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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران : فرستنده

  ٢٠١١ مارچ ١٦

 

  ھم مربوطنده و ليبی چقدر ببحرين  ،جاپان
  

 است و عواقب آنھا برای بشريت از نظر سياسی  چه اتفاق افتادهجاپان و در ليبی چه می گذرد بحرين ودر 

  چيست؟

درد ه ی آنھا و عواقب اين فاجعه دل ھر انسانی را بئ  و تاثيراتش بر نيروگاه ھستهجاپانفاجعه وحشتناک طبيعی در 

ی جانشان در خطر است و قربانی مناسبات سرمايه داری جھانی می شوند که با تکيه بر جاپانليونھا م. می آورد

مرج توليد و افزايش آن برای نفوذ در بازارھای جھانی و غارت جھان زير سلطه به ساختن بی رويه ھرج 

توليد روز افزون به . ی بدون رعايت درجه باالی ايمنی برای سود سرشار و بيشتر دست زده اندئنيروگاھھای ھسته 

. رد که از آسمان نمی آيد و بايد توليد شوددنيای با زرق و برق به زرق و برق نياز دا. انرژی روز افزون نياز دارد

ی در دست مالکين خصوصی قرار دارند و در تحت نظارت بی مانع دولت به فعاليت ئتمام اين نيروگاھھای ھسته 

مين منافع حداکثر سود برای خويش است و به عواقب أطبيعتا سرمايه دار خصوصی در فکر ت. اقتصادی مشغولند

می کند و نمی خواھد نيز فکر کند و نمی تواند نيز به علت ساز و کار توليد سرمايه داری ی فکر نئيک فاجعه ھسته 

بعد از مرگ سرمايه دار که تنھا به منافع خصوصی و .  فکر کند،اگر نخواھد از جانب رقيب مکار خود بلعيده شود

  .نه اجتماعی و بشريت فکر می کند دنيای پس از وی چه دريا و چه سراب

مريکا و اقدری عميق و گسترده و وحشتناک است که مانند فجايع ديگری که در اين زمينه در ه  بجاپان  فاجعه در

انگلستان اتفاق افتاد نمی شود با سکوت برگذار کرد و يا آنرا با تبليغات سياسی و موذيانه بعد از واقعه چرنوبيل و 

ی خطرناک است ولی اگر اين ئ نيروگاه ھسته ديگر نمی شود گفت نوع روسی. در قياس با آن بی خطر جلوه داد

.  خريده شود چون با درجه باالی فنآوری تجھيز شده است خطری متوجه آنھا نيستجاپانلمان و يا انيروگاھھا از 

وقتی توليد با برنامه نباشد و به نيازھای اساسی انسانھا توجه نشود و ممالک سرمايه داری به توليد انبوه دست زنند 

دريا بريزند طبيعی است که اگر صدھا نيروگاه ه ت اضافی خويش را برای ثبات قيمتھا بسوزانند و يا بو محصوال

ھای معمولی نيز بسازند قادر نخواھند بود مصرف انرژی مورد لزوم خويش را برای اين شکم داتمی با استاندار

 انرژی مورد لزوم ممالک و مردم جھان مين جھانیأله حفظ محيط زيست، تمسأ. أمين کنندسود پرور سيری ناپذير ت
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. تنھا در يک حکومت جھانی انقالبی و با سياست برنامه ريزی شده اقتصادی يعنی در جھان سوسياليسم مقدور است

از بخت برابر ... فريقای سياهامريکائی، اروپائی، ايرانی، عرب و برزيلی و ای، چينی، روسی، جاپاندر جھانی که 

کره زمين سرزمين آنھا باشد و ھمه برای آسايش مردمان بر روی اين کره تالش . ردار باشندو آسايش برابر برخو

اصراف در توليد انرژی و بر باد دادن منابع آن تا جيب سرمايه داران پر شود و رقبای امپرياليست در جھان . کنند

  . نيز خواھد داشتدنبال داشته و در آينده ه حريف را از ميدان بدر کنند اين نتايج وخيم را ب

 را که سومين اقتصاد قدرتمند جھان است می شکند و پای گيری وی را برای جاپان م کمر امپرياليسجاپانفاجعه در 

 می کوشند بازارھای وی را از چنگش خارج کنند و فنآوری وی را جاپانرقبای . خير می اندازدأده ھا سال به ت

ش را در صنايع تفريحی الکترونيک حفظ کند و يا در صنايع اتومبيل  بتواند سرکردگی خويجاپاناينکه . بدزدند

 تالش می کنند با پرداخت جاپانرقبای . مريکا بپردازد قابل تعمق استالمان و فرانسه واسازی به رقابت با کره، 

  . را در کنترل خويش بگيرندجاپانوامھای کمر شکن اقتصاد 

اتحادھای استراليا، زالندنو، . ر می يابديييا و اقيانوس آرام به کلی تغ در منطقه شرق آسءاز نظر سياسی تعادل قوا

.  قادر نخواھد بود ارتش خود را مجھز کندجاپان.  متزلزل می شودجاپانمريکا و ااندونزی، تايوان، کره جنوبی، 

رقی روسيه با سياست محاصره چين و ممانعت از نفوذ آنھا و تحت فشار گذاردن کره شمالی و يا تھديد مرزھای ش

 امپرياليستی به نفع کشور چين ۀيک اتفاق غير قابل پيش بينی طبيعی و يک سياست آزمندان. شکست روبرو می شود

مريکا در شرق ا ۀجبھ. تمام شده است و موقعيت چين را در شرق آسيا به عنوان تنھا قدرت منطقه تثبيت می کند

ر خواھد داد و يي چھره خاورميانه را نيز تغجاپانيف موقت تضع. آسيا ترک بر می دارد و چين سر بر می آورد

  .معلوم نيست در شکست محاصره اقتصادی ايران موثر نيفتد

 اين خاصيت را نيز برای ارتجاع جھانی داشت که تمام اخبار جھانی را تحت الشعاع خود قرار داده و جاپانفاجعه 

مريکا و ھمدستانشان الپوشانی کرده و بی اھميت جلوه او تجاوز به بحرين و اشغال آن از جانب عربستان سعودی 

 ۀ مريکا با رضايت ساير امپرياليستھا و ارتجاع منطقه برای حفظ نفوذش در خليج فارس و اداممامپرياليس. داده شود

آنھا در عين حال از نفوذ افکار . سلطه اش در عربستان سعودی، تصميم به سرکوب مبارزه مردم بحرين گرفت

شدت نگرانند و از جانب ديگر به علت خويشاوندی بحرين با ايران از نفوذ ه فريقا می آيد بابی که از شمال انقال

 را به فال نيک گرفتند و مبارزه مردم بحرين را جاپانايران نيز در اين منطقه واھمه دارند و در نتيجه فاجعه 

  .سرکوب کرده در پی خفه کردن آن ھستند

مردم ليبی مخالف آن ھستند که .  پرده ای بر جنايت وی در ليبی می کشداقذافی نيز بود زير به نفع جاپانفاجعه 

برای نجات از دست قذافی نيروھای اجنبی خاک کشورشان را اشغال کنند و بعد از سرنگونی قذافی مانند عراق و 

 آزادی و دموکراسینام بزرگ ه  بافغانستان و فلسطين در خاک آنھا بمانند و نفتشان را غارت کنند و کشور ليبی را

مردم ليبی درخواست می کنند که اگر .  بدانند"بربرنشين" آن سرزمين "متمدن"ترک نکرده و خود را مالک 

امپرياليستھا مدعی آن ھستند که می خواھند به آنھا کمک کنند جلوی پرواز ھواپيماھای ارتشی ليبی را بگيرند ولی 

زمينه تمايلی به علل زير وجود ندارد و برای آنھا نه از نظر حقوقی و نه از نظر از جانب امپرياليستھا در اين 

  . سياسی انجام اين کار در شرايط کنونی مقدور است

نخست اينکه به علت بدنامی امپرياليستھا در جھان و وقوف به اين واقعيت که خلقھای جھان از آنھا نفرت دارند می 

مردم خاورميانه نقش کثيف امپرياليستھا را در عراق و فلسطين و . ترسند مستقيما در اين تجاوز نظامی شرکت کنند

آنھا می . له غنی سازی اورانيوم در ايران می بيننده مسأافغانستان می شناسند و رياکاری آنھا را در برخورد ب
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خواھند پای جامعه عرب و کنگره ملی افريقا را نيز به ميان کشيده و اجازه تجاوز را از سازمان ملل بگيرند تا در 

. دزير سايه فتواھای موجه و پرده پوشی الزم به اھداف خود نايل شده و به تجاوزگری و غارت کشورھا متھم نشون

 در منطقه و در مراجع بين المللی به علت سوء ظنی که دولتھا و ملتھا به اين روشھای موذيگرانه ءتناسب قوا

صحه . نفع امپرياليستھا نيسته امپرياليستی دارند و مخالفتھای چين و روسيه که بازنده اين بازی خواھند بود ب

 برای ھر جنايتی باز گذارده و آنھا داليل حقوقی و سياسی و گذاشتن بر چنين سياستھائی دست امپرياليستھا را در آتيه

  . يا انسانی مربوطه را برای نيل به اين اھداف پيدا کرده و يا اختراع می کنند

حلقه محاصره ليبی . ولی اگر کسی بخواھد به مردم ليبی بی شيله پيله و غرض و مرض کمک کند راه آن آسان است

دست مردم ليبی اسلحه ه مردم بر می دارد و آنوقت خواھيد ديد محافلی ھستند که بدست ه را برای رسيدن اسلحه ب

ولی امپرياليستھا با اين نوع کمکھا به نفع مردم ليبی و بدون نقش . فلسطينيھا می توانند اين کار را بکنند. برسانند

ھرکس پرچم . ه بدل شده استفريقا برای تصاحب مواد اولياليبی به دروازه .  خويش موافق نيستندۀسلطه جويان

حتی .  ساير ممالک يافته است فريقا را برای تصاحب مواد اولیاخويش را در آنجا بيفرازد راه ورود و خروج از 

 مسلحانه با رژيم قذافی ۀدر ممالک غربی ھزاران تبعه ليبيائی وجود دارند که داوطلب رفتن به ليبی برای مبارز

اين جمعيتھا تعليمات نظامی دھند و بدون چشمداشت آنھا را با ه م ليبی می توانند بھستند مدعيان دلسوزی برای مرد

رسميت ه حتی حکومت مناطق آزاد شده از طرف فرانسه نيز ب.  ليبی برسانندۀاسلحه مجھز کنند و به مناطق آزاد شد

حتی دولت .  موجود باشدشناخته شده و عمال نبايد از نظر حقوقی مشکلی بر سر اين راه حداقل از جانب فرانسه

ن ليبيائی بدون چشمداشت امپرياليستی نب خويش وارد عمل شده و از مبارزافرانسه می تواند خود مستقال از جا

پس چرا اين عمل صورت نمی گيرد و ھمه منتظرند تا قذافی مردم ليبی را به کمک تسليحات ھمان . حمايت کند

داليل گوناگونی وجود دارد نخست اينکه ارتجاع می انديشد سرکوب نظر ما ه ممالک امپرياليستی سرکوب کند؟ ب

جنبش دموکراتيک مردم ليبی توسط قذافی شايد آغاز پايان تاثيرات زنجيره ای انقالبات شمال افريقا بر روی ممالک 

ھمه جا مانند آنھا می خواھند به مردم ساير ممالک بگويند که مبادا فکر کنيد اگر به اعتراض برخاستيد . ديگر باشد

پس قبل از . اين خيزش شما می تواند با سرکوب خونين روبرو شود. مصر و تونس به موفقيتھای نسبی می رسد

  .ھر عمل انقالبی دو دفعه تعمق کنيد و زود به ميدان نيائيده دست زدن ب

خاکتان به بھای ارزانی تمام  مردم ليبی را بشکنند و به آنھا بفھمانند که مخالفت شما برای اشغال ۀ دوم اينکه اراد

امپرياليستھا . شما مخالف اشغال کشورتان توسط ما ھستيد پس ما اجازه می دھيم قذافی شما را قتل عام کند. نمی شود

  .در عين حال می خواھند مردم ليبی را گوشمالی دھند

 که از ھمان روز نخست مخالفت  سوم اينکه امپرياليستھا نيازی ندارند از مبارزه مردمی برای پيروزی حمايت کنند

ه خويش را با اشغال و حضور امپرياليستھا اعالم کرده اند و قدرت گيری آنھا برای آنھا مسلما وضعيت نا ب

  .وجود خواھد آورده ھنجارتری از باقی ماندن قذافی بر سر کار ب

 تا برای ھا زمان الزم را می دھد چھارم اينکه تضعيف دو طرف به نفع امپرياليسم در منطقه تمام می شود و به آن

ون سرکوب شده که به ياری نيروھای ئيوجود يک اپوزيس.  ليبی يک راه حل مورد رضايت خويش پيدا کنندۀلمسأ

خارجی نياز داشته باشد در کنار يک رژيم آدمکش وبی آبرو در جھان که در درون کشورش نيز پايگاه مھمی ندارد 

اگر در اين جنگ قذافی پيروز . تش را حفظ کند برای امپرياليستھا سودمندتر استو بايد با مزدوران بيگانه حکوم

پولھای مردم ليبی تحت عنوان ثروت قذافی باال کشيده خواھد شد و . شود ھرگز روی ثروتش را نخواھد ديد

آنھا برای . ن شودکلی منزوی شده و متحدی در آفريقا ندارد سرنگوه محاصره ليبی ادامه می يابد تا رژيم قذافی که ب
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ه امپرياليستھا ضربه مصر و تونس را غيرمنتظره تحمل کردند ولی حال ب.  ليبی در حال برنامه ريزی ھستندۀآيند

خود آمده و در ليبی و بحرين و مسلما در يمن و اردن نيز واکنش نشان داده و از سرکوب مردم با انتقاد رياکارانه بر 

بايد به اشغال " آزادی"آنھا به مردم جھان می گويند که برای . ورد خواھند کردلب و حمايت جانانه از ته دل برخ

راه خشونت و انقالب با . کشورتان رضايت دھيد و به مطالعه و بدون رضايت خاطر ما به انقالب متوسل نشويد

  . سرکوب ھمراه است

ب برانند و دست قذافی را برای سرکوب باز  به ياری امپرياليستھا آمد تا اخبار مربوط به ليبی را به عقجاپانفاجعه 

امپرياليستھا از ھر موقعيت ھر چند کوچک نيز برای منافع . گذاشته و فريادھای ياری طلبانه مردم ليبی را خفه کنند

و مصالح خويش بھره برداری می کنند و خود را برای چنين روزھای بحرانی آماده می سازند و سناريوھای 

اين وظيفه . ی کنند و آنھا را در کشوی ميز خود دارند که به موقع بر روی ميز بگذارندگوناگون را بررسی م

مبارزه مردم برای پيروزی به حزب رھبری . ويژه کمونيستھاست که به اين حقايق پی ببرنده نيروھای انقالبی و ب

شکيالت خطر بزرگی ھست که بدون ت. کننده که از منافع پابرھنگان رنجبران و ستمديدگان حمايت کند نياز دارد

س به دره شکست سقوط أمبارزان با تجارب کم و حيله گری امپرياليستھا به انحراف کشيده شوند و در بی افقی و ي

  . کنند

 کارگر و خلقھای ايران برای سرنگونی رژيم ۀاين وظيفه را در مورد رھبری مبارزات طبق) توفان(حزب کار ايران

  . عھده گرفته استه اسالمی و استقرار سامان سوسياليستی بسرمايه داری رژيم جمھوری 

  )توفان(حزب کارايران
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