه . خویش را تحت فشار قرار دهندای بسازند تا با تحریک افکار عمومی رژیمهای نامطلوب 

زخاروف که به وی جایزه نوبل نیز داده بودند بیک جنجال سیاسی بدل می شد ولی شاه دسته دسته جوانان ایران را می کشت 

کنجه می کردند، به آنها امپریالیستها در حالی که خود زندان ابوغریب را داشتند و زندانیان را ش. و آب از آب تکان نمی خورد

را دارند و در گوانتانامو انسانها را مانند حیوان نگاه می دارند و حاضر " سیا"در حالیکه زندانهای مخفی . تجاوز می کردند

در حالیکه اعترافات بر اساس شکنجه را . نیستند آنها را به بهانه انسانهای بی حقوق در مقابل دادگاههای عادی قرار دهند

http://www.fib.se/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550425294975557&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550425294975557&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
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همه موازین حقوقی و انسانی مانند اعتراف گیری های دوران مغاکهای نمور و متعفن شکنجه گاههای قرون وسطی مغایر 

در حالیکه متهمین را برای شکنجه با نظارت مامورین امنیتی آمریکا به مصر و لهستان و رومانی و . معتبر جا می زنند

. رین ایراد می گیرند که شما حقوق بشر را رعایت نمی کنیدممالک بالتیک با پروازهای خصوصی اعزام می کنند به سای

وقتی آمریکا و اسرائیل که خود از بزرگترین جنایتکاران جهانند خود را در جای دادستان می نشانند به هرانسان منصفی 

دام با نقشه و جنایت و شکنجه و اسارت و تجاوز در آمریکا یک اق. حالت تهوع از این همه دورئی و ریاکاری دست می دهد

وقتی کسی می داند که محل شکتنجه گاهها را به کدام کشورها منتقل کند، با کدام پرواز متهمین را به . تنظیم شده است

مقصدهای منتخب اعزام دارد، کدام مامور را به کجا بفرستد که مستقیما شکنجه دهد و یا تنها ناظر بوده و فرمان شکنجه را 

ی مربوطه را به مقامهای باال ارسال کند و این اقدام بارها و بارها در یوگسالوی، عراق، صادر کند و سپس گزارشها

سخن " بی انضباط"تکرا شود دیگر نمی توان از آن به عنوان یک امر اتفاقی و یا خطای یک سرباز ... افغانستان، پاکستان و

ق بشر و اجرای اعدام قانون اساسی جامعه سرمایه نقض حقو. این سیستم است و بخشی از سیستم امپریالیستی جهانی. راند

داری است و اگر تا دیروز تنها دفاع از حقوق بشر ابزار عوامفریبی بود امروز حمایت از لغو حکم اعدام به وسیله 

 .عوامفریبی و ریاکاری بدل شده است

 توفان                                                            

 سخن هفته                                                    

 نقل از فیسبوک  توفان حزب کارایران    
 0231ژانویه  07/  3193بهمن  2جمعه 

 

**** 

 ضد کمونیستها دشمنان آزادی و دمکراسی
 

دن کارگران ولی برای کشی. تعمیق دموکراسی و کشش به سمت طبقۀ کارگر شرط تضمین هر حقوق دموکراتیک دیگری است 

طبقاتی وجود  ۀنام طبقۀ کارگر وجود دارد، باید پذیرفت که مبارزه ب ایباید پذیرفت که طبقه. به مبارزه باید از حقوق آنها دفاع نمود

. باید پذیرفت که جامعه باید به سمت سوسیالیسم پیش رود. دارد، باید پذیرفت که خصوصی سازی، لیبرالیسم دشمن طبقۀ کارگر است

باید هویت طبقۀ . پذیرفت که بورژوازی دشمن کمونیسم و هواداران کارل پوپرها و اندیشمندان ضد کمونیست، دشمنان مردم ایرانندباید 

شود با  تنها با این دید است که می. رسمیت شناخت، پذیرفت که ثروت جامعه ناشی از بهره کشی از طبقۀ کارگر استه کارگر را ب

 . کرد برای تحقق دموکراسی مبارزه کردطبقۀ کارگر پیوند بر قرار 

 

باال بلند ضد کمونیستی امضاء کنند و افکار روشنفکران گمراه را بر ضد  هایکه هم و غمشان این شده که خطابه کسانی ۀهم

 ۀد کار مبارزو هواداران طبقۀ کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا بسیج کنند، بدترین مستبدین هستند که هرگز قادر نخواهند بو هاکمونیست

مستقل که باید حزب خودش را داشته باشد نگاه کرده بلکه  ایطبقه ۀآنها که به پرولتاریا نه به مثاب ۀهم. دموکراتیک را به پایان برسانند

باالی  خواهند با تکیه بر جنبش سبز از آنها که می ۀهم. دانند دشمنان دموکراسی در ایران هستند پرولتاریا را چرخ پنجم بورژوازی می

وجود آورند ه مذهبی خویش ب هایسر پرولتاریا و بدون حضور پرولتاریا دموکراسی مذهبی یعنی دموکراسی بین خودشان را در گفتمان

آن روشنفکران توبه کاری که شکنجه  ۀهم. کنند مستبدهای کالشی هستند که نه هوادار کارگران هستند و نه از دموکراسی دفاع می

وبه کردند و کارل پوپرها را ذکر گرفتند و هر روز و هر شب قبل و بعد از غذا و قضای حاجت انزجار خویش را نشده از مارکسیسم ت

ند بدترین مستبدینی هستند که با اوج ادارند و هوادار دموکراسی سلطنت طلبی شده از خشونت مردم و نه خشونت حاکمیت ابراز می

 .شان دهند و قادر نخواهند بود به بندبازی سیاسی ادامه دهندمبارزه و تشدید تضادها باید ماهیت خویش را ن

  

کراتیک حمایت وباید از اعتصاب  کارگران برای حقوق دم .کند  انقالب و ضد انقالب را روشن می ۀخطوط جبه ،تشدید مبارزه

 یویژه مطبوعات کمونیسته ات بکمونیستی حمایت کرد، باید از آزادی مطبوع ویژه احزاب کارگری وه کرد، باید از آزادی احزاب ب

زندانیان در اسارت بورژواها و  ۀویژه زندانیان کمونیست بود که بیش از همه زندانیان سیاسی و ب ۀحمایت کرد، باید هوادار آزادی هم

، چنین جنبشی که چنین دیدی. و یا افراد است هامعیار روشن ماهیت دموکراتیک جریان هابرخورد به کمونیست. ندامستبدین بوده

. برداشتی از مبارزه و برخورد به طبقۀ کارگر نداشته باشد قادر نیست طبقۀ کارگر را به صحنه بکشد و به عنوان متحد وی عمل کند

دموکراتیک را بدون پیوند زدن  ۀشود مبارز در دنیای امپریالیسم هرگز نمی. گردد دموکراتیک منزوی می ۀاین جنبش خودش در مبارز

مرفه و متوسط  ۀاین یکی از نقاط ضعف جنبش طبق. د امپریالیستی و بدون توجه به بسیج طبقۀ کارگر به پیش بردض ۀآن با مبارز

 .       ایران است که به جنبش سبز معروف شده است ۀکنونی جامع

 

 

 ! سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران
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 3193ماه  بهمن 377توفان شمارۀ 

 گان مرکزی ار 

 .حزب کار ایران منتشر شد

 
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبه دبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

 !کمک مالی کنید( توفان)ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب کارایران 

 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیى اپاره

 
 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همچهاردۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 المللی انقالب اکتبر ــ استالینجنبۀ بین * 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی * 

 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 

 نیناری ــ لدامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 

 

 

 حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته در خطه
 سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل

 توصیه میکنیم سوسیالیسم پژوهشگران و مبارزین راه زادی و استقالل و خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و ما

 
*** 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 

 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید

. 

 !دست امپریالیستها ازایران و منطقه کوتاه باد

http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf

