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  ياجنگ امپرياليستی در ليب     
  يکم

 ۀبانآھيتلر و شخصيت امپراتور مۀ کسانی که سبب شناخت شکل بندی جنگ جھانی دوم را در جنون جاه طلبانۀ ھم

  ......رھبران رايش سوم دانسته اند 

حل  در تعليل  )  عمومی اشتغال ؛ بھره و پولۀ نظري( کسانی که به تئوری پردازی ھای جان مينارد کينز ۀ ھم

  .....تناد جسته اند اس١٩٢٩بحران بزرگ 

 افسردگی  برای عبور از" طرح نو"  دکستر وايت و–کسانی که از نبوغ روزولت در کنار افکار کينز ۀ ھم

  ..... سخن گفته اند٣٠ۀ اقتصادی دھ

کسانی که از دخالت مفيد دولت در بازار و نقش موثر برتون وودز در جريان مھار رکود پيش گفته ياد کرده ۀ ھم

  ......اند

حقيقتی ۀ اين تحليل ھا در کنار تفسيرھا و استدالل ھای مختلف فقط به يک ضلع از حجم چند گانه و پيچيدۀ اری ھمب

 در راه ھای حل کاپيتاليستی بحران  ين اقتصادی سياسی پاسخ ھای خود راياشاره می کند که در واقع بينانه ترين تب

  . ؛ جنگ امپرياليستی را می بينند١٩٢٩يق  عم سرمايه داری پيدا می کند و پس پشت کنترل بحران

تئوری ۀ گان عنوان دو رکن اصلی از ارکان پنج به-"صدور سرمايه " و " تقسيم جھان " ۀ  دو مولفزمستقل ا

 می خواھم برای پيش کشيدن ماھيت جنگ ليبيا –امپرياليستی لنين که در جای خود می بايد مورد توجه قرار گيرد 

مالی و انحصاری در کنار رو بناھای سياسی و ۀ م که در دورانی که ساختارھای سرمايبه اين نکته اشاره کن

کولونياليستی و انحصارات پرتوان اروپائی در ھم ۀ فرھنگی سرمايه داری از ھم گسست و صور مختلف سلط

ازين . ستتکامل اقتصادی سرمايه داری نضج بۀ تازۀ شکست ؛ تبعا شرايط جديد و مناسبی برای شکل بندی مرحل

کم و  .ياد شده است و ما ھجو آن را در کنار تعرض به مک کارتيسم در فيلم چاپلين ديده ايم" عصر جديد" دوران به 

بازار و سرمايه + تاريخی، از چپ بورژوائی تا جريانات برنامه ۀ مبلغان مزايای اين برھ, بيش نزديک به سه دھه 

آنان سوسياليسم مارکس را به سود . مات دولت رفاه موعظه سر دادندداری دولتی ؛ از شکوفائی پايان ناپذير خد

 از جمله عقالنيت سرمايه داری ماکس وبر و راه سوم گيدنز و انبوه خلق –انواع گرايشات پيرامونی به ميدان آمده 

يروزی  کمونيسم بورژوائی روسی و فروپاشی ديوار برلين در کنار پتالش. به عقب راندند -...نگری ؛ ھارت و
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 به اين توھم دامن زد که -گی لخ والسا تا جنبش واسالو ھاول از ھمبست-ارتجاعی در شرق اروپاانواع گرايشت 

 اصالحات ضد خشونت مثال  تاريخ با مھر ليبرال دموکراسی به پايان رسيده است و دوران انقالب تمام شده و زمان

اين جريان ضمن  "چپ " جناح.فرا رسيده است) انقالب ھای رنگی غرب ساخته(حقوق بشری رنگ به رنگ 

پس از (١٩٤٥-٧٥با استناد به رشد اقتصادی سال ھای  ) سرمايه- کار(سرمايه داری ۀ بايگانی تضاد اصلی جامع

 آنان .ريش پايان بحران بزرگ را به سبيل سياست ھای اقتصادی کينز و طرح نو پيوند زدند) جنگ دوم جھانی

آنان نمی خواستند بپذيرند که خروج موقت سرمايه . واقعيت را نمی گفتندۀ  حالت آنان ھمتريندر بھ. دروغ می گفتند

  :لطفا با دقت توجه کنيد. داری از بحران بزرگ به طور مشخص به پی آمدھای جنگ دوم جھانی گره خورده بود

  . به قدرت رسيدند١٩٣٢روزولت و طرح نو در نوامبر . يک

  .مان مسلط شدندلا بر ١٩٣٣نازی ھا در سال .دو

  . منتشر شد١٩٣٥کينز در سال ۀ برنام.سه

 و ساير دولت ھای متروپل اجرای اين برنامه ھا را در دستور کار امريکا دولت ١٩٣٩ تا ١٩٣٣از سال . چھار

مک ھای نقدی به سرمايه داران مقاطعه کار ؛ ايجاد شرکت ھای تعاونی ؛ بر قراری کاعطای :  گذاشتند خود

  ....گمرگی با ھدف حمايت از صنايع داخلی ؛ سرمايه گذاری در کشورھای فرعیمحدوديت ھای 

  .ی عمومی تبديل شده بوداله أبی کاری و فقر به مس. با اين حال دامنه ھای بحران بزرگ ھنوز مھار نشده بود

 انسان بی کار ليون ھادر اين مدت م. ادامه يافت١٩٤٥ال  کليد خورد و تا س١٩٣٩جنگ جھانی دوم در سپتامبر .پنج

ی برای عمل کرد ای از اروپا و آسيا منھدم شد و در نتيجه اماکن تازه ابخش ھای گسترده  .به جبھه ھا گسيل شدند

مين أبرای ت. اين بار با ظرفيت ھای کامل. دستگاه توليد دوباره فعال شد. مھيا گرديد) صدور سرمايه(جديد سرمايه 

  .نيازھای جبھه

دھای رو به انفجار طبقاتی ناشی از بحران را مھار کرد و از سوی ديگر ثروت و جنگ؛ از يک سو تضا.شش

اما ھمين جنگ برای فرودستان !! در واقع اين برکت جنگ بود. قدرت را در ميان دولت ھای پيروز تقسيم کرد

نسان کشته و ليون اده ھا م. جاده ھا درب و داغون شدکارخانه ھا و مزارع و پل ھا و  .شکل منحوس ديگری داشت

معلول شدند و انسان ھای بی شمای الجرم از محل زندگی خود بيرون رفتند و سقف خانواده ھای فراوانی فرو 

مين معاش وارد ساز و کارھای جديدی أسقوط ارزش ھای اخالقی و فرھنگی ناگزير مھاجران را برای ت .ريخت

را از ) سرزمين بی پرنده و بھار: به تعبير اليوت ( خودتمام اين انسان ھا مجبور بودند زندگی و زيست ويران . کرد

 با استفاده از اوضاع جديد در مناطق جنگی ؛ امکانات نا محدودی را برای امريکاسرمايه داری . نو شروع کنند

  .جديد انباشت سرمايه در اختيار گرفت و توفيق آن را به حساب طرح نو گذاشتۀ عبور موفقيت آميز از يک دور

  .دوم

 ؛ افغانستان و عراق را  نئوکان ھاۀ  اياالت متحد در استمرار سياست يک جانبه گرايان٢٠٠١س از يازدھم سپتامبر پ

عليه طالبان و صدام حسين ھنوز نيز ادامه دارد و برای مردم فرودست اين ) وکالتی(جنگ ھای نيابتی  .اشغال کرد

 قرار بود به حاکميت دموکراسی در افغانستان و عراق جنگ ھائی که .دو کشور فقر و فالکت فزون تر آورده است

دولت حامد کرزی به چنان فساد . منجر شود ؛ عمال ارتجاعی ترين دولت ھای منطقه را به قدرت رسانده است

وزيران  .اقتصادی آلوده است که ظرف دو سه سال گذشته صدای اعتراض متحدان غربی خود را نيز در آورده است

مک ھای مالی جھانی را به جيب زده اند ، با نزيت مواد مخدر مشارکت دارند؛ بلکه ک در ترااين دولت نه فقط
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 امنيتی شده اند و در مجموع افغانستان  طالبان و سازمان امنيت ارتش پاکستان وارد داد و ستد ھای مالی سياسی و

  .جنگ زده را به مرداب تيره ترين دوران تاريخ سياه خود فرو برده اند

  يک دولت ضد دموکراتيک، دست نشانده و فاسد ديگر است که درجريان ائتالف ناسيوناليسمۀ  عراق نموندولت

 ھای ضد و طيف) جناح مالکی(؛ اسالم سياسی وابسته به ايران )ميھنی و حزب دموکراتۀ اتحادي(ارتجاعی کرد 

د يک جنگ وکالتی امپرياليستی ست که اين دولت بر آين. شکل بسته است) باند اياد عالوی(غربی " سکوالر"انقالب

اين دولت در راستای اجرای سياست ھای . در توافق با قدرت ھای منطقه ئی زمام امور را قبضه کرده است

 ۀتوتال و پتروليوم را به سفر اقتصادی غرب ؛ پای ولع سيری ناپذير شرکت ھای نفتی مانند اکزون موبايل ، شل ،

  .شوده استچرب و چيلی نفت مرغوب عراق گ

عراق در گرداب > ١٣٨٧< محمد . قراگوزلو : ی مبسوط از اين قلم تحت عنوان ا مقاله  در اين باره بنگريد به( 

  )٢٥١-٢٥٢:ش. اطالعات سياسی اقتصادیۀ دو ماه نام. کولونياليسم و تروريسم 

ت که از فقر و فالکت و  زحمت کشانی س يد خشمؤدر مجموع م - به ويژه در مناطق کردنشين- اعتراض مردم عراق

   شھرسليمانيه با چند خيابان شيک و پيک و کازينو ھای. استبداد و ارتشا و دزدی مديران سياسی به جان آمده اند

شاھد تجمع مردم ) ٢٠٠١مارس ( گذشته   و پول داران، طی ماه خوش تراش برای حال کردن توريست ھا 

کار ، نان و ساير حقوق اولی در سه راه آزادی جمع شده  بھداشت، ،خشمگينی بوده که نسبت به فقدان آب آشاميدنی 

در جريان تعرض به اين مردم گرسنه بود که عمق توحش ناسيوناليسم مرتجع کرد روشن شد و دانسته آمد که  .بودند

  . نيز سرابی بيش نبوده استءاز ابتدا"دولت حريم"دل خوش کردن به

  : در افزوده(

ر شرم ساری خاموشی جنايات دولت ناسيوناليست کرد به يک مفھوم احزاب و اکراد ناسيوناليست وطنی را نيز د

تر از ضرورت کنار آمدن مردم با دولت ضد انقالبی جماعت با دنائت ھر چه تماما آن جا که اين فرو برده است ت

کيد می أدولت بارزانی ت" کرد بودن " ر حريم دفاع می کنند و برای توجيه اين راھکار به غايت ارتجاعی ب

  )!!ورزند

  سوم

ی افريقاموج نيمه تمام انقالب ھای ۀ به استناد مواضع و سياست ھای گذشته و حال دولت ھای امپرياليستی دربار 

 و امريکا .عراق به صورت ديگری در ليبيا به جريان افتاده استۀ واقعيت اين است که فاجع شمالی و خاور ميانه ،

خود خنک می کردند، به محض ۀ تحدانش که تا ھمين دو سه ماه پيش امثال بن علی و مبارک و قذافی را زير سايم

انقالب مردم فرو دست را با عنوان  پرچم نان و آزادی ،ۀ شروع شدن جنبش توده ئی وسيع عليه ديکتاتوری و مشاھد

تا حدودی بر غليان خشم مردم و راديکاليزه  ی ،کنترل کردند و با مانوورھای سياس" دموکراسی خواھی"نامفھوم 

آن چه که در رابطه با تفاوت و تمايز حوادث مصر و تونس از يک سو و عراق صدام  .شدن روند انقالب فايق آمدند

مل است، در ساختار أ قذافی و يکی دو کشور ديگر منطقه قابل تیو ليبيا) بشار اسدۀ و البته سوري( حسين

ارتش تونس و مصر مناسبات بسيار ۀ فرماندھان عالی رتب .ای سرکوبگر اين دولت ھا نھفته استايدئولوژيک نيروھ

اين ارتش .درست مانند فرماندھان ارشد ارتش شاه  .ی با اياالت متحد و متحدانش داشتند و دارندانزديک و دوستانه 

دمی به صف بندی ھای جنگی می ھا با يک دستور قاطع تسليم می شوند و مانع از کشيده شدن اعتراض ھای مر

اما با يک دستور  .سوگند وفاداری خورده بودند" پاگون اعليحضرت"فرماندھان ارتش شاه با وجودی که به  .گردند

اما  .دست ھا را باال بردند و در برابر نخستين موج يورش مردم،) ژنرال ھويزر( و نماينده اشامريکاقاطع از سوی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

گارد رياست جمھوری صدام  .ديگری بوده و ھستۀوضع به گون) در سوريه و عربستانو فردا (در عراق و ليبيا 

جنايتی که امروزه قذافی در بمب  .بارھا و بارھا خيزش ھای توده ئی را با قساوت بی مانند قلع و قمع کرد حسين ،

ستقيم شخص صدام بيست و دو سال پيش توسط علی شيميائی و به دستور م باران شھرھای ليبيا مرتکب می شود،

قتل بيش از پنج ھزار غير نظامی بر اثر بمب باران شيميائی  .در حلبچه انجام شد و به يک ژنوسايد فجيع انجاميد 

 .ارتش ليبيا نيز مانند گارد رياست جمھوری صدام است .در حلبچه ھنوز چندان کھنه نشده است که از يادھا برود

س قدرت وابسته است و مانند جناب سرھنگ از أما به حضور قذافی در رفرمانده ھان مزدوری که حيات شان مستقي

برای  .چنين ارتشی به سادگی تسليم نخواھد شد .ی دست يافته اند اکنار فروش نفت ليبيا به ثروت ھای بادآورده 

 واضح است که در ھم شکستن .مانند صدام . ھمه چيز صفر و يک است–خالف شاه و بن علی و مبارک –قذافی 

مردم به انواع سالح ھای سبک و ۀ شھرھای ليبيا و تجھيز ھمۀ اين ارتش به زمان و حضور گسترده تر مردم ھم

اما چه کسی است که نداند در نھايت  .چنين جنگی مملو از صحنه ھای پيروزی و شکست است .سنگين نيازمند است

 .جنگ ميان قبايل و عشاير نبود و نيست  ،خالف تبليغات پوچ قذافی جنگ جاری در ليبيا .پيروزی با مردم است

ده ۀ سازمانروشنی از خود نشان نداده است و ما به درستی از ترکيب و ھستۀ اگرچه اپوزيسيون قذافی ھنوز چھر

ۀ گستردۀ نيروھای مبارز ضد قذافی اطالع چندانی در دست نداريم و به نظر می رسد اين اپوزيسيون در يک جبھ

وھای ضد فاشيسم قذافی را جمع کرده است اما اين نکته نيز قابل توجه است که حتا در بدبينانه تمام نير" ھمه با ھم"

  .ترين ارزيابی ھا نيز از درون چنين اپوزيسيونی جريانی بالقوه دموکراتيک بيرون خواھد آمد 

 سفر به مصر و  جاری برایچاروپا را به سادگی نقض کرد و اوايل مارۀ وقتی که ديويد کامرون توافق اتحادي

اروپا برای حل ۀ ھمه گان دريافتند که اعضای اتحادي مذاکره با اپوزيسيون ليبرال از کاترين اشتون پيشی گرفت ،

خود ھر يک در جست و جوی کسب بيش ترين منافع از قبل ۀ مشکالت ناشی از بحران اقتصادی و کسری بودج

ت محافظه کار فرانسه برای حمله ھوائی به ليبيا در ھمين راستا دول پيشدستی . و آسيا ھستندافريقاانقالب ھای جاری 

 در روابط بين الملل کاسته و قدرت نظامی اين امريکاکه بحران اقتصادی از ھژمونی  شکی نيست  .تعريف می شود

 نقش  نقشی در نيروھای ائتالفی خواھد داشت اما نه يکامريکا"به نظر رابرت گيتس .کشور را به تحليل برده است 

ھمين امر به ساير دولت ھای امپرياليستی از جمله فرانسه اين امکان را می دھد که در ماجرای جنگ عليه " .مقدم

ی بوش و انگلستان تونی بلر و امريکاحال آن که جنگ در عراق به رھبری  . را به دنبال خود بکشدامريکاليبيا، 

  .شيراک شروع شدۀ بدون ھمراھی فرانس

  .چھارم

. جنگ داخلی ليبيا قيمت نفت را تا حد باالی صد دالر افزايش داده است .نفت اوپک استۀ فتمين توليد کنندليبيا ھ

اين خال در بازار جھانی انرژی به . ليون و ششصد ھزار بشکه استنزديک به يک مسھم ليبيا از توليد نفت اوپک 

رای سياست ھای نئوليبرالی تعديل اقتصادی از سوی ديگر ايران با وجود اج .سادگی پرشدنی و تحمل پذير نيست

ليون ۀ ايران در اوپک بالغ بر چھار مسھمي .ھنوز نتوانسته است به نيازھای بازار جھانی انرژی پاسخ مطلوب بدھد

حال آن که ميزان استخراج و توليد نفت ايران حداکثر ششصد تا ھشتصد ھزار بشکه کم  .و پانصد ھزار بشکه است

دليل اين امر را البته بايد در فرسودگی ابزار توليد جست و جو کرد که شرح آن در اين مجال  . استتر از اين سھميه

نمی گنجد و گفته می شود ايران برای نوسازی وسايل توليد صنعتی خود به مبلغ نجومی ھشتصد تا ھزار ميليارد 

ايران می تواند ميزان بيش تری از دولت  افزايش قيمت ھای داخلی و افت مصرف،ۀ در نتيج .دالر نيازمند است

با اين ھمه چنين نوسانی در بازار جھانی نفت لطمه ھای جديدی بر  .نفت خود را به بازارھای جھانی صادر کند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

جنگ داخلی ليبيا اگر به درازا بکشد سرنوشت نفت اين کشور در ھاله  .غرب وارد می کند ۀ پيکر اقتصاد بحران زد

 .اين جنگ جريانات ارتجاعی مانند القاعده رشد کنند ۀ چندان مھم نيست که از حاشي .رفت ی از ابھام فرو خواھد ا

 مھم ؛امريکاعراقيزه شدن ليبيا ھم فدای سر فرانسه و انگلستان و  .شکست جنبش توده ئی ضد قذافی نيز مھم نيست 

بين المللی ۀ بازار انرژی جھانی و سرماياين است که ليبيا بتواند مانند سه چھار ماه پيش با نفت خود، به نقش اش در 

... اياد عالوی ، نور مالکی ، جالل طالبانی، مسعود بارزانی ، برھم صالح و " دموکراسی خواھی"ۀ درج .باز گردد

قذافی ، جانشينی که قرار است ميراژھا و فانتوم ھا و ۀ جانشين آيند .ندارد) صدام حسين(ھيچ فرقی با سلف شان 

ش با قذافی اين است تفاوتتو درجه سرھنگی او را زير کت و شلوارش پنھان کنند ، ھر که باشد تنھا تورنادوھای نا

 تا اطالع ثانوی حرمسرايش را با برلوسکونی تقسيم نخواھد کرد ، .که از دلقک بازی ھای او بی بھره خواھد ماند

  .ش را به مرخصی زايمان خواھد فرستادردنخواھد پرداخت و زنان بادی گاانتخابات سارکوزی را  تبليغاتی ۀ ھزين

او ھمان قدر مجنون است که ھيتلر و موسولينی و فرانکو و البته  .قذافی ديوانه يا ماجراجو نيست  .اشتباه نکنيد

در بخش نخست گفتيم که در ماجرای آغاز جنگ جھانی دوم ، جنون فرضی ھيتلر کم ترين جائی نداشت  .صدام 

  !داصال جنونی در کار نبو

  بعد از تحرير

نظامی عربستان به بحرين و سکوت تشويق آميز سرمايه داری غرب از اين تجاوز عريان نشان می دھد که ۀ حمل

  .فريبی بيش نيست که فقط ابلھان را به مسلخ تحميق می فرستد" دموکراسی"تمام ھورا کشيدن ھای امپرياليسم برای 

اگر چپ اين شرايط را  .ا می بايد با روش ھای امپرياليستی حل شود و آسيافريقااز قرار بحران کاپيتاليستی در 

  نشناسد ، به آن پاسخ ندھد و در مقابلش صف نبندد باز ھم از جنبش ھای توده ئی عقب خواھد ماند

  


