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  ٢٠١١ سپتمبر٠۴

 

   بعد از قذافیليبيا
 

 را اند و تاکنون صدھا نفر  سازمان دادهليبيا مردم  براندازی را عليه ھای بزرگ جھانی توسط ناتو جنگِ خانمان قدرت

ۀ بی ترديد اين جنگِ تاز. اند ھای جامعه را زير و رو نموده ُکشته و ھزاران خانه را ويران و زير ساخت

ای بيگانه  ھای ناعادالنه اندازی چنين جنگ کشان نيست و دنيای انسانی با راه  کارگران و زحمت ھا عليه امپرياليست

داران جھانی به  که چگونه سرمايه به عمل دريافته استنيست و بر نتايج مخرب و عواقب آن آشناست؛ تاکنون و 

  .نمايند کام آنان تلخ می ھا انسان يورش آورده و زندگی را به ھای ميليون ، به تتمه"حقوق انسانی"دفاع از ۀ بھان

ش ناد طبقات ظالم، استثمارگر و مدافعدره داران چنين خاصيتی دارد و تحت ھر نامی، ب سرمايهۀ  جنگ ناعادالن

زعم ه ھای جھانی و باز تقسيم دنياست؛ ب تر سرمايه ی در خدمت به گردش روانئھا حقيقت چنين جنگدر . خورد می

در آورند و ه  ھوائی و زمينی و با حضور مستقيم جامعه را از چنگ حاکمان زورگو بۀخواھند با حمل خود می

 چه بيشتر قربانيان سيستم  با لت و پار نمودن ھرخواھند تا می!! را به محرومان باز گردانند" آزادی"و " دمکراسی"

داران از اوضاع   تعريف و اھداف سرمايه اندھا اين. ناحق خويش قوام ھر چه بيشتری بخشنده نه، بر حيات بظالما

 ۀمنطقۀ چند دھاز که  به ھمين دليل است. باشد شان می يدئالتز کنونی و راه حل جانيان بشريت از بحران دائم

اند و شمال افريقا را در يکی دو سال  ميدان سودجوئی خود تبديل نموده ميدان ُکشت و ُکشتار و به ه را بهخاورميان

ھا، بلکه  آخرين آنۀ توان از زمر  و قذافی را نمیليبيااند که بدون شک سرنوشت  اخير به چنين مسير دردناکی کشانده

  . به حساب آورد" برقراری نظم نوين جھانی"ی تحت لوای ھا و سازماندھی بزرگان جھان بايد در تداوم اجرای نقشه

ست که ا ھاست؛ حاصل شکاف طبقاتی  حقيقی بايد گفت که دليل بنيادی چنين اوضاعی حاصل فشار پائينیبه عبارت

 زندگی خود باز مايحتاج اولی ۀی که اکثريت آحاد آن از تھي است؛ جوامعباری را در بر گرفته  تکبت چنين جوامع

ھای از  کرد قذافی و رژيم که عمل پر واضح است. اند اند و حق اعتراض را حاکمان زورگو از آنان سلب نموده مانده

ھای کنونی در  سردمداران نظامۀ که ھم باشد؛ و پر واضح است ھا بوده و می دست، در خدمت به طبقات باالئی اين

ند و زندگانی ميلياردھا انسان را ه ا ُکشت،ند ه ااند، بُرد انستهآنان تا توۀ چرا که ھم. اند ميان مردم فاقد اعتبار و حيثيت

ی ئھا نظامنين چترين حقوق انسانی در  یئ رسميت شناختن پايهه بنابراين سخن گفتن از ب. اند به تباھی کامل کشانده
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 عھده هشان را بک ای جز تخريب زندگانی کارگران و زحمت ش وظيفهھاي مانند ديگر ھمپالگی ی ھم بهپوچ است و قذاف

   .، ھر گونه صدای اعتراضی را با بگير و به بند و شکنجه پاسخ داده است نداشت و بيش از چھار دھه

عناوين متفاوت  اند و به گر زله ھای موجود و سرکوب مردان کنونی و از دست سيستم در حقيقت مردم از دست دولت

 ھا به باالترين حد ممکن ھا با پائينی يمابين باالئیفجا تنش  ھمه. دنماين ال ابراز میتنفر و انزجار خود را از طبقات با

تر   طبقاتی روز به روز گسترده و گستردهۀجا مردم در زير خط فقر قرار دارند و فاصل خود رسيده است و ھمه

 کنترل اوضاع ھای جھانی بيش از اين قادر به ھای وابسته به سرمايه گير شده است و رژيم ھا ھمه نارضايتی. گردد می

ھای اقتصادی را در حمله و  گوئی به بحران کار و پاسخۀ ھا چار به ھمين دليل امپرياليست.  اعتراضی نيستندۀجامع

اندازند و  جھت و بيھوده بر سر مردم بمب می اند و بی هت يافھای جامعه حضور مستقيم توأم با خرابی زير ساخت

ھای متفاوِت وابسته به آنان، قادر  ، شرکت"آزادی"نمايند تا در فرادی  میھا را به ويرانه تبديل  ھا و پل ساختمان

سو حضور مستقيم  خواھند از يک گيرشان فائق آيند؛ می گردند تا با انعقاد قراردادھای کالن اقتصادی بر بحران دامن

ۀ اعتراضی را در منطقھای  تر شدن جنبش خود را قانونی و عملی نمايند و از سوی ديگر راِه ھرگونه راديکاليزه

 متفاوت در چنين بستری  ھای درون جوامع جائی ھا و جابه ھای مستقيم امپرياليست دخالت. خاورميانه و افريقا ببندند

ھا تبديل گشته است و در حقيقت چيزی  معين و روتين امپرياليستۀ روزھا به روي سياستی که اين. ست ا قابل توضيح

  . جز سرکوب جھانی نيست

ی ئطبيعی کشوھا  ھای رقيب و چنگ اندازی ھر چه بيشتر بر منابع نفت و کنار زدن جناحألۀ اً و جدا از مسمسلم

ھا و  تر بر مناطق و پايگاه کمونيست ھا، کنترل و تسلط سياسی گسترده ، از ديگر اھداف امپرياليستليبياچون  ھم

دليل   و به- که اين مناطق از ديرباز  واقعيت اين است. ست  اخاورميانه و کشورھای افريقائیۀ انقالبيون در منطق

 به محل و پايگاه انقالبات ضد امپرياليستی -ھای ظالم و سرمايه   نظام ھای ضد استبدادی و انقالبی عليه بروز جنبش

ۀ شاندازی تحرکات خود ساخته، آثار و ري  ھمين اساس بر آنند تا با حضور مستقيم و با راههتبديل گشته بود و ب

" ملی"، جريانات .."شوراھا"خواھند تا با علم نمودن  خشکانند؛ میی خالص را بئ  توده–ھرگونه تحرکات کارگری 

حق اعتراضی و راديکال را تخريب نمايند و به تطھير بانيان و مسببين اصلی چنين   ھای به و امثالھم مسير جنبش

  اھد راه اندازی جريانات مزدور و کالش، و ظھور جوامعبی دليل ھم نيست که ما اين روزھا ش. وضعيتی بپردازند

، تا -ھای متفاوت سياسی، اقتصادی و نظامی  ھم در عرصه  و آن-ای ھستيم که در باطن  به ظاھر مستقل و آزاده

ھای بارز چنين   نمونهليبيا... افغانستان، عراق، تونس، مصر و . اند ھای امپرياليستی خرخره وابسته به سرمايه

ھای جھانی، به اسارت  سرمايهۀ ل و اوباش تازذاای از ار ای که توسط عده  به اسارت گرفته شده اند؛ جوامع امعجو

  . طبقات ظالم با مشکالت روبرو گردد خواهشده است تا مبادا روزی آرامش دلگرفته 

خود را پی " نوين"د تا سياست ان اش به زير کشيده قدرِت چندين دھهۀ ھا قذافی را از اريک که امپرياليست خالصه اين

گيرند؛ حکومت قذافی را ساقط نمودند تا چرخش سياست باز تقسيم دنيای فعلی را دنبال نمايند؛ دستان قذافی را از 

قذافی رفت؛ اّما به . ميدان چپاول و استثمار کوتاه نمودند تا علناً و قانوناً بر چپاول و حضور خود رسميت بخشند

ھا نه تنھا از حرکت باز نخواھد ايستاد بلکه ابعاد  بندھا و ناامنیه فقر و نداری و بگير و ب گفت کتوان جرأت می

توان شاھد گرفت و نشان داد که چگونه  ھا کشور ديگر را می اوضاع ده. خود خواھد گرفته تری ھم ب دھشتناک

. ست و مردم از فردای خود بی خبراندامعه افزوده اجھای  ناامنیۀ داران جھانی، بر دامن سرمايهۀ ھای ددمنشان ھجوم

کشان به  که در پرتوی چنين مناسبات و روابطی نه تنھا کارگران و زحمت ربه دريافته استج انسانی به تیدنيا

.  ھر چه بيشتری قرار خواھد گرفتۀشان در منگن ھای خود دست نخواھند يافت بلکه زندگی ترين خواسته ابتدائی
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 ھم در خدمت به منفعت طبقات باال و باز ليبياگر در  ھای مسلح و سرکوب زمان دادن دستهبنابراين راه اندازی و سا

ست و چنين تحرکات به اصطالح بشر دوستانه، به نفع ا مداران جھانی تقسيم و تعريف دنيای کنونی، توسط قدرت

 –د که اوضاع سياسی کيد ورزيأتوان ت اکنون و با صراحت تمام می ھا انسان تحت ستم نيست و از ھم ميليون

ھا، مسير رو به باال  ھا و بدبختی خود خواھد گرفت و شمار نداریه تری ب  بعد از قذافی، ابعاد دردناکليبيااقتصادی 

اند و  ائل انسانیصترين خ یئ شان، فاقد پايه داران جھانی و مناديان به اين دليل روشن که سرمايه. را طی خواھد نمود

 و بر سر -شان به اين دليل بر سر کاراند  ھا و حاميان اين نظام. ستادار سرمايهۀ  طبق ن منافعشان تأمي ھم و غمۀ ھم

  .  تا به چپاول و غارت اموال عمومی تداوم بخشند- شوند  کار گمارده می

چرا . خورد ديده و کارگری نمی درد ھيچ قشر ستمه ھم با ھر آرايش و ترکيبی ب داری و آن در يک کالم سيستم سرمايه

اند و تحت ھيچ شرايطی، طرِف  ھای اعتراضی زاده شده با استثمار و سرکوب جنبشانش ھا و مدافع که اين سيستم

گان ريز و  داری و نمايند ھای سرمايه  کار در نابودی سيستمۀتنھا راه و چار. کشان نيستند کارگران و زحمت

ای از شر ظالمان و زورمداران نجات   ھيچ جامعهباشد و با وجود چنين مناسبات و روابطی شان نھفته می درشت

 نھادھا و جريانات راست و مند و مستقل از ھای ھدف ھای اعتراضی نيازمند فعاليت در حقيقت جنبش. نخواھد يافت

گری و عرض  که ھيچ جنبش و اعتراض مردمی، بدون دخالت  سرمايه است و به وضوح دريافته شده استانمدافع

متأسفانه . ی خود دست نخواھد يافتئ  به حقوق و مطالبات پايه،گرا کمونيستی با برنامه و تحولھای  اندام سازمان

ياری اعوان و  داران جھانی به جا آشکار است و بی دليل ھم نيست که سرمايه خالئی که به عيان و در ھمه

 بر چپاول کارگران و نمايند و  مسير واقعی خود منحرف میزھای مردمی را ا ھا و عصيان انصارشان، جنبش

  .  بخشند کشان و غارت اموال عمومی رسميت ھر چه بيشتری می زحمت
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