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 بھرام رحمانی

٢٠١١ مارچ ٣٠  
 

 

  ، اپوزيسيون آنليبياچرا بايد اقدام دولت 

  ؟ و دولت ھای غربی را محکوم کرد
    

 چون نان و آزادی، تاثير خود را بر بسياری از ئیارھاخيزش مردمی و تحوالت انقالبی در تونس و مصر، با شع

  . عربی گذاشت- افريقائیکشورھای 

در تونس کارگران و مردم انقالبی تا حدودی . ، بسيار متفاوت از تونس و حتی مصر استليبيا ۀاما نمون

ور، آزادی رسانه ھای  از جمله آزادی زندانيان سياسی، آزادی احزاب سياسی، بازگشت تبعيديان به کشئیدستاوردھا

حزب حاکم و بقايای آن از حاکميت کنار گذاشته شده اند و به طور کلی خواست ھای مردم . مستقل و غيره داشته اند

 ۀدر عرصه آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل تا حدودی متحقق شده است و اين که پس از اين تحوالت، نيروھای طبق

ی توان و ظرفيت گسترش و تعميق تحوالت انقالبی را در افق و چشم انداز کارگر و گرايش چپ جامعه تا چه حد

  . طبقاتی خود قرار داده اند، بحث ديگری است- سياسی 

مين امنيت سرمايه و أارتش که در ھمه جای دنيا وظيفه ت.  تونس رخ نداده استۀدر مصر، ھنوز اين اتفاقات به انداز

کردن جامعه را به عھده گرفته و وعده داده است در آينده » موکراتيزهد«حاکميت را به عھده دارد فعال وظيفه 

تاکنون ارتش چندين اطالعيه عليه کارگران اعتصابی صادر کرده است که . مين کندأنزديک خواست ھای مردم را ت

 بار دی و يکيبه قول مارکس، تاريخ دو بار تکرار می شود يک بار به صورت تراژ. به اعتصاب خود پايان دھند

اما به نظر می رسد اين طنز در مصر، بسيار حزن انگيز است و ارتش پرچمدار تحوالت شده . به صورت طنز

  .بنابراين، به نظرم ھنوز نمی توان گفت که انقالب مردمی در تونس و مصر، پيروز شده است! است؟

، اپوزيسيون رسمی آن و ھم چنين يبيال، نوع ديگری پيش رفته است به طوری که بايد اقدامات دولت ليبيا ۀاما واقع

 در جريان است ليبياآن چه که در .  صريح و محکم محکوم کردی دولت ھای غربی در اين کشور راعمليات نظام

 دولت ھای سرمايه داری از خيزش ھای مردمی و از سوی ديگر راه حل آن ھا را در تشويشاز يک سو، ترس و 
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چرا که ھمگان می دانند تحوالت انقالبی . ی به نمايش می گذاردئ و خاورميانه افريقائیرابطه با تحوالت کشورھای 

  .عليه منافع و مصالح بورژوازی استةً و خيزش کارگران و محرومان و آزادی خواھان در سطح جھان، عمد

ای، ، نخست مردم جان به لب رسيده سلسله اعتراضاتی را عليه سرھنگ قذافی که چون خمينی، خامنه ليبيادر 

دولت ھای غربی را که  نيز نائل آمدند ئی آغاز کردند و به پيشرفت ھا،احمدی نژاد و غيره جنون آدم کشی دارد

. ، قدرت مردمی به حدی بود که بحث از فرار قذافی بودليبيادر ھمان روزھای نخست اعتراضات مردم . نگران کرد

زرای دولت قذافی در داخل و خارج کشور، به صف اما چند روزی طول نکشيد که گفته شد برخی از مقامات و و

. تا اين جا مشکلی ديده نمی شود و ھمه تحوالت اعتراضی عليه دولت حقانيت خود را دارد. اپوزيسيون پيوسته اند

اما سپس اعالم می شود . خواه و چپ بايد به حمايت از آن برخيزدوندی روشن است که ھر انسان آزاديدر چنين ر

غازی دولت موقت اپوزيسيون به رياست وزير دادگستری دولت قذافی که از پست خود کناره گيری که در شھر بن

 در سازمان ملل و سفير آن در ھند، از ليبيات نمايندگی أبه ويژه ھيدر سطح بين المللی نيز . کرده، تشکيل شده است

با دولت ھا و سازمان ملل و غيره در پست ھای خود کناره گيری کرده اند و به نمايندگی از دولت موقت بنغازی 

اساس قوانين آن ه  ھم چون ھر کشور ديگری بليبياال اين است که در ؤدر اين جا، اولين س. گو ھستند و حال گفت

 است پس وزير ئیوليت ھای دستگاه قضاؤنظر مسکشور، حکم تعقيب و دستگيری و زندان و شکنجه و اعدام، زير 

ن، نقش ھدايت کننده و مھمی به عھده داشته است پس، ااعدام مخالفدان و شکنجه و دادگستری در سازمان دھی زن

تا حدودی می . ن قرار گرفته و تازه بسياری از اعضای آن نيز مخفی ھستندات موقت مخالفس دولأچرا ايشان در ر

اپوزيسيون که به تازگی ال دارد و کجا ھستند آن چھره ھای ؤتوان اين مخفی کار را درک کرد اما تا اين حد، جای س

از زندان ھای قدافی، دست کم در شھر بنغازی از زندان آزاد شده اند؟ آن ھا که خود را از مردم و رسانه ھا مخفی 

  ! نمی کنند؟

ال اين است که اين دولت موقت، چرا در شھر ھفت صد ھزار نفری بنغازی و شھرھای ديگر، ؤمھم ترين س

س أ؟ چرا صرفا به ميليتاريسم روی آورد؟ چرا به دولت ھای امپرياليستی و در راعتراضت مردمی را سازمان نداد

ھمه به دولت فرانسه متوسل شد و از شورای امنيت سازمان ملل نيز خواست تا اقدامات نظامی را عليه دولت قذافی 

  انجام دھد؟ 

ال اين است مردمی که ؤاما س.  کنددر اين ميان دولت قذافی نيز بی رحمانه مردم را کشتار می کرد و ھنوز ھم می

ن مات و شھامت بی نظيری سازأدر روزھای نخست اعتراض خود را حتی در طرابلس پايتخت اين کشور نيز با جر

داده و پيش می بردند و در درگيری با نيروھای طرفدار قذافی مقاومت می کردند سريعا خاموش شدند؟ دولت 

رھا غير از بنغازی دست باال را بگيرد؟ چرا بخش عظيمی از مردم جان به چگونه توانست بار ديگر در بيش تر شھ

دھی سازمانلب رسيده به خانه ھايشان برگشتند و تنھا دولتيان و نظاميانی که از دولت جدا شده اند به جای 

  !اعتراضات مردمی به ميليتاريسم و بده و بستان با دولت ھای غربی روی آورده اند؟

 است که سال ئیلت ھای غربی و ناتو انجام می دھند در واقع به نوعی ادامه ھمان سياست ھاکاری که اکنون دو

 جنگ و کشتار و ترور و حشت، قحطی و ۀ آن نيز جز ادامۀھای پيش در عراق و افغانستان پياده کرده اند و نتيج

 ارتش ھای وابسته به دولت ھای ، طنز تاريخ اين است که گوياليبيامنتھا در مورد . گرسنگی چيز ديگری نبوده است

، در حال ليبياغربی و ناتو، موشک پرانی و بمباران ھای ھولناک و ريختن ھزاران تن بمب بر سر شھرھای 

 برای مردم اين کشور ھستند؟ اين چه نوع دمکراسی است که توسط موشک ھا »امنيت«و » دموکراسی«برقراری 

؛ چه کسانی »زنده باد سارکوزی«:  که شعار می دھندئیود؟ آن ھاو جنگده ھای نظامی بر سر مردم پرتاب می ش
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ليون ھا کارگر و مردم محروم فرانسه به دليل سياست ھای غيرانسانی نفرت مھستند؟ در حالی که سارکوزی، مورد 

  .اش است

آن ھم  با تونس و مصر و غيره تفاوت بزرگی دارد و ليبيابدين ترتيب، روشن است که برای دولت ھای غربی، 

 اقتصادی جايگاه چندان شاخصی ندارند که توجه و حساسيت دولت ھای غربی را ۀتونس و مصر، در عرص

 و افريقا و نقشی که به عنوان پل ارتباطی بين کشورھای افريقا در شاخ ئی، ھم به لحاظ جغرافياليبيااما . برانگيزند

رخوردار است و ھم چنين نفت اين کشور مرغوب تر خاورميانه دارد و ھم اين که از يک موقعيت مھم ستراتژيک ب

  . و گران تر و استخراج آن ھم کم ھزينه تر است

.  داشتامريکا و حتی المانقبل از اين ماجراھا دولت قذافی، رابطه بسيار نزديکی با دولت ھای فرانسه، ايتاليا، 

 امپرياليستی حائز اھميتی ويژه و حياتی ، برای دولت ھای پيشرفته سرمايه داری وليبيابنابراين، اين خصوصيات 

، نه برای دمکراسی و آزادی و دل سوزی برای مردم ستم ديده اين ليبيااز اين رو، دخالت نظامی آن ھا در . است

کشور، بلکه دقيقا در راستای حفظ منافع اقتصادی، سياسی و نظامی شان است؛ دولتی ھم که به عنوان اپوزيسيون 

 مستقر کرده است نه از سوی مردم معترض، بلکه در معامله با دولت ھای متجاوز خود را خودش را در بنغازی

 عليه قذافی ديوانه و آدم ليبيا حق مردم هبه ھمين داليل و در عين حالی که بايد محکم از مبارزه ب. آرايش داده است

 را ليبيالت ھای غربی و ناتو در کش دفاع کرد اما سياست ھای دولت موقت مستقر در بنغازی و عمليات نظامی دو

 کمک کرد و از راه ھای ئینيز بايد شديدا محکوم کرد و خواھان قطع فوری جنگ در اين کشور شد و به فضا

ديگری چون تشديد بايکوت سياسی دولت قذافی را تحت فشار گذاشت تا مردم با مبارزه پيگير خود، دولت قذافی را 

  .سرنگون کنند

مخالفان و دولت انتقالی به رھبری محمود جبرئيل درصدد » شورای ملی«يا » دولت موقت«ی، ھم اکنون در بنغاز

شبکه خبری العربيه، با پخش تصاويری از يک . ھای نظامی کارآمد برای مقابله با ارتش قذافی ھستند ايجاد واحد

   .دھد قرارگاه نظامی در بنغازی، از آموزش نظامی داوطلبان جوان گزارش می 

.  شده در اختيار دارد مخالفان مدعی است که در حال حاضر حدود ھزار شبه نظامی سازمان دھی» ای ملیشور«

 عليه ارتش قذافی مشغول نبرد ليبيااين تعداد به جز مخالفان يا شورشيانی ھستند که در شھرھای مختلف 

صريح اين جواب به نظرم . ی دھدم کم بھا ممردال اين است که چرا شورای ملی مخالفان، به اعتراضت ؤس .ھستند

ال ببرند ؤاست که اين شورا، نمی خواھد مردم عميقا مناسبات و ساختارھای سياسی و اجتماعی موجود را زير س

ومت پھلوی، در کبازرگان، نخست وزير دولت موقت پس از سرنگونی ح. چون که دولت موقت به آن ھا نياز دارد

، برای اين که ليبيا ملی مخالفان یيعنی االن شورا. م سيل آمدستران می خوايکی از مصاحبه ھايش گفته بود من با

تالش می کند مسائل کشور را تا حد ممکن در باال حل و فصل نمايد و نمی خواھد وضعيت موجود به حدی 

  .راديکاليزه شود که در آينده قادر به مھار آن نباشد

  ، بايد دورهليبيا نيز اعالم کرده است برای حل بحران افريقائیدر اين ميان، بی جھت نيست که اتحاديه کشورھای 

آبابا، پايتخت اتيوپی، نمايندگان دولت قذافی  در آديس . ای انتقالی را به وجود آورد تا زمينه انتخابات آزاد فراھم شود

ت از باال در اين کشور  سرگرم مذاکره برای رسيدن به راه حلی برای انجام اصالحاافريقائیبا نمايندگان پنج کشور 

  .ھستند
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، اھدافی »توماھاوک«  با پرتاب موشک ھای امريکاارتش . ، ھم چنان ادامه داردليبياھم اکنون نبردھای خونين در 

 ئی ھا از کشتی و زيردريا ، اين موشکامريکائیبه گفته مقامات . را که گفته می شود نظامی است منھدم می کند

» اسکاد« ھای  ظاھرا ھدف اين حمالت، انھدام موشک. اند  شليک شده ليبيا سواحل  مستقر درامريکائیھای  

 پياده ليبيا، در برخی از سواحل امريکائی ئیھم چنين گفته می شود کماندوھای دريا. حکومت قذافی عنوان شده است

   .شده و سنگر گرفته اند

 به ناتو، تعداد ليبيارماندھی ماموريت نظامی در ، اعالم کرده است که در آستانه واگذاری فامريکاوزارت دفاع 

حمل  ۵ و ۴ -  ٢٠١١ چ مار٢۵ و ٢۴ شنبه و جمعه   کاھش يافته و در روزھای پنجامريکائیھای   عمليات جنگنده 

، مواضع ارتش ئی ھای فرانسوی و بريتانيا جنگنده . عمليات نظامی صورت گرفته است۵٠، تنھا ١٣٩٠ ]فروردين[

  .ا را زير آتش خود دارند در شھرھليبيا

 ليبيا روزه در ٩٠الن ناتو در بروکسل، اعالم کرده که اين پيمان نظامی خود را نخست برای ماموريتی ؤيکی از مس

 را ليبيا ئیوليت اجرای قطعنامه شورای امنيت مبنی بر ممنوعيت پرواز در حريم ھواؤناتو، مس.  کند آماده می

  .برعھده دارد

 ليبيا شورای امنيت برای ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان   پيمان ناتوست، به قطعنامهترکيه نيز که عضو

از سوی ديگر، به . ، شرکت کرده استليبيا ئی دريا اين کشور با اين حال در برنامه محاصره. ی ممتنع داده استأر

قذافی و نيروھای مخالف او، نقش ميانجی کوشند، ميان نمايندگان دولت   ھا، سران اين کشور می  گزارش خبرگزاری

وزير ترکيه، خبر برقراری تماس تلفنی با معمر قذافی را در روزھای  رجب طيب اردوغان، نخست .  کنندأرا ايف

تری برسد به سادگی سياست ھايشان را به ان دولت ترکيه از ھر طرف نفع بيشبنابراين، سر. گذشته، رد نکرده است

  . کشور، عضو ناتو ھستند٢٨ر حال حاضر د. آن سو می چرخانند

 جنگنده پس از قطر دومين کشور عربی است که عمال در ماموريت ١۶ تا ١٢امارات متحده عربی نيز با اعزام 

حمل  ۶ -  ٢٠١١ مارس ٢۶ھواپيماھای جنگنده قطر نيز از روز شنبه .  با نيروھای ائتالفی مشارکت داردليبيا

  .المللی ھمکاری دارند  با نيروھای بين ياليب، در نظارت بر آسمان ١٣٩٠

 پدر ئیدر حقيقت ايجاد منطقه پرواز ممنوع، اسم رمز اشغال کشورھا، پس از فروپاشی شوروی، نخستين حمله ھوا

از آن تاريخ، سياست پرواز ممنوع نيز به . ، در پی داشت»نظم نوين جھانی«بوش به عراق را با ھدف برقراری 

در واقع .  مطرح شده استليبيارای امنيت سازمان ملل افزوده شد و اکنون نيز در رابطه با سياست ھا و وظايف شو

 برای برای بحث و تبادل نظر در جھت ئیشورای امنيت سازمان ملل، به ويژه پس از فروپاشی شوروی، نه شورا

ھای امپرياليستی و در ھا، بلکه به مثابه ابزاری در دست دولت » ملت«برقراری صلح و آرامش در جھان و بين 

 برای سازمان دھی لشکرکشی به اين و يا آن کشور تبديل شده است و قطعنامه ھايش نيز امريکاس ھمه دولت أر

مين منافع و رقابت ھای جھانی دولت ھای أ در راستای تةً ، عمد»منطقه پرواز ممنوع«و » تحريم اقتصادی«چون 

  .پيشرفته صنعتی به تصويب می رسند

در لحظاتی .  آغاز شد و ھنوز ھم ادامه دارد١٣٨٩ اسفند ٢٨   - ٢٠١١ چ مار١٩، از شنبه ليبياظامی عليه عمليات ن

 و ھواپيماھای جنگی دولت ھای غربی به عمليات نظامی در ليبی مشغولند، حکومت امريکائیکه موشک ھای 

ن را ا وحشی گری تمام، صف معترضبا... واسالمی در ايران، بشار اسد در سوريه، خليفه بحرين، ديکتاتور يمن 

زندانيان سياسی را در زير شديدترين شکنجه ھا قرار داده و جوخه . به گلوله می بندند و به خاک و خون می کشند

پادشاه عربستان که خود به شدت نگران آينده حاکميتش است، بخشی از نيروھای . ھای مرگ شان نيز فعالتر است
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بنابراين، دولت ھای غربی و . ن به بحرين اعزام کرده استابرای سرکوب معترض با توپ و تانک ارتش خود را

   خود را با لشکرکشی ھايشان ابراز کرده اند؟ۀی، احساسات انسان دوستانئمنطقه 

 آن معمر قذافی، با موقعيت بن علی در تونس و ۀ و رھبر ديوانليبياھمان طور که در باال بررسی کرديم موقعيت 

تحوالت در ليبی، به داليل مختلف به سرعت شکل تقابل مسلحانه ميان مردم و .  تفاوت زيادی داردمبارک در مصر

ن شرايطی، رھبری در چني. دھی مردمی چندان مورد توجه قرار نگرفتگرفت و سازمانحکومت را به خود 

 ھدف آن ھا نه سازمان  و نظاميان جدا شده از دولت قذافی افتاد کهءدھی آن نيز به دست وزراتحوالت و سازمان

 اين اساس، هب. دھی مردم در راستای خواسته ھای مردمی، بلکه مراجعه به دولت ھای غربی برای حفظ خود بود

ماندھی عمليات نظامی در مقابله زن در بنغازی ھم فکر سااقتل عام می کند؛ دولت موقت مخالفافی مردم را ذدولت ق

 نظامی با قذافی را ندارند به ئی رودرروئیه اند، ھنگامی که امکانات و توانابا دولت قذافی را در دستور خود گذاشت

دولت ھای غربی نيز منتظر . ھا را در پيش برد سياست ھايشان کمک کنندنآدولت ھای غربی مراجعه کرده اند تا 

ند و بالفاصله چنين فرصتی بودند نخست قطعنامه پرواز ممنوع در شورای امنيت سازمان ملل را به تصويب رساند

برقراری «و » دفاع از مردم« را با شعارھای فريبنده ليبيا خود به ئیحمالت موشکی و بمباران ھای ھوا

تان بازنده خواھد اما آن چه که در اين ميان ھم چون مردم عراق و افغانس. در اين کشور، آغاز کردند» دموکراسی

 سه مرحله ليبيا ۀھمه قرائن و شواھد نشان می دھند که واقعچون که .  استليبياخواه و تحت ستم بود مردم آزادي

  :سخت و دشواری را پيش روی خود دارد

 ادامه جنگ داخلی؛ تقسيم کشور بين قبيله ھا، يعنی دولتی در بنغازی و دولتی در طرابلس؛ و سوم آشتی بين دولت 

ترين قربانيان آن، در ھر سه روند، بيش. ربی و منطقهبنغازی و طرابلس با ميانجی گری سازمان ملل و دولت ھای غ

، به خواسته ھا و مطالبات واقعی خود ليبيادر چنين شرايطی، به نظرم شانس اين که مردم .  ھستندليبيامردم عادی 

  .برسند در حال حاضر بسيار تيره و تار شده است

زديک به يک ميليون و ششصد ھزار بشکه ، از توليد نفت اوپک ناسھم ليبي. ، ھفتمين توليد کننده نفت اوپک استاليبي

 در پر کردن اين خأل. داده است قيمت نفت را تا حد باالی صد دالر افزايش ابنابراين، جنگ داخلی ليبي. است

  . بازارھای جھانی انرژی، چندان ساده نيست

ه داری جھانی در ھا، بحران سرمايی آنئ، ايجاب می کند که دولت ھای غربی و حاميان منطقه ليبياويژگی ھای 

 بايد نيروھای ةً له مھمی است که قاعدأاين مس. فريقا و آسيا را با ستراتژی و روش ھای خود حل و فصل کنندا

  . اجتماعی بزنند- ه داشته باشند تا در اين مورد عميقا دست به روشنگری سياسی ژکارگری کمونيستی به آن توجه وي

 خاورميانه را يکی پس از ديگری در ھم می نوردد و ھيچ جريانی ۀقاما طوفان انقالب، ھمه کشورھای حساس منط

ستراتژی عمومی غرب تاکنون، حفظ دولت ھای مستبد به ھر . و دولتی و جنگی ھم نمی تواند مانع پيشروی آن شود

ا ستراتژی، بسته به موقعيت کشورھا و دوری و نزديکی شان ب قيمتی، حتی کودتاگران بوده است ھر چند که اين 

اما اساس ستراتژی آن ھا، جلوگيری از انقالب، به خصوص . حاکمان وقت، دارای اتخاذ تاکتيک ھای متفاوتی است

انقالبی که کارگران، نيروھای چپ و مردم آزاده، پيشتاز آن باشند به ھر ترتيبی بايد مھار کنند و اجازه ندھند منافع 

  . سرمايه داری در معرض خطر قرار گيرد

ن که مردم ھر کشوری در پيش برد امر مبارزاتی خود دارای ويژگی ھای مخصوص به خود را دارند با وجود اي

 که مردم شان به پا خاسته اند مشترک است اعتراض به ئیله ای که ھم اکنون در ھمه کشورھاأاما، مھم ترين مس
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ادی و فقر و بی کاری فزاينده سرکوب ھای خونين و وحشيانه دولت ھای مستبد و مادام العمر، اعتراض به عدم آز

  .است

، برای جلوگيری از پيشروی انقالبات در منطقه، با اھداف و سياست ھای مختلفی ليبياسرانجام حضور غرب در 

چون حمله نظامی، راه انداختن جنگ داخلی، مھار آن ھا، جلوگيری از راديکاليزه شدن و در بھترين حالت به وجود 

اما خود دولت ھای .  بدون اين که لطمه ای به عمق مناسبات سرمايه داری وارد شودراتی از باالستييآوردن تغ

غربی نيز دچار بحران ھای ساختاری سرمايه داری و با اعتراضات و اعتصابات فزاينده کارگری و مردمی روبرو 

 و مردمی قرار بنابراين، در مقابل اين نگرش سرمايه داری، نگرش سوسياليستی جنبش ھای قوی کارگری. ھستند

 به قدرت مردمی و سازمان دھی مبارزه طبقاتی قادر است ھمه معادالت و سياست ھای دولت ھای ءدارد که با اتکا

 شان را مستقيما به دست خويش رقم ۀی آن را در خاورميانه بر ھم بزند و سرنوشت جامعئغربی و حاميان منطقه 

  .بزنند
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