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  بابک آزاد: فرستنده

  اشرف دھقانی

  ٢٠١١ اپريل ٢٧

  

  !يابيانقالب و ضد انقالب در ل
دخالت انسان "ور با توجيه  و به عبارت ديگر تجاوز نيروھای نظامی امپرياليستی به آن کشليبياحمله ناتو به 

، ضرورت تحليل اوضاع و طبيعتاً پاسخگوئی به چرائی اين حمله را درمقابل نيروھای سياسی قرار داده "دوستانه

 نظامی، نه ادعاھا و تبليغات محافل ۀشکی نيست که برای درک حقيقت و شناخت از اھداف واقعی اين حمل. است

 ارتجاعی شان، بلکه خود واقعيت ھای عينی بايد مورد بررسی قرار گيرد؛ و مختلف آنھم با ماھيت ھای شناخته شده

مسلماً دراين ميان تحليلی می تواند قابل تأمل و تعمق باشد که قادر شود با روشی ديالکتيکی، حقايق را از دل 

  .واقعيتھای موجود بيرون کشيده و آنھا را در معرض شناخت ديگران قرار دھد

 به طور عمده ليبياه تحليل ھای موجود از علت حمله نظامی دولت ھای سرمايه داری غرب به امروز در برخورد ب

ادعای اول که اشاعه دھندگانش، . و برجسته با دو ادعا روبرو ھستيم که ھيچکدام از پايه عينی برخوردار نمی باشند

و مطامع امپرياليستی، حمله نظامی به خود نيروھای امپرياليستی و مبلغين بی نقابشان ھستند جھت الپوشانی منافع 

روشن .  توجيه کرده و توضيح می دھندليبيامردم از دست وحشی گری ھای ديکتاتور " نجات" را با ادعای ليبيا

است که اين برخورد عوام فريبانه در شرايطی که مردم ھشيار و آگاه جھان پيش از اين در رابطه با حمله به 

مشابھی را شنيده ولی در جريان عمل و در تجربه خود به دروغين و رياکارانه بودن افغانستان و عراق توجيھات 

  .آنھا پی برده اند، قادر به فريب آنھا نيست

رسوائی چھره خونين سرمايه داران بين المللی امروز به حدی است که حتی مبلغين با نقاب يا به طور کلی نيروھای 

 و گمراه کردن اذھان برای درک حقيقت امر، کار و وظيفه آنھاست نيز راستی که توجيه سياست ھای امپرياليستی

 ليبيابودن توجيه دولت ھای امپرياليستی در برپائی جنگ در " سالوسانه"و " رياکارانه"نمی توانند جز با اذعان به 

 برای به خصوص که در شرايط اوج گيری مبارزات انقالبی در منطقه ای بسيار حساس و حياتی. سخن بگويند

امپرياليست ھا و در شرايطی که ھمه حکومت ھای مزدور در اين منطقه با وحشی گری تمام و با سرکوبگری ھای 

بی رحمانه به مقابله با توده ھای مبارز تحت ستم می پردازند، آنھا قادر نيستند به افکار عمومی جھان توضيح دھند 

ن ان دوست ھا و مدافعاست چرا آن به اصطالح انسا" ستیانسان دو"و " حقوق بشر"که اگر بحث بر سر دفاع از 

 حقوق بشر روی جنايات بسيار وحشيانه ای که ھم امروز در سوريه اعمال می شود و مردم توسط نيروھای مسلح

انده می شوند، چشم بسته اند؟ چرا انسان دوستی آنھا در بحرين، در يمن و ترژيم حاکم ھر روز در خون خود غل
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ليونی خود مورد به طور علنی و آشکار در تجمعات م ٨٨ کند؟ چرا ھنگامی که مردم ايران در سال غيره گل نمی

 مزدوران رژيم جمھوری اسالمی قرار گرفته و مزدوران مسلح رژيم حتی در خيابانھا به ۀحمالت شديداً جنايتکاران

 اوباما و ۀ به اصطالح بشردوستانطور وحشيانه به شکنجه زنان و مردان می پرداختند، تلنگری ھم به احساسات

؟ و امروز آنھا در مقابل اعدام ھای گسترده و جنايت کارانه جمھوری اسالمی چه احساسات به !! وارد نيامدءشرکا

  اصطالح انسان دوستانه از خود نشان می دھند؟

دادن به او در مقابل " انینافرم"خواندن قذافی و يا نسبت " ملی"و " مستقل"، ليبياادعای دوم در رابطه با جنگ در 

متأسفانه بسياری از نيروھا، حتی آنھائی که متعلق به نيروھای درون خلق ھستند، . اربابان امپرياليست اش می باشد

آنچه .  می پردازندليبيابا استوار کردن تحليل خود روی اين ادعای غير واقعی و بی اساس، به توضيح داليل حمله به 

 اساساً قبول تبليغاتی است که از بدو روی کار آمدن قذافی برای سرپوش گذاشتن به اعمال باعث چنين گمراھی شده

او در خدمت به سرمايه داران بين المللی، از طرف محافل مختلف در مورد وی به راه انداخته شد که از نوع ھمان 

وی رت و صالحديد امپرياليست ھا برتبليغاتی بود که بعداً در مورد خمينی ساز کردند و موجودی که اساساً با خواس

  .کار آورده شد را ضد امپريالسيت جا زدند

 ليبيا و دولت ھای غربی ديگر در امريکابا قبول ادعاھا و تبليغات فوق الذکر، در شرايطی که جنگ تجاوزکارانه 

کار برده شده توسط  هدر متن مبارزات انقالبی توده ھا در دنيای عرب صورت گرفته است، با مقايسه تاکتيک ھای ب

 ندارد و ليبيا منافع اقتصادی بزرگ و نفوذ الزم را در ارتش امريکاآنھا در اين مبارزات، مطرح می شود که گويا 

گويا به اين خاطر در رابطه با خيزش توده ھای اين کشور نتوانست به ھمان برخورد و سياستی متوسل شود که در 

ی ھم ھمانند مبارک خواستار برکناری از قدرت شده و اداره مملکت را به مصر در پيش گرفت و نتوانست از قذاف

در حالی که اگر تبليغات و ادعاھای بی اساس در مورد . ھيچکدام از اين ادعا ھا پايه واقعی ندارند. ارتش بسپارد

ی به سرمايه داران قذافی به کنار زده شده و به خود واقعيت رجوع شود و قبل از ھر چيز اعمال قذافی در سود رسان

به " بی دريغ"بين المللی مورد توجه قرار بگيرد، آنوقت معلوم خواھد شد که اين ديکتاتور نيز در خدمت گزاری 

منافع آنان، کمتر از ديگران نبوده و در نوکری و سرسپردگی به قدرت ھای بزرگ حتی در مواردی جلوتر ھم بوده 

  .است

" نئو ليبرالی" ی گذرد که قذافی با گردن نھادن به يک سری سياست ھای  ھنوز چھار سال بيشتر از زمانی نم

، به عقد قرار ليبيا ۀسرمايه داران بين المللی، به قيمت فقر و گرسنگی و خانه خرابی باز ھم شديدتر مردم رنجديد

يگر نوکری ، بريتانيا و فرانسه به او تحميل شد پرداخت و يک بار دامريکادادھای اسارت باری که از طرف 

اين را نيز ھمگان می دانند که پيش از آن که شعله ھای انقالب .  خود را به قدرت ھای غرب ثابت نمودۀوفاداران

 را فرا گيرد، قذافی مورد دفاع و عالقه غرب قرار داشت و به قولی ليبياتوده ھای انقالبی عرب، منطقه و کشور 

 وی را در آغوش امريکا وزير امور خارجه و ديگر مقامات پھن می کرد و" فرش قرمز"سارکوزی زير پای او 

  .می گرفتند

 مانع از آن شده که آنھا عين ليبيا در ء و شرکاامريکااز طرف ديگر در رد اين توھم که گويا عدم نفوذ کامل 

ادند برخوردی که در مصر در مقابله با توده ھای انقالبی اين کشور و خاموش کردن آتش مبارزات آنان صورت د

کار نبرند، بايد گفت که اساساً انتظار اين که امپرياليست ھا در ھمه جا از يک تاکتيک واحد برای به ه  بليبيادر 

اتفاقاً انقالب در تونس و مصر و مشاھده رشد سريع و . جاسته شکست کشاندن انقالب توده ھا استفاده کنند، نا ب

ئی را به اتخاذ تاکتيک امريکار منطقه، بيش از پيش سياستمداران موج وار حرکت انقالبی توده ھای مبارز در سراس

 اين اساس، به هب. ھای متنوع برای مقابله با توده ھای انقالبی و پيشبرد ستراتژی دراز مدت خود سوق داده است

  .گرفت به گونه ای متفاوت مورد برخورد آنھا قرار ليبياھيچوجه جای تعجب نيست که خيزش انقالبی توده ھا در 
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 از طرف قدرت ھای بزرگ با طرح به اصطالح ليبياھمه واقعيات فوق بيانگر آن ھستند که دليل برپائی جنگ در 

نافرمانی قذافی از اين قدرت ھا و يا قائل شدن نوعی استقالل برای وی در مقابل سرمايه داران بين المللی قابل 

 و چه در کل ليبيات ھا و الزامات شرايط جديد، چه در خود توضيح نيست؛ بلکه برای اين منظور بايد منافع آن قدر

اما پيش از . منطقه مورد توجه و بررسی قرار گيرد، امری که مورد برخورد اين مقاله در سطور پائين خواھد بود

  . طی شد، تصويری ارائه گرددليبيا ناتو به ۀآن الزم است از روندی که قبل از حمل

  

  يبيا تاکتيک سرکوب انقالب در ل

 کامالً سر بر نکشيده و مردم مبارز ھنوز فرصت تداوم ليبياھمانطور که می دانيم ھنوز شعله ھای انقالب در 

 در دةً عليه قذافی و رژيم ديکتاتورش عم" توده ھا"تظاھرات خيابانی را ھم نيافته بودند که ظاھراً مبارزه مسلحانه 

بنا به گزارشات منتشره، نزديک به (  بيشتر در آنجا قرار دارد ليبيا جائی که منابع غنی نفت -شھرھای شرق کشور

ظاھر امر اين طور . آغاز شد)  واقع شده استليبيا در خليج سيدرا در شرق ليبيا درصد از ذخيره نفتی عظيم ٨٠

يان ی عليه رژيم ضد خلقی قذافی، ارتش اين کشور که در طی سالئنشان می داد که گويا با اولين حرکت ھای توده 

 ليبيا حاکم بر مردم رنجديده ۀطوالنی مدافع و حافظ آن رژيم و ستون اصلی در حفظ مناسبات ظالمانه و سرکوبگران

بوده است، يک باره فرو ريخت و شيرازه اش چنان از ھم گسست که واحد ھائی از آن جدا شده و به مردم مبارز 

  !!پيوستند، آنھم با حفظ تشکل و ساختمان درونی خود

قسمت غرب، توده ھای مبارز توسط قذافی سرکوب شدند و او ھمچنان با تکيه دادن بر مسند قدرت، ادعای در 

اما در قسمت شرق، مبارزه مسلحانه ظاھراً توده . او ھستند را تکرار نمود" عاشق "ليبياھميشگی خود که گويا مردم 

 با تکيه بر اين نيروھای مسلح ظاھراً خلقی اعالم ھا عليه رژيم قذافی خيلی زود به آزاد کردن چند شھر انجاميد، و

به اين ترتيب با شکل گيری اولين حرکت ھای مبارزاتی . تشکيل شده است) ١"(ابييشورای ملی انتقالی ل"د که ش

 يک جنگ داخلی که در يک طرف آن نيروھای ليبيا، ناگھان اوضاع مملکت در ھم ريخت و در ليبيامردم تحت ستم 

يا به اختصار " ابييشورای ملی انتقالی ل" ان قذافی و در طرف ديگر نيروھای مسلح تحت فرمان مسلح تحت فرم

  .قرار دارد، پا گرفت" شورای ملی"

مسلماً از ھم پاشيده شدن شيرازه امور يک ارتش ضد خلقی که سالھای طوالنی با انسجام و استحکام درونی به انجام 

ی، در ئمدت کوتاھی پس از اولين تجمعات اعتراضی و تظاھرات توده وظايف ضد انقالبی خود مشغول بود در 

شرايطی که مردم ھنوز حتی فرصتی برای استحکام نيروھای مبارزاتی خود را نيافته بودند، اصوالً بايد ھر انسان 

ی بود چرا ، ارتش پوسيده اليبياچه اساسی چنين شد؟ اگر ارتش ه أمل و تعمق وادارد تا ببيند که بمتفکری را به ت

؟ آيا دست ھائی در کار بود که با توجه !پيش از اين کسی شاھد نمودھائی از چنان از ھم پاشيدگی در آن ارتش نبود

پا ه  نيز بليبيابه وقوع انقالب و رشد جنبش ھای انقالبی در دنيای عرب و پيش بينی اين امر که توده ھای دربند 

تر، آيا واحدھای متشکلی از آن ارتش به دستور قدرتی  به زبانی روشنوجود آورد؟ه خواھند خاست، وضع فعلی را ب

؟ ھمان ژنرال "!ھويزر"ئی، کسی چون امريکادستور يک مھره صاحب قدرت ه باالتر از قذافی از آن جدا شدند؟ ب

ی شناسند و ئی که امروز ديگر مردم آگاه ايران با توجه به اعترافات خود وی و اسناد ديگر، او را به خوبی مامريکا

 در شرايط اوج گيری انقالب توده ھا بدون اطالع شاه وارد فرودگاه تھران شد ١٣٥٧خوب می دانند که وی در سال 

يدند که ارتشی بعد ھم ھمگان د.  را به آنھا ابالغ نمودامريکاگو پرداخته و دستور جديد  و و با سران ارتش به گفت

 مبنی بر انتقال قدرت از شاه به خمينی، از امريکايد با اطالع از موضع می نام" ارتش شاھنشاھی"که سالھا خود را 

! روی برگردانده و آمادگی آن را پيدا نمود که يک باره خود را ارتش اسالم و در خدمت خمينی بخواند" شاھنشاه"

به به دست اين تجربه ای است که مردم آگاه و ھشيار ايران نمی توانند آن را در برخورد به رويدادھای مشا
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ال کليدی و اساسی ھم بايد در اينجا مطرح شود و آن ؤاما ضمن اتکاء به چنين تجربه ای، يک س. فراموشی بسپارند

آيا به صرف اين که اين شورا عليه قذافی، !  از چه ماھيتی برخوردار استليبيانوظھور در " شورای ملی"اين که 

سلحانه ای را رھبری می کند، می توان آن را يک نيروی مردمی ، مبارزه مليبيادشمن قسم خورده مردم تحت ستم 

به حساب آورد؟ آيا مشخصات و مختصات يک نيروی مردمی که اساساً برای تحقق خواستھای اقتصادی و سياسی 

  .االت ھستندؤتوده ھا می جنگد در اين شورا وجود دارد؟ ھمه واقعيت ھا بيانگر پاسخ منفی به اين س

، مردم اين کشور از ليبياکه به دليل شرايط اختناق شديد وسلطه طوالنی ديکتاتوری قھر آميز در واقعيت اين است 

ی عليه رژيم قذافی فاقد تشکل يا تشکالت انقالبی ئامکان ايجاد تشکل ھای مردمی محروم و در شرايط قيام توده 

ن خواست ھا و نظرات توده ھای تحت ستم بودند، و ھيچ نيروی واقعاً مردمی و انقالبی در آنجا وجود نداشت که مبي

 به توده ھا چه مفھومی ليبيابنابراين، در چنين شرايطی، پيوستن واحد ھای متشکلی از ارتش ضد خلقی .  باشدليبيا

جز اين می تواند داشته باشد که اين واحد ھا بدون آن که تحت رھبری تشکل يا تشکل ھای مردمی قرار بگيرند و 

عکس نيروی توده ھای پراکنده و بی سازمان را در ه خدمت اھداف انقالبی آنھا قرار بدھند، بنيروی خود را در 

خدمت گرفته و سعی کرده اند با قرار دادن خود در رأس آنھا، توده ھای شورشی جان به لب رسيده از مظالم و 

  ! دوحشيگری ھای رژيم قذافی را به نام اپوزيسيون آن رژيم ، تحت رھبری خود در آورن

 شواھد و فاکت ھای عينی وجود داشت که نشان می داد دست ھای پرقدرتی در ليبيااز ھمان آغاز جنگ داخلی در 

 را از مسير انقالبی خود منحرف و آن را به جھت دلخواه خويش ليبياکار است که می کوشد انقالب توده ھای مردم 

اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ھای غربی، از  ه، بليبيابالفاصله پس از آغاز جنگ داخلی در . سوق دھد

اين عوامل (مستقر در اين کشور ) کايمراسازمان جاسوسی (جمله در نيويورک تايمز، معلوم شد که مأموران سيا 

با به اصطالح شورشيان در ارتباط ) خيلی پيش از وقايع اخير، رسماً با توافق قذافی در آن کشور حضور داشتند

 بی درنگ مأموران ديگری را نيز امريکامعلوم شد که . ماً در اداره و پيشبرد امور جنگ دخالت دارندبوده و مستقي

ه خصوص در اکثر رسانه ھای غربی ب.  اعزام داشته استليبيابه " شورشيان"برای سازماندھی و تقويت نيروی 

لھا در نزديکی مقر مرکزی سيا زندگی  اسم برده شد که سا"خليفه ھفتار"از شخصی به نام ) از جمله در سی ان ان(

کی ي فرستاده شد و اکنون ليبيا به امريکااو بالفاصله پس از شروع ناآرامی ھا، از . می کرد و با سيا در ارتباط بود

جای ھيچ ترديدی نيست که مأموران سيا در صورتی که  . می باشدليبيااز فرماندھان مھم به اصطالح شورشيان در 

تازه تشکيل شده، از ماھيت مردمی برخوردار بودند، ھرگز چنان رابطه ای را با آنان " ورای ملیش"و " شورشيان"

 و ديگر امريکای در کردستان خودمان و چگونگی برخورد ئتجربه مبارزه مسلحانه توده ( برقرار نمی کردند

 می داد و امريکاياليستی عليه نيروھای امپرياليستی آنھم در شرايطی که خمينی، شعارھای تند به اصطالح ضد امپر

به رسميت شناخته ). ياد آورده غرب ھم در تبليغات، از ضديت جمھوری اسالمی باخود سخن می گفت را می توان ب

 نيستند که با ليبيااز طرف فرانسه نيز خود بيانگر آن است که اين توده ھای انقالبی و شورشی " شورای ملی"شدن 

به آنان تقويت شده و کنترل بخشی از کشور را به دست خود گرفته اند بلکه اين بخشی پيوستن واحد ھائی از ارتش 

ارتگر امپرياليستی با طيب خاطر آنھا را مورد حمايت و غ است که قدرت ھای ليبيااز ارتش سرکوبگر و ضد خلقی 

ردمی برخوردار و شورای مذکور اگر از کمترين ماھيت م" شورشيان"واضح است که . مھر خود قرار می دھند

 داشتند نه تنھا ھرگز اين چنين مورد توجه امپرياليست ھا قرار ليبيابودند و کمترين تعلقی به مردم مبارز و تحت ستم 

 و سازمان سيا ھمان برخوردی را با آنھا می کردند که در اقصی نقاط جھان انجام می امريکانمی گرفتند، بلکه 

  .دھند

ی در ئفوق کامالً می توان بين چگونگی تالش برای فرو نشاندن آتش مبارزه توده با کمی تأمل روی واقعيت ھای 

 صورت گرفت شباھتی را مشاھده ليبيا با ھمراھی ديگر سرمايه داران بين المللی، و آنچه در امريکامصر توسط 
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مايت مبارک در مصر برای خاموش کردن شعله ھای انقالب مردم، از ارتش ارتجاعی خواسته شد که از ح. نمود

 در روند و طی مکانيسم ھائی که – اين وظيفه ليبيادر . دست گيرده دست برداشته و اداره امور مملکت را خود ب

اگر ارتش تحت فرمان قذافی از طريق .  به دو بخش از ھم جدا شده ارتش محول شده است- فعالً مورد بحث ما نيست

شورشيان " به نام  پردازد، بخش ديگری از ھمان ارتش که اکنونسرکوب آشکار به مقابله با توده ھای انقالبی می

وارد عمل شده است، تحت نام مبارزه با قذافی به کنترل مبارزات مردم و خاموش کردن آن " شورای ملی"و " ليبيا

دن  فرو نشاندن مبارزات مردم و به ھرز برليبيابنابراين، يک جنبه از نقش جنگ داخلی در . مبارزات مشغول است

 نيز جمھوری ٥٧ھمانطور که در ايران بعد از انقالب ضد سلطنتی و ضد امپرياليستی سال (نيروی انقالبی آنھاست 

ران و عراق جھت ھرز بردن نيروی مردم و پاک کردن صورت مسأله انقالب مردم ايران سود ياسالمی ازجنگ ا

رچند اين تاکتيک در مصر پس از ھفته ھا ھ(زدن قذافی ھمچون مبارک از قدرت ديگر، کنار نۀ از جنب). جست

و تبليغات عليه قذافی به عنوان يک شيطان و سرکوبگری وحشی، زمينه ) ی صورت گرفتئمبارزات گسترده توده 

به اين نکته ھم بايد اشاره کرد که با توجه به نقش .  فراھم نمودليبيارا برای حمله نظامی نيروھای امپرياليستی به 

 با ماھيت امپرياليستی اش قبل از ليبيا، در واقعيت امر، جنگ در ليبيار برپائی جنگ داخلی در  دامريکامستقيم 

  .حمله ناتو در اين کشور آغاز شده بود

 و ديگر نيروھای امپرياليست امريکا، به دست آويزی برای ليبياامروز که جنايات رژيم قذافی در حق مردم مبارز 

 دخالت تجاوزگرانه در امور داخلی آن کشور تبديل شده است، توجه به اين امر برای به راه انداختن بساط جنگ و

وجه اعتبار مستقل بودن و يا   شان به ھيچۀمھم ضروری است که جنگ امپرياليست ھا با ديکتاتورھای دست نشاند

ست ھا يا ھمان واقعيت اين است که امپريالي. داشتن قدرت مانور و نافرمانی برای آن حکومت ھا فراھم نمی کند

سرمايه داران بين المللی که از طريق استثمار شديد نيروی کار ارزان و با غارت ثروت ھای طبيعی در کشورھای 

تحت سلطه به مافوق سود دست می يابند، درست برای حفظ سلطه خود بر اين کشورھا و تضمين سودھای کالنشان، 

 ھای وفادار خود می پردازند؛ امری که پيش از اين در بسته به الزامات شرايط خاص، به جنگ حتی با مھره

اساساً بايد دانست که .  اتفاق افتاده مورد تازه ای نمی باشدليبياافغانستان و عراق شاھد آن بوديم و آنچه در 

وقت سرنوشت خود  امپريالست ھا برای حفظ منافع خود در کشورھای تحت سلطه و مقابله با توده ھای انقالبی ھيچ

اين تجربه ای است که در جريان .  شان در اين کشورھا گره نمی زنندۀرا با سرنوشت ديکتاتورھای دست نشاند

مبارزات ضد امپرياليستی و آزاديخواھانه جاری مردم تحت ستم در تونس و مصر نيز يک بار ديگر تکرار و 

امپرياليست ھا ( ١٣٥٧ريان انقالب مردم ايران در سال ھمانطور که پيش از اين در ج. حقانيت آن به ثبوت رسيد

جھت به شکست کشاندن آن انقالب و حفظ نظام سرمايه داری حاکم بر ايران، طی تصميم جمعی خود در کنفرانس 

و در برخورد امپرياليسم )  و او را از صحنه سياسی خارج نمودندءگوادولوپ، نوکر بسيار وفادار خود، شاه را فدا

  .با صدام حسين و ھمچنين با حکومت دست ساز خود طالبان در افغانستان نشان داده شده بود امريکا

  

  نيروھای امپرياليستی در حمله به ليبيا چه اھدافی را تعقيب می کنند؟ 

 بسيار حساس و حياتی خاورميانه و ۀھدف اين جنگ را اساساً بايد در الزامات خاص شرايط انقالبی کنونی در منطق

ک بسيار مھم نيز برخوردار ي نفت خيز اطراف آن برای سرمايه داران بين المللی که از موقعيت ژئوپولتمناطق

 اين اساس با قاطعيت می توان هب. در اين منطقه بررسی نمودامريکااست، با توجه به ستراتژی اخير امپرياليسم 

  . محدود نيستليبياگفت که اھداف اين جنگ به ھيچوجه صرفاً به خود 

 به مثابه ليبيا در نظر گرفته شود، واقعيت اين است که ارتش ضد خلقی ليبيااگر صرف سرکوب مبارزات مردم 

ستون فقرات نظام حاکم بر آن کشور ، از ھمان آغاز خيزش توده ھای تحت ستم به وحشيانه ترين وجھی با آن 
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 ادامهدر جريان جنگ ارتجاعی داخلی برخورد نمود و ھم اکنون نيز وظيفه ضد خلقی سرکوب مبارزات مردم را 

، اگر پارامترھای ديگری در کار نبودند، ليبيابا توجه به اين واقعيت و سطح فعلی مبارزات و تشکل مردم . می دھد

 به ھمانگونه که در گرماگرم حمام ءنيازی به مداخله نظامی مستقيم نيروھای امپرياليستی ھم نبود و اوباما و شرکا

پا کرده بود به مردم ايران گفتندکه ما کاری به مسايل شما نداريم، با مردم ه  اسالمی در ايران بخونی که جمھوری

  .ش گرفتندي سخن می گفتند و ھمان سبک برخورد و رفتاری را با قذافی در پيش می گرفتند که با خامنه ای در پليبيا

 پيش از اين جنگ نيز کامالً در اختيار ليبيا چاه ھای غنی نفت. در مورد پارامتر نفت، موضوع اندکی پيچيده است

 و امريکا گرفته تا فرانسه و بريتانيا و ايتاليا و کانادا و غيره قرار داشت و امريکاشرکت ھای امپرياليستی از 

با اين حال در شرايط وقوع خيزش ھا و .  مشکلی با قذافی نداشتندليبياديگران در چپاول اين ثروت عظيم خلق 

ی در منطقه بزرگ خاورميانه که شاھرگ حياتی برای تأمين و تضمين سود سرمايه داران بين المللی ئتوده انقالبات 

می باشد، و در شرايطی که اين جنبش ھای انقالبی و چشم انداز شدت يابی و گسترش ھر چه بيشتر آنھا گردش 

، آنھم ليبيا می دھند، وجود منابع نفت در سرمايه و خود موجوديت سرمايه را در اين منطقه مورد تھديد قرار داده و

مرغوبترين نفتی که ھزينه استخراج و پااليش آن پائين است، يکی از مھمترين پارامتر ھا در جنگ تجاوزگرانه 

 می باشد؛ پارامتری که موقعيت ژئوپولتيک آن کشور نيز اھميت ھر چه فزونتری به آن داده ليبياکنونی ناتو در 

  . است

رار گرفتن در کنار دريای مديترانه، ھم نزديکترين راه را به بازارھای مصرف نفت در اروپا دارد و ھم  با قليبيا

، "فريقاادروازه "دروازه ای برای ورود کاالھای امپرياليستی به قاره افريقا به شمار می رود و در واقع، به مثابه 

  .يک شاھراه اقتصادی کالن برای غرب می باشد

 در منطقه خاورميانه امريکا بدون شناخت از ستراتِژی اخير ليبياپارامتر نفت در جنگ کنونی در اما درک اھميت 

در حقيقت تنھا با شناخت از اين ستراتژی و در راستای درک الزامات خاص اين ستراتژی در شرايط . ممکن نيست

 آن را با نفت در شرايطی ۀبطکنونی است که می توان به توضيح داليل اساسی و واقعی اين جنگ پرداخت؛ و را

خاطر نشان ساخت که از يک طرف رشد تضادھای فيمابين سرمايه داران بين المللی و شدت گيری بحران در 

وسيعی از خاورميانه ۀ سيستم جھانی سرمايه داری و از طرف ديگر انقالبات و خيزش ھای انقالبی توده ھا در منطق

به مثابه دشمنان اصلی توده ھای تحت سلطه را در ) امپرياليست ھا(مللیی عرب، سرمايه داران بين الو در دنيا

شرايط بس اسفناکی قرار داده و با کوبيدن مھری بر نزديکی يايان عمر آنان، ناقوس مرگ کل سيستم گنديده سرمايه 

  .داری را به صدا در آورده اند

 بحران در ۀ رشد فزايندۀمطرح شد، بر زمينستراتژی مورد بحث که اساس آن در اواخر دوره زمامداری کلينتون 

 در مقابل رقبای امپرياليستش در حين امريکا، افول قدرت اقتصادی امپرياليسم امريکاسيستم سرمايه داری 

برخورداری او از قدرت نظامی وافر، قدرت گيری امپرياليست ھای ديگر و رشد ھر چه بيشتر تضاد فيمابين آنان، 

 درسطح جھان مبنای خود را امريکاحفظ و تضمين تداوم سلطه و آقائی امپرياليسم طرحريزی شده و در جھت 

  . حضور مستقيم اين امپرياليسم در کشورھای تحت سلطه قرار داده است

البته، دوره استعمار کھن سپری گشته و امروز ديگر ھيچ قدرت امپرياليستی قادر به ايجاد و احيای آن شرايطی 

ياتی در دوره خاصی از تاريخ بشر، يه يک قدرت خارجی امکان فرمانروائی در سرزمينی  اساس مقتضهنيست که ب

 به افغانستان و عراق ھم بيانگر آن است که آنھا قادر به حاکميت امريکااتفاقاً تجربه حمله . را در دراز مدت می داد

اما با توجه به اين که . ھا شدندم نشده و مجبور به ايجاد حکومت ھای محلی دست نشانده خود در اين کشوريمستق

 اشغال و تحکيم آشکار قدرت خود در کشورھای تحت سلطه را تعقيب می کند، دولت امريکاستراتژی امپرياليسم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 در پرتو حمالت نظامی خود به اين دو کشور تحت سلطه، امروز موفق به پياده کردن نيروی نظامی گسترده امريکا

  .ايجاد پايگاه ھای نظامی و ميليتاريزه کردن ھر چه بيشتر اين منطقه گشته استای در منطقه وسيع خاورميانه، 

ھمانطور که می دانيم از زمانی که سيستم سرمايه داری به آخرين مرحله خود يعنی به مرحله امپرياليسم رسيده 

 قدرت ھای است، سرزمين ھای جھان و منابع و ثروت ھای طبيعی در آنھا و ھمچنين بازارھايشان مرتب بين

امروز در شرايطی که نفوذ و . امپرياليستی دست به دست گشته و در واقع مورد تقسيم و تجديد تقسيم واقع شده اند

گسترش ھر چه وسيعتر سرمايه ھای امپرياليستی در اقصی نقاط جھان، به برقراری مناسبات سرمايه داری در 

ال و جلوه ھای گوناگونی از تقسيم منابع و بازار سرزمين قريب به اتفاق کشورھای دنيا منجر شده است شاھد اشک

می توان ديد که اگر در گذشته ھای نه چندان دور سرزمينی به . ھای تحت سلطه امپرياليستھا فيمابين آنھا ھستيم

اين سود ( مورد بھره وری يک امپرياليست قرار داشت، با توجه به اين که کسب مافوق سودةً طور کامل يا عمد

) دست می آورنده ه بر سودی است که سرمايه داران بين المللی از استثمار نيروی کار در کشورھای متروپل بعالو

به خصوص و به (نفوذ خويش تشکيل می دھد، امروز اساس و جوھر سياست امپرياليستی را در جوامع و مناطق 

ی بين خود بر حسب قدرتشان، ھر يک به امپرياليست ھا باشرکت ھای چند مليتی شان با انجام توافقات) طور عمده

گونه ای در سرزمين واحدی پنجه افکنده و زالو وار با مکيدن خون مردم تحت سلطه خويش در آن سرزمين به 

در پرتو چنين واقعيتی آنچه در ارتباط با عملکردھای ارتجاعی و . تأمين و تضمين مافوق سود خويش می پردازند

 مشاھده می شود، مبين آن است که -بنيان ستراتژی جديد اين امپرياليسم تنظيم گشتهکه بر  -  امريکاجنگ طلبانه 

 با تکيه بر قھر و خونريزی می کوشد تا تقسيمات قبلی و توافقات پيشين بين خود و ديگر امريکاامپرياليسم 

  . ھم بزندهامپرياليست ھا را در کشورھای تحت سلطه به ضرر امپرياليست ھای ديگر و رقبای جھانی اش ب

دراينجا به طور مشخص بحث (امريکا به طور کلی و در برخورد به جنبه ھای گوناگون ستراتژی جديد امپرياليسم 

بايد گفت که اين امپرياليسم از يک طرف با برپائی جنگھای خونين و ارتجاعی ) بر سر منطقه خاورميانه می باشد

يق راه اندازی صنايع نظامی و توليد ابزارھای کشتار و مرگ، از طر(ابله با بحران العالج خويش است در صدد مق

و از طرف ديگر با اتکاء به نيروی نظامی ) و تضمين سود سرمايه داران" توليد"و از اين طريق رونق دادن به 

برتر خود خواھان بردن سھم ھر چه بيشتری از غارت منابع و ثروت ھای کشورھای تحت سلطه نسبت به ديگر 

ارن غارتگر و تحکيم ھر چه بيشتر نفوذ خود در اين کشورھا می باشد؛ در عين حال با توسل به جنگ و سرمايه د

 صف آرائی ءايجاد پايگاه ھای نظامی و ميليتاريزه کردن منطقه و تقويت نيروی نظامی خود نيز در مقابل آن رقبا

شکی نيست که . مچنان حفظ و تداوم بخشدنموده و در تالش است تا موقعيت برتر خود در جھان امپرياليستی را ھ

تحت سلطه نگاه داشتن توده ھا و سرکوب مبارزات آنھا در کنه اين ستراتژی قرار دارد؛ و به ھمين خاطر مقابله با 

مردم تحت ستم کشورھای تحت سلطه و مھار انقالبات آنان به خصوص در شرايط اوج گيری جنبش ھای توده ای، 

  .ستگی ھرچه بيشتری برخوردار استدر اين ستراتژی از برج

 قدرت اصلی در آن بوده و رھبری آن در اساس به عھده امريکای که امپرياليسم سازمان نظامي(حمله نظامی ناتو 

 و در بستر شرايطی صورت گرفته است که اين نيروی امريکا درست در ارتباط با ستراتژی اخير ليبيابه ) اوست

بحران ھای خود، و کوشش در بردن سھم ھر چه بيشتری از غارت منابع طبيعی و امپرياليستی برای تخفيف شدت 

استثمار نيروی کار در کشورھای تحت سلطه به خصوص در مناطق نفت خيز، و کسب بازارھای ھر چه وسيعتر 

ی و برای صدور کاال در رقابت و در ضديت با نيروھای امپرياليست ديگر، و ضرورت مقابله با توده ھای انقالب

سرکوب مبارزات آنان، بر طبل جنگ کوبيده و سياست حضور نظامی در مناطق نفت خيز و دارای اھميت 

 ليبيادراينجا با توجه به اين که اولين بمب ھا از طرف فرانسه بر سر ساکنين . ژئوپولتيکی را در پيش گرفته است

  .فرو ريخته شد، الزم است به اين موضوع نيز پرداخته شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 که می دانيم قبل از اين که شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ای، به حمالت ھوائی به ھمانطور

راز آسمان آن کشور را مجاز بشمارد تا فه اصطالح مقررات پروزا ممنوع بر  صورت قانونی داده و اعمال بليبيا

 ارتجاعی خود بشوند، فرانسه شديداً بر لزوم مثالً جنگنده ھای تورنادو و تايفون بريتانيا وارد کارزار خونين و

در واقع ھم آنچه ظاھر امر نشان داد اين بود که دخالت نيروھای امپرياليستی .  تأکيد می نمودليبيادخالت نظامی در 

 اما اگر.  آغاز شدليبيادر اين کشور با آتش افروزی حريصانه سارکوزی به مثابه نماينده فعلی امپرياليسم فرانسه در 

 پيشاپيش جنگ در آن امريکاھمه واقعيات در نظر گرفته شوند خواھيم ديد که عمکرد فرانسه در شرايطی بود که 

از طريق ( به راه انداخته و رھبری آن را نيز در دست خود داشت ليبياکشور را از طريق به اصطالح شورشيان 

درک اھميت ).  به آنجا فرستاده شدندامريکا از  و مھره ھای جديدی کهليبياعوامل سازمان جاسوسی سيا مستقر در 

 در قاره افريقا محسوب می شود، امريکااين موضوع در آن است که بدانيم که فرانسه که يکی از رقبای پر قدرت 

 در سايه امريکا دست روی دست نھاده و اجازه دھد که ليبيا در امريکانمی توانست در مقابل عملکردھای امپرياليسم 

 نيز به ھمان گونه عمل کند که در طی جنگ و اشغال عراق عليه فرانسه ليبياکارگيری قدرت نظامی در ه جنگ و ب

  .رفتار نمود

 که تا کنون از تحت سلطه قرار دادن مردم آن ديار ليبيادر واقع، اشتھای حريصانه امپرياليسم فرانسه برای حمله به 

اول اين که فرانسه در کنار . ه مرتبط به ھم قابل توضيح استمنافع عظيمی برده، با تکيه بر دو واقعيت برجست

 در امريکاواقعيت دوم اين که، . شمار می روده  بيبيا و بريتانيا يکی از غارتگران اصلی نفت مرغوب لامريکا

. جريان تحميل جنگ به عراق و اشغال نظامی آن کشور، به منافع فرانسه در اين کشور لطمات جدی وارد نمود

، بسياری از قرار دادھا و تعھدات و ده ھا پيمان نامه اقتصادی و نظامی امريکااً، با اشغال نظامی عراق توسط اساس

ھمچنين به . ، از جمله روسيه و فرانسه، ملغی گرديدامريکاعراق مربوط به دوره صدام حسين با رقبای امپرياليست 

بنابراين با اتکاء به . ازار خود را در عراق از دست داد، فرانسه بخشی از بامريکادليل اشغال نظامی عراق توسط 

 را تا حد زيادی در اختصاص ھمه چيز به نفع امريکا دست دچنين تجربه ای فرانسه اين بار به ھر ترتيبی می باي

ود  برای خليبيائی اش در پرتو قدرت نظامی خود سھم شير را در امريکا ببندد و اجازه ندھد که رقبای ليبياخود در 

 می ليبياکارگيری قدرت نظامی خويش در ه به عبارت ديگر، فرانسه در سايه ب. برداشته و سر فرانسه بی کاله بماند

کوشد از امکان کنترل اوضاع به نفع خود برخوردار گردد تا از قاپيده شدن سھم مافوق سود امپرياليستی خود در 

 ممانعت به ليبيامای گسترده در غار زده شدن خود از خوان يو از کن از طرف رقيب و رقبايش جلوگيری نموده ليبيا

  .عمل آورد

که مبانی، زمينه ھا و چگونگی عملکرد آن  (امريکادر راستای ستراتژی جديد : در جمعبندی مطالب فوق بايد گفت

ز اھداف  در آرايشی جديد بين امپرياليست ھا، يکی اليبياتقسيم غارت نفت و ديگر ثروت ھای ) توضيح داده شد

شکی نيست که اين جنگ به ضرر منافع برخی از نيروھای امپرياليستی می باشد، .  استليبياجنگ امپرياليستی در 

 ليبيا با سرمايه گذاری در اين کشور، مشغول اکتشاف و استخراج نفت در ٢٠٠٩از جمله به ضرر چين که از سال 

اما ھمانطور که تأکيد شد حمله نظامی به ).  وارد می کندياليب درصد نفت مورد نياز خود را از ٥چين حدود ( است 

يکی از مھمترين اھداف اين جنگ .  برپا نشده استليبيا صرفاً به خاطر تأمين منافع سرمايه داران ذينفع در نفت ليبيا

رکای  و تا حدی شامريکاھمچون مورد افغانستان و عراق، ميليتاريزه کردن و گسترش نفوذ نظامی ھر چه بيشتر 

  .اروپائيش در مقابل امپرياليست ھای ديگر از جمله امپرياليسم روس و چين می باشد

و سرمايه داران بين المللی  (امريکاموضوع ديگر با اھميت عظيم و اساسی اش در اين جنگ، کوشش امپرياليسم 

مھار انقالبات .  می باشدبرای تقويت نيروی نظامی خود در مقابل توده ھای انقالبی منطقه) دست اندر کار ديگر

 دادن به غارت منابع طبيعی و استثمار کارگران و ربودن ادامهی در خاورميانه و کشورھای اطراف برای ئتوده 
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 اين منطقه و کماکان تحت سلطه امپرياليسم نگاه داشتن آنان، ۀدسترنج ديگر توده ھای وسيع زحمتکش و رنجديد

.  دنبال می کنندليبيا چھره و دستان خونين خود اين بار در جريان جنگ در  و شرکايش باامريکااھدافی ھستند که 

 سرمايه داران امپرياليست و دولت ھايشان، بر اين امر نيز به خوبی واقفند که اين قدرت اليزال ۀ آنھا، ھمۀاما، ھم

تھا، اين اصلی ترين دشمنان توده ھای انقالبی در منطقه بزرگ خاورميانه ھست که قادر به مقابله با قدرت امپرياليس

مردم دربند سراسر جھان بوده، و در جريان رزمی قاطع و دالورانه با رھبری کمونيستی، خواھد توانست 

  .خاورميانه و مناطق نفت خيز اطراف آن را به گورستانی برای ھمه سرمايه داران در اين منطقه تبديل نمايد

 اقيانوس مبارزات انقالبی توده ھا، امواج طوفانی خود را بر  بر چنين اساسی است که امروز در شرايطی که

 بسيار حساس و حياتی در جھان، می گسترد، امپرياليستھا برای گريز از مرگ محتومشان بيش از ھر ۀسراسر منطق

آنھا بيش از ھر وقت ديگر، با عملکردھای ارتجاعی و . وقت ديگر به جنگ و آدم کشی و خونريزی روی آورده اند

 شان، برای توده ھا در سراسر جھان ثابت می کنند که لنين حق داشت که از امپرياليسم به مثابه سرمايه ۀنايتکارانج

داری طفيلی و گنديده نام برد و اعالم کرد که سيستم سرمايه داری ديگر تماماً با قھر و ارتجاع عجين شده و به دوره 

 و ھمه کسانی که دل در گرو سعادت و رفاه و آزادی بشريت امروز، توده ھای دربند. احتضار خود رسيده است

دارند ھر چه ملموس تر اين حقيقت را در می يابند که دير نيست روزی که با نابودی سيستم جھانی سرمايه داری و 

  . وی بشريت بگشايدربر ويرانه ھای آن، سوسياليسم برپا گشته و دنيای نوينی را بر

، ده روز فبروری ٢٧که در " جا زد ليبيا" انقالبيون"که برپا کنندگان اين شورا را  خبرگزاری فارس د رحالی -١

 آنان، می تواند ۀتوجه به سابق. ، به معرفی بعضی از اعضای آن پرداخت" تشيکيل شدليبياپس از آغاز انقالب مردم 

  :می نويسدخبرگزاری فارس . معرفی شده اند" انقالبيون"بيانگر آن باشد که چه کسانی به نام 

" ل ي عبد الجلیمصطف "ی ماه جارچ مار٥ آزاد شده در ی شھرھایان شوراھايعمل آمده مه  بیھا  اساس توافقهب " 

 ی رسمیبه عنوان سخنگو" ظ عبد القادر غوقه يعبد الحف"س و ي به سمت رئیم قذافي سابق رژیر دادگستريوز

  .  انتخاب شدندیبي لی انتقالی ملیشورا

  

   یانتقال ی شورایاعضا

گ رن شھر بزي دومین جلسه خود را در شھر بنغازي اولی جارسال چ مار٥ تن ھستند و در ٣٠ن شورا ي ایاعضا

  : ل ھستندي شورا به شرح ذین اعضايل دادند، مھمتري تشكايبيل

  س شورا ي به عنوان رئايبي لیر سابق دادگستريوز" ل يمصطفى عبد الجل "-١

   آن ی رسمیس شورا و سخنگويب رئينا" وقة ظ عبد القادر غيعبد الحف "-٢

   ی ملیزير  برنامهین شورايشيركل پيدب" ل يئمحمود جبر" در ھند و یم قذافير سابق رژيسف " یساوي العیعل " -٣

   شورا یوالن امور و رابط خارجؤی به عنوان مسم قذافيدر رژ

  ١٩٦٩ انقالب یاز جمله افسران مجر " یريعمر الحر "-٤

 یھا نده سازمان در نھادھا و سازماني در سازمان ملل متحد، نمایم قذافير سابق رژيسف" لرحمن شلقم عبدا " -٥ 

   یالملل نيب

" یليسلوى ادغ" كرد و ی سپری قذافیھا  سال را در زندان٣٠كه " ر ياحمد الزب"د از ي شورا بایگر اعضاي از د-٦

اد ي یاسياستاد علوم س"  باجا یفتح"عھده داشت و ه را ب" ميابوسل"ی پرونده كشتار ريگيكه پ"  تربل یفتح"ل يو وك

  . كرد

  . " فاش نشده استیتيل امني شورا به دالیگر اعضاينام د

  


