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و در ژاپن چھ اتفاق افتاده است و عواقب آنھا برای بشریت از  لیبی چھ می گذرد بحرین ودر 

  نظر سیاسی چیست؟
  

ای آنھا و عواقب این فاجعھ دل ھر  ژاپن و تاثیراتش بر نیروگاه ھستھفاجعھ وحشتناک طبیعی در 

ژاپنی جانشان در خطر است و قربانی مناسبات سرمایھ داری جھانی میلیونھا . انسانی را بدرد می آورد

می شوند کھ با تکیھ بر ھرج مرج تولید و افزایش آن برای نفوذ در بازارھای جھانی و غارت جھان 

زیر سلطھ بھ ساختن بی رویھ نیروگاھھای ھستھ ای بدون رعایت درجھ باالی ایمنی برای سود سرشار 

دنیای با زرق و برق بھ زرق . تولید روز افزون بھ انرژی روز افزون نیاز دارد. دست زده اند و بیشتر

تمام این نیروگاھھای ھستھ ای در دست مالکین . و برق نیاز دارد کھ از آسمان نمی آید و باید تولید شود

طبیعتا سرمایھ . بھ فعالیت اقتصادی مشغولندخصوصی قرار دارند و در تحت نظارت بی مانع دولت 

ر خصوصی در فکر تامین منافع حداکثر سود برای خویش است و بھ عواقب یک فاجعھ ھستھ ای دا

تولید سرمایھ داری اگر  ساز و کارفکر کند و نمی تواند نیز بھ علت نیز فکر نمی کند و نمی خواھد 

فع بعد از مرگ سرمایھ دار کھ تنھا بھ منا. بلعیده شود فکر کندمکار خود نخواھد از جانب رقیب 

فاجعھ در ژاپن . خصوصی و نھ اجتماعی و بشریت فکر می کند دنیای پس از وی چھ دریا و چھ سراب

فجایع دیگری کھ در این زمینھ در آمریکا و انگلستان بقدری عمیق و گسترده و وحشتناک است کھ مانند 

بعد از واقعھ چرنوبیل  اتفاق افتاد نمی شود با سکوت برگذار کرد و یا آنرا با تبلیغات سیاسی و موذیانھ

دیگر نمی شود گفت نوع روسی نیروگاه ھستھ ای خطرناک است . و در قیاس با آن بی خطر جلوه داد

آلمان و یا ژاپن خریده شود چون با درجھ باالی فنآوری تجھیز شده است  ولی اگر این نیروگاھھا از

ھای اساسی انسانھا توجھ نشود و ممالک وقتی تولید با برنامھ نباشد و بھ نیاز .خطری متوجھ آنھا نیست

خویش را برای ثبات قیمتھا بسوزانند و یا اضافی سرمایھ داری بھ تولید انبوه دست زنند و محصوالت 

قادر نخواھند  بسازندنیز بدریا بریزند طبیعی است کھ اگر صدھا نیروگاه اتمی با استاندارھای معمولی 

مسئلھ . تامین کنندای این شکم سود پرور سیری ناپذیر بررا خویش بود مصرف انرژی مورد لزوم 

حفظ محیط زیست، تامین جھانی انرژی مورد لزوم ممالک و مردم جھان تنھا در یک حکومت جھانی 



در جھانی کھ . انقالبی و با سیاست برنامھ ریزی شده اقتصادی یعنی در جھان سوسیالیسم مقدور است

از بخت برابر و ... ائی، ایرانی، عرب و برزیلی و آفریقای سیاهژاپنی، چینی، روسی، آمریکائی، اروپ

کره زمین سرزمین آنھا باشد و ھمھ برای آسایش مردمان بر روی این . آسایش برابر برخوردار باشند

آن تا جیب سرمایھ داران پر شود و رقبای منابع اصراف در تولید انرژی و بر باد دادن . کره تالش کنند

داشتھ و در آینده نیز خواھد بدنبال جھان حریف را از میدان بدر کنند این نتایج وخیم را امپریالیست در 

   .داشت

می شکند و پای گیری کھ سومین اقتصاد قدرتمند جھان است فاجعھ در ژاپن کمر امپریالیست ژاپن را 

ز چنگش خارج رقبای ژاپن می کوشند بازارھای وی را ا. وی را برای ده ھا سال بھ تاخیر می اندازد

ردگی خویش را در صنایع تفریحی الکترونیک کاینکھ ژاپن بتواند سر. کنند و فنآوری وی را بدزدند

حفظ کند و یا در صنایع اتومبیل سازی بھ رقابت با کره، آلمان و فرانسھ و آمریکا بپردازد قابل تعمق 

اپن را در کنترل خویش رقبای ژاپن تالش می کنند با پرداخت وامھای کمر شکن اقتصاد ژ. است

  .بگیرند

اتحادھای استرالیا، . از نظر سیاسی تعادل قوا در منطقھ شرق آسیا و اقیانوس آرام بھ کلی تغییر می یابد

ژاپن قادر نخواھد بود ارتش . زالندنو، اندونزی، تایوان، کره جنوبی، آمریکا و ژاپن متزلزل می شود

انعت از نفوذ آنھا و تحت فشار گذاردن کره شمالی و یا سیاست محاصره چین و مم. خود را مجھز کند

یک اتفاق غیر قابل پیش بینی طبیعی و یک . تھدید مرزھای شرقی روسیھ با شکست روبرو می شود

امپریالیستی بھ نفع کشور چین تمام شده است و موقعیت چین را در شرق آسیا بھ سیاست آزمندانھ 

چین سر بر می جبھھ آمریکا در شرق آسیا ترک بر می دارد و . عنوان تنھا قدرت منطقھ تثبیت می کند

تضعیف موقت ژاپن چھره خاورمیانھ را نیز تغییر خواھد داد و معلوم نیست در شکست محاصره . آورد

  .اقتصادی ایران موثر نیفتد

ود اع خعداشت کھ تمام اخبار جھانی را تحت الشبرای ارتجاع جھانی فاجعھ ژاپن این خاصیت را نیز 

مریکا و ھمدستانشان الپوشانی و تجاوز بھ بحرین و اشغال آن از جانب عربستان سعودی و آ هقرار داد

امپریالیست آمریکا با رضایت سایر امپریالیستھا و ارتجاع منطقھ . دوه و بی اھمیت جلوه داده شکرد

سرکوب مبارزه تصمیم بھ  ،برای حفظ نفوذش در خلیج فارس و ادامھ سلطھ اش در عربستان سعودی

آنھا در عین حال از نفوذ افکار انقالبی کھ از شمال آفریقا می آید بشدت نگرانند و . مردم بحرین گرفت

ان از نفوذ ایران نیز در این منطقھ واھمھ دارند و در ر بھ علت خویشاوندی بحرین با ایراز جانب دیگ

ین را سرکوب کرده در پی خفھ کردن آن نتیجھ فاجعھ ژاپن را بھ فال نیک گرفتند و مبارزه مردم بحر

  .ھستند



مردم لیبی مخالف آن . فاجعھ ژاپن بھ نفع قذافی نیز بود زیر پرده ای بر جنایت وی در لیبی می کشد

ھستند کھ برای نجات از دست قذافی نیروھای اجنبی خاک کشورشان را اشغال کنند و بعد از سرنگونی 

طین در خاک آنھا بمانند و نفتشان را غارت کنند و کشور لیبی را قذافی مانند عراق و افغانستان و فلس

 "بربرنشین"آن سرزمین  "متمدن"ترک نکرده و خود را مالک  آزادی و دموکراسیبنام بزرگ 

مردم لیبی درخواست می کنند کھ اگر امپریالیستھا مدعی آن ھستند کھ می خواھند بھ آنھا کمک . بدانند

ولی از جانب امپریالیستھا در این زمینھ تمایلی بھ را بگیرند  ھای ارتشی لیبیکنند جلوی پرواز ھواپیما

این کار در شرایط انجام نھ از نظر سیاسی نھ از نظر حقوقی و برای آنھا دارد و نعلل زیر وجود 

  . مقدور استکنونی 

نخست اینکھ بھ علت بدنامی امپریالیستھا در جھان و وقوف بھ این واقعیت کھ خلقھای جھان از آنھا 

مردم خاورمیانھ نقش کثیف . نفرت دارند می ترسند مستقیما در این تجاوز نظامی شرکت کنند

ھ مسئلھ امپریالیستھا را در عراق و فلسطین و افغانستان می شناسند و ریاکاری آنھا را در برخورد ب

آنھا می خواھند پای جامعھ عرب و کنگره ملی افریقا را نیز بھ . غنی سازی اورانیوم در ایران می بینند

جاوز را از سازمان ملل بگیرند تا در زیر سایھ فتواھای موجھ و پرده پوشی الزم میان کشیده و اجازه ت

تناسب قوا در منطقھ و در . دبھ اھداف خود نایل شده و بھ تجاوزگری و غارت کشورھا متھم نشون

و ھای موذیگرانھ امپریالیستی دارند ظنی کھ دولتھا و ملتھا بھ این روشمراجع بین المللی بھ علت سوء 

صحھ گذاشتن بر . بنفع امپریالیستھا نیستچین و روسیھ کھ بازنده این بازی خواھند بود  یمخالفتھا

سیاسی و قی ودالیل حقآنھا ای ھر جنایتی باز گذارده و یھ براستھائی دست امپریالیستھا را در آتچنین سی

  . پیدا کرده و یا اختراع می کنندبرای نیل بھ این اھداف و یا انسانی مربوطھ را 

حلقھ . ولی اگر کسی بخواھد بھ مردم لیبی بی شیلھ پیلھ و غرض و مرض کمک کند راه آن آسان است

بر می دارد و آنوقت خواھید دید محافلی ھستند کھ محاصره لیبی را برای رسیدن اسلحھ بدست مردم 

ولی امپریالیستھا با این نوع . فلسطینیھا می توانند این کار را بکنند. بدست مردم لیبی اسلحھ برسانند

لیبی بھ دروازه آفریقا برای . موافق نیستندخویش بھ نفع مردم لیبی و بدون نقش سلطھ جویانھ کمکھا 

ھرکس پرچم خویش را در آنجا بیفرازد راه ورود و خروج از آفریقا . ده استتصاحب مواد اولیھ بدل ش

حتی در ممالک غربی ھزاران تبعھ لیبیائی وجود . را برای تصاحب مواد اولیھ سایر ممالک یافتھ است

با رژیم قذافی ھستند مدعیان دلسوزی برای مردم مسلحانھ  وطلب رفتن بھ لیبی برای مبارزهادارند کھ د

می توانند باین جمعیتھا تعلیمات نظامی دھند و بدون چشمداشت آنھا را با اسلحھ مجھز کنند و بھ لیبی 

حتی حکومت مناطق آزاد شده از طرف فرانسھ نیز برسمیت شناختھ شده . مناطق آزاد شده لیبی برسانند

حتی دولت . باشدموجود و عمال نباید از نظر حقوقی مشکلی بر سر این راه حداقل از جانب فرانسھ 

بدون چشمداشت فرانسھ می تواند خود مستقال از جانب خویش وارد عمل شده و از مبارزین لیبیائی 



پس چرا این عمل صورت نمی گیرد و ھمھ منتظرند تا قذافی مردم لیبی را بھ . حمایت کندامپریالیستی 

ی وجود دارد نخست بنظر ما دالیل گوناگون مان ممالک امپریالیستی سرکوب کند؟کمک تسلیحات ھ

آغاز پایان تاثیرات سرکوب جنبش دموکراتیک مردم لیبی توسط قذافی شاید ارتجاع می اندیشد اینکھ 

آنھا می خواھند بھ مردم سایر ممالک . زنجیره ای انقالبات شمال افریقا بر روی ممالک دیگر باشد

مصر و تونس بھ موفقیتھای نسبی می دا فکر کنید اگر بھ اعتراض برخاستید ھمھ جا مانند ابگویند کھ مب

پس قبل از دست زدن بھر عمل انقالبی . خونین روبرو شود این خیزش شما می تواند با سرکوب .رسد

دوم اینکھ اراده مردم لیبی را بشکنند و بھ آنھا بفھمانند کھ . دو دفعھ تعمق کنید و زود بھ میدان نیائید

ف اشغال کشورتان توسط ما شما مخال. رزانی تمام نمی شودمخالفت شما برای اشغال خاکتان بھ بھای ا

امپریالیستھا در عین حال می خواھند مردم لیبی . ما اجازه می دھیم قذافی شما را قتل عام کند ھستید پس

سوم اینکھ امپریالیستھا نیازی ندارند از مبارزه مردمی برای پیروزی حمایت کنند کھ . را گوشمالی دھند

خست مخالفت خویش را با اشغال و حضور امپریالیستھا اعالم کرده اند و قدرت گیری از ھمان روز ن

چھارم . آنھا برای آنھا مسلما وضعیت نا بھنجارتری از باقی ماندن قذافی بر سر کار بوجود خواھد آورد

تا  می دھدالزم را ھا زمان ندر منطقھ تمام می شود و بھ آ عیف دو طرف بھ نفع امپریالیسماینکھ تض

وجود یک اپوزیسییون سرکوب شده کھ بھ . برای مسئلھ لیبی یک راه حل مورد رضایت خویش پیدا کنند

یاری نیروھای خارجی نیاز داشتھ باشد در کنار یک رژیم آدمکش وبی آبرو در جھان کھ در درون 

ریالیستھا کشورش نیز پایگاه مھمی ندارد و باید با مزدوران بیگانھ حکومتش را حفظ کند برای امپ

پولھای مردم . اگر در این جنگ قذافی پیروز شود ھرگز روی ثروتش را نخواھد دید. سودمندتر است

حت عنوان ثروت قذافی باال کشیده خواھد شد و محاصره لیبی ادامھ می یابد تا رژیم قذافی کھ تلیبی 

یبی در حال برنامھ ریزی آنھا برای آینده ل. بکلی منزوی شده و متحدی در آفریقا ندارد سرنگون شود

ال بخود آمده و در لیبی و حامپریالیستھا ضربھ مصر و تونس را غیرمنتظره تحمل کردند ولی . ھستند

و مسلما در یمن و اردن نیز واکنش نشان داده و از سرکوب مردم با انتقاد ریاکارانھ بر لب و بحرین 

باید بھ " آزادی"دم جھان می گویند کھ برای آنھا بھ مر. حمایت جانانھ از تھ دل برخورد خواھند کرد

راه . و بھ مطالعھ و بدون رضایت خاطر ما بھ انقالب متوسل نشوید اشغال کشورتان رضایت دھید

  . خشونت و انقالب با سرکوب ھمراه است

ی لیبی را بھ عقب برانند و دست قذافی را برا فاجعھ ژاپن بھ یاری امپریالیستھا آمد تا اخبار مربوط بھ

امپریالیستھا از ھر موقعیت ھر . باز گذاشتھ و فریادھای یاری طلبانھ مردم لیبی را خفھ کنند سرکوب

چند کوچک نیز برای منافع و مصالح خویش بھره برداری می کنند و خود را برای چنین روزھای 

ز خود دارند بحرانی آماده می سازند و سناریوھای گوناگون را بررسی می کنند و آنھا را در کشوی می

این وظیفھ نیروھای انقالبی و بویژه کمونیستھاست کھ بھ این حقایق . کھ بھ موقع بر روی میز بگذارند



مبارزه مردم برای پیروزی بھ حزب رھبری کننده کھ از منافع پابرھنگان رنجبران و . پی ببرند

ان با تجارب کم و حیلھ بدون تشکیالت خطر بزرگی ھست کھ مبارز. ستمدیدگان حمایت کند نیاز دارد

  . گری امپریالیستھا بھ انحراف کشیده شوند و در بی افقی و یاس بھ دره شکست سقوط کنند

این وظیفھ را در مورد رھبری مبارزات طبقھ کارگر و خلقھای ایران برای ) توفان( حزب کار ایران

 . یستی بعھده گرفتھ استسرنگونی رژیم سرمایھ داری رژیم جمھوری اسالمی و استقرار سامان سوسیال

  
  )توفان( ایران حزب کار
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