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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

  

  ھوادار پورتال: فرستنده

  ارگان حزب رنجبران ايران-برگرفته از نشريه رنجبر
 ٢٠١١ اکتوبر ٢٨

  

  امپرياليسم و چپ ايران؟
 
له بدوا در أ اجتماعی، آن مسألۀست به ھنگام تجزيه و تحليل ھر مستئوری مارکسيستی بی چون و چرا خواستار ا”

باشد، خصوصيات مشخصی که … مطرح گردد و سپس چنانچه سخن برسر يک کشورمعينیچھارچوب تاريخی 

 ۀلنين ـ دربار“ .معين تاريخی اين کشور را از سايرکشورھا متمايز می سازد، درنظرگرفته شودۀ درحدود يک دور

  يين سرنوشت خويشحق ملل درتع

  

  ـ چھارچوب تاريخی کنونی ١

که ھنوز ھم ادامه دارد و در چھارچوب استقرار امپراتوری جھانی “ بھارعرب“دخالت امپرياليستھا درشورشھای

سرمايه و رقابت انحصارات فراملی و قطبھای سرمايه جھت کسب ھژمونی دراين امپراتوری و بسط مناطق تحت 

ا توجه به ديدگاھھای باما . بات اين واقعيت داشته باشد است که نيازی به استدالل و اثنفوذ خود، روشن تر از آن

  .انحرافی و التقاطی درميان جنبش چپ ايران، بازگوئی آنھا ھنوز ھم ضروری است 

راه با وجود رژيمھای و فقر شديد مردم کشورھای عربی ھمدرشرايطی که بحران جھان سرمايه داری استمراريافته 

تاتوری که دھھا سال بر مردم آن کشورھا بی رحمانه حکم رانده و خطر بروز شورشھای انقالبی برای نان و ديک

سياستھای امپرياليستی افزايش يافته ۀ آزادی بيش از پيش ھويدا شده و احتمال رھائی اين کشورھا از زير نفوذ و سلط

 ۀکارگر و توده ھای مردم، زمينۀ حب نفوذ درميان طبقبود، فقدان نيروھای انقالبی و به ويژه کمونيستی آگاه و صا

نوع مخملی جھت شيره “ انقالبات”مناسبی شد برای دست کاری امپرياليستی در اين شورشھا و به راه اندازی 

ھای ارتجاعی آشکار به جای انقالبھای رھائی بخش ملی از “ رژيم چنج”ماليدن به سر مردم به منظور پذيرش 

  .مپرياليسم و بورژوازی داخلیاستثمار و ستم ا

 جديد به جای ۀھا و استقرار عوامل وابست“رژيم چنج”با سياست اپوزيسيون پروری توسط امپرياليستھا برای انجام 

مريکا و حمايت ازبرخی ادولتيان سابق؛ با آموزش سرسپردگی دادن به برخی ازمخالفان سرھنگ معمر قذافی در
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سال، زمينه برای دخالت آشکار و حتا نظامی امپرياليستھای فرانسه، انگلستان و ديگراز اينان درانگليس طی دھھا 

حفاظت ”ۀ ی شورای امنيت سازمان ملل که نھادی وابسته به امپرياليسم است، و به بھانأرۀ ، به پشتوانامريکا درليبيا

 به نيروھای ارتجاعی مخالف با ارسال کمکھای تسليحاتی. ماه پيش، آماده شد۶، از بيش از “از نيروھای غيرنظامی

دی جداشده از رژيم قذافی، دست ساز امپرياليستھا متشکل از افرا“ شورای ملی انتقالی”ۀ قذافی؛ ايجاد عجوالن

گان به نيروھای سلطنت طلب، افراط گرايان مسلمان و دست پروردگان امپرياليسم و اعالم پشتيبانی از آن وابست

از ايادی آنان به ويژه درکشورھای عربی؛ با گسيل نيروھای نظامی جھت تعليم شورا توسط امپرياليستھا و برخی 

 ٣٠٠٠٠ حمله با بيش از ٨٠٠٠نظامی دادن به مخالفان قذافی؛ با بمبارانھای بالوقفه نيروی ھوائی ناتو با نزديک به 

ط موردنظر و به ويژه به نقا( ھزارکشته۶٠ ھزارکشته و طبق ارزيابيھای ديگر ۵٠با “ شورشيان ”ۀبمب و طبق گفت

، با کمک نيروھای انگليسی و تعدادی از نيروھای جھادی به طرابلس ـ ٢٠١١ آگست ٢٠؛ باالخره در )طرابلس

 ـ نيروھای قذافی دست به عقب نشينی زدند، و مراکز استقرار نيروھای قذافی به دست نيروھای مھاجم اپايتخت ليبي

معنای پايان گرفتن درگيريھای شورشيان با نيروھای طرف دار قذافی و اين عقب نشينی نيروھای قذافی به . افتاد

  . ادامه داردا نيست و مقاومت نيروھای قذافی دربرخی از شھرھای ليبياتجاوزات نظامی امپرياليستی به ليبي

 نفر از مردم غيرنظامی و به ويژه کارگران ١٣٠٠گفته می شود که در چند روز جنگ در طرابلس بيش از 

سربازان مزدورقذافی بودن توسط شورشيان کشته شدند که نمونه ای ۀ قائی و ليبيائی ھای سياه پوست به بھانفريا

اين کشتار توسط رئيس سازمان کشورھای ! توسط ارتشھای امپرياليستی“ حفاظت جان غيرنظاميان”است از 

  .فريقائی محکوم شدا

اط گرايان مسلمان، سلطنت طلبان و عوامل امپرياليسم،  مسلحانه عليه رژيم قذافی توسط افرۀشروع فوری مبارز

مريکا و اتصميمات سريع دولتھای فرانسه، انگلستان و . ی عليه رژيم قذافی را ندادئفرصت شکوفائی مبارزات توده 

آن ھم با بمب (“ حفاظت از جان مردم عادی”ۀ متعاقب آن شورای امنيت سازمان ملل در شروع تجاوزھوائی به بھان

، ھمه و ھمه دال بر وجود نقشه ای ) برای شورشيان به ويژه از طريق قطرھا بر شھرھا و ارسال انواع سالحنی افک

 مردم درنطفه خفه شد و مزدوران بدين ترتيب خيزش اولی.  می باشنداز پيش تھيه شده برای چنين سناريوئی

  .اسی شدندامپرياليسم و ارتجاع به کمک بی دريغ ناتو دست به کارتصرف قدرت سي

اينک که مخالفان کنترل بيشتر کشور را به دست گرفته اند، رھبران دولت ھای حامی “ پس از سقوط رژيم قذافی، 

در اين جلسه .  کنندی ھا، بحث میئ راه ھای کمک به ليبياۀ در جلسه ای در پاريس درباراعمليات ناتو در ليبي

که نشان می دھد، رژيم چنج به ) ٣١/٨/٢٠١ VOA.(.“داردمريکا نيز حضور ا ۀن وزير امور خارجھيالری کلينت

 بسيارمناسب تر از قبل ۀنتيجه رسيده است و رھبری شورشيان از اعتماد کامل امپرياليستھا برخوردارند و زمين

 ا چرب تری از نفت و گاز ليبيۀ و مشخصا برای به دست آوردن لقمابرای ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی به ليبي

  !شده استفراھم 

  

  ـ نتايج حاصل از اين وضعيت مشخص تاريخی چيست؟ ٢

 با توجه به ستراتژی امپرياليستھا داير به حل بحران اقتصادی ـ سياسی و اجتماعی خويش از :نظری ۀ درعرص

طريق گسترش جنگ درکشورھای جھان سومی که اندکی خواست استقالل از امپرياليسم را دارند؛ باتوجه به اين که 

ملتی که بر ملتھای “:عيين سرنوشت ھرملتی بايد به دست خودش صورت بگيرد و به قول مارکس و انگلس حق ت

امپرياليسم عبارت است “ : کيدات لنين دايربراين که أ؛ با توجه به ت“ديگر ستم روا می دارد، نمی تواند آزادباشد
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ست که ھدف آن آزادی نبوده بلکه احراز م اأازعصر سرمايه مالی و انحصارھائی که درھمه جا با کوششھائی تو

رغم وجود ی جھات علۀ اين تمايالت دراين جا ھم عبارت است از بسط ارتجاع درھمۀ نتيج. سيادت می باشد

ھرگونه نظام سياسی و نيز منتھای حدت تضادھا، ستم گری ملی و کوشش برای الحاق اراضی ديگران يعنی کوشش 

  . نظری ندارد مشکلاحليل ازوضعيت ليبي؛ ت“برای نقض استقالل ملی ديگران

 و بدون دخالت خارجی، مردم موفق به ااکثريت ملت ليبيۀ  چه گونه می توان ادعا نمود که با اراد:عملی ۀ درعرص

 ايران نشان نداد که حتا درحالی که مردم درابعاد ١٣۵٧انقالب ۀ سرنگونی رژيم معمرقذافی ديکتاتورشدند؟ آيا تجرب

برای رھائی از استبدادسلطنتی و کسب رھائی از يوغ امپرياليسم درسراسرايران به پا خاسته بودند و دھھا ميليونی 

 صدای اعتراضات شان درجھان طنين انداز شده بود، مع الوصف درشرايط فقدان رھبری انقالبی درھدايت توده

ھای مردم، با دخالت امپرياليستھا و کنارآمدن آنھا با دستگاه روحانيت به رھبری خمينی، دست آوردھای انقالب 

ايران به تاراج رفت و به جای سلطنت استبدادی نيمه سکوالر، سلطنت استبداد مذھبی واليت فقيه با نام بی مسمای 

 سرکوب گرتر از نظام قبلی است؛ آيا نيروھای چپ نشست؟ که ھزاربار ديکتاتورتر و“ جمھوری اسالمی ايران”

تلخ شکست، بارھا ازخودانتقاد نکرده و تکرارننمودند که صرف نظر از شرکت وسيع توده ۀ ايران بعداز اين تجرب

گزين نظام قبلی نمود د و بايد نظام آلترناتيوی را جايھا در سرنگون ساختن يک نظام، اين دست آوردھا کافی نيستن

  ی تر و انقالبی باشد و به اين اعتبار انقالب بھمن درنيمه راه باشکست مواجه شد؟که مترق

 موجود است و انتظار از نيروھای ا درليبيه ماھ۶تئوريک و ھم عملی برای بررسی جنگ ۀ بنابراين ھم پشتوان

ل درست تری از ايرانی که خود را چپ می دانند اين است که حتا دقيق تر از ديگر نيروھای چپ جھان به تحلي

   بپردازند؟ااوضاع ليبي

البته دربھترين حالت و ياسرسپردگی (سفانه چنين نيست و برخی از نيروھای چپ چنان درتوھٌم ويک جانبه گریأمت

ضديت با ديکتاتورھا درکنارامپرياليستھا قرار می گيرند و شکست ۀ غرق شده اند که عمال به بھان) دربدترين آن

اين پيروزی دربھترين حالت موقتی است و می تواند به عواقب به .  می گذارندا مردم ليبيقذافی را پای پيروزی

  .مراتب وحشتناک تر از حاکميت قذافی منجرشود

  : انحرافی درزيراشاره می کنيم ۀما تنھا به دو نمون

به تمام ۀ  نمونـ منشعب از سازمان اقليت ـ دراين مورد“سازمان چريکھای فدائی خلق”ـ مھدی سامع از رھبری ١

 ـ ١٣٩٠ ]سنبله[ شھريور۴وی در گفتارراديوئی جمعه . معنا عريانی از التقاط گری و سردرگمی را نشان می دھد

خواند و گفت شورشيان در “ اسرنگونی رژيم معمرقذافی را يک پيروزی برای مردم ليبي”ـ ٢٠١١ اگست ٢۶

وی نه از . رابلس شدند و نيروھای قذافی را شکست دادند ازچند جا از زمين و دريا وارد ط]اسد[ مرداد٣١دوشنبه 

چون قارچ روئيده و کسب “ شورشيان”دخالت نيروھای امپرياليستی کلمه ای برزبان آورد، نه راجع به ماھيت اين 

کرد  کرد و به اين بسنده نمود که عمل ماه کرده اظھارنظرکرد و نه ازماھيت حکومت جديد صحبتی۶قدرت در 

اما در نفی نظرات افراد و نيروھائی که ھدف ! بنامد که فعال جای بررسی آن نيست؟“  ديگرألۀمس”ه را حکومت آيند

داد سخن داد و مدعی “ بحثھای خرافاتی” ذکر کرده اند، تحت عنوان اامپرياليستھا را تسلط کامل بر منابع نفتی ليبي

يروھائی که مشخصا ھم چپ ھستند، انکار می ھراس از آينده، مبارزه عليه ديکتاتوری توسط ن”شد که به علت 

  .شود

امپرياليسم که تنھا در عرض چند روز ۀ کرد تجاوزکارانه و جنايت کارانگفتار کوچک ترين اشاره ای به عملدراين 

او نيز نسبت به مبارزه با ۀ ديدگاه يک جانب. نمی کند،  نفر مردم عادی کشته شدند١٣٠٠حمله به طرابلس بيش از 
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تر از ديکتاتورھای ان و ديکتاتورھای بزرگ جھانی، کماز قرار معلوم جنايت کار. ی کامال کودکانه استديکتاتور

گی به قبح وابست! خود مايه می گذارند؟کوچک محلی خطرناک شده اند و برای رھائی ملتھا از دست ديکتاتورھا از

بری می “ خرافات”ست و از اماھيت قضايا ک دقيق از امپرياليسم تدريجا کنارگذاشته می شود و اين گويا عين در

  !!باشد

 قلم ابھرام رحمانی نيز با قدری تعديل و با وجود اقرار بردخالت امپرياليستھا، شورشيان را مبين خواست مردم ليبي

 ماه درگيری مخالفان قذافی وارد ۶سه شنبه اول شھريور بعداز ”:  نوشت ١٣٩٠]سنبله[ شھريور٣داد نموده و در 

 مردم ا ماه قذافی و نيروھای وفادار به او تا آن جائی که درقدرت داشتند درشھرھای ليبي۶دراين … اه او شدنداقامتگ

  “. ساله قذافی آخرين نفسھا را می کشد۴٢اما اکنون به نظرمی رسد حکومت . را کشتارکردند

، ستگی انسانی خود به ميدان بيايند بارديگر به جھانيان نشان داد که اگر مردم با اراده و قدرت ھمباتحوالت ليبي”

  .“ان مسلح را نيز از پا درمی آورندحتی جانی ترين حکومتھای تا دند

ونيسم ـ به اين ياساس کدام داده ھای مستقل ـ جز رسانه ھای وابسته به امپرياليسم و صھه رفيق عزيز ما رحمانی ب

 یرت گرفته واز نيروھای شورشی که ھر روز توسط نيروھای قذافی صونتيجه رسيده است که کشتارمردم صرفاً 

 و به امردم ليبيۀ ھای آنان رو می شود کلمه ای برزبان نمی آورد؟ آيا سرنگونی قذافی به اراد که می گذرد آدم کشی

دخالت مستقيم امپرياليستھا و ۀ دست آنھا صورت گرفت و يا ھمانند آن چه که درعراق و افغانستان روی داد نتيج

   آنھا بود؟عوامل داخلی

 بزرگ زير سلطه ۀاين گونه لغزشھای نظری عمال آب به آسياب امپرياليستھا می ريزند که درجھت تحقق خاورميان

شان گام به گام پيش می روند و فردا روز ھم اگر پس از پايان رفتن دخالتھای شان در سوريه به ايران حمله کنند، 

برای نابودی ديکتاتوری واليت فقيه، دخالت امپرياليستھا در ”د زد حتما باز کسانی پيداخواھندشد که فرياد خواھن

  .“!ايران مشروع و جايز است

با سرنگونی قذافی و بن علی و مبارک و غيره نه آزادی برای مردم عرب فراھم شده و خواھدشد و نه رفاه و عدالت 

 کشان توسط انحصارات امپرياليستی کارگران و زحمتۀ استثمار بی رحمان. اجتماعی برای آنان متحقق خواھدگشت

شده “ بھارمستعجل”ايران “ بھارآزادی”ھمانند “ بھارعرب”و بورژوازی داخلی کما فی السابق ادامه خواھديافت و 

و ھم اکنون می بينيم که بازھم کارگران و زحمت کشان معترض در خيابانھای تونس و قاھره و بغداد و کابل به 

  .مسلسل بسته می شوند

سياست ۀ تنھا نتيجه اش تشويق امپرياليستھا به ادام“ انقالب عرب”به چاه “ انقالب اسالمی ايران ”ۀدن از چالافتا

  .آنان و نظام سرمايه داری برای دھھا سال ديگرۀ ضدانقالبی رژيم چنج ھا است و تداوم سلط

 و خاورميانه باعث شده است تا فريقااشمال ۀ سفانه بايد اقرارکنيم که ضعف نيروھای سياسی انقالبی درمنطقأمت

امپرياليستھا و صھيونيستھا مشترکا با خيزشھای مردمی بازی کنند و از بروز آنھا به نفع خويش سودجويند و اين 

  !خيزشھا را به انحراف بکشانند

ی  در مصاف با ديکتاتورعظيم جھانی تا به حال باشکست روبه رو شده و غير ازاين ھم نماديکتاتور کوچک ليبي

توان انتظارداشت که درعصر گنديدگی کامل نظام سرمايه داری جھانی، نظامھای سرمايه داری و ماقبل سرمايه 

.  فراملی ھا تا آخرين نفر و تا آخرين نفس بجنگند و پيوسته پيروزشوندۀ دربرابر نظام جھانی سرماي،داری محلی

 و تحت رھبری ستاد انقالبی اش احزاب کمونيست کارگر و زحمت کشانۀ چنين جنگی امروز تنھا و تنھا توسط طبق

انقالبی ممکن است که برای ايجاد جھانی بھتر و به دور از مالکيت خصوصی بر ابزارتوليد و مبادله، برای ازبين 
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درنتيجه، به جای . بردن کار مزدی و در يک کالم برای ايجاد جھانی سوسياليستی و کمونيستی مبارزه می کنند

 رابطه با شکست يک رژيم نيمه مستقل توسط امپرياليستھا و عوامل داخلی شان درکشورھای توسعه ھورا کشيدن در

نيافته، ضروری است که تشکيل و تقويت چنين ارگانھای رھبری انقالبی دراين کشورھا امروز بيش از ھر زمان 

ود و توطئه ھای امپرياليستی و ديگری دردستور کار کمونيستھا قراربگيرد وبا تمام قدرت برای تحقق آنھا تالش ش

  ارتجاعی افشاء گردند؟

  ١٣٩٠ ]سنبله[ شھريور١٠ابراھيم ـ . ک

  


