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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

  

  شباھنگ راد

 ٢٠١١ نومبر ٠۶

  

 رود؟ ليبيا به کدام سو می
  

ز نشست و مردم يکی ديگر ا" ثمر" به ليبياھمراه باندھای مسلح و ارتجاع در  ناتو بهۀ باالخره جنگِ چند ماھ

ی که به "آزادی. "اند يافته" دست"خود ۀ پايمال شد" حقوق"اند و به  شده" آزاد"ديکتاتور، ۀ  زير سلطھای کشور

. ھای جامعه تمام شده است بھای بيش از ھفتاد ھزار ُکشته، دويست ھزار زخمی، ھزاران آواره و تخريب زير ساخت

چھار دھه فقر و بدبختی، از ۀ طرحی سازمانيافته ُکشتند تا جامعراه انداختند و قذافی را ھم در ه ب" انقالب "ليبيادر 

گويند و به دنيای  چنين می شان اين ھای ھای امپرياليستی و دار و دسته البته بلندگوھا و رسانه. اسارت رھائی يابد

ھا انسان  ميليون اقتصادی –حقوقی سياسی   بعد از قذافی، با سرکوب و اختناق و با بیليبيابوالنند که ق بيرونی می

نه از بگير و به بندھا و و ترين حقوق انسانی خبری خواھد بود  یئ فاصله خواھد گرفت و نه از لگدمال نمودن پايه

  !!!ريزی شکنجه و خون و خون

وت است و بالطبع گوش  متفا  طبيعی جوامع گران منابع و غارت» نظم نوين جھانی«ن اھا و تعاريف مدافع ھا گفته اين

اند، چه بر سر مردم  حال ديده ھای ناموزونی آشناست؛ چرا که تا به ن دنيای آزادی با چنين آھنگا مدافعو چشم

" خير"ھای   ھم از سياستليبياعراق، افغانستان، مصر، تونس و غيره آمده است و خواھند ديد که مردم 

شان ، طعم  ھمسايگانی از مانند بعض  ھم بهاليبيھا، مردم  جائی جابهۀ در آغاز! ھا بی نصيب نخواھند ماند امپرياليست

سابقه است و در مدت زمانی  به واقع که بی. چشند مداران بزرگ جھانی را می آزادی و دمکراسی ادعائی قدرت

به   آن که مفنعت" انقالبی"وقوع پيوسته است؛ ه در شمال افريقا ب" انقالب"اخير، چند ۀ کوتاه، يعنی طی يکی دو سال

  .رود می» نظم نوين جھانی«ن ابشريت و مدافعجيب جانيان 

توان به آزادی  مردان جھانی، می باشد و با نگاه به دولت پذير می که آيا انقالب از باال ممکن ال اين استؤراستی سه ب

داران و جانيان  توان کمک گرفت و نشان داد که سرمايه تاريخی میۀ و دمکراسی دست يافت؟ از کدامين تجرب

زورمداران جھانی در ۀ اند؟ حضور ده سال ترين اقشار جامعه رسميت شناختن حقوق محرومه  پی ببشريت، در

افغانستان و دخالت ھشت ساله در عراق، حکايت از کدامين منفعت و سياست دارد؟ آيا چيزی به غير از تخريب 

، بيکاری و گرانی فزاينده، عايد ھای ھر چه بيشتر ھای مسکونی و اماکن عمومی، ناامنی ھا، خانه مدارس، بيمارستان
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ھا و پايمال نمودن  ای به غير از تأمين حقوق خودی ن، وظيفهامتجاوزکشورھا شده است؟ آيا متجاوز و  مردم اين

  کش بر عھده دارند؟  ھا کارگر و زحمت حقوق ميليون

چون   فاسد از مفاھيمی ھمھای ارتجاع و باندھای داران و دار و دسته که تعابير و تفاسير سرمايه پر واضح است

شان به اسارت کشاندن ھر چه بيشتر  ست و ھدف  اشان قابل توضيح  منفعتۀدمکراسی و آزادی در چھارچوب

ھای سراپا مسلح و  ھا از زير يوغ نظام  آزادی و دمکراسی و رھائی انسان اگر سرمايه مدافع. باشد محرومان می

کشان، دشمنان  ای بايد اذعان نمود که کارگران و زحمت شک و شبھهست؛ بنابراين و بدون کمترين  ا ديکتاتوری

ه دمکراسی و آزادی و بۀ ولقدر حقيقت م. اند مداران جھانی قدرتۀ چون و چرای آزادی و دمکراسی تعريف شد بی

دنيای اخير، ھمانا تقسيم مجدد ۀ يکی دو دھ" انقالبات"ی مردمی از منظر راه اندازان ئ رسميت شناختن حقوق پايه

نود در اين منطقه و ۀ دھۀ ھم از آغاز ديکتاتورھا يکی بعد از ديگری و آن. باشد کنونی و زراندوزی ھر چه بيشتر می

ھا متوقف نشود؛  امپرياليستۀ چيده شدۀ شوند تا برنام آن منطقه و در اين قاره و آن قاره به کنار گذاشته می

شان  نشيند تا اذھان عمومی را از ماھيت درونی شان می اندگاننش مردان بزرگ جھانی به شادمانی مرگ دست دولت

اند و بر  اند و به پايکوبی پرداخته زده شده"ذوق"امروزه بانيان تخريب دنيا، از مرگ قذافی ھم . منحرف سازند

يعت را ی که در اولين گام، قوانين شر "آزاد "یليبيا!! گويند سخن می" آزاد "یليبيای تکراری ، از ئاساس سناريو

. حقوقی زنان افزوده است  اسارت و بیهکار خود قرار داده و متعاقباً با لغو ممنوعيت چند ھمسری، بۀ در سر لوح

  ھای کنونی قذافی از اين تباراند و با انبانی از تجارب سرکوب و چپاول، در پی تحقق منافع آری، گزينه

  . ندا ليبياۀ سازماندھندگان و ھدايت کنندگان جنگ چند ماھ

گردد و چنين اوضاع   اولين و آخرين کشور نبوده و نيست که به چنين وصعيت ناھنجاری دچار میليبياالبته که 

 به پيش رود و در قطار به راه دباي ای نيست و اين روند می گری ھم، امر تازه دھشتناکی در دنيای تعرض و وحشی

تر  منظور پيشرفت روان  بهدباي اند و می ديگری در صفۀ جھانی، ديکتاتورھا و عناصر وابستداران  سرمايهۀ افتاد

 به کنار -موقعيت و شرايط    و بسته به-خاروميانه و افريقا، يکی پس از ديگری ۀ ھای امپرياليستی در منطق سياست

گويند که مرگ و بر کناری   غلط میبه. ھا گردند گزين آن ديگری جایۀ ھای وابست گذاشته شوند و عناصر و رژيم

گويند که  ھا انسان محروم و صدمه ديده است؛ به غلط می حقوقی ميليون معنای حذف اجحافات و بی يک ديکتاتور به

چرا که در . ست  اترين حقوق انسانی یئ معنای رفع ھرگونه خشونت و تجاوز به پايه ھای سراپا مسلح به نابودی رژيم

ھم  علی و مبارک و آن چون صدام و قذافی، بن ت به قتل رساندن و کنار گذاشتن جالدانی ھمعمل مشاھده شده اس

ھای مملکتی نيست بلکه تداوم خون و  معنای پايان و مرگِ سرکوب و چپاول سرمايه ھا، نه تنھا به توسط خودی

  . ديده است جھا انسان رن ھای کارگران و ميليون ريزی و به يغما بُردن نعمات جامعه و تتمه خون

ی که منجر به ھوائي ۀبه عبارتی ديگر کدام انسان آزاده و عقل سليمی طی ھفت الی ھشت ماه، قريب به نُه ھزار حمل

ھای جامعه و غيره گرديده است و بيش از شصت ھزار بمبی که  ھا، اماکن عمومی و زير ساخت تخريب بيمارستان

ھای  سامانیه تواند در خدمت به شکوفائی و رفع ناب ه شده است، را می ريختليبياھای ناتو بر سر مردم  توسط جنگنده

ھا را  ھا و پل اند و ساختمان اند و کودکان را قتل عام نموده از زمين و ھوا به جان مردم افتاده! جامعه به حساب آورد؟

ھا و اعمالی،  هتچنين گف!! نمايند" آزاد" به اسارت گرفته شده را یليبيازعم خويش ه اند تا ب با خاک يکسان نموده

داران جانی  اين جنگِ مردم با سرمايه. توان آنرا توضيح داد شنيع و تھوع آور است و با ھيچ منطق و شعوری نمی

يک از طرفين ھم، طرف مردم  ھا وصل بوده و ھستند و ھيچ نبوده و نيست و بدون ترديد دو سر اين جنگ به باالئی

اند و قرار و مدارھا بسته و سناريو  زيگران اصلی و گردانندگان سياسی را تعيين نمودهپيشاپيش، با. نبوده و نيستند
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داران به تعويق  اند تا مبادا بازی شوم سرمايه ساخته و پرداخته شد و ابزارھای اجرائی به صف و دست به کار شده

داری را فرا گرفته است و  يهباشد؛ چرا که بحران عظيمی جھان سرما دليل چنين وضعيتی کامالً روشن می. افتد

 دباي ھای گذشته ھم نيازمند تغييراند و می  تلنبار شده است و معادالت و موازنهليبيا بسيار ھنگفتی در ۀچنين سرماي ھم

ھای توليد بيش از سه ميليون بشکه نفت در   بر چاهدباي مداران جھانی منطبق شود؛ می با نظم و ترتيب کنونی قدرت

 ھرگونه  ھای خود را در اين مناطق گسترش داد و مانع ی يافت، حضور مستقيم يافت و پايگاهروز تسلط بيشتر

  . ھای اعتراضی راديکال احتمالی در آينده شد جنبش

يک  اخير در شمال افريقاست و بدون کمترين ترديدی ھيچۀ يکی دو سال" انقالب"ھا تعاريف و اھداف راه اندازان  اين

ی که در اثر حاکميت حافظان سرمايه ئھا ھا انسان؛ انسان منفعت ميليونھا در خدمت به  مهھا و برنا از اين نقشه

ھای سرکوب و چپاول گذشته است و مطئمناً   سياستۀھا دنبال شان به تباھی کامل کشيده شده است، نيست؛ اين زندگی

عراق و غيره با آن دست به ھمان درد و مرضی دچار خواھد شد که امروزه مردم افغانستان،   بهليبياۀ جامع

ھا،  ھا، نداری حقوقی بیۀ ی تيره و تار است و دامنئھا گزينه با چنين ليبياۀ شکی در آن نيست که آيند. اند گريبان

تر  عنوان نيمی از نيروی فعال جامعه گسترده و گسترده تخريب و کودکان کار خيابانی و به اسارت کشاندن زنان به

مداران  اند تا بازی قدرت اند و آمده   از ھمان قماش و مدافعين سرمايهليبيايبن دولت کنونی چرا که منتخ. خواھد شد

کيد ورزيد که أ را ترسيم نمود و تليبياسوی  و توان سمت که می بر مبنای چنين حقيقتی است. جھانی را به پيش ببرند

بس دردناکی ۀ اند و آيند تورھای ديگری افتادهدام ديکتاه از زير يوغ ديکتاتور، ب" رھائی"رغم  کشور علی مردم اين

 قرار دارد و ليبياکشان  چنين کارگران و زحمت راه در مقابل محرومان جھان و ھم تنھا يک. باشد در انتظارشان می

تضمين انقالب با . اع استھای رنگارنگ سرمايه و باندھای مسلح و ارتج ھم قطع اميد کامل از تمامی دار و دسته آن

ن امدافعھای کمونيستی و  ھای مستقيم سازمان گری ھا بدون دخالت اينۀ ينی رقم خواھد خورد و مھمتر از ھمتعچنين 

  . سرمايه خالصی نخواھد يافتۀراه رھائی ھيچ انقالبی به ثمر نخواھد نشست و جامعه از شر مناسبات ُکشند
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