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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 ني آذررجيا

  ٢٠١١  سپتمبر١۴

  

   در ليبياسميالي امپرۀکھنه و تاز
  

 و چند دي ولیبن سطور، سرت و نيھنگام نوشتن ا.  خواھد شدیزوده  بی در ليبيا ھنوز تمام نشده ولی قذافمي رژکار 

 ناتو، با ی بزرگ، و نه فقط اعضای اما قدرت ھاست؛ي نشيداي ھم پی کنند و قذافی ھنوز مقاومت مگريشھرک د

" یروزيپ "یاھوياعالم زودرس و پرھ. ده اندي را خوانده اند و قھوه اش را سر کشی قذافۀ فاتحسيکنفرانس پار

 زي نی جھانیرسانه ھا. شده است" پسامدرن "ی در جنگ ھای واقعیروزي کسب پی برايیاتي حکيمدتھاست که تاکت

 که ش،ي تر از ده سال پیئ حرفه اري را ضبط و پخش کردند؛ بساني سقوط طرابلس به دست شورشیصحنه ساز

به " اکشن" وارد کابل شد؛ و با ادهي پی از احزاب جھاديی در رأس واحد نظام،ی سی بیب خبرنگار مسون،يجان س

تفاوت ھا، اما، تماما . شي پمي در بغداد در ھشت سال و نني صدام حسۀ سقوط مجسمیاز صحنه ساز یشتريمراتب ب

  . استفتادهي در ليبيا اتفاق نی تازه ازي چتايفي لحاظ کني است و از ایکمّ 

 ناتو یروھاي نشيدھسال پ. ستي سابقه نی بزي ناتو نی نظامۀ ندارد که مورد ليبيا از لحاظ نفس مداخلدي به تأکیازين

 ی قانونهي بدون توجی حتش،يدوازده سال پ.  دارندی و تا امروز در آنجا حضور نظامدنديبه افغانستان لشکر کش

 ی لحاظ تازگني از ایمورد ليبيا حت.  سابق تجاوز کردندیوگسالوي ناتو به یروھاي از سازمان ملل، نیقطعنامه ا

 ناتو در یروزيپ.  نظام واشغال کشورادهيو نه اعزام لشکر پ را دارد ی ناتو شکل بمباران ھوائۀندارد که مداخل

 ناتو داشت ی بزرگ را براتي خاصني ا، مانند مورد ليبياناي بلگراد حاصل شد که، عی با بمباران ھوائزيکوسووو ن

  .  صفر بودیاتي عملني چناني در پاش تلفات خودزاني مهک

 ی ابدا بدعتزي مورد ليبيا نکيدئولوژي ااي ی حقوقھاتيد، توج نوشته انتي از روشنفکران خوش نیاري آنچه بسخالف

 ۀ حملیغاتيپوشش تبل) genocide( از قتل عام یريشگيو پ"  بشر دوستانهۀمداخل"نه فقط . ستي الملل ننيدر روابط ب

جنگ " تحت عنوان ٢٠٠٣ عراق در سال یبعث" ميژ ررييتغ" بود، بلکه اشغال عراق و یوگسالويناتو به 

" ی کشتار جمعیسالح ھا "ی که الزمه اش نابودی الوقوعبياز قتل عام قر" یريشگيپ: " شدهيتوج" رانهيشگيپ

 یحت).  نشدداي پوقت چي ھئی سالح ھاني سقوط صدام و اشغال عراق چنیھرچند در پ (شد ی صدام شمرده مميرژ

 جنگ ی برتر جھان شود، در پیم قدرت نظاگانهي سقوط کند و امريکا عمال ی شوروه از آنکشي پش،ي سال پستيب
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"  امنۀمنطق "نيدر عراق به منظور تضم"  پرواز ممنوعۀمنطق "جادي، ا١٩٩١ و شکست ارتش عراق در جياول خل

 یروي و ند،يس سازمان ملل ربي صدام به تصومياز کشتار و انتقام رژ" یريشگيپ" آوارگان کرد، تحت عنوان یبرا

 از عراق را ی مناطقگاهي دھه گاه و بکي از شيب" بشردوستانه"و " رانهيشگيپ "هي توجني امريکا با ھمیھوائ

  ) ١.( کردیبمباران م

  

  یستيالي امپری توازن قدرت ھارئيتغ 

 نه ،یستيالي امپری نظامۀ نگاه تماما در مورد ليبيا تازه است، نه نفس مداخلنيآنچه در نخست. مي مشاھدات آغاز کناز

 آشکار است که خالف تمام موارد تي واقعني جنگ، بلکه اکيدئولوژي ای حقوقھاتيوج ناتو، و نه تی نظامی ھاوهيش

 ی که ابتکار و رھبرستي دولت امريکا نني بار انيا") ردپس از جنگ س "ۀ در تمام دوریعني( سال گذشته ستيب

 و مشخصا فرانسه، ،یئ اروپای ناتو به ليبيا با ابتکار قدرت ھای را در دست دارد، بلکه تھاجم نظامی نظامۀمداخل

  . انجام گرفته است

 استي کننده را در قبال سلي نقش تعدی اروپائی سو، قدرت ھاني سپتمبر به ا١١ از یعني در ده سال گذشته، ژهي وبه

 از روشنفکران از خود یاري خالف آنچه بست،ي واقعنيا.  امريکا داشتندی نظامۀ و مداخلی قدرت نمائیخارج

 دست ۀجي و نه نتردي گی مهياروپا به امريکا ما" تمدن "یر سال ھا تکرار کرده اند، نه از برتني در ائیمتشکر اروپا

 ی قدرت نظامتي بازتاب واقعی اروپاست؛ بلکه به سادگاستي سۀ در صحنی دموکراسالي سوساي سميبرالي لیباال

 ئی اروپای معمول قدرت ھاۀوي رو، شنياز ا) ٢.( اروپاستۀندي افزایمطلقا برتر امريکا در تقابل با قدرت اقتصاد

 ۀ از مبادلیعي وسفيبود، که ط" قدرت نرم" اتکاء به ی خود در سطح جھانی خارجی ھااستي سشبردي پیابر

 مطلقا برتر گاهيدر مقابل، جا. ردي گی را در بر میاسي و سی اقتصادمي تا تحرک،يپلماتي مذاکره، فشار د،یفرھنگ

 تي واقعني به نزول داشته ، و او رري اخۀ جنگ دوم در چھار دھانيدر پا یاقتصاد امريکا در سطح جھان

 تي حفظ موقعی بالمنازع امريکا براینظام" سخت" بر قدرت هي به تکشتري امريکا را ھرچه باستمدارانيس

 ني اميمبر، دولت امريکا تسل سپت١١ پس از ژهيبه و.  دادی خود در جھان پس از جنگ سرد سوق مکيھژمون

 جھان پس یاسي نظم سئی و کشورگشای نظامئی با قدرت نما،ی اقتصادم الزۀ نداشتن پشتوانرغم یه شد تا، علوسوس

 یاستي سنيچن.  کندري خود ناگزی را به قبول ھژمونبي رقی خود قلم بزند و قدرت ھالي به مکسرهياز جنگ سرد را 

 لشي تا تعدند کردند و بعد تالش کردیه با آن ھمراھ نخست با اکرائی اروپای بود، و قدرت ھاانهي و ماجراجوهي پایب

  .  کنند

.  امريکا مخالفت کردنداستيلمان فعاالنه با سا فرانسه و ی امريکا و اشغال عراق، دولت ھای مورد لشکرکشدر

 بر یھار مدي رو تماما ھمراه امريکا شد تا شاني بلر بعدھا ادعا کرد، ظاھرا تنھا از ای آنچنان که تونا،يتاني بریحت

" یمنيمحور اھر" برخورد به استي جرج بوش سی وقتران،يمشخصا در مورد ا.  امريکا بزندی نئوکان ھایتندرو

 صراحتا با آن مخالفت کرد و ھمراه ايتاني بری شد، حترانيدر ا" مي رژرييتغ" امريکا یرا اعالم کرد و خط رسم

 امريکا قرار ی نظامۀ مداخلاستي سلي را بدی المللني بميحر مذاکره و دست باال تريلمان تالش کرد تا مسافرانسه و 

  . کردی دنبال می امريکا در سطح جھانی گری نظاماستي از سزيرا در تما" قدرت نرم"اروپا اعمال ) ٣.(ھدد

" سخت"به اعمال قدرت " قدرت نرم "یجاه  اروپاست که بنياکنون ا:  داردی تماما تازگهي زاوني ليبيا از امورد

 ، شامل امريکاگر،ي دیقدرت ھا.  به ليبيا را در دست داردی نظامۀ حملیفرانسه عمال رھبر.  استدهي چرخینظام

 تالش دارد تا دستکم به ايتاني استعمار بران دندی و بري پريش. دندي فرانسه صف کشیعمال پشت سر ابتکار نظام
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 کامرون توانست ديوي دسي در کنفرانس پاروزريپر.  به نظر برسدمي مصمم و سھی نظاماتي فرانسه در عملۀانداز

درست ھمان . ( به دست آوردی ليبيا را در کنار سارکوزۀندي آیبرا"  مشترک کنفرانساستير "کيعنوان سمبل

در ھر فرصت با جرج بوش " مانيھم پ"عنوان ه  بلر اصرار داشت که بیطور که در مورد جنگ با عراق تون

 ی غربی با قدرت ھای دالل سازش قذافشي بود که ھشت سال پايتاني دولت برنيه اانگار نه انگار ک.) ردي بگیعکس

 در طرابلس دست مروز ای قذافتي با سازمان امنايتاني برسي سروجنتينتلي ایبود، و انگار نه انگار که اسناد ھمکار

 ی تماما با فرانسه ھمراھباي از قافله عقب نمانند تقرنکهي ای برازي نگري دئی اروپایدولت ھا.  گرددیبه دست م

 ھم بتواند ھمچون پھلوان پنبه ژست ايتالي ادي تا شاافتي ی خود مورد ليبيا را فرصتۀ به نوبیبرلوسکون. کردند

صلح "و " طرفيب "يدن سوی عضو ناتو، بلکه حتی اروپائی کشورھارينه فقط سا. رديخود بگه ب" قدرت بزرگ"

 ی نظامۀدر قبال مداخل!)  بمبارانی نه برا،ی شناسائیصرفا برا (ی جنگیماھاي با اعزام ھواپزين" دوست

  .  سھم کردیاروپا در ليبيا ادا" ۀبشردوستان"

 از قتل عام یري جلوگۀ ناتو به بھانۀ حملیوقت.  داشت و داردی امريکا آشکارا نقش منفعل، در ليبيای نظامۀ مداخلدر

 کرد، تا دولت في توصی قذافی را سرنگونی نظاماتيمل بود که ھدف عی سارکوزني آغاز شد، نخست ایدر بنغاز

 تا ديرک اوباما نخست کوشا ب،یاز لحاظ نظام. اعالم کند" مي رژرئيتغ" ناتو را ۀسرعت ھدف مداخله امريکا ب

 امريکا در یروھاي نمي شرکت مستقزاني داشته باشد، اما به سرعت ماتي در عملی امريکا سھم بزرگی ھوائیروين

 در یروزيپ" کند که ی حفظ آبرو مني دولت امريکا اکنون چنی رسمغاتيتبل. افتي به شدت کاھش یم نظااتيعمل

 ادآوري ناتو ماني پکي و تکنولوژیعنوان ستون نظامه  شمارد و بالفاصله نقش امريکا را بی مورا مرھون نات" ليبيا

 است که جنگ ني اتيکند، چرا که واقع ی تنھا تناقض موضع امريکا را آشکار می کاذبی ادعانياما چن.  شودیم

 به زي خواه نی است که از درون حزب جمھوریتي واقعنيو ا.  شودی ليبيا به سود امريکا تمام نممي رژرييناتو و تغ

خوانده اند و صراحتا " اشتباه "کي نئوکان ھا ھم جنگ با ليبيا را یحت.  شودی انتقاد به دولت اوباما تکرار مۀمنزل

 نھفته در انتقاد نئوکان ۀنکت.  و امريکا در ليبيا بازنده بوده استستي جنگ در خدمت منافع امريکا نني اگفته اند که

 رييتغ "ی است که وقتني نفسه خالف منافع امريکا بود، بلکه ایدر ليبيا ف" مي رژرييتغ "استي سه کستي ننيھا ا

 شود؛ و ی امريکا تمام ماني و به زءبه سود رقبا ني است که امريکا رھبرش نباشد، ايی تھاجم نظامۀجينت" ميرژ

 امريکا نگران اند که ابتکار ۀ حاکمأتي از محافل ھیاري نه فقط نئوکان ھا، بلکه بسزيو اکنون ن.  شده استنيچن

 امريکا بي رقی به دست قدرت ھاهي سورري نظئی مناطق و در کشورھاري در موارد مشابه در سای و نظامیاسيس

 ۀ در آستانراني درباره ای محل سارکوزی به ساکن و بء اظھارات ابتدا، امريکای نگرانني ای برایشاھد. (فتديب

  .) ليبيا بودی براسيکنفرانس پار

، جنگ )»زدنت «تي ساسندگاني نورينظ (یئ از روشنفکران چپ امريکای برخژهيوه  گران، و بلي از تحلیاريبس

 کنند که ی انتقاد مني از اوباما چنبي ترتني شمارند و به ای امريکا میستيالي امپری ھااستي سۀناتو در ليبيا را ادام

و ( باشد ري ھرچند خنھاي اتين.  کندیدولت جرج بوش را دنبال م" مي رژرييتغ" و یگري نظامی خارجاستيھمان س

 آنھا از ليتحل، ) استی شرافتمندانه ااري دولت خودشان البته کار بساستي با سیئمخالفت روشنفکران چپ امريکا

 ئی در دست فرانسه و اروپای فاکت ساده که ابتکار نظامني با ای حتی نادرستلي تحلنيچن.  نادرست استینينظر ع

 تواند رفع کند که ھمچون خود اوباما فرض کند ناتو تماما ی مني را تنھا چنئی ناخواناني ندارد، و ائیناھاست خوا

 ناتو را ماني پستياما الزم ن) ۴.( کندی مفهي امريکا انجام وظی ھااستي و صرفا مطابق سست امريکایابزار نظام

 در پشت ھر جنگ ستيالزم ن.  بازشناختیستيالي ناتو را امپری نظامۀ امريکا شمرد تا مداخلیابزار انحصار
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 یرقابت قدرت ھا.  محکوم کردیستيالي تجاوز امپرۀمنزله  تا آن را بدي منفعت دولت امريکا را دیافروز

 قرن کي از شي الملل در بني روابط بخي تارۀ برجستتي بزرگ، واقعی قدرت ھااني شامل جنگ م،یستياليامپر

  . گذشته بوده است

 ائتالف ی ناتو محصول دوران جنگ سرد و بازتاب نظاممانيپ.  باشددي مفدي دو نکته در مورد ناتو شایکي به اشاره

پس از " و در دوران ی رو پس از سقوط شورونياز ھم. بود ورشو ماني و پی در قبال شوروی غربیقدرت ھا

 ی اروپائی قدرت ھای مالحظات برخرغم ی و عل، نداشت، و تنھا به اصرار امريکایاسي موجب سچيھ" جنگ سرد

 ی اعمال ھژمونی برایعنوان ظرفه ھدف امريکا البته حفظ ناتو ب.  خود ادامه داداتيو مشخصا فرانسه، به ح

 يۀ نظریبر مبنا( امريکا ۀ حاکمأتي در ھیمحافل. بود" دوران پس از جنگ سرد" در بي رقیت ھاامريکا بر قدر

 ی برایديعنوان دشمن مشترک جده را ب" ی اسالمئیادگرايبن" بتوانند دي تا شاندنخست تالش کرد") تصادم تمدن ھا"

 کار را نه نيشند، اما خودشان ھم ا ناتو بتراماني پی برایدي جدی فلسفه وجودبي ترتني کنند و به افيغرب تعر

 في تعری برایاريع تر از آن بود که مني نامعزين" سمي ترورهيجنگ عل. "افتندي به حال امريکا دي و نه مفیعمل

 پس از جنگ سرد، ناتو ب،ي ترتنيبه ا.  مشخص، به دست دھدیخصوص در شکل دولت ھاه دشمن مشترک، ب

 از آنجا که قايو دق. بسته اند" مانيپ "ی مقابله با کدام دشمن مشترکی براستين شده که معلوم ئیمحل اجتماع دولت ھا

 شده است که ی بدل به ظرفري جھان ندارد، به ناگزیاسي سشيرا در آی ماديۀ پاچي سال است که ناتو ھستياکنون ب

 ی فرانسه از آن، و با ھمراھ با سود بردن، ناتو در ليبياۀمورد مداخل.  کندی در آن سر باز میستيالي امپریرقابت ھا

 ی ھادرت امريکا بر قی ابزار اعمال ھژمونۀمنزله  ناتو بماني پاني پا،ی اروپائی قدرت ھاري ساري ناگزايمشتاق 

 ی ناتو در مداخله ھایري بود و احتمال به کار گمي در ناتو خواھیشتريمراتب به  پس شاھد تنش بنياز ا.  استیغرب

  .ابدي یکاھش م یستيالي امپری آتینظام

 ی در صفوف قدرت ھائیجاه  در ليبيا جابیستيالي امپری نظامۀ مداخلۀ تازۀ جنبنيآشکارتر: مي کنخالصه

 توان به ینم.  و عوامل تازه استطي و شناخت شرالي فاکت آشکار محتاج تحلکي ني ھمحيتوض.  استیستياليامپر

 ديبا.  و عراق قرار دادفغانستان امريکا و جنگ ااستي گذشته از سی ھالي تحلی مورد ليبيا را در راستایسادگ

 مقابله با ی درست برای ھااستي شناخت تا بتوان سی را به درستیستيالي امپرۀ مداخلني اۀعوامل مشخص و تاز

  . دادصي دوره را تشخني در ایستيالي مشابه امپریمداخله ھا

  

   در ليبيایستيالي امپرۀ مداخلۀ تازی ھامولفه 

  .مي کنی مھم اکتفا مۀبرشمردن چھار مولف به نجايا

 طيشرا.  دھدی می در جھان عرب روی انقالبی ھازشي خطي در ليبيا در شرای نظامۀ که مداخلتي واقعني ا نخست

 گذشته متفاوت است که ممکن طي شده چنان با شراجادي ای عربی در کشورھاژهي به و٢٠١١ که از آغاز سال یانقالب

" مي رژرييتغ" جنگ افروزانه و استي بوش و سنيدکتر. ردي تفاوت مورد توجه قرار نگني اضوحاست از فرط و

 ی بعضی که حتیاستيس.  جھان بودیاسي سیاي جغراففي امريکا در بازتعری ھژمونمي تحکی براینئوکان ھا تالش

 نداشتن لي که به دلی اانهيگشا کشور استي دادند؛ سی به آن مديجد" یامپراتور "کي جادينئوکان ھا صراحتا عنوان ا

 کي بسط ی بلند پرواز اما، ابداً ، در ليبيای نظامۀمورد مداخل.  الزم شکست خوردی قدرت اقتصادۀپشتوان

 ی واکنش قدرت ھاکي خود یاسي سی در محتوا،ینظام" تھاجم "تي واقعرغم یرا ندارد و، عل" یامپراتور"

 ی نظامی طلبه توسعاستي با سسهي در مقاژهي و به وه،ي زاوني ازا.  استني از پائی انقالبزشي به خیستياليامپر
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 ستيالي امپری بازتاب قدرقدرتوجه چي در ليبيا به ھیستيالي امپری نظامۀمبر، مداخل سپت١١ یدولت امريکا در فردا

 یالبانق مقابله با امواج ی برای بلکه توسل آنھا به قدرت نظامست،ي جھان نیاسي سیايھا در شکل دادن به جغراف

  .است که از جھان عرب برخاسته است

 به ازي تحوالت نري مداخله و شکل دادن به سی براستيالي امپری نفس تالش قدرت ھا،ی انقالبی برآمدھاطي شرادر

 است ی اروپائی آن ھم از جانب فرانسه و قدرت ھا،ی نظامۀ است توسل به مداخلليآنچه محتاج تحل.  نداردحيتوض

 انتخاب یچه عوامل.  کردندیاتکاء م" قدرت نرم" بر زي و تاکنون نستي شان نی قدرت نظام قوت شان درۀکه نقط

   و ممکن کرد؟ ی اروپا ضروری ھاستيالي امپری مداخله را برایشکل نظام

 یخالف لشکرکش.  استیستيالي امپری رقابت قدرت ھادي و تشدی اقتصادی تازه، بحران جھانتي وضع دومۀمولف

 بر متن کمي و ستي قرن بۀ دھني ناتو به ليبيا در آغاز دومی نظامۀ حملش،ي پۀستان و عراق در دھامريکا به افغان

 ھا را هي خود رقابت معمول سرمایخوده  بیفشار بحران اقتصاد. ردي گی انجام می جھانسميتالي کاپیبحران اقتصاد

 ني تضاد بدي به تشدی خودی ھاهينافع سرما دفاع از می دولت ھا براۀ کند، و مداخلی می مرگ و زندگۀبدل به مبارز

منابع خام  (دي جدی مفرھاافتني دولت ھا در ضرورت یستيالي امپری توسعه طلباستي سۀشير.  انجامدیدولت ھا م

بروز .  کشور و ملت خود استی ھاهي سرمااتي حۀ ادامیبرا) ی گذارهي سرمای فروش کاال، حوزه ھازارارزان، با

 جھان و شکل دادن به مناطق نفوذ مي بر سر تقسی بزرگ جھانی رقابت دولت ھا٢٠٠٨ل  در سایبحران اقتصاد

 جھان به مي تقسدي تجدۀسال مشي سال پستي در بیبا سقوط شورو.  کرددي تشدتايفي خود را کی و اقتصادیاسيس

 یمريکا برا ايۀ پای بی نظامی تالش ھارغم ی بزرگ در دستور قرار گرفت، و علی قدرت ھاانيمناطق نفوذ م

 بزرگ موجود به ی قدرت ھای واقعی رفت تا مطابق توازن قوای جھان میاسي سیاي خود، جغرافی ھژمونتيتثب

 صي به تشخیکه اکنون حت (ی اقتصادمي بحران عظکي دل راما امروز، د. ابدي خود را بداري شکل پاجيتدر

 و عي راه حل سرکي مناطق نفوذ ميه و تحک، توسع) تر استبي مھ١٩٣٠ ۀ از بحران دھی دارهيکارشناسان سرما

 از یستي مارکسلي تحلنياگر چن.  ھاستهي رقابت سرماداني بزرگ در می قدرت ھای بقاء اقتصادی برایضرور

 ني درک ام،ي باشرفتهي بزرگ را پذی قدرت ھائی کشورگشااستي و رابطه اش با سی دارهيابحران اقتصاد سرم

 کرده اند و به یگانيرا با" قدرت نرم" تز اتکاء به ري به ناگزی اروپائیرت ھانکته ساده است که چرا اکنون قد

 ئی اشتھای فرانسه و باستمداراني سیشگامي پی حتديو شا. ( آورده اندی در ليبيا رویاستفاده از قدرت سخت نظام

 ی کشورھا تا حدودني در ای متفاوت شدت بحران اقتصادزاني بتوان با مزي را نی نظامتاکتيکلمان در ارھبران 

  .)  دادحيتوض

نه فقط فرانسه .  کنندی منيي به ليبيا را تعی نظامۀ فرانسه در حملی در سطوح کنکرت تر نقش محوریشتري بليدال

 گذشته فرانسه، و ۀ در دو دھژهيوه  دارند، بلکه بی و استعماریخي تاریوندھاي پقاي شمال افرۀبا منطق) زي نايتاليو ا(

 شان را یاسي و سینفوذ اقتصاد") مغرب ("قاي شمال افری در کشورھا،ی اروپائی قدرت ھاري سایبه درجات کمتر

 ی که با بحران اقتصادی از ھمه فرانسه، در حالشي و ب،ی اروپائی است که قدرت ھایعيپس طب. گسترش داده اند

 ی که فیشتري و به سبب منفعت ب شوندی انقالبطي در شراقايسرعت نگران سرنوشت شمال افره  اند ببانيدست به گر

 ی عقالنزي را نی نظاماتي عملسکي ررشي انقالب، پذري مجھول سۀجي با نتسهي منطقه دارند، در مقاني ارالحال د

  . کنندیابيارز

 رقابت دي و تشدی دارهي سرمای شناخت بحران جھانیعني ، به ليبيایستيالي امپرۀ تازه در مورد حملۀ مولفني اشناخت

 است که بحران یستي اصل مارکسني بر ایدي دوران حاضر، تأکطي شراۀمنزله  بیستيالي قدرت امپرین درویھا
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 امريکا ی گذشته، که جنگ افروزۀخالف دھ. ت اسیستيتاريلي می ھااستي به سشي گرادي ھمراه با تشدسميتاليکاپ

 ی نظامۀانقالب، مداخل در دوران بحران و یعني اش بود، در دوران حاضر، ی ھژمونني تضمی برایقمار

 بزرگ بدل شده ی قدرت ھای برای  ضرورت عمومکي جھان به مناطق نفوذ اکنون به مي تقسی برایستياليامپر

 که  ستي معنا نني بزرگ اروپا الزاما به ای در کشورھائی و کشورگشای گری نظامشي گرایعروج ضرور. است

 و ی معناست که بر متن بحران اقتصادنيبلکه به ا.  دارندیزروي پی برایشتري اکنون اقبال بی مداخالت نظامنيچن

 ی ھائیاجو از ماجرري چنان مستأصل اند که ناگزیستيتالي بزرگ کاپی قدرت ھا،یستيالي رقابت امپرديدر دل تشد

   . از عروج انقالب ھا خواھد بودیري ناپذئی جداۀ مولفیستيالي امپری نظامئیمداخله جو.  خواھند شدشتري بینظام

 ھمگان قابل مشاھده است که یمبر، اکنون برا سپت١١با گذشت ده سال از . ست افول قدرت امريکا سومۀمولف

 را مشدد ی حکمني چنی بحران عمومکي اقتصاد امريکا بر متن ۀ آشفتتي است، و وضعیامريکا قدرت رو به نزول

 نفوذ ري که ززي بلکه در آنجا نست،ي خود ننفوذ  اش در بسط مناطقی ناتوانیافول قدرت امريکا تنھا به معنا.  کندیم

 یدر افغانستان و عراق، امريکا اکنون حت.  رو به افول استی نفوذ داشته، امريکا امروز قدرتري سنتا زايگرفته 

طرفه . ( استی نظاميۀ بر سر کار آورده باشد در فکر تخل،ی چه برسد به دولت مطلوب،ی دولت باثباتچي ھنکهيبدون ا

 اعزام کوماندو و کشتن ینمائي ساتي به عملی مصرف داخلی حفظ ظاھر و صرفا برای دولت اوباما برای وقتکه نيا

 ، دو متحد بزرگ امريکاانه،يدر خاورم.)  آن را با کاھش نفوذ امريکا در پاکستان پرداختیبن الدن دست زد، بھا

 منافع شان دچار جهي کنند و در نتیامريکا دنبال م یازھاي خود را مستقل از نی ھااستي آشکارا سه،ي و ترکلياسرائ

 کاھش نفوذ امريکا در منطقه ۀجي نتکي انهي در خاورمیئ منطقه ی مانور قدرت ھادانيفراخ شدن م.  شودیتصادم م

 یفاتيامريکا اکنون به طور تشر.  شدی امريکا شمرده می انحصاری جزو مناطق نفوذ١٩۵٠ ۀ است که از دھیا

  .ی است نه واقعھان ج قدرتنيبزرگتر

 ی در اشغال عراق و حتیروزي پی است، اما در اوج سرمستی انکار ناکردنتي واقعکي قدرت امريکا امروز افول

 را به سرعت تي واقعني اشغال افغانستان و عراق اۀتجرب) ۵.( روشن بودالي امر تحلنيمبر ا سپت١١ یاز ھمان فردا

 بزرگ داشته ی با قدرت ھايی برخورد مساودي بایم امريکا نکهي ارشيپذبه خود دولتمردان امريکا نشان داد، و 

 را آغاز کرده ی چرخشنيامريکا عمال چن) پسر( بلکه از زمان خود جرج بوش ست،ي دولت اوباما نۀژيباشد و

جنگ  "ی امريکا برای تکرار آمادگني است که، در عني تنھا ایاسي چرخش سني اوباما به اۀدرافزود) ۶.(بود

 بوش عقب نشسته و ی تازکهي استي، اکنون دولت امريکا رسما از س" بشردوستانهی نظامۀلمداخ"و " رانهيشگيپ

  )  ٧.( استرفتهي پذی المللني باستيعنوان اصل سه را ب" یچند جانبگ"

 ۀفي و وظتيولؤ مسی المللنيرا برعھده دارد و حفظ نظم ب"  جھانسيلوپ" که نقش ستي نی مدعگري دامريکا

 طبعا به ز،ي نی جنونیقاي و افرلي ھند و برزی و حته،ي و روسني و چ،ی بزرگ اروپائیقدرت ھا.  اوستیحصاران

 ی میئ و منطقه ی المللني بیاسي سنظام چرا که نقش آنھا را در شکل دادن به ند،ي گوی خوشامد می اعترافنيچن

 ۀ مداخلکيبر سر " چند جانبه"توانند به طور  ی بزرگ نمی است که اکنون قدرت ھاني سکه اگري دیاما رو. رديپذ

ده سال پس از . ه دوش بکشد بشي اجرای را برای نظامی توافق کنند و انتظار داشته باشند امريکا بار اصلینظام

 کند؛ چون أفيرا ا"  جھانسيلوپ" خواھند که امريکا نقش ی امريکا نمی نئوکان ھاني تندروتریحتمبر، اکنون  سپت١١

 ی نظامیروي ھستند که ننياکنون نئوکان ھا خواھان ا.  اش رای منابع نظامی اش را دارد و نه حتیقتصادنه توان ا

 ی به منافع امريکا مربوط مماي مستقه به کار گرفته شود کیصرفا در موارد)  امريکایو طبعا منابع مال(امريکا 

 ني چون و چرا در روابط بی بی رھبریدعا امريکا از ادني و دست کش، افول قدرت امريکاب،ي ترتنيبه ا. شود
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 نيا) ی متحدان امروز اروپائ،ی و ظاھریطور رسمه و ھنوز ب (ی اروپائروزي متحدان تا دی براشي معنا،یالملل

  .  شوندشقدمي پ،نندي بی که الزم ميیظام نۀ در مداخلدياست که خود با

 فرصت را ني مردم ليبيا ااني در طغ،ی اروپائی قدرت ھاۀ از ھمشيفرانسه، ب.  اتفاق افتادني ھمقاي مورد ليبيا دقدر

 ري شکل دادن به سی برا، گذاردن بر خود ليبياري اکنون ممکن شده است و، فراتر از تأثی نظامۀ که مداخلديد

. افتي یدي اھرم جدی نظامۀ توان با مداخلی مگر،ي مناطق دی و حتقاي شمال افری در کشورھایتحوالت انقالب

 شدند تا ی نظامۀ مداخلني در ليبيا دارند، ھمراه ای معتنابھی که ھر دو بالفعل و بالقوه منافع اقتصادا،يتالي و اايتانيبر

 ني ارار و اص، امريکايۀ اولی نظامیاما ھمراھ.  کنندی سھم خواھی قذافی براندازیاز فرانسه عقب نمانند و در فردا

 فشار ري بود که زني چننيا.  امريکا نداشتی برای حکمت اقتصادچي شود، ھتي چتر ناتو ھداري زیاتي عملني چنکه

 اري بس، ليبياۀبا تجرب.  کم کردی نظامۀ امريکا در مداخلیروھاي اوباما به سرعت از حجم مشارکت ن،یانتقادات داخل

 یاروپائ ی قدرت ھادي به صالحدء حاضر شود ناتو بنای حتاي ھد پس امريکا بخواني رسد که از ای به نظر مديبع

 ی و تالش قدرت ھاست،ي نامحتمل ندي جدی نظامی ائتالف ھایرياکنون شکل گ.  شودیگري دی نظامۀ مداخلريدرگ

 نيچ. ( استیني بشي کامال قابل پی خود امری نظاميۀ بنتي و تقوشتري بحي تسلی برا،ی اروپائري و غ،یبزرگ اروپائ

  .)  را آغاز کرده استري مسنيھم اکنون ا

 ني را به ای اروپائی قدرت ھا،ی انقالبی ھازشي و در متن خی در دل بحران جھان، افول قدرت امريکام،ي کنخالصه

 ديتشد. ابندي ی ضرورشتري کشورھا و مناطق نفوذ خود ھرچه بجادي ای را برای نظامۀ مداخلۀني دھد که گزیسوق م

  .  در عصر بحران و انقالب استیيعي طبوند بزرگ، ری قدرت ھاۀ ھمی جھاناستي در سیستيتاريلي مشيگرا

 بلکه در ، است که نه فقط در ليبياني اد،ي جدطي شراۀ مولفني حاضر مھمترۀ ھدف مقاليۀ و از زاو چھارم،ۀمولف

 ۀ خواھان مداخلی انقالبی ھازشي وجود دارد که در متن خيی اجتماعيۀ پا،ی جھانی دارهي سرمایراموني پیکشورھا

 یاسي سی ھای به مراتب فراتراز احزاب و گروھبندیزيچ" ی اجتماعيۀپا" بر دياز تأکمنظورم .  استیستياليامپر

 عرب، که ھشت يۀ که اتحادستي ننيمسأله فقط ا.  را مد نظر دارمی اجتماععي طبقات و اقشار وسالتياست، و تما

 را، ھرچند با اما و اگر،  اروپا در ليبيای نظامۀ کرد، اکنون مداخلی حمله به عراق را با حرارت محکوم مشيسال پ

 رسد که ی کنند و به نظر می مني چنزين" یتونس پس از بن عل"و " مصر پس از مبارک "یدولت ھا.  کندی مدئيتأ

 ني بھترديو شا. ستنديروبرو ن)  امکان ابراز آنرا دارندی انقالبطيکه در تداوم شرا( شان یبا مخالفت افکار عموم

 است که ئی از معدود نھادھارهي الجزونيزيتلو.  باشدرهي الجزیونيزي تلوۀضع شبک مو،ی اجتماعلي تمانيشاخص چن

 ۀطبق" از یعي بخش وسالتي توان گفت که تمای مدرن عرب بوده و می عزت نفس بورژوازيۀ گذشته ماۀدر دھ

 نسبت به ید امريکا به عراق موضع تند انتقاۀ در مقطع حملرهيالجز.  دھدیمدرن جھان عرب را بازتاب م" متوسط

 کرد تا ی را زنده میوبي اني صالح الدۀ کرد، و خاطری مسهي صليبيا مقای را با جنگ ھاعراقامريکا داشت، اشغال 

 نيعلت ا.  از ھورا کشان بمباران ناتو شدرهي الجزونيزي تلو، ناتو به ليبياۀ حملانياما در جر. به مقاومت دامن زند

عرب به " طبقه متوسط" ھمان قيعم لي و ناتو، بلکه تمای اروپائی ھا در برابر قدرترهيامر، نه کرنش الجز

  .  استی قذافیسرنگون

 را در دستور کار کالي رادیاسي سراتيي تغجادي ای عربی در کشورھای انقالبزشي خی است که وقتني ایاتي حۀنکت

 بر سر کار را کنار بزند و ميژ خود ریروي که به نستي کشورھا قادر نني در ای جامعه قرار داده، بورژوازريناگز

 کنار ی برادي بااي:  قرار داردی دوراھکي بر سر ا کشورھني ناتوان ایبورژواز. حکومت مطلوب خود را شکل دھد

 کار چشم ني بدھد؛ و اداني کند و به تحرک آنھا مهي زحمتکش و طبقه کارگر تکۀ تودیروي بر سر کار بر نميزدن رژ
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 تي موجودی تمامی برایدي است و، دستکم بالقوه، تھدیاتر از حکومت مطلوب بورژواز که فردي گشای را میانداز

 موجود تن یاسيدر نظام س" رفرم" بر سر کار سازش کند و به مي با رژدي باايو .  شودی محسوب میدار هيسرما

 قرار یل جنبش انقالب داد و امروز بشار اسد در مقابی مونيسي مبارک به اپوزی حسنروزي که دیشنھادي پیعنيدھد؛ 

 االصول البته مرجح است ی کشورھا علني ای از احزاب بورژوازیاري بسی راه دوم دستکم برانيانتخاب ا.  دھدیم

 ی مرممکني غی حتیاسي دشوار و از لحاظ سی انتخابی انقالبزشي خکي، اما در متن )ميديھمانطور که در مصر د(

 کي است که در دل ني ا،ئی احزاب سازشکار بورژوای برایل، حت راه حني شاخص ناممکن شدن انيبھتر. شود

 آن را ی بر سر کار را ندارند و سرنگونمي تاب تحمل رژگريھم د" طبقه متوسط" از یعي وسی بخشھای انقالبطيشرا

 طبقه از ني ایني عی ناتوانني در ع،ی به سرنگونی از بورژوازیعي وسی بخشھاليتما. رندي پذی میمتيبه ھر ق

  . شودی حل می جھانی خواستن از بورژوازیاري است که تنھا با ی تناقض،ی کردن سرنگونیملع

 احزاب و نيچن.  ناتو شدندۀ خواھان مداخلیني معیاسي ساناتي که احزاب و جرستي نني مورد ليبيا در ایژگيو

 کشورھا، ني اۀند، در ھم داری غربی با قدرت ھای مالی و حتیاسي و سکيدئولوژي محکم ایوندھاي که پ،یاناتيجر

 ۀ که خواھان مداخليیاسي سیروھاي و رسم نم اس،در مورد مشخص ليبيا.  وجود داشتندشهي ھم،و از جمله در ليبيا

 ی چشم به قدرت ھاشهي از آنھا ھمی برخنکهي که با ادي توان دی اروپا و امريکا شدند روشن است، و مینظام

 به عي وقاري تنھا در اثر سزي از آنھا نی، اما برخ)سي ھواداران سلطان ادرۀطور نمونه، بازمانده ب( داشتند یخارج

 يیاسي ساناتي منطقه، احزاب و جری کشورھاۀدر ھم).  سمپات القاعدهوني اسالمیحت( شدند داده موضع سوق نيا

 دھه ران،يد ادر خو.  باشدیگرء افشاازمندي که نستي نی رازی غربی شان به قدرت ھایاسيوجود دارند که تعلق س

 راني در ایاسي سريي تغی که برایع راه واقگانهي و نه فقط سلطنت طلبان، م،ي رژونيسي از اپوزئیھاست که بخشھا

 ني که چنستي نني حاضر اطي شرایژگيو.  شودی مسري می خارجی نظاممي کنند تنھا با دخالت مستقمي توانند ترسیم

 ی احزابني چنی وقتی است که، حتني دھد، بلکه در ای کشورھا قرار مني ایاسي را الزاما در رأس تحوالت سیاحزاب

 اجتناب ی حاکم ضرورتمي رژی سرنگونی وقتیعني ،ی انقالبی ھازشيابتکار عمل را ندارند، اکنون، در متن خ

 ی نظامۀ جز مداخلیگري واقعا راه دیني کشورھا از لحاظ عني در ای از بورژوازیعي وسی شود، بخشھای مريناپذ

 احزاب سنتا یوقت یو حت. نندي بی مطلوب خودشان نممي بر سر کار و شکل دادن به رژمي کنار زدن رژیغرب برا

 سوق ی موضعني خود را به اتخاذ چنگري داني سخنگونند،ي گزی بر نمئی بزرگ را به سخنگویوابسته به قدرت ھا

  .  دھندیم

 باشد، ی قذافی سرنگونی بزرگ برای قدرت ھای دخالت نظامدر ليبيا که خواستار" ی اجتماعيۀپا "ني وجود چنبدون

 ی است تظاھرات و اعتراض به لشکرکشیکاف.  کنندی نظامۀ توانستند مداخلی نمئی اروپای قدرت ھاريفرانسه و سا

 در اروپا نسبت به شش ماه ی واکنش افکار عمومبارا ) که در چند ھفته منجر به سقوط صدام شد(امريکا به عراق 

 در ليبيا ی خودی دولت ھای نسبت به دخالت نظامی اروپا حتیافکار عموم. مي کنسهيار بمباران ناتو در ليبيا مقاآزگ

 امي مردم اروپا با قفي شرتي است که اکثريیزي غری احساس ھمبستگشکي امر بنيعلت ا.  نشان دادیسمپاتۀ درج

 انقالب تي که از ماھی ناقصري به سبب تصوف،ير احساسات شنياما ا.  دارندی به آزادیابي دستیمردم عرب برا

، نفس کنار ) استی جھانی و رسانه ھااستمداراني سفاتي تحرۀدي که آفری ناقصريتصو( دارد ی عربیدر کشورھا

 ی نظامۀ تواند حملی می حتبي ترتني کند، و به ای مردم فرض می کشورھا را معادل رھائني در اکتاتورھايزدن د

  .  کندیابي را مثبت ارزیاختن قذاف براندیاروپا برا
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 شان ني و ممکن کرد که مھمتری در ليبيا را ضروری اروپائی قدرت ھای نظامۀ مداخلیعوامل متعدد: مي کنخالصه

 ھا در ستيالي امپری را برای نظامۀ که امکان مداخلیلفه اؤ مني برجسته تران،ي مني از ام؛ي بخش برشمردنيرا در ا

 یعي وسی در بخشھای اجتماعيۀ فراھم کند، وجود پایگري دی تواند در کشورھای مزي نندهيدر آليبيا فراھم کرد، و 

 دخالت یروي تواند به نی بر سر کار تنھا ممي سرنگون ساختن رژی چون ليبيا است که برای در کشوریاز بورژواز

 ی نظامۀمقابله با مداخل ی الزم برای ھااستي سی بررسی رو برانياز ا.  بزرگ اتکاء کندی قدرت ھاینظام

 مورد نظر مقاله حاضر است، و در ۀ مسألني مھم ترنيا. مي مسأله خم شوني بر ادي بازي از ھرچشي بیستياليامپر

 ی را بررسیستيالي امپری محدود مداخالت نظامتي الزم است ظرفشترياما پ. مي گردیبخش آخر مقاله به آن باز م

  .  مي باشاشته دی جاری انقالبی در جنبش ھالي دخیوھاري نتي بر ماھی مرورني و ھمچنميکن

  

  یستيالي امپری نظامۀ مداخلتناقضات 

 ۀ قرن تجربکي از شي شود، بلکه بی نمی ھا خنثیني پائمي مستقیروي تنھا به نیستيالي امپری ھااستي سشبرديپ

 ھا ستيالي تضاد منافع امپر،یتسيالي امپری دولت ھای و مالی نظاممي قدرت عظرغم ی دھد که، علی نشان میخيتار

 امر ني ایليعلت تحل.  آنھاستئی کننده در کاھش کارآنيي عامل تعکي یستيالي امپری ھااستي سیو تناقضات درون

 ی تناقضات ذات،ی بحران اقتصادطي در شراژهي است، و به وی دارهي سرمای که رقابت ذاتستي نني جز ایزيچ

 ی دولت ھااستي امر در سطح سني شوند، و ھمی مدي تشدشهي از ھمشيھا ب هي و تضاد منافع سرمای دارهيسرما

 ۀ مداخلاستي اتخاذ سی موانع درونني اني از مھمتری بخش برخنيدر ا. ابدي ی مازتاب بزي نی دارهيبزرگ سرما

  .مي شماری را فھرست وار بر میستياليامپر

 نهي ھزی نظامۀ و مداخلسميتاريليم.  مسأله استی مالۀب جنیستيالي امپری ھااستي بر سر اتخاذ سی مانع دروننينخست

.  دالر بوده استارديلي امريکا در افغانستان و عراق سه ھزار می جنگۀني محافظه کارانه، ھزینيمطابق تخم. دارد

 گذشته جوالیلمان در ماه ا ی که تمام سر و صدامياد آوريه  است بی کاف،ی رقم نجومني از ایري داشتن تصویبرا(

 ني صندوق بیعني ،ی المللني بۀ سه نھاد برجستنکهي ااي دالر بود؛ ارديلي م١۵ بر سر وناني به ی دادن وام تازه ایبرا

 کي از ر کمتیزي مقابله با بحران اقتصاد اروپا سرجمع چی اروپا، برايۀ اروپا، و اتحادی پول، بانک مرکزیالملل

 صي بدھکار اروپا اعتبار تخصی دولت ھايۀ به کلی آتی احتمالی و وام ھای جاری وام ھای دالر براارديليھزار م

 نزد بانک ی قذافۀ بلوکی دادند که سپرده ھایبي با شتاب فراوان ترتئی اروپایدر مورد ليبيا البته قدرت ھا.) داده اند

.  ھا انجام شودئی ليبيا به خرج ليبيای کامرون، آزاد سازديوي دحي صرۀ باز شود تا، به گفتی خارجیھا و دولت ھا

 در ی نخواھد بود، و حتستيالي امپری قدرت ھااري در اختيی منبع مالني الزاما چنی آتی موارد احتمالۀاما در ھم

 نفت صدور شي اشغال بر درآمد حاصل از افزاۀني ھزني تأمی که امريکا برازيمورد اشغال عراق صاحب نفت ن

 که به داستي نگفته پنيھمچن.  خرج کردسهي از کريو امريکا ناگز فتادي نی اتفاقنيعراق حساب باز کرده بود، چن

 کي تواند به ی می جنگۀني و ھزی نظامۀ بودجشي بر دولت ھا، افزای و فشار مالی بحران اقتصادطي در شراژهيو

 ی دولت ھای مالی ھا، تنگناني اۀبنا به ھم.  شودلي تبدی بزرگ اروپائی در خود کشورھایسوژه اعتراض اجتماع

 ی زند و ھم از سوی را دامن می نظامئی به مداخله جولي تماکسوي از ،ی در دل بحران اقتصادژهيوه  ب،ئیاروپا

  . گذاردی بر آن می حدّ گريد

 جنگ و اشغال امريکا در عراق نشان داد که ۀتجرب.  کننده استنيي ثمر بخش و تعی نظامۀ مداخلی، دشوار دوممانع

 ی نفوذۀ کند، اما بدل کردن کشور اشغال شده به منطقی را عملميرنگون کردن رژ ممکن است ھدف سی نظامۀمداخل
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 ثبات، جادي، ا"یآرام ساز" فاز یحت. ستي ھا ممکن نیگ سادني کند به اني امريکا را تأمیاسي و سیکه منافع اقتصاد

 و دراز عي وسیام تنھا با حضور نظگر،ي دی و اقتصادیاسي شرط سشي ھر پی مطلوب، سواميو شکل دادن به رژ

 جي سبب بوده که، به اصطالح راني امريکا در افغانستان و عراق به ای ناکام،یاز نظر فن) ٨.( شودی مسريمدت م

 ھا تعداد سربازان الزم دستکم ني تخمینداشتند؛ و بنا به برخ" ني بر زمنيپوت "ی تعداد کاف، امريکایھانزد ژنرال 

 از امريکا شي خود به مراتب بی نظامۀ مداخلقي توفی برائی اروپایدرت ھاق.  حاضر در عراق بودیرويدوبرابر ن

  .  بودد مواجه خواھنی پرسنل نظامتي و محدودی قدرت نظامتيبا مشکل محدود

 در شکل اعزام ةً  عمدی نظامۀ مداخلیعنيبود؛ "  از ھوامي رژرييتغ" شده، جي که رای به اصطالح، مورد ليبياالبته

" ني بر زمنيپوت" اضافه کرد که گرچه در ليبيا ديھرچند با. انجام گرفت) یائيو در (یاران ھوائ و بمبی ھوائیروين

 از شروع شي جا که در رسانه ھا فاش شده، پنيتا ھم: شتنددا" نيکفش بر زم" رسانه ھا، ۀنگذاشتند، اما، به گفت

در " انيشورش"يا حضور داشتند و با  در ليباي سازمان ملل، مأموران سۀ قطعنامبي از تصوشي ناتو، و پاتيعمل

 مھم تر از ھمه، دي اعزام کردند؛ و شااني شورشی برای نظامی اسلحه و مربايتاني فرانسه و برنيھمچن. تماس بودند

 را در ی شورشی واحدھااتي تصرف طرابلس بودند و ھم آنھا عملۀطراح نقش) SAS (ايتاني برۀژي ویروھاين

 در ليبيا بدون اعزام ی اروپائی قدرت ھاۀ است که مداخلني مھم انھا،ي اۀرغم ھمه ب.  کردندی میطرابلس فرماندھ

 دي نکته الزم به تأکني انھمهيبا ا.  دادندیليبيا انجام م" انيشورش" را یني انجام شد، چرا که جنگ زمیني زمیروين

ارزش .  الزم باشدی سقوط قذافی برایئ ھواۀ وقفیاست که کارشناسان ناتو ابدا انتظار نداشتند که شش ماه بمباران ب

  .ستي نري چشمگ از نظر متخصصان ابداً اتي عملني اینظام

"  از ھوامي رژرييتغ" که ستي روشن نچي سقوط کرده، اما ھی ليبيا ھنوز تمام نشده، و اگرچه قذافی ماجرانھمهي ابا

 توان ی ھنوز نم، در مورد ليبيای حتن،يابرابن. نجامدي بی اروپائیدر ليبيا واقعا به استقرار حکومت مطلوب قدرت ھا

 دي بع،یوانگھ.  استدهي به اھداف خود رسیاسي از لحاظ سیني زمیروي بدون اعزام نی ھوائاتي گرفت که عملجهينت

 رديخود بگه  آزاد بۀ منطقجادي شود و شکل ای به سرعت وارد فاز نظامگري دی در کشورھای انقالبزشياست که خ

 ،یني زمیروي نعي را تکرار کرد که بدون اعزام وسیري گجهي نتني توان ایپس م).  شدیيبيا و بنغازآنچنان که در ل(

 بزرگ یقدرت ھا. دي نخواھد رسی روشنیاسي به اھداف سی نظامۀ کشور، مداخلکي بدون توان اشغال کامل یعني

 محدود بماند، ی ھوائاتيفا به عمل صری آتی نظامی ندارند، و اگر مداخله ھايی نظامتي ظرفني آشکارا چنیاروپائ

 خواھد ی انقالبطي در شرایدي جدی فاکتور منفا بر تحوالت نخواھد داشت، ھرچند قطعی قاطع و سرنوشت سازريتأث

  .افزود

 بزرگ از یھدف قدرت ھا.  استی نظامۀ بر مداخلیستيالي امپری تضاد منافع و رقابت قدرت ھاري تأث سوم،مانع

 است و با واکنش آنھا بي رقی کار به ضرر قدرت ھاني نفوذ است، و روشن است که اۀمنطق جادي ای نظامۀمداخل

 خودش ی و نظامی از توان مالی قدرت بزرگ صرفا تابعکي ی نظامۀ مداخلتي ظرفنيبنابرا.  گرددیمواجه م

در محاسبات خود  زي رقبا را نی نظامژهي و به و،ی اقتصاد،یاسي محتوم ساي واکنش محتمل دي بای بلکه مست،ين

 نيبه ا. رديرا در نظر بگ" توازن قوا "ی به طور عقالندي بای محاسبه اني است که چنني اجي رانئيتب. وارد کند

 ۀ به مداخلی دولتچي قدرت ھا باشد، ھني بی واقعی به مناطق نفوذ متناظر با توازن قواان جھمي چنانچه تقسب،يترت

 مي جھان امروز، تقسطي که، در شرانجاستياما مسأله ا. یرعقالني بود غ خواھدی دست نخواھد زد، چون کارینظام

 بلکه سر بر ، قدرت امريکالنه فقط افو. ستي قدرت ھا نني بی واقعیجھان به مناطق نفوذ متناسب با توازن قوا

 انياز نو م واقعا موجود ی متناسب با توازن قوادي بای آن است که جھان می به معناني ھمچون چیديکردن قدرت جد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 مي تقسدي تجدۀ مسابقني تالش خواھد کرد تا در ايیو روشن است که ھر قدرت مدع.  شودمي بزرگ تقسیقدرت ھا

 از مناطق نفوذ موجود خود ی به سادگی قدرت رو به افولچي گردد، و ھبشي از مناطق نفوذ نصیشتريجھان سھم ب

 ئی از آنھا را به قدرت نماکي بزرگ است، که ھم ھری ھا رقابت قدرتدي تشدی امر به معنانيا. ديدست نخواھد کش

 قرار یاري از آنھا موانع بسکي ھری و نظامیاسي سی حال بر سر تحقق نقشه ھاني دھد، و ھم در عی سوق مشتريب

  .  دھدیم

 جھان به مناطق نفوذ تازه مي تقسدي تجدشي سال پستي و بلوک شرق در بی است که با سقوط شوروني اتيواقع

 دي تجدی دھه آغاز عملکي خود نخست به مدت ی بر قدرت مطلقا برتر نظامهي با تک، شده بود، اما امريکایورضر

 با قدرت ،ی اقتصادۀ نداشتن پشتوانرغم یمبر تالش کرد تا، عل سپت١١ انداخت، و پس از قي جھان را به تعوميتقس

ازنده  قمار بنيامريکا در ا.  کندتي خود تثبی برای المللني نقش ھژمون را در مناسبات بئی و کشورگشای نظامینمائ

 ۀ در مسابقیدي فاز جدی به ليبيا شروع رسمی اروپائی قدرت ھایمبر، تھاجم نظام سپت١١شد، و ده سال پس از 

  .  قرار داردی جھان است که امريکا در آن آشکارا در موضع دفاعميبازتقس

 کي به ري در ده سال اخنيچ.  ندارداني جرئی اروپایو قدرت ھا امريکا ني جھان اکنون صرفا بمي بازتقسۀمسابق

 قدرت هي مجھز کند، و روسدي جدی خود را به تکنولوژی رود تا قدرت نظامی بدل شده و میقدرت بزرگ اقتصاد

 بزرگ ی قدرت ھااني رقابت مديتشد. ست خود را گسترش داده ایاسي کرده و نفوذ سی خود را بازسازیاقتصاد

 در فاني حری نظامۀ مداخلتي قدرت ھا بر ظرفرينه فقط سا.  گذاردی مري تأثزي نیئ منطقه ینقش قدرت ھافورا بر 

 ۀ مناطق نفوذ به نوبفي بازتعری بزرگ برای قدرت ھاني رقابت بدي خواھند گذاشت، بلکه تشدیمناطق مختلف حدّ 

 بزرگ، بلکه قدرت ید، و نه فقط قدرت ھا گردنی مالي لرزان و سزي نیئ منطقه ی معناست که نظام ھانيخود به ا

 ري منطقه تأثیاسي سیاي جغراففي کنند تا بر بازتعری شوند و تالش می فعال مزي نیئ منطقه ی دوۀ درجیھا

 ی مأفي ایئ در سطح منطقه ی نقش فعالزي نهي و ترکی جنوبیقاي بلکه امثال افرل،ياکنون نه فقط ھند و برز. بگذارند

 تي بر ظرفشي پۀ از دورشي باري اکنون بسزي درجه دوم نی قدرت ھااستي جھان، سمي تقسۀز تاۀدر مرحل. کنند

  . خواھد گذاشتري بزرگ تأثی قدرت ھای نظامۀمداخل

 رقابت دي از تشدیدي جھان وارد فاز جدکمي و ستي قرن بۀ دھني توان گفت که در دومی نکات باال مۀ توجه به ھمبا

 ني رقابت ادينفس تشد.  مناطق نفوذ شده استفي جھان و بازتعرميبر سر بازتقس بزرگ و متوسط ی قدرت ھاانيم

 او بر کشور ی نظامیتنھا با برتر) ی متوسطاي (رگ قدرت بزچي ھی نظامۀ مداخلقي معناست که توفنيقدرت ھا به ا

مل حاضر در  به عوای کوچک فاکتور تازه ای حتاي بزرگ ی نظامۀ ھر مداخلشکيب.  شودی نمنيمورد ھجوم تضم

 ی نظامۀ مداخلچي ھ،ی قدرت مخرب جنگرغم ی مورد ھجوم خواھد افزود، اما، علی کشورھایاسي سۀصحن

 ی در کشورھای انقالبی ھازشي تحوالت خري کننده در شکل دادن به سنيي عامل تعئیا تواند به تنھی نمیستياليامپر

  .  باشدیرامونيپ

 خود ی بر قدرت نظامهي بتواند صرفا با تکی قدرت بزرگچي شود تا ھی م مانعیستيالي امپری درونی رقابت ھاديتشد

 است که یتي واقعنيا.  را مطابق اھداف خود شکل دھدیاسي دخالت کند و تحوالت سی جاری انقالبی ھازشيدر خ

 ديران جد امر، در دوني ارغم یعل.  دانندیم) زي نیئ امريکای نئوکان ھایو اکنون حت (یستيالي امپریخود قدرت ھا

 جھان، مثل ھر مي بازتقسۀ مسابقۀجي که نتلي دلنينه فقط به ا.  محتوم استیستيالي امپری نظامۀ مداخلديجھان تشد

 یستيالي امپری دارد، و کامال قابل انتظار است که قدرت ھای در طول مسابقه بستگگراني به عملکرد باز،یمسابقه ا

 یراموني پی مداخله در کشورھام،ي اشاره کردنيشي پیور که در بخش ھابلکه، ھمانط.  باشندی از قمار نظامريگزنا
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 است؛ و گرچه یستيتالي بزرگ کاپی قدرت ھای براري ناپذزي ضرورت گرکي ی انقالبی ھازشي خطيدر شرا

 ی ماديۀ مناطق پاري گسترش آن به ساو ستي آغاز شده، اما به آنھا محدود نی عربی از کشورھای انقالبی ھازشيخ

 ھا و ھم ستيالي امپری رقابت دروندي ھم تشدیعني ات،ي واقعني ایھردو.  کامال محتمل استینيرد و از لحاظ عدا

 دھند، و باز ی می روی دارهي اقتصاد سرمای بر متن بحران جھان،ی انقالبی ھازشي خطيضرورت مداخله در شرا

 ۀ توسعه طلبانی ھااستي را به اتخاذ سیرگ ھر قدرت بزی نفس بحران اقتصادم،ي کردیھمانطور که در باال بررس

  .   دھدی سوق می خودی ھاهي کاھش فشار بحران بر سرمای برای راھۀمنزله  ب،یستياليامپر

 شکل دادن به تحوالت ی برای کننده انيي تعئی کارآیستيالي امپری نظامۀ در دوران حاضر مداخلم،ي کنخالصه

 دي و تشدافتي ادامه خواھد یستيالي امپری نظامۀ مداخلتي واقعني ارغم ی مورد ھجوم ندارد، اما علی کشورھایاسيس

 فشار بحران في تخفی راه ھاني از عمده تریکي وذ مناطق نفجادي و ایستيالي امپریچرا که توسعه طلب. خواھد شد

در  یاسي قاطع شکل دادن به تحوالت سی از راه ھایکي و ستيالي امپری کشورھای ھاهي سرمای برایاقتصاد

  . قرار دارندی انقالبطي است که در شرائیکشورھا

  

  یستيالي امپری نظامۀ و مداخلی بورژوازی طلبیسرنگون 

 و ی انقالبی جنبش ھاتي شناخت ماھ،یستيالي امپری نظامۀ مقابله با مداخلی راه واقعصي تشخی برایدي کلۀمسأل

 ی انقالبی جنبش ھاتيناخت درست از ماھتنھا پس از ش.  جنبش ھاستني اري درگی طبقاتیروھاي نینينقش ع

ه  داشت، و مھمتر، بیستيالي امپرۀ مداخلش از نقیقي عمیابي توان ارزی طبقات در آنھاست که میني و نقش ع،یجار

 به لي تفصی با درجه ای الزم است حتنجاي انيبنابرا.  را مشخص کردیستيالي امپرۀ راه مقابله با مداخلیطور منسجم

  .مي جنبش ھا بپردازني اتي ماھۀمسأل

 از امواج ی بلکه آنھا را جزئند،ي بینم" یعرب "ی ادهي در جھان عرب را پدی انقالبی ھازشي خیستي مارکسليتحل

 خود تي اعتبار در ماھني دارند، و به اسميتالي کاپی در بحران جھانشهي شمارد که ری می در سطح جھانیانقالب

" نان" زحمتکشان، که صراحتا با شعار ی سوز ایطرح مطالبات اقتصاد.  ھستندی دارهي ضد سرمائیانقالب ھا

و  (ی عربی که در کشورھاتي واقعنيو ا.  دھدی جنبش ھا را نشان مني ای اقتصادی ھاشهي ریھمراه بود، به روشن

رار  قیکتاتوري دی ھامي رژی حال رو در روني جنبش ھا در عني اا،ي و اسپانوناني، خالف مثال )زي نرانيدر ا

 ني ای دارهي ضد سرماتي وجه ماھچي مطالبه کنند، به ھزيرا ن" یآزاد "ديبا" نان" ھمزمان با نيدارند، و بنابرا

 هي کشورھا ھم به بقاء سرماني در ایکتاتوري دی ھاميچرا که وجود رژ.  کندی را ناخالص نمی انقالبیجنبش ھا

 ی نه فقط با دگرگونورھا کشلي قبنيدر ا" یزادآ" دارد، و خواست ء کند و ھم به آن اتکای خدمت میدار

  )   ٩.( شودی متحقق می اقتصادی ساختارھای بلکه ھمراه با دگرگونیاسي سیساختارھا

 زشي کشورھا را علت خني ای ھامي رژکي ساختار ضد دموکراتگري دی ھالي تحل،یستي مارکسلي تحلني مقابل ادر

 مياما رژ.  دانندی می جاری را ھدف جنبش ھایاسي کردن نظام سزهي دموکراتجهي شمرند، و در نتی می انقالبیھا

 ی و سنتشامدرني پمياز رژ: رندي گی را در بر میعي وسفي ندارند و طی کشورھا شکل واحدني در ایکتاتوري دیھا

ن تا  و عربستاراني اري نظی مذھبیکتاتوري و تونس؛ از دري الجزاري کامال مدرن نظیکتاتوري عربستان تا درينظ

 مصر و تونس ري امريکا و غرب نظۀ دست نشانداي متحد یکتاتورھاي از ده؛ي تونس و سورري نظکي الئیکتاتوريد

 ليبيا تا ري نظی فردیکتاتوري از ده؛ي و سورراني اري مستقل از امريکا و غرب نظیکتاتورھايو عربستان تا د

 در یکتاتوري توان وجود دینم. نھاي اريمصر؛ و نظا ري نظاني نظامیکتاتوري داي ري الجزاري نظی حزبیکتاتوريد
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 نھاي نظائر ااي ،یوکراس ات،ی حکومت تک حزبان،ي قدرت نظام،ی مذھب، سنت، وابستگۀ کشورھا را با سلطنيا

 مي متفاوت، وجود رژی حکومتی ھایدئولوژي متنوع و ایاسي اشکال سرغم ی که، علیتنھا عامل واحد.  دادحيتوض

شدت ه  دھد خصلت بی محيتوض)  رایراموني پی از کشورھایاريو بس( کشورھا را ني اۀر ھم دیکتاتوري دیھا

 ساده انگارانه را ندارد که شکل ی ادعاني ایستي مارکسچيھ. است کشورھلي قبني در ای دارهي سرماني آفرینابرابر

 یستي مارکسی ھالي تحلنياستنتاج کرد، بلکه بھتر" ی اقتصادیربنايز" از ماي توان مستقیمشخص حکومت را م

 را با ی دارهي سرمای آنھا با نظام اقتصادۀ و رابطیکتاتوري اشکال مشخص دني ایري اند تا علل شکل گدهيکوش

 ھا ستي مارکسیخي تارقاتي تحقجي توان به نتای کشورھا منيدر مورد تک تک ا.  دھندحي توضیخي تاریرسبر

  .  داشته اندئی تالش ھاني ھا چنستي مارکسزي نرانيرجوع کرد، و در مورد مشخص ا

 در ی آنگاه روشن است که چرا بورژوازم،يري را بپذی جاری انقالبی جنبش ھاتي از علل و ماھیلي تحلني چناگر

 انقالب ھا مبارزه ني ایروزي پی تواند برای خواھد، نمی ھم مکي کامال دموکراتمي رژکي ی وقتی کشورھا، حتنيا

 در يی دموکراسني چنني ای مطلوب بورژوازکي دموکراتمي رژی برقراری که در فرداستي ننيله فقط اأمس. کند

 شي پاني امروز و در جرني است که از ھمنيبلکه مھمتر ا. ردي گی قرار می دارهي با اقتصاد سرمایتناقض ساختار

 یاسي سی صرفا خواسته ھای را برایعي وسی اجتماعیروي نستي قادر نی بورژواز،ی جنبش انقالبیرو

 کشورھا در گرو ادغام مطالبات ني کارگر و زحمتکش در اۀ تودني ترعي وسجينه فقط بس.  کندجي بسکيدموکرات

 ماند و ی در صحنه مزاني کارگران و زحمتکشان تنھا به آن ممي عظیروي است، بلکه نیاسي با مطالبات سیاقتصاد

تنھا " نان "ی فورنيأمو ت. را آغاز کرده باشد" نان "یر فوني حاال راه تأمني برد که جنبش از ھمی مشيانقالب را پ

 بي خود آنھا، و با تعقمي عمل مستقیبا مشارکت فعال کارگران و زحمتکشان، با شکل گرفتن نھادھا و ارگان ھا

 جامعه و اقتصاد دخالت موثر داشته ۀ بتوانند در ادارئی نھادھا و ارگان ھاني آن چنی شود که طی حاصل میريمس

 طبعا ی است که بورژوازی مرزنيو ا.  عبور شودتي و مالکهي که از خط قرمز حرمت سرمای تنھا وقتیعني. دباشن

 تواند کارگران و زحمتکشان را ی نه می جاری در انقالب ھای بورژوازگر،يبه عبارت د. ستيخواھان گذر از آن ن

 یون دگرگی خود برایرويزحمتکشان به ن خواھد کارگران و ی کند، و نه مجي بسیاسي سمي رژريي تغیصرفا برا

 در ی بورژوازیني است که از نظر عني اتي موقعني ایمعنا.  کنندیشروي مورد نظرشان پی و اقتصادیاسي سیھا

  .  استی بلکه ضد انقالبست،ي نیرانقالبي غیسادگه صفوف انقالب حضور دارد، اما ب

 تي بلکه کلست،ي مورد بحث ننجاي عملکرد آحاد بورژوا ا است کهدي الزم به تأکی از ھر سوءتفاھمیري جلوگیبرا

 فرد بورژوا ممکن است بنا به ھر تجربه و ھر کيروشن است که .  طبقه مورد نظر استکي ۀمنزله  بیبورژواز

 با ئی ارزش ھاني تا به آنجا که تناقض چند، داشته باشی برابراي ی آزادی به آرمان ھایدي شدی دلبستگی شخصليدل

 اري ھرچند بس،ی مواردنياما چن.  اش سوق دھدی طبقاتیني از منافع عدني فرد مزبور را به چشم پوش،یطبقاتمنافع 

  .  زنندی را رقم نمی اجتماعۀ طبقکي ۀمنزله  بیھم باشند، عملکرد بورژواز

مختلف  از طبقات ی که صف واحدستي نني در ای جاری انقالب ھایژگيو. مي بازگردی جاری انقالبی جنبش ھابه

 ی می روعتاي طبی انقالبطي و شرای عمومیاسي امر در ھر بحران سني بر سر کار شکل داده؛ اميرا در برابر رژ

 از قتي در حق،ی کارگر و بورژوازۀطبق جامعه، ی اصلۀ است که دو طبقني در ای جاری انقالب ھایژگيو. دھد

.  مشغول مبارزه اندگريکدي با تي در ضدینير ع بر سر کار، از نظمي رژهي صف واحد علني امروز و در ھمنيھم

 دانند، گرچه ی می اصلۀ ھر دو طبقیاسي ساناتي رھبران آگاه و احزاب و جرۀ امروز ھمني را ھمتي واقعنيا(

 کدام ی است که ھژمونني بسته به ای جاریسرنوشت انقالب ھا.)  آورندی بر زبان نمی ھا ھمگستيخالف مارکس
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 مي رژهي در مبارزه علی بورژوازی ھژموننيتأم.  گرددیبرقرار م" مي رژهيف واحد علص "ني بر ھمی اصلۀطبق

 یجو و  ھرگونه احزاب در جستی انقالبطي که شرایچرا که به درجه ا.  روبروستیحاضر با معضل بزرگ

بر  ی تنھا به شرط پافشاری کند، بورژوازی صف واحد طرد مني بر سر کار را به سرعت از ھممي با رژزشسا

 مي خود رژیروي تواند به نی نه میاما بورژواز.  صف ادامه دھدني تواند به حضور در ای ممي رژیسرنگون

 ی کارگران و زحمتکشانیروي حاضر به نمي رژی سرنگونی خواھد برای مطلوب خود را شکل دھد و نه میاسيس

 نيچن.  کنندی لرزان مزي حاکم را نی اقتصادمي رژی ھاهي طبعا پایاسي سمي رژی کند که ھمزمان با سرنگونهيتک

 به گر،ي به عبارت د. شودی متي تقوی خارجی قدرت ھاۀ به مداخلهي راه حل تکیاست که در صفوف بورژواز

 ۀدي کنند، به ھمان درجه ای دشوارتر می بورژوازی حاضر را برامي سازش با رژی جاری انقالبطي که شرایدرجه ا

 ی بر سر کار بدل ممي برانداختن رژی برای منطبق بر منافع بورژوازیراتژ ستکي بزرگ به ی قدرت ھاۀمداخل

 ی برای که دستکم تعرض انقالبی تنھا راه است، و وقتمي رژی سرنگونی سازش بسته شد، وقتۀ فرجیوقت. شود

رگران  کاۀ تودمي مستقیروي انجام شود نه به نی خارجیروي به نی محتوم است، چه بھتر که سرنگونمي رژیونسرنگ

  . قائل نخواھند بودتي و مالکهي سرمای برای حرمتچي که ھیو زحمتکشان

 یني عري از نظر تأثیول. ردي گی منافع خودشان صورت مني بزرگ با ھدف تأمی قدرت ھاۀ است که مداخلواضح

 ،یستيالي امپری نظامۀ مداخلی اولقي بزرگ، و به طری قدرت ھاۀ کشورھا، مداخلني در ای طبقاتیبر توازن قوا

 شي بستن راه پی و برای ھستند تماما به سود بورژوازی انقالبطي که در شرائی کشورھای ھامي رژی سرنگونیبرا

 به ليبيا ی نظامۀ با حملی اروپا از سر نادانی که افکار عموميیسمپات.  انقالب کارگران و زحمتکشان استیرو

و ( در جھان عرب ی جاری کشورھا از انقالب ھاني ایاز بورژوتي متناظر است با روایلينشان داد، از نظر تحل

و آن چپ .  موجودیکتاتوري دمي رژهي علی ھمگانئی انقالب ھاۀمنزله  انقالب ھا بني اتياھ شناخت میعني، )رانيا

 در خدمت یني ناتو در ليبيا را از لحاظ عۀکه مداخل)  ھاستي از تروتسکی بخشرينظ (یئ و امريکای اروپائیھا

 درک نيم ھ،ی انقالب مرحله اتي در محکومی عمر عبارت پردازکي رغم یشمردند، عل" انقالب"نجات 

  . دارندی جاری را از انقالب ھائیبورژوا

ه که، ب) »ويوي ریمانتل «سندگاني نورينظ (ی غربی که آن دسته از چپ ھامي نکته ھم اشاره کنني به ادي بانجاي ادر

 یلي ھمراه کردند از نظر تحلیقذاف" ستياليضد امپر "مييا را با دفاع از رژ در ليبی نظامۀ مداخلتيعکس، محکوم

از نظر .  کنندی اشتباه می جاری جنبش ھاتيماھ صي کشورھا و تشخني علل بحران اصيبه ھمان درجه در تشخ

 چھل انيبه ب( بلکه ستي نی دارهي سرما،یراموني پی در کشورھای اقتصادی و نابرابرتي علل محروماي  گونھا،يا

 به ی درکني چنی اصلۀھست.  استی دارهيسرما"  شدنیجھان) " امروزانيبه ب (اي وابسته ی دارهيسرما) شيسال پ

 عتاي متحد امريکا نباشند، طباي کشورھا دست نشانده ني ایکتاتورھاي شود که، اگر دی  مني اانهيمزبان ساده و عا

 رفاه مردم ی براني شدن ھستند، و ای نامرتبط با روند جھانیدار هي به ھر حال سرمااي" یاقتصاد مل"مشغول ساختن 

 ندارد و البد یاجتماع- ی اقتصادحي توضچيکه ھ( بودن شان را کتاتوري دبي ترتنيو به ا.  ھم خوب استیليشان خ

 ليدل ني کنم به ای عرضه مانهي عامنجاي شان را الياگر تحل. دي شود به آنھا بخشیم)  از اخالق بدشان استیناش

 لي جونگ امي نژاد و کی احمددگاهي دني از روشنفکران ای است که برخی علملي از تحلیکاتورياست که تنھا با کار

 کنند که پنجاه سال ی دفاع می از قذافی و امروز با ھمان حرارتزندي ری انبان مکي و چاوز در گابهرا ھمراه با مو

 شي پتراس است که دو سال پمزي جاناتي ما البته بی برای مواضعني آشناتر چنۀنمون.  کردندی از کاسترو دفاع مشيپ
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 از زيموضع پتراس ن.  برخاستی اسالمميژ نژاد و ری از احمدتي در تھران را تخطئه کرد و به حمای عمومزشيخ

  .  جنبش بودتي از علل و ماھی مشابھکاتوري به کاری متکیلينظر تحل

ضد "اما دو کلمه راجع به .  روشن استی موضعني و چنلي تحلنين بودن چیستياليرسوسي و غیستي مارکسريغ

 از یستي به شناخت مارکسی از لحاظ نظری موضعنيدر چن" سمياليامپر "یمعنا.  موضع گفتن داردنيا" سمياليامپر

بلکه .  نداردی ربطچي ھی المللني باستي سۀ عرصی آن براري ناپذزي گرجي معاصر و نتای دارهيعملکرد سرما

از لحاظ .  فھمدی رم باستان، می گسترش امپراتوری به ھمان معنا،ئیرا صرفا معادل کشورگشا" سمياليپرام"

 شدن به کي نزدی ندارد که برای به طبقه کارگری ربطچيآن ھ" سمياليضد امپر" روشن است که زي نیاسيس

 در قبال یداند، تا بتواند واکنش درست بسميتالي را با عملکرد کاپی المللنيب یاسي نظام سۀ رابطدي بای مسمياليسوس

 سميالي کلمه ضد امپریستي و مارکسقي دقی به معنا»ويوي ریمانتل«موضع امثال .  داشته باشدی جھانیاسيتحوالت س

 ی دولت ھای ھااستي با ستي ضدی حتاي ، با امريکاتي ضدنيو ا. ست با منافع دولت امريکاتي بلکه ضدست،ين

 جھان سوم که به ی در کشورھای موھومی بورژوازيۀ از زاویعني.  استی جھان سومسميلوناي ناسيۀ از زاو،یغرب

 یب.  کندتي ضدی جھانسميتالي بزرگ کاپی با قدرت ھادي بای خود میاسي و سی اقتصادسميونالي ناسیدئولوژي اليدل

 ژهيوه  کرد که بدي تأکدي با ندارد، امادي به تأکازي کارگر نۀ طبقی و اھداف عمومسميالي به سوسی موضعني چنیربط

نه فقط در .  استی بار و ارتجاعاني زی موضعني کارگر چنۀ کوتاه مدت طبقیاسي و اھداف سیکياز لحاظ تاکت

 زي با منافع امريکا نی موثرتي از ضدی بلکه حتست،ي اش نیستي مارکسیبه معنا" ستياليضد امپر" خود یمحتوا

 یراموني پی را در کشورھای واقعا موجودی اجتماعیروي نچي ھیاقتصاد و یاسي سالتي است؛ چرا که تمااتوانن

 ی در کشورھای ما به ازاء اجتماعچي آن ھیاسي و سی اقتصادسميونالي ناسیدئولوژيو چون ا.  کندی نمیندگينما

  )١٠.( مواضعش را پر کندیتماع اجيۀ خأل  پادي بای نژاد و قذافی ندارد، با امثال احمدیرامونيپ

 یستيالي امپرۀ طرفدار مداخلدگاهي اشاره به دني و ھمچن،ی جھان سومیستيالي ضد امپردگاهي دیھدف از وارس نجايا

 ی از لحاظ نظریستيالي امپری نظامۀ نسبت به مداخلیري نکته است که موضع گني بر ادي تأک،ی قذافی سرنگونیبرا

 اري معني با ادي را بای انقالبطي در شرایستياليامپر ۀداخلم.  استی انقالبی جنبش ھاتي از علل و ماھلي به تحلیمتک

 یسرنگون "اي آنکهيا.  شودی کند و به سود کدام طبقات تمام می تر مني را سنگئیروھاي چه نۀ کرد که وزنیابيارز

 را،يز. ستي نیابي ارزی برایاري شود، معی ملي تسھاي دھد ی می رویستيالي امپرۀبا مداخل"  بر سر کارميرژ

 و ست،ي نیاسي سمي رژريي صرفا بر سر تغی جاری انقالب ھام،ي شدادآوري لي بخش به تفصني که در ایلي تحلمطابق

 رشي پذی بورژوای است، برای اقتصادی ساختارھاريي تغی شرط الزم براشي پی کارگر سرنگونۀ طبقیاگر برا

 رو، اگر نياز ا. ی دارهيسرما یتصاد مصون ماندن مناسبات اقی است برائی حاضر بھامي رژیضرورت سرنگون

 شبردي در خدمت پزي نیستيالي امپری نظامۀمداخل.  داردی نقش ضد انقالبی انقالب باشد، بورژوازیني اھداف عاريمع

 ی از سرنگونري ناگزیاسي انقالب سکي ۀ در محدودی متوقف کردن انقالب جاری است که برايی بورژوازیستراتژ

  . جامش را ندارد توان انش شده، اما خودیخواھ
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