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 ھا در جنگ با ليبيا نيت و اھداف امپرياليست
  

به قول . اند ر آغاز نموده محرومان اين کشو ، جنگ ديگری را عليهليبيا دفاع از مردم ۀ مداران جھانی به بھان قدرت

!! را برای محرومان به ارمغان آورند" زمينی"پرانی، آسايش  ھای نظامی و با موشک خواھند با جنگنده خويش می

محروم اين ۀ ھا تود ليوندربدری مباشد و نتايج مخرب جنگ عراق و افغانستان و  تر از اين ممکن نمی مضحک

که مردم افغانستان و  چندين سال است. دھد ندگوھای امپرياليستی را تشکيل میچنان از جمله سر تيترھای بل جوامع ھم

ست  نمايند و نه از ياد رفتنی ھای بزرگ جھانی را با پوست و گوشت خود لمس می ھای اھدائی دولت عراق ، آزادی

ھای جامعه  د؛ زير ساختان شان را به ويرانه تبديل نموده ھای داران جھانی خانه چرا که سرمايه. و نه فراموش شدنی

اند و   رسانده ممکنۀترين درج اند؛ امنيت را به پائين اند؛ بر شدت فقر و فالکت و بيکاری افزوه را کامالً در ھم ريخته

ھا برای مردم عراق و افغانستان بوده و  ھا سوغاتی امپرياليست اينۀ ھم. داند کسی در اين ميان از فردای خود نمی

ديده   رنجۀھا تود ليونم ۀھای به اسارت گرفته شد"آزادی"مردان در آن بود که  ح مقصود دولتباشد و به اصطال می

  !!را به آنان باز گردانند

ھای   و لشکرکشیليبياتوان نتايج مخرب جنگ  ھا نيست و پيشاپيش می با اين اوصاف نيازی به حدس و گمانه زنی

ھای  ھا انسانی که در زير سياست ليونکار مه تواند ب نگ نمیکه اين ج مشخص است. ھا را ترسيم نمود امپرياليست

که عدم حقانيت قذافی به معنای حقانيت  چنين آشکار است ھم. شان بر باد رفته است، آيد  قذافی، زندگیۀگرايان سرکوب

ند و ا ھا سر و ته يک کرباس اينۀ چرا که ھم. چون کامرون، اوباما، سارکوزی و غيره نيست کارانی ھم جنايت

  . ست اعتراضات مردمیۀ  طبيعی اين کشور و تخطئ تر، بر منابع شان، چپاول و تسلط ھر چه بيشتر و درازمدت نيت

داران جھانی افزوده و آنانرا وادار   شمال افريقا، بر ھوشياری سرمايه که خانه تکانی سياسی جوامع واقعيت اين است

جوئی نمايند و اجازه ندھند  ھای توليدی، چاره ی و امنيت بيشتر چاهھای اعتراض منظور کنترل جنبشه نموده است تا ب

کيد داشت اگر چه أھمين چند روز قبل بود که اوباما ت. تا ماشين سوددھی اين کشورھا، دچار اخالل و مشکالت گردد

ابع طبيعی و باشيم؛ اّما ھدف اصلی ما، تأمين و امنيت من برای اين جوامع می" آزادی"و " دموکراسی"ما خواھان 

ھای  تر چاه شان کنترل مطلوب دھد و ھدف شانرا تشکيل می وظايفۀ راستی که اين ھمه ب. ست توليدات نفتی
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داران جھانی  وجود آيد و منفعت سرمايهه خواھند در توليدات نفتی ھفتمين کشور جھان، اخاللی ب ست و نمی سوددھی

  .به خطر افتد

پرانی،  گويند که ھدف از موشک ست؛ دروغ می ليبياشان در حمايت از مردم  ھای گويند که پرواز جنگنده دروغ می

شانرا از  مردان جھانی جان باران دولت  و در اثر موشکليبياصدھا نفر در . ست ھای سرکوب قذافی تخريب پايگاه

ھای  اختخواھند ھمان سياست تخريب زير س می. محرومان با خاک يکسان شده استۀ اند و صدھا خان دست داده

ھا بپردازند؛  ازسازی آنکويت، عراق و افغانستان را در اين کشورھا پياده نمايند و در فردای بعد از تخريب، به ب

امپرياليستی را رونق خواھد بخشيد و ۀ سازی و غير ھای ساختمانی، راه سازی، پل ی که کار و کسب شرکتبازسازي

ھا سودمند است و نقش چند گانه  جنگ برای امپرياليست. ست یمردان جھان بالطبع کمکی به نظام اقتصادی دولت

ھای بعد از  ھای متفاوت و دخالت مستقيم در ترميم خرابی چنين ايجاد پايگاه ھا و ھم آزمايش و فروش سالح. دارد

ده شده ھاست و مشاھ ھا از زمره اھداف پليد امپرياليست اين. شان خواھد آمد کار اقتصاد درمانده و فرتوته جنگ، ب

چون عراق و افغانستان در خدمت به چنين سياست و   ھمئیھا به کشورھا که جنگِ بر افروخته شده و لشکرکشی است

ھای  تواند در خالف سياست  ھم نمیليبياھای  پرانی اندازی جنگ و موشک منفعتی سازمان يافته است و بالطبع راه

  .ی نداردنفعت مردمی نزديکي و ابداً با مھا باشد و اصالً  تاکنونی امپرياليست

گام   که گام بهاعتراضی. باشد شان نھفته می ھای حامی در حقيقت منفعت مردم در تداوم اعتراض، عليه حکومت

پر واضح . تر خواھد نمود شان نزديک ی ئ گام آنانرا به مطالبات پايه تر و گام به ن را راديکالاھای معترض خواسته

شمال افريقا و از جمله مردم ۀ ديد رنجۀ ھا تود ليونواقعی م  منافعۀ سياستی تضمين کنندکه چنين روش و  است

ھا و راه اندازی  ی انسانئ رسميت شناختن حقوق پايهه داران، تحقق آزادی و ب به بيانی، آرمان سرمايه. ست ليبيا

.  خودجوش مردمی وحشت دارندخوداند و از گسترش اعتراضات, از نوع" انقالب"دنبال ه آنان ب. انقالب نيست

کوشند،  بی دليل ھم نيست که می. ست شان کنترل و آرامش بخشيدن اعتراضات بدون رھبری ھدفۀ بحث و ھم

نمايند تا مبادا روزی اعتراضات مردمی مسير طبيعی و حقيقی  ھا تحميل می خود را به اين جنبشه عناصر وابسته ب

دادن  خواھند و قصدشان سازمان خود را می,  از نوعیھانی، اعتراضاتمردان ج چرا که دولت. خود را باز يابد

تر جنگ اصرار  اندازی سريع بيھوده ھم نبوده و نيست که ھر دولتی در راه. ست  خودی تحرکات منطبق بر منافع

زد و ، چنگ بيشتری انداليبيا طبيعی  داشت و بيھوده ھم نبوده و نيست که ھر دولتی در تالش است تا بر منابع

ھای  توان جنگ آنانرا به حساب جنگ مردم با دولت با اين تفاصيل مگر می. ھای رقيب را از آن کشور پس زند جناح

ی ترديد داشت که به اصطالح ا توان لحظه خاورميانه و شمال افريقا گذاشت؟ مگر میۀ گر و مرتجع منطق سرکوب

چون قذافی، مبارک، بن علی و امثالھم  گرانی ھم سرکوبن ديروزی و واقعی اامروزی مردم از زمره مدافعن امدافع

ھم بدون جنگ و  نيازمند بازنگری و باز تعريف است و انجام آن" دنيای نوين"زعم آنان، ه ب. باشند نبوده و نمی

راستی که اين چه جامعه و دنيای ه ب. باشد جائی حاکمان کنونی ناممکن میه ريزی و جاب لشکرکشی و خون و خون

ھای  ھای افريقائی توسط دولت گر مرگ ھزاران تن از توده طرف نظاره ست که از يک  حقوق مردمی مدافع

  !گيرد؟ ديگر پرچم اعتراض و مخالفت را در دست نمی باشد و از طرف گر و وابسته می سرکوب

ب تاکنونی و شود، جنگ آنان، جنگ مردم نيست و بنابه تجار کيد میأست که ت در پرتوی چنين اعمال و واقعياتی

 و کنار ليبياچون   ھمئیگردد جنگ آنان بر سر تصاحب ھر چه بيشتر منابع طبيعی کشورھا که اعالم می موجود است

مشاھده شده . گردد تر ھم می اند و روز به روز اضافه ھا در دنيا فراوان دست نمونه از اين. ھای رقيب است زدن جناح

. ای جامعه برای آنان سوددھی دارد و ھم دوران بازسازی بعد از جنگھ که ھم تخريب زندگانی و زير ساخت است
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بنابراين توضيح حقيقی ماھيت و اھداف .  آنند اند که از زمره برندگان واقعی داران جھانی در ھر دو دوره اين سرمايه

ھا، با  اينۀ متر از ھممردان جھانی و مھ ھای دولت ھا برای افکار عمومی و متعاقباً بر مال نمودن سياست امپرياليست

ست که  خودیۀ  مردمی در جامع ن منافعامدافعۀ ھا و ھم ھای روشن و عملی کمونيست سامان بخشيدن فعاليت

تر آنان  تر و گسترده وسيعچه  تعرض ھر  ھا را محدود ساخت و مانع ھای شوم و آتی امپرياليست نقشهۀ توان، دامن می

جا، از نقيصه و فقدان رھبری  ھای اعتراضی مردمی در ھمه تأسفانه جنبشم. کشان گرديد  کارگران و زحمت عليه

ی، مصر بر تحقق جدي  انعمداران جھانی بدون کمترين  برد و بی دليل ھم نيست که سرمايه سالم و راديکال رنج می

  .اند خود در شمال افريقا، خاورميانه و خالصه در سرتاسر جھانۀ گرايان ھای چپاول سياست

ھای عملی و فعاليت  گری ست؛ وقت دخالت ھای کمونيستی ھای جدی سازمان که وقت تصفيه حساب الم اينکۀ خالص

محتوا و  ھای تشکيالتی بی ست؛ وقت ترکاندن پوسته منظور کنترل اوضاع جامعه و اعتراضات مردمیه مستقيم ب

باشد؛  شان میۀ ھای دست نشاند ولتداران جھانی و د  سرمايه ھای اعتراضی عليه خيز به سمت بسيج و ھدايت جنبش

و پس زدن در حقيقت اثبات حقانيت کمونيزم . کشان است و باالخره وقت نشان دادن يگانه آرمان کارگران و زحمت

ترديد بدون انجام وظايف   گره خورده است و بیئیھا ھا انسان محروم با اتخاذ چنين سياست ليونمخالفان طبقاتی م

ھای اعتراضی را  داران بر حيات خود قوام خواھند بخشيد و جنبش ھا و انقالبيون، سرمايه ت کمونيسۀ عملی و روزان

  . يکی پس از ديگری به عقب خواھند راند

   

 

  


