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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AAAA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic   اقتصادی

  
 محمد قراگوزلو

  ٢٠١١  سپتمبر١۶
  

  .... سـتام ابری خانه 
  ا ھیفرانسوۀ دار و دستۀ وي به شیحل بحران اقتصاد. ٣

٣  

   پولیالملل نيصندوق بۀ تماشاخان

 – پلوماتي به نظر دکند؟ ی ھم میمگر فرق.  گفتند او را دراز کردندیجماعت. اوس کان دراز شد استرکينيدوم

ۀ  خدمکي از یريگ باني جنجال گری ھورمون تستوسترون عامل اصلی به ھم خوردن توازن نسبھا، ستيولوژيب

 در حزب خواھد یگر م اکيني دومتقدند، مشابه معیدايناپۀ  گروه با استناد به چند صحننيا. ھتل بوده است

 در یدار هيجھان سرماۀ نديآۀ  در برنامینيآفر  نقشی و براردي فرانسه پشت سر فرانسوا آلوند قرار بگستياليسوس

 کي خود را به ی به زوددي بلر و پاپاندرئو و زاپاترو برود بای و تونتراني ھمچون فرانسوا میئھا پوست گرگ

 نيدر ا.  کندی معرفستي و اورولوژستي سکسولوژست،يکولوژيپس حل اختالف متشکل از چند متخصص یشورا

  !ستادي شورا در کنار استراوس نخواھد انيتالش اۀ جي تا روشن شدن نتاليبلوا خانم رو

 سيلو و دوستان پی سارکوزی زنرآبي از زی ھتل را ناشۀ به خدمی رو شدن تعرض جنسی ماجراگري دیجمع

 تا ثابت کنند رنديگ ی را شاھد مکيني دومري و تحقدهي نتراششي و ریپانبند ق  و دستدانند ی اش میورکيوين

 البته شجاعانه اعتراف کيني دومخود.  از شر استراوس خالص شودخواھد ی م  فرانسهۀندي در انتخابات آزیسارکو

 غائله ني اۀقيھنوز وث.  ھتل داوطلبانه شکل بسته استکي اروتیھا  در کار نبوده و تمام صحنهیفرموده که تجاوز

به  دختر استراوس ل،ي بانون  دوست خانم مستاني به نام تریا زهي مزي و ری قلمست،يآزاد نشده بود که دختر ژورنال

 هي علورکيويحساس ھتل نۀ  مشابه صحنیتي شکاسي پاری محترم مستقر در مقابل دادگستریھا سي نونيمک ماشک

 کي خانم منصوره  ھم از ی دختر قلمني تبار ایرانيه مادر ا کنيمضاف به ا.  کرده استی و علنمياستراوس تنظ

 ی پرده برداشته و خود را قربانیالملل ني صندوق بیروساۀ ھمۀ  و خارج از ُعرف جنتلمن مآبانیخشن جنسۀ رابط

  !تا فردا چه شود.  استراوس دانسته استیتجاوز جنس

و "  عشقني غمگیھا کفش" مثبت ھجده یھا  داستانادآوريکه  کي اروتاتي رواني از صحت و سقم امستقل

 ندي نگوھا-ینسکي لوکاي مون،یزکيتا نباشد چ" که نيو صرف نظر از ا  معروف است.ا.  ریآقا" اتوبوس ھوس"

 یھا یدل مشغول" جھان سوم" بدھکار یھا  دولتدني جز چاپ،ی جھانۀيمالۀ ي ارشد سرمارانياز قرار مد" زھايچ
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 در ی بانک جھانسيئ در مقام رتزيکه حضرت پل ولفوو) ٢٠٠۵جوالی( بود شيال پ چند سنيھم.  ھم دارندیگريد

 را شي دست تطاول گشود و پس از باال آمدن گندکار جا" شاھا ربزا" پرداخت پاداش و حقوق نامشروع به خانمیازا

در دولت ) د رامسفلددونال (امريکا دفاع ري دو آتشه، معاون وزیھا ستي از نئوکنسرواتتزيپل ولفوو.  دادکيبه زول

 مجاز ريحاال از روابط غ.  بودیشمالۀ  و کرراني به عراق، اینظامۀ بوش و از طراحان و مدافعان سرسخت حمل

  . ھفتاد من نشودی مثنوتا ميبگذر)  کار مشھور روسمناستيژ( آلنا کابائفا – ني و پوتینسکي  لونتونيکل

 ی غش می ھمچون کارال برونیئھا  در آغوش فشنزهي به النافتي جماعت، که خود به محض راه نيا:  افزودهدر

 تخت خواب ري و از زاند دهي سرک کشی قصر قذافیپستوھاۀ  به سوراخ سنب،ی انحراف افکار عمومی حاال براکنند،

 یئ با محافظان زن کوبای را عالوه بر ھم بسترنگ سرھیاند که قرار است فساد اخالق  آمدهلي نایاو به کشف آلبوم

 نيدر ھم.  استسي رازاي آن کاندولخبر یبۀ  بزند که معشوقوندي پیناکامۀ  به داستان عاشقان،یتنامي و ویئ ونزوئالو

 نداستا. منتشر کند" سرھنگديخاندان پل"یھا  شبکي از ھزار و ی ھر روز داستانهي العربتي و ساونيزيراستا تلو

  سرھنگ کنسرتیھا  تخم و ترکهري االسالم و سافي س،ابيالي مردم ی دالرونيلي میھا  که در متن آن با پولئیھا

 چند صد ی به ازای طناز ھلنداري بسی کرده و فالن بانوی برگزار میاکري با حضور امثال ماری خصوصئیھا

.  استزده ی سرھنگ را باد میھا  تولهاز گري دیکي ،یپولي تری گرم و شرجیھا  شبمهيھزار دالر ناقابل در ن

رقاص باله، ھنوز خشک ۀ  سال١٧ دختر نوجوان کي با ی برلوسکونیار که جوھر خبر ارتباط جنسانگار نه انگ

 و ني راست است چرا لننهي گزنياگر ا. به دنبال دارد) ی ـ مالیاخالق( فساد یاسي قدرت سنديگو یم. نشده است

 توي و تیارا و مائو و چوئن ال و کاسترو و چه گوینسکي و دزژني و کامنت و بوخارفينووي و زی و تروتسکنياستال

 از نام کي ھر یاسي مختلف سی مشفتاند؟ي نی و ابتذال اخالقی مالیبه دام کالش....  و انور خوجه ونهي میو ھوش

  . بوده استري اجتناب ناپذدي و شایعيگان البته طب برده

 کاران تي جنای المللني بوانين ددادستا(  خطاب به خانم کارال دل پونته یا نامه ی ط١٣٨٠ حوت ٨ خيدر تار: نکته

 آن زمان یا قانون نا نوشته نيچن."  حق با غالب استشهيھم"  نوشتم– منتشر شد زي نهي که در چند نشر–) یجنگ

 از عامالن بمب باران یکس!  صادق استی معمر قذافمورد در نکي حاکم بود و اچيلوسووياسلو بودان مۀ دربار

 یوگوسالوي و البته نسل کشان اليبيا و افغانستان و عراق و غزه و تنامي در وین جنگ کاراتي وجنامايروشي ھئیايميش

چرا که از قرار حق با .  نخواھد کردئیال و بازجوؤ سی نام و نشان دسته جمعی بايو سازندگان ھزاران گور با 

  !مي نداری حقچي ھمي مغلوبنکي است و ما که اغالب

فرانسه و ۀ نديحاال انتخابات آ.  شدی مطبوعاتوروي یمالۀ ران در منطق بحۀ استراوس در بحبوحی ماجرایبار

 ئی  قماربازان حرفهی جھانیکاي و دار سران سندري گنيدر ا.  فرانسه بماندستيالي حزب به اصطالح سوسفيتضع

 به نام یالملل ني صندوق باستي شش دانگ ری ثانوعاز آن جا که طبق قرار و تا اطال. به سرعت دست به کار شدند

الگارد . استراوس سرد شود) استي ریصندل( گاه مني الگارد اجازه نداد نشنيستي بد بو سند خورده بود، کریھا"گل"

 از ی بدون اطالع کاف– ھمان حزب سارکو –) ump" (ی جنبش مردمی برایگھم بست "انهيعضو حزب راست م

 پروسه، در ني ای از طشي و البته پديصندوق خز منصب وزارت اقتصاد دولت فرانسه به داخل از یچھار عمل اصل

  از بزرگئیدل ربا.  انجام دادزي نني چی نظامیگارشي الزم از الی تائو دل برانگي محرمانه با ھوجی مالقاتانيجر

  . دانمی دارد؟ نمیفي چه کامريکا طلب کار نيتر

  !تي  دکستروانزي کچاره-یب

  ) !امريکا ريوھمشاي ن١٩۴۵بر م دس٢٧( کنفرانس برتون وودز ی اعضاچاره-یب
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 ی نه چندان دور به ستاد اصلی اندهيدر آ) یصندوق و بانک جھان( که دوقلوھا دادند ی ھم راه نمشان لهي به مخآنان

 هي سرمای فرعیھا ھا و ملت  از دولتیکش  بھرهی برایگاھي و پای جھانی مالکاران تي ثابت جنای اعضااتيعمل

 وام به فالن دولت ورشکسته، آوار ی شاھی سر صنای زدند که صندوق برای نمآنان گمان.  شودلي تبدیدار

  .کشان خراب خواھد کرد  را بر سر کارگران و زحمتی اقتصاداضتي رسميبرالينئول

 ی کشند وخود را دولت ھژمون اروپا می شاخ وشانه مشي خویورکيوي نانيتا ھمی براھا یفرانسوۀ  دار و دستحاال

 و گل و گشاد است اما قواره ی الگارد، بنيستي کری پول برایالملل ني که کت و دامن صندوق بستي نیشک. خوانند

  : سمت منصوب شد تاني به اھا ینياو با توافق چ

  . صعود کنداري تمام عی رو کم کنکي به – ٢٠٠٨ بعد از بحران – متحد االتي ای مالی افول ھژمون.

  .ابدي تيني عزي نی حساس مالیھا گاه مناصب و گذرميتقسۀ  جھان در عرصمي تقس·

 به رخ یاز چندگاھ بگذارد و ھربشياروپا را در جۀ ي ورود به اتحاددي فرانسه کلخي دولت تارنيتر ی دست راست·

  . بکشدھا ئیايتاليھا و ا المان

  . بدھدی جھانتي مشروعی  و سپس الماس چاد  پس از سقوط قذافاليبيا ی نفتیھا هي به غارت سرما·

  

  ! مفلوکیوروي فرانسه و ی بحران اقتصاد.۶

 ني اوناني ی بحران اقتصادلي و تحلهي قلم ضمن تجزنيصاحب ا) شي پمي سال و نکي (١٣٨٩ ثور ٣٠ خي تاردر

  :  گذاشتانيال را به مؤس

 فرانسه و حتا انگلستان از وحشت ،ئیوروي ونيلي و چھل مارديلي م٢٢مک  با کالمان ژهي به وھا  دولتنيا"... 

 نيدر ا... اند به تکاپو افتاده) ايتالي پرتغال، ارلند،ي اا،ياسپان (وروي ريپذ بيآسۀ  به منطقوناني ی بحران اقتصادتيسرا

 را به وناني مشابه ی بودجه حوادثی کسروروي ارديلي م٢٨٠ با زي نايدولت اسپان. ستي تنھا نوناني دولت یگورشکست

 ورويھا، نگران   چشمۀ ندارد ھمی خوبندان حال و روز چزي نمريکاا که دالر یطيدر شرا. انتظار نشسته است

 خالص دوران ري ت،ايتالي و پرتغال و ااي قابل انتظار در اسپانیھا  و به دنبال آن بحرانوناني بحران ايآ. است

  " کرده است؟کي را شلوروي ئیشکوفا

  )١٣٨٩ ثور ٣٠جا و آن جا،  ني ا،یبست طرح تحول اقتصاد  در بنوناني: ۀمحمد قراگوزلو، مقال(

 به گري بار دکي – گفته منتشر شد شي پۀ که بالفاصله بعد از مقال– یگري دۀ ھمان سلسله مباحث مقالۀ ادامدر

 و ضمن بحث از مي نرخ سود مارکس پرداختی نزولشيگراۀ ي بر نظردي با تاکورويۀ  بحران در منطقیستيچ

: مي و نوشتمي وارد شدوروي عضو ی کشورھایران بحطيبه شرا" یرل کنتداتي و تمھیبرالياستمرار بحران نئول"

 رينظ ی بی اجتماعیھا  معاصر فرانسه به لحاظ ثبت انقالبخيتار. ستادندي ایاباني در تظاھرات خھا یفرانسو"

 اي ھا ستي راست، گلیھا  دموکراتالي، ھمواره سوس۶٠ۀ دھیھا  کشور بعد از انقالبني حال در انيبا ا. است

ضد ۀ  و جبھیکارگرۀ يھا اتحاد مند دهتر با وجود و حضور قدزي ننکيھم ا. اند دهي قدرت رسه بھا ستيسرواتکن

 محافظه کار اني جرني راست تراري کماکان در اختیاسي و کذا قدرت سستي و کمونستيالي و حزب سوسیستيتاليکاپ

 را با ھدف یگه با بحران طرح نظام بازنشستابل مقی برای سارکوزکالين) ٢٠١٠ (یدوم مه سال جارۀ ميدر ن. است

 یھا کارگران شرکتیگ طرح مقرر شده سن بازنشستنيبه موجب ا. دي کشاني به میگصندوق بازنشستۀ کاھش بودج

 پرداخت قي طرح تعونياۀ ي دولت از ارایھدف اصل. ابدي شي سال افزا۶٢ به ۶٠ گاز و برق از،یحمل و نقل عموم

 فرانسه یگرا  دولت راستیکارساز یبه لحاظ ب.  استئیوروي ونيلي چند مئیجو و صرفه یگحقوق بازنشست
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 ی فرصت شغل١٠٠ ھزار و ٢۵۶ ماھانه ٢٠٠٩ در سال I.L.Oبه گزارش.  گذاشته استی به جایملأرکورد قابل ت

ن رکورد ي ایپس از جنگ جھان.  کشورني درصد مشاغل امي و نکي برابر یرقم.  کشور حذف شده استنيدر ا

 اقدام ی ھزار فرصت شغل١۶٨ ماھانه لي فرانسه به طور متوسط به تعدعي سال، صنانيدر ھم.  استبي عجاريسب

  ." زنان کارگر استیکار ی بی نسبشيکردند و فاجعه بارتر از ھمه افزا

  ) جا و آن جاني کارگران، ای اقتصاداضتي و رسميبرالي نئولیجان سخت: ۀمحمد قراگوزلو، مقال(

 را در دستور ی اقتصاداضتي ریھا استي س٢٠١٠ فرودستان، در اواخر سال یتي به نارضااعتنا ی ب فرانسهدولت

کارانه سخن گفت و به   کارگران در ماه اکتبر با زبان خشونت تبهیونيليکار خود قرار داد و به اعتراض م

 و ی دموکراسنديگو ی منيابه .  زدخند از ھفتاد درصد از مردم فرانسه با مصوبات پارلمان پوزشي بیتينارضا

  .ھا یفرانسوۀ حقوق بشر از نوع دار و دست

 یھا استي که با س– و ھست– از آن بود شي بورويۀ  حوزی کشورھاري و ساالمان فرانسه، ی بحران اقتصادعمق

 ١۶ (١٣٩٠ سرطان ٢۵ خيدر تار.  و آرامش برسدني و به تسکابدي کاھش ی و فشار بر کارگران داخلیاضتير

  ." فرانسه ھم وارد رکود شدصاداقت: " و مرکل رسماً اعالم کردی با حضور سارکوزسي پارجلسۀ) ٢٠١١ اگست

 یالدي و فرانسه در فصل دوم سال مالمان ی اجالس مخابره شده، رشد اقتصادني اجي که از نتائیھا  گزارشدر

 اجالس به صراحت نياۀ يدر حاش ترزيرو. اري رکود تمام عیعني نيا.  درصد و صفر بوده است١/٠ صرفاً یجار

 شده و ٢٠١١دوم ۀ  در سه ماھورويۀ طق منی و فرانسه موجب کاھش رشد اقتصادالمان ینوشت کاھش رشد اقتصاد

  گزارش اضافه کردهنيا.  دامن زده استی و رکود اقتصادی بحران مالدي در خصوص موج جدیالملل ني بیبه نگران

 اروپا در سه ماه ی و رشد اقتصادافتهي درصد کاھش ٢/٠ به ٢٠١١دوم ۀ  سه ماھی طوروي ۀ منطقیرشد اقتصاد"

 و پرتغال در اي اسپانی کشورھای رشد اقتصادنيھم چن.  درصد تنزل کرده است٨/٠تر از   کمه بینخست سال جار

اما .  داشته استشي درصد افزاکي شي اتریاز قرار تنھا رشد اقتصاد." و صفر بوده است٢/٠ بي دوره به ترتنيھم

 نيي و فرانسه تعالمان اقتصاد گمان ی بورو،ي ی دولت عضو واحد پول١٧اروپا و ۀ ي دولت عضو اتحاد٢٧ انيدر م

 ی حوزه و جاني اقتصاد انيفرانسه به عنوان دوم.  بحران و رکود استی و سمت و سووروي یھا یريگ جھتۀ کنند

 ی جھانیاسي سی اقتصادی در سازوکارھای اژهيقش و خود نی بلر برا-ی انگلستان دوران تونی نظامیاسي سنيگز

  . استليقا

اقتصاد " شد و به صراحت اعالم کرد ديدار ھشدار جد  الگارد معرکهنيستي بار کرني اس،ي پارجلسۀ ھفته بعد از دو

 به ی گزارشیط) ٢٠١١ اوت ٢٨ (ترزي روی دست راستیخبرگزار." قرار گرفته استیخطرناکۀ جھان در مرحل

  : نوشت،گفت ی بزرگ جھان سخن می اقتصادھای ارشد و رسمیھا که در کنفرانس مقام الگاردنقل از 

 االن ني ھمدي بانيبنا بر ا. رو شده است  روبهیثبات ی و ب  با روند رشد و رونق به شدت شکنندهیاقتصاد جھان "

کار را  راھني ای و مالیپولۀ دکنند محدویھا استي سعي سریالگارد ضمن انتقاد از اجرا." مياقدام الزم را انجام دھ

   نھاده استشيپ

 ی از رشد و رونق اقتصادتي حمای در راستادي بای و صنعتافتهي توسعه ی اقتصاد کالن در کشورھایھا-استيس:" 

 گذاران هياعتماد سرما" عبارت بازگشت یآمد باال مستقل از بس."  باشدی انبساط مالیھا استيگسترش سۀ ويبه ش

 سيرئ (کيو رابرت زول) یپسکيجان ل( معاونش گارد، الیران  که در سخن،"یالملل ني و بی مالیزارھانسبت به با

 نگفتند ی قماربازان جھانیکاي ارشد سندی اعضاني از اکي چي  ھ،شود ی مدهي از حد متعارف شنشيب) یبانک جھان

  رد؟ي صورت بگیديتولۀ  کدام پروسۀن به پشتوادي پول باقي تزری انبساطیھا استيو س" بازگشت اعتماد "نيکه ا
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   از بحرانی خروج نسبی راھکار فرانسه برااليبياجنگ در . ٧

 که خروج از بحران مياردذمھم انگشت گۀ  مقولنيبر ا" اليبيا در یستياليجنگ امپر "ۀ و در متن مقالني از اشي پما

که به اعتبار  روزولت بلی ھوشمنداي ليودي نینباي پشتاي تيدکستر وا، نزي کی ھای پردازهي نظریبانيبزرگ نه با پشت

 دي بااليبيا مانندجنگ ی حوادثنيي تبی که برامي استدالل کردزي نار اعتبنيبه ھم.  دوم صورت بسته استیجنگ جھان

 خاطر شکل ني دوم صرفاً به ای که جنگ جھانميگفت.  فراتر رفتی و قذافی سارکوزکيکولوژي سایاز رفتارھا

!! داشت ی پاره سنگ بر می که اگر عقل قذافنيمضاف به ا.  مشنگ بودنداي مجنون یني و موسولتلرينگرفت که ھ

.  حساس حکومت کندکيتيمند از ژئوپول  و بھرهئیقاي فرکي ستراتژی از کشورھایکي سال بر ۴٢ دانست ینم

 تي در نھامي کن متمرکزی سارکوزیھوشۀ  عقل و بھرزاني می را رواليبيا جنگ یرھايھمان طور که اگر تفس

 ماکس ی نظری از مبانیقي مفھوم تلفکي و به ئی گرای خود را تا حد ذھنیھا لي تحلی مادندي و برآکيدستگاه تئور

 آن کشور ی در صنعت انرژیگذار هي سرماراموني را پاليبياۀ غائلۀ ما در آن مقاله ھم.  دادمي خواھلي تقلديوبر  فرو

 ۀجي نت،اليبيا مردم معترض کي از مطالبات دموکراتی ا و ضمن اعتراف و احترام به درجهميمتمرکز ساخت

مانند صربستان، عراق و  ، غربیدار هي مستخدم سرمائی دولت بورژواکي ناتو را عروج ی دخالت نظامروزمنديپ

 که از ، چھارموناليناس انتری آشکار از اعضالبريمثال ژ، ئیھا ھا و چپول" چپ"ۀ ھمنکيا. مي دانست،افغانستان

 خود از في به درک سخ، کرده بودندتي حمایغاز گان بنرانسه و ناتو در راه نجات رزمند فیدخالت نظام

  .اند  بردهیپ سمياليامپر

  !ی تروتسکچاره یب

 اي جادي و نقش آن در ای ھاروديويد" مازاد "ی سلسله مقاالت را به نقد تئورني بخش سوم امي ھر چند قصد داشتیبار

 دولت مورد دني و به قدرت رسیال که سقوط دولت قذافؤ سني اما ضرورت پاسخ به ام،يکنترل بحران اختصاص دھ

 الجرم سخن دي پاسخ بگووروي یمالۀ  به تبع آن حوزو فرانسه ینظر ناتو قرار است به کدام بخش از بحران اقتصاد

 اقتصاد تي رعای برادھم ی محيترج. دي کشھا یانسوفرۀ  دار و دستیکرد گنگسترھا  عملیابيما را به محور ارز

  .مي گونه بگوتري مباحث خود را به اشاره و تی اقتصاداضتيکالم در دوران تحمل ر

 زمام قدرت را به دست گرفته نه به لحاظ – بعد از مبارک – که مانند ارتش مصر اليبيا ی انتقالی شورای اعضا·

 بھره ی بی انقالبتي ظرفنيتر  از کمزي خود نیاسي و سی اقتصادیھا ه برنامتي بلکه در ماھیقي حقیھا تيشخص

 ني چنی غرب برایتي و امنی مراکز اطالعاتنمکھا در آب  سال) ی قذافی دادگسترريوز (ليمصطفا عبدالجل. ھستند

 و  و مورد قبول– خود خوانده ی به عنوان رھبریغاز  شورش بنی روزھانياو از نخست.  استدهي خوابئیروزھا

 چندان روشن ی که چشم انداز سقوط قذافیطيسفر کرد و در شرا...  وهي ترکک،ي، بلژالمان به فرانسه، –اجماع ناتو

  . کشورھا مورد استقبال قرار گرفتني سران ای دولت از سوسئي رکينبود مانند 

 ی دکتراامريکا سبورگتي از دانشگاه پ١٩٨٠در سال "  انتقال قدرتی ملیشورا"ۀ  خود خواندسئي رلئي جبرمحمود

" خوار  آدمني و چادرنشئی لهيقب" آدم ني که ھمی و زمانی  در اوج اقتدار قذاف٢٠٠٧ گرفت و در سال یاسيعلوم س

 استي سجي تروی ملتأيھ "استي به ر،افراشت ی بر مG20 و در قلب ايتالي و مرکز ازهي خود را در کاخ الگاه مهيخ

 کناره تيولؤ مسني از ا٢٠١٠گمارده شد و در سال " یاقتصادۀ وسع تی برای سازی و خصوصی آزادسازیھا

ھر دو مقام . وستيپ" یدموکراس"با ھدف تحقق" اليبياانداز -چشم"ۀ  تحقق پروژیفعال برا" گران کنش"گرفت و به 

  .استي گویکافۀ ف او به اندازيو پست ناشر
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 کرد و در دي از مقر ناتو در بروکسل بازدی مقام رسمکي مانند ی سال جاری جوال١۴ خي درتارلئي جبرمحمود

با سران " تلفؤ منيمحافظ "اتي عملاتئي جزنيبه تمر)  کل ناتوريدب( محرمانه با آندرس فوگ راسموسن ی اجلسه

  . پرداختی شمالکيتالنتا ی شوراینظام

 ی دست کم برا.مل استأ قابل تاري تا طرابلس بسیغاز  از بناني جنگ جویھا  و سالحی انسانیروي نبي ترک·

 اري بسداتي مستلزم تمھیکتاتوري دمي رژکي هي مسلحانه علاتيعمل) پنجاهۀ نسل دھ(ام   که من از آن برخاستهینسل

 و ھا یما که در خلع سالح کالنتر. امدي درنشي به نمازي آن نکاتوري حتا کاراليبيا ی است که در ماجرای ادهيچيپ

 در ھمان یغاز  بنانيشورش  در دستني سنگیھا سالحۀ  با مشاھدميا شته دامي شاه مشارکت مستقمي رژیھا پادگان

  از سالحی انبوھی فرانسوینرھاي که قطار کانتیالبته وقت! مان چھار تا شد ھا چشم  اول شروع اعتراضیروزھا

 اعالم رانياۀ  گذاشتند و حتا مقامات وزارت امور خارجاني شورشاري و ھوا در اختاي درقي را از طرني سنگیھا

از جنس نگارنده  دانسته آمد که به " ی سنتیھا چپ"اند بر ھمه از جمله   ارتباط داشتهاليبيا ونيسيکردند که با اپوز

 بن اني که شورشدندي است و ھمه دني اتيواقع! است بوده ی جارزي نیگري دی خبرھا، پشت پردهئی ھوااتيجز عمل

 که ناتو جنگ اپريلدر ماه . بودند ناتو رسماً وارد جنگ شود، مسلح از آن که شي اعتراض و پی از ھمان ابتدایغاز

 اني شورشاري در اختني سنگیھا  سالحمي بار به طور مستقني چندھا ی را استارت زد فرانسوی دولت قذافهيعل

 یگ که به دو سال سن بازنشستی دولتی از سویمند  سخاوتني ا،ئی ھوااتي عملنيسنگۀ ني بر ھزالوهع. گذاشتند

 ھا ونيلي فرو رفته می که تا خرخره در بحران اقتصادیدولت. ستيناک ن  چندان شگفتکند، یکارگرانش رحم نم

البته ! چه خوب.  شودادهي پئی رهيعش کشور کيدر " یدموکراس" تا زدير ی ماليبيادالر بمب و خمپاره بر سر مردم 

 و تي و کومني و عربستان و ني در بحری دموکراسنيا استقرار ی که چرا برادي پرسدي و سران ناتو نبایاز سارکوز

  ؟.کنند ی نمی زده، ول خرجیکتاتوريد...  و سودان وري و الجزاجانياردن و آذربا

 استخدام – مانند بلک واترز – ی بخش خصوصی و نظامیتي سرباز که توسط مراکز امن٣۵٠ فقط اليبيا در یبار

 از ٢٠١١ اگست ٢۶ خيدر تار) یالمانۀ يارگان سرما (تونگي ساچهيد دوزوۀ روزنام. اند دهيشده بودند، به قتل رس

 ني ایکرد که اعضا  مساله اشاره ني و به اشت در حمله به طرابلس پرده بردایسي انگلی نظامی واحدھا تيفعال

  . بودنددهي پوشئیليبيا اني شدن، لباس بوماني ھمرنگ جماعت شورشیواحدھا برا

 افغانستان ،یوگوسالوي در ی وکالتیھا  جنگهي جھات شبیاري از بسليبيا یستيالينگ امپر ناتو در جی نظام دخالت·

 مانند یواضح است که کار قذاف.  منتظر ماندی تا اطالع ثانودي باليبيا ناتو در تي موفقزانيدر مورد م. و عراق است

 غرب از جمله توتال، شل، یارد هي وابسته به سرمای نفتیھا یدر عراق ھر چند کمپان.  تمام شدهنيصدام حس

 داشته باشد به شي از آن که به واشنگتن گراشي حاکم بیاسي سمي برگشتند اما رژلي اگزون موباوم،ي پترولشيتيبر

ۀ جي و نتدي چرخیدار هي سرمای جھانیھا و نھادھا  اما اوضاع به سود دولتیوگوسالويدر .  داردليتھران تما

 ی نظامگاهي پانيتر  در کوزو بزرگ ه متحداالتي شد تا اراني ویوگوسالوي.  بودمنيُ  ناتو خوش ی براھا بمباران

 یبازساز" مکک" کالن به ی وام با سودھای"اھدا "قي پول از طری المللني کند وصندوق بريخود در اروپا را دا

 یوگوسالويۀ ان واردات رولي س١٩٩٠ تا١٩٨٩ چند ماه از سال ی طھا استي سني ای اجرایدر پ! صربستان بشتابد

 کار ی ھزار کارگر بصدي و سونيلي مکي ورشکسته و ی مالیصنعتۀ سسؤ م٢۴٣۵ به کي، نزد١٩٩۵در سال . شد

  و درصد کاھش۵/٧ یوگوسالوي ی ناخالص ملديتول.  مدت حقوق پانصد ھزار کارگر پرداخت نشدنيدر ھم. شدند

 ناتو بر سر در یتابلو" (الت انسان دوستانهدخ"ۀ جيدر نت! دي درصد رسده کاھش به پانزني ا١٩٩١در سال 

 مستقل و یھا استي سی به اجرامي کاھش شدت فاجعه تصمی برایوگوسالوي االتيا) یوگوسالوي یھا-یرانيو
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 نگ جني آغاز شد و سپس ای به دولت مرکزاتي دعوا از استنکاف پرداخت مالیابتدا.  گرفتندی اقتصادیرقابت

 ھنوزاز چشم" را رقم زد که یبتي و مصدي کشور فدرال شعله کشني ااالتي در تمام ااري تمام عیري به درگیاقتصاد

  )شاملو." (ھا خونابه روان است

 و عراق یوگوسالوي بھتر از ی انتقالی شوراني ایروھاي با حضور و دخالت ناتو و در صورت استقرار نليبياۀ نديآ

 ی مشاني و امثال الئي و محمود جبرلي مصطفا عبدالجلط،يرا شنيتر-آل دهي و انيدر بھتر. و افغانستان نخواھد بود

.  کنندادهي پليبيا را در ی بن علني العابدني تونس زی الگود، به بازار آزای دولت سکوالر مبتنکي جادي با اخواھند

  . غرب بودیدار هي برتون وودز و سرمای و نھادھابرالي لی که بھشت موعود بورژوازئیالگو

ۀ ني نه فقط ھزليبيا ی در صنعت انرژیگذار هي جنگ و سرمایھا ی خرابميدولت فرانسه در ترم فعال  مشارکت·

  دار و دستهبي را به جیھنگفتۀ يکه سرما را جبران خواھد کرد، بلاني شورشحيمندانه و تسل  سخاوتیھا بارانبمب

 بزرگ یھا  شرکتیقذاف نوشت در پرتو سقوط ترزي رو٢٠١١ اگست ٢٢ خيدر تار. ختي خواھد ری فرانسویھا

  .گردند ی باز مليبيا به ینفت

 ی از قطعشي پليبيا ی عالی شورا،ني آن الستي ادلي مگاهي از جمله اخبار مندرج در پا– اخبار موثق ی به بعضءبنا

 درصد از نفت خام ٣۵ داده است که در صورت کسب قدرت ني قطر، تضمري به امی ا نامهی طیشدن سقوط قذاف

 راست ی علۀ خبر خود را به کوچنيآلن ژوپه که در واکنش به ا.  دولت فرانسه خواھد کردمي تقدی دست را دوليبيا

به ! ون؟ي انقالبی از سوليبيا ی بازسازی براازاتي امتني است که ایعي طباريبس"زده بود، اظھار فضل فرموده که 

 مالقات ی انتقالی شورای با اعضایو مخف یژوپه که چند بار به صورت علن." داده شود!  انقالب؟ی حامیکشورھا

 عبارت ني اگريمفھوم د.  استدهي از جنگ را به کشور متبوع خود بخشی ناشیھا ی خرابی بازسازتيداشته، اولو

  : استني اکيپلوتيد

  !ی نظامعي صنای و بالندگی خروج از بحران اقتصادی براجنگ

روز بود ي دنيانگار ھم. برد ی عقب میستياليوران کولون دیھا  را تا حد جنگیستيالي امپرفي عبارت جنگ کثنيا

  .دنديجنگ ی با اسب و برنو میني موسولیايتالي اسميالي امپرهي علليبيا نيکه مردم صحرانش

امثال  (یجھانۀ دي بریھا  و چپکند ی و تاول مري کھجادي ای وطنیھا" چپ "ی برخاني که در مسميالي امپرۀ واژ·

را !  و بشر دوستانه؟کيبا خصلت دموکرات )ريامپا (یورت امپراربط یبۀ  کلمدھند ی محيھم ترج)  ـ ھارتینگر

 ترجمه شد و عمالً به یگ به سادیستيالي مختلف امپریھا  قطبی از سوليبيا حوادث اني آن کنند در جرنيگز یجا

مان ملل متحد را  سازتي امنی شورا١٩٧٣ و ١٩٧٠نامه  که قطعني و چهي روسستيالي امپریدولت ھا. کار رفت

به محض سقوط  ؛ ترازو بودندنيسنگۀ  به سود کفیريگ  منتظر موضعیستي اپورتونداً ي شدیُمھر زده بودند و به شکل

 را به ی انتقالیشورا) یمبر سال جار سپت١ (سيدر پار" ليبيادوستان " اجالس ليزمان با تشک طرابلس و ھم

  . شناختندتيرسم

 معلوم ھدف، ی بیھا یراندازي که به جز تیاني توسط شورشی اصلی و شھرھاتختيپا و کنترل ی دولت قذافی تالش·

. فرانسه کردۀ  را روانیدار هي کشور بزرگ و کوچک سرما۶٠ سران خواھند، ی و چه منديگو ی چه مستين

 یريگ  معرکهی لواري زسي در پارمبر سپتکي روز پنج شنبه ی جھانکاران تي جنایکاي سندی و فرعی اصلیاعضا

 ارديلي از پنجاه مشياز قرار ب.  بپردازندی جنگمي غنامي گرد آمدند تا به تقساش یفرانسوۀ  و دار و دستیسارکوز

کنفرانس .  به گروگان گرفته شده بودکاي سندني بزرگ ایھا  دولتاري در اختليبياکش  دالر پول مردم زحمت

 بگذارد و ی انتقالی شورااريھا را در اخت  پولني از ا دالرارديلي م١۵ جي تا به تدرفت گرميتصم" ليبيادوستان "
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 چه اني چگونه و در مالتيھا توسط کدام تشک  پولنيا.  ارسال شدیغاز  دالر نقد به بنارديلي ممي و نکيبالفاصله 

 بياليۀ  مسدود شدیھا ئی از داراوند پارديلي م٣/١ تمام ی خواھد شد؟ دولت فرانسه با دست و دل و بازعي توزیکسان

 دست ی چند سور روی سارکوزی آقانيا. دي بخشانيبه شورش"  فطردي سعديعۀ يھد" را آزاد کرد و آن را به عنوان

 ی و نام آن را مديدھ یکش را به عنوان صدقه پس م مردم زحمتۀ  از پول مصادره شدیبخش.  زده استئیحاتم طا

  . از وقاحت استشي بیزي چگري دني ا؟یدي عديگذار

مانند .  جمع شدندسي در پاری و ارتجاعیستيالي دولت امپر۶٠ یساؤ سپتمبر ر١جا بودند؟ پنجشنبه  کھا  چپ·

 ني ای اندام اصلذي که سھم فرانسه از گوشت لذداستينگفته پ. زنند ی ممهي خی ا الشهاي   که بر جنازهیالشخوران

 غارت کل ديترد یب. لت خود دانسته بود را حق دویر الشه خوني که ژوپه اديخواند.  از ھمه خواھد بودشيالشه ب

  . نخواھد کردميفرانسه را ترمۀ  اقتصاد بحران زدیھا  جنگ شکافی از بازسازی ناشدي و تمام سود عواليبيانفت 

 ی ما را به واکنش وا میستيالي امپری اما راھکارھاست،ي فرانسه نی البته که حل بحران اقتصادیمالۀ  و دغدغلهأمس

 یھا اني و جریستيتالي ضد کاپۀ و جبھستيالي و سوسستيواکنش آن ھمه حزب کمون.  استنيله اأمس. دارد

 ی و ضد جھانی و انقالبکاليت  و افراد چپ و راد.ژ.  از سود تا ثکالي رادی کارگریھا هي و اتحادیتانسيليم

  !چي ھقاً ي چه بود؟ تحقسيمبر پار سپت١س  نسبت به کنفرانستي زطي و ضد جنگ و ھوادار محیساز

 قدر ني ای خراب کند، بارشھماناني و می را بر سر سارکوزليبيا سالن اجالس غارت توانست ی فرانسه اگر نم چپ·

کارگران فرودگاه دوگل را .  بکشدیني و عی مادیادي فرند،ي تدارک ببی اعتصابندازد،ي راه بیوني اکستوانست یکه م

 ري شکم امیھا ی سانت از چربکي زمان کوتاه دست کم ني ھم ساعت ھم که شده به اعتصاب بکشاند تا درکي یبرا

 ديزا ی استراوس کان مکيني که دومیستيالي از حزب سوسرميگ. کند ی مديچپ فرانسه من را ناام. قطر آب شود

   بزانسنو کجا پنھان شده بودند؟هيوي اولرواني توقع داشت اما پني از اشي بدينبا

  . نگارنده دارندیا بری ما البد پاسخی فرانسودوستان

  

  ري از تحربعد

کشان  تر از ده نفر تلفات توانست کارگران و زحمتتنھا با کم) انقالب اکتبر(گذشته  انقالب قرن نيتربزرگ. ١

شدگان انقالب اکتبر به  کشته مي عظليخ.  نجات دھدیتزارۀ  عقب ماندیکتاتوري دنيتر خشنوغي ري را از زهيروس

 ئیانقالب کذا. گردد ی باز می ضد انقالبی داخلیھا  و جنگیستياليشمن ضد سوس و تعرضات دیروزيبعد از پ

 گذاشته ی عوض کرد تاکنون پنجاه ھزار کشته به جایگري دئی را با دولت بورژوائی دولت بورژواکي که ليبيا

  .زنند یم  نهي سیکش عام و نسل  قتلی در صف خشونت برای که چه کسانشود ی ساده معلوم ماسي قنياز ا. است

 را به یستيالي جنگ امپرکي دولت برآمده از دي خود نبای و بنا بر منافع طبقاتالقاعده ی علليبيا یکارگرۀ طبق. ٢

چه مي بند و نمي دولت نی که توحش بازار آزاد به جای اما وقتچميپ ی نسخه نمليبيا کارگران یمن برا.  بشناسدتيرسم

  . امروز از دست رفته باشدیھا  فرصتدي آن گاه شاديش کار کیروينۀ  نشست و تسمه از گردیرفاه قذاف

ما ھم از . ميا دهياش را ما ھم د  و تخم و ترکهی قذافیھا یخرج و ولھا یاشيقصرھا و محافظان زن و ع!  بلهاوه

 نشسته سي رازاي جناب سرھنگ به انگشتان نازک کاندولی ھزار دالر٢٢٠ ی که انگشترمي و خواندميدي دهيالعرب

  .دي دميخواھ کي نزدۀندي حال فساد بازار آزاد را ھم در آنيبا ا. ستا

 توھم حضرتش یابوي.  استدهي از اعتماد به نفس رسشي بیزي به چی دولت قذافی پس از فروپاشی سارکوزیآقا. ٣

مواره باالخره در جھان ھ.  ارجوزه خوانده استراني ائی  ھستهساتيسأ حمله به تیرا چنان برداشته است که برا
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 ی فرانسوی ھا دار و دسته.  و نشان بکشدط و آن خني ای و بوش براگاني از جنس تاچر و ری مداراستي سديبا

  مانند یاحتمالۀ  حملني که از ادانند یآنان خوب م. اند  را پر کردهئیامريکا   نئوکانیھا  دار و دستهیعجالتاً جا

  ...برند ی سود می و عراق  چه کسانرانيجنگ ا

  .... دادمي ادامه خواھیگري دیرھاي بحث را در مسنيا

  

 . مقاالت نگارنده بدون اجازه آزاد استري مقاله و ساني ترجمه ااي اقتباس ،ی کپھرگونه

  *....ستيھا  ن-   به  فکر گلیکس

  

   

  

 

  


