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 احمد پرتوی

٢٠١١ اپريل ٠٣  

  را محکوم کردليبياچرا بايد حمله نظامی به 
   

ھای ھمسايه دست به  برزمينه نارضايتی از حکومت وبا تکيه بر نيروی خودشان و کسب تجربه از کشورليبيامردم 

ی دست به اين ئ سال تحت حکومت ديکتاتوری و قبيله ٤٠ پس از ليبيا مردم سرکوب شده .اعتراضات زدند

 ھيچ چيز با ارزش تر از اين نيست که مردم خود سرنوشت خود را به دست بگيرند، و حکومت  .اعتراضات زدند

ھر حرکت اجتماعی که توسط . رکناری از قدرت کنندرا مجبور به عقب نشينی در برابر خواسته ھای خود ويا ب

 از ھر تغييری است که ترتر و پايدارمترين خواسته ھا ، بسيار با ارزش برای ک خود مردم يک کشور انجام شود ولو

                                                                                          .شود با دخالت نيروھای خارجی انجام

  . شود  خوشبين است پرداخته میليبيانيروھای نظامی سرمايه به ۀ در اين گفتار به تحليل ديدگاھی که به حمل

بيند که سريعا سياسی شده و حاکميت سياسی را مورد تعرض  اين ديدگاه ، جنبش اعتراضی را وقتی کامال موفق می

و . د مطالبات اجتماعی مطرح شده در جنبشھای اعتراضی ندارداين نوع نگاه توجھی به کيفيت و رش. قرار دھد

موفقيت جنبش را در سوق دادن آن از باالی سر مردم شرکت کننده در اعتراضات ، مستقيما به سمت سرنگونی 

 .بيند قدرت سياسی بدون ايجاد چشم انداز ھای اجتماعی آن می

د که آن را راه نکن  را به اين دليل مثبت ارزيابی میاليبيچنين ديدگاھی حمله نظامی نيروھای خارجی به کشور 

صاحبان اين ديدگاه از ياد برده اند که خود  .  ساله حکومت قذافی می بيند٤٠ از کشتار و سرکوب  ليبيانجات مردم 

درت ی بودند که اعتراض عليه قذافی را آغاز کردند، نه باندھای سرمايه دار و طوايف قليبيائکارگران و زحمتکشان 

خيابانی در تظاھرات شرکت   و در تجمعات   بودند که تاريخ مصرف قذافی را تمام شده اعالمليبيا اين مردم  .طلب

مصطفی عبدالجليل که اکنون ( کردند و در مقابل سرکوب حکومت قذافی عقب نشينی نکردند، نه وزير دادگستری 

سای قبايل رقيب که ھيچکدام ؤح يونس وزير داخله ويا رو نه ژنرال عبدالفتا) ليبيادبير کل شورای انتقال قدرت 

  . نيستليبياقصدشان قدرت گيری مردم 

 اميد بسته اند اين است که حمالت نظامی از قتل عام ليبيامالک ارزيابی صاحبان اين نظر که به حمله نظامی به 

کمه به ھر قيمتی و به ھر شکلی  جلو گيری ميکند، و شرط پيروزی مردم را فقط در سرنگونی قدرت حاليبيامردم 

 در آن و رھبران سياسی آن و  می بيند بدون اينکه به سطح خواسته ھای جنبش اعتراضی و نيروھای شرکت کننده
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ديدگاھی که ظرف مبارزه برای . اعتراض مردم توجھی داشته باشندۀ برنامه ھای باند ھا و جريانات کنترل کنند

رفا در اعتراضات اجتماعی و ر ايجاد نھادھای دخالتگری مستقيم مردم ، بلکه صرسيدن به جامعه ای بھتر را نه د

رسند از محکوميت حمله نيروھای نظامی  می ليبياله به ھمين علت وقتی به مسأ. می بينددولت  ی در قدرت جابجائ

افی عمال از آن جلوگيری از کشتار انسانھا و قتل عام مردم توسط قذۀ  بھان سرمايه داری خودداری کرده و به

ی مردم معمولی جامعه برای  سياسی که کمترين باوری به توانائ ھمان جريانات .پشتيبانی کرده و دلشاد می شوند

اين نظر شبيه ديدگاھی است که زمانی راه رشد . و روشھای دستيابی به خواستھای خود را ندارند حلھای يافتن راه 

ی ، برای رھائکران فداکار ويا قھرمانان دست يافته به قدرت سياسیغير سرمايه داری را به عنوان ھدف روشنف

  .کرد جوامع کشورھای پيرامون توصيه می

بايد از اين تحليلگران پرسيد آيا تا کنون يک بار، حتی يک بار و فقط يک بار در طول تاريخ سرمايه داری موردی 

نفع جنبشھای مردمی ه بلکه حتی ذره ای عمل که بمشاھده شده که قدرتھای سرمايه داری نه آزادی و رفاه و صلح 

اگر چنين باشد، پس بايد کل تاريخ را باز نگری کرد و به نتايج ديگری .  انجام داده اند،در کشورھای پيرامون باشد

ی را سراغ دارند که در کشورھای يک مورد حتی اگر استثناء باشد جائپرسيد تا کنون  و بايد از ايشان . رسيد

 کشور ھمسايه ايران  به سه  . حضور نيروھای نظامی سرمايه و جنگ باعث کاھش تلفات انسانی شده باشدپيرامون

نگاه کنيد که تلفات انسانی بعد از حمله نيروھای نظامی سرمايه جھانی بيش از چند برابر مجموع تلفات انسانی در 

در . به سودان و کنگو نگاه کنيد.  نگاه کنيد به افغانستان و عراق . سال حکومتھای آنھا بوده است٣٠ يا ٢٠طی 

ھيچيک از کشورھا حضور نظامی سرمايه داری صلح و آرامش و يا کاھش کشتار و قتل عام مردم را ھمراه 

  .به روندا نگاه کنيد. نياورده است

 برقرار و چگونه و با چه منطق و قانونمندی تاريخی ميتوان باور کرد که نيروھای نظامی سرمايه صلح و آرامش 

در واقع جھش ناگھانی جنبشھای اعتراضی بدون ارائه مطالبات معين به .  شده اند يا باعث کاھش تلفات انسانی

   . سرنگونی حکومتھا، بدون اينکه دخالت آحاد جامعه را در امور دولت فراھم کند بيراھه ای بيش نيستۀمرحل

زنند که تا  اجتماعی به ھر ترفندی و تزويری دست میقدرتھای سرمايه داری برای کنترل و انحراف جنبش ھای 

  .حد ممکن مانع پيشرفت جنبش اعتراضی و تبديل آن به يک جنبش تعرضی به نظام سرمايه داری شود

ولی دخالت .  ھم مقابله با آن را آغاز کردندليبياو مردم   شده و منفور استء افشاليبياحکومت قذافی برای مردم  

نظامی نيروھای خارجی فقط باعث شکاف در اين آغاز اعتراض فراگير شده و با خاک پاشيدن در چشم مردم، مانع 

  . شده استليبيادست گيری ابتکار عمل توسط خود مردم ه ب

ن دسته بندی قبايل و ايجاد زد و خورد و کند تجزيه آن کشور بي  را تھديد میليبياعالوه بر آ ن خطری که کشور 

  .سيسات خواھد بودأجنگی طوالنی بين رقبای مدعی حاکميت است، که نتيجه اش فقط کشته شدن و نابودی ت

 را ليبيا ميتوانند مردم  سرمايه داری با موشک کروز و تام ھاک و بمب ھستند کهۀ ی فقط اين فرشتگان پرندتو گوئ

 سای قبايل مرتجع و رضايت قدرتھای سرمايهؤه داری قذافی که برامد توافق خود راز شر سرکوب دولت سرماي

اين ھيچ چيز به جز باور نداشتن به توانايی اجتماعی مردم . ليبيای اجتماعی مردم داری بود نجات دھند، و نه توانائ

    .نيست

 دو تيغ جناحھا و باندھای سرمايه  در بينليبياسکوت در مقابل اين جنگ که منجر به کشته شدن و له شدن مردم 

از يک سو قذافی بھانه يافته و با بمب و موشک دست . داری ميشود، ھيچ معنی ديگری جز حمايت از جنگ ندارد
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 به جان ليبيای و نظامی أسيسات زير بنائ با فرو ريختن بمب بر تناتوزند و از سوی ديگر نيروی  به عمل متقابل می

  . افتاده اندليبيامردم 

 ليبيا بايد سرنگون گردد بدون محکوميت حمله نظامی به ليبيا فقط به دست مردم ليبيااينکه شعار داده شود حکومت 

   يد حمله ارتش بخشی از سرمايه به بخش ديگر سرمايه بدون توجه بهأئپاسخی غلط به اوضاع کنونی و در واقع ت

 مردم تحميل ر بخالفانه از دو سو يعنی حکومت قذافی و می کائسيسات زيربنأتلفات انسانی واز بين رفتن منابع و ت

  . ميشود

مگر نه اينکه وقتی جنبش اعتراضی اوج ميگيرد در مرحله ای از آن خود نيروی نظامی حاکميت فرو می پاشد و 

 ته می اين قانونمندی تاريخی کال ناديده گرفليبيابخش وسيع آنھا به مردم می پيوندند، پس چگونه است که در مورد 

 ھستند، پس چگونه ليبيامگر نه اينکه افسران جزء و سربازان ھمان فرزندان کارگران و زحمتکشان جامعه . شود

توان  توان انتظار داشت که در برابر اوج اعتراضات جامعه به نظاميگری سرکوب ادامه دھند و چگونه می می

ارزات خود و ساير جوامع ، روشھای نوينی برای انکار کرد که مردم در حرکتھای اعتراضی با کسب تجربه از مب

نيروی بالنده کارگران  توان به انقالب اجتماعی فکر کرد در حاليکه به  چگونه می. موفقيت خود پيدا و ابداع نکنند

طبيعی درکی وارونه از انقالب ۀ خارجی نتيج" قدرتمند"خوشبين بودن و اميد بستن به دخالت نيروھای . باور نداشت

دھد ولی در عمل دولت را نه برخاسته از پذيرش افراد جامعه  ديدگاھی که شعار انقالب سر می. اعی است اجتم

 شود و توسط يک نيروی خارجی ھم می بلکه يک نيروی مادی جدا از جامعه و خارج از آن که به جامعه تحميل می

راد جامعه و گردن نھادن به رابطه ای  در واقع قدرت دولت را نه در پذيرش اف .جا شود، می بينده تواند جاب

بيند و به ھمين دليل وجود سرکوب و ديکتاتوری را از وجود  اجتماعی، بلکه خارج از نظام اجتماعی يک جامعه می

  میليبيا به ھمين دليل وقتی به  .بيند ونه قدرت طبقه سرمايه دار و ضعف طبقه کارگر دولت ساخته ذھن خويش می

اب استثمارگر ، جنگ طلب، دخالتگر و منفعت طلب و غيره از کشورھای امپرياليستی ياد رسند ھر چند با الق

ويا پيش خود استدالل . شود کامال راضی ھستند د، ولی از اينکه اين حمله نظامی باعث حذف دولت قذافی مینميکن

ھاست و ما به عنوان يک گيرد اين به نفع توده  می آورند که وقتی بين دو قدرت جنايتکار ومتجاوز جنگ در می

ھر حال اين جنگ ھر دو طرف ه جريان سياسی چرا بايد در مورد بد و يا خوب بودن چنين جنگی نظر بدھيم ب

صاحبان اين نظر جايگاه . توانند خواسته ھای خود را بھتر به آنھا تحميل کنند کند و مردم می درگير را ضعيف می

 ليبيا نمی بينند که در اين جنگ اين مردم  .بينند  و کشتار مردم را نمی و تحميل فقر وسرکوب و خرابیليبيامردم 

 مگر سرباز و افسری که در جنگ کشته می شود جزو  .ھستند که گوشت دم توپ ھر دو جناح متخاصم شده اند

تن و شوند مھره ھای بی خاصيتی ھستند که نقششان فقط کش  آيا افراد نظامی که در جنگ کشته می .مردم نيستند 

 را به عنوان نظامی و ليبياآيا بايد به دنبال تبليغات قدرتھای سرمايه داری رفته و مردم . کشته شدن در جنگ است

 مخالف قذافی دسته ديگری از ۀ تازه مگر در جبھ غير نظامی تقسيم و نظاميان را مستحق بمب و موشک دانست؟

ارند و چگونه است که از آنھا به عنوان افراد غير نظامی در نظاميان تحت فرماندھی ژنرال عبدالفتاح يونس قرار ند

    .نداشتن مرزبندی با برنامه ھای ضد انسانی نظام سرمايه داری استۀ رسانه ھا ياد ميشود؟ اين تناقضات نشاندھند

س  ايجاد تشکلی جدا از ھر دو نيروی ارتجاعی سرکوبگر است، پليبياشود راه درست برای مردم  اگر مطرح می 

  .  را نبايد محکوم کرد-  بخشی از نيروھای سرمايه جھانی-چگونه است که تجاوز يکی از دو نيرو

ئی ھستند که با تالش خود بدون ھيچ حمايت نظامی خارجی خواھند توانست عليه ھر دو نيروی ليبيافقط کارگران 

      .ت سرمايه داری رھا سازند را از بربريليبياشورای انتقال قدرت و حکومت قذافی مبارزه کنند و جامعه 


