صدای انترناسيوناليستی

ليبـــی
جنگ ادامۀ نظم نوين جھانی

صدای انترناسيوناليستی
E-mail: internationalist.voice@gmail.com
Homepage: www.internationalist.tk

Email: internationalist.voice@gmail.com 1

Website: WWW.internationalist.tk

صدای انترناسيوناليستی
بار ديگر وجدان دمکراتھا نتوانست کشتار مردم بيگناه ليبی را تحمل کند .بار ديگر قلب ھای رئوف
دمکراتھا از شدت جنايات قذافی بدرد آمد .بار ديگر وحشيگری قذافی حس ھمبستگی دمکراتھا را
بر انگيخت .بار ديگر دمکراتھا عزم جزم کرده اند تا از مردم ليبی حفاظت کنند .بار ديگر دمکراتھا
ميليونھا دالر صرف »جنگ بشر دوستانه« شان می کنند و اسم رمز جنگ شان نيز »بشر دوستی «
است .چه نيرنگ و دروغی!
دروغ و رياکاری دمکراتھا از بشر دوستی شان زمانی آشکار می شود که ھيچ بخشی از طبقه
کارگر در اين کشورھا از شر حمالت بورژوازی در امان نيست .بورژوازی غرب سخت ترين
رياضت ھای اقتصادی را به طبقه کارگر اعمال می کند.
دو روئی دمکراتھا و ميزان بشر دوستی شان زمانی عريان می شود که عربستان سعودی يکی از
ھم پيمانان آمريکا و غرب در منطقه به سرکوب معترضان در بحرين می پردازد و دمکراتھا
اعتراضی ندارند .سرکوب اعتراضات در ديگر کشورھا مثل اردن و يمن برايشان مھم نيست و بشر
دوستی شان زير سوال نمی رود .دمکراتھا تنھا نظاره گر قتل عام مردم در ساحل عاج نيستند بلکه
دمکراتھا و بخصوص فرانسه در اين جنايت و تداوم آن دخيل ھستند که نتيجه آن کشته شدن ھزاران
نفر و آواره شدن بيش از يک ميليون نفر بوده است .سوالی که مطرح می شود اين است که چرا
وجدان دمکراتھـا در اين مورد ناراحت نمی شود؟ چرا النـۀ دزدان و کرکسان )سازمان ملل( خفه
می شود؟
بورژوازی غرب مدافع "انقالب" ليبی نيز شده است و از دولت موقت حمايت می کند .چيزی که
دولت موقت ناميده می شود  ،جمعی از جنايتکاران  ،از کابينه سابق قذافی است .وزير دادگستری
سابق  ،وزير کشور سابق  ،وزير امورخارجه قذافی » موسی کوسا « و ديگر جانيان از اعضای
چنين دولت موقتی ھستند» .موسی کوسا«  ١۴سال رئيس سرويس ھای اطالعاتی ليبی بوده است ،
دست او کمتر از قذافی به خون آلوده نيست.
شورشيان ھمچنين »شورای ملی ليبی« را نيز اعالم کرده اند .شورشيان در  ١٥فروردين ١٣٩٠
اولين محموله نفتی شامل يک ميليون بشکه نفت خام را از طريق بندر » طُبـرُق« ارسال کردند.
قطر اظھار کرده است که مايل به بازاريابی برای نفت ليبی است  ،چرا که شورای انقالب در
بنغازی را بعنوان دولت قانونی به رسميت می شناسد .زد و بند شورشيان با قطر بيانگر اين است که
شورشيان منافعی را دنبال می کنند که فقط طبقه حاکم را عوض کند و سرمايه ملی را با روتين ھای
سرمايه جھانی وفق دھد تا روند انباشت سرمايه را تامين کند.
اين جنگ  ،جنگی ارتجاعی است .جنگی است بين جناحھای متفاوت بورژوازی در راستای اھداف
و منافع کثيف خودشان .اين جنگ باعث شده ھزاران نفر از ساکنان شھرھا از ترس و وحشت جنگ
 ،به حومه شھرھا فرار کنند .کمبود مواد غذايی و آب آشاميدنی تبديل به مسئله حاد شده است .اين
جنگ شيرازه جامعه را از ھم می پاشد و شرايط الزم را برای جنبش مستقل طبقه کـارگـر از بين
می برد .لذا اين جنگ  ،جنگی برعليه طبقه کارگر نيز ھست .اين جنگ مانع از آن می شود که طبقه
کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعی مھر خودش را بر حوادث بزند .ھزاران کارگر "خارجی" بخاطر
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جنگ از ليبی فرار کرده اند  ،کارگران بخاطر جنگ عمال در محيط ھای کار نيستند .تشديد
اختالفات قومی  ،عشيره ای و مذھبی اتحاد طبقاتی کارگران را تحت الشعاع خود قرار داده است.
اين جنگ اعتراضات را از مسير مستقل طبقاتی خودش منحرف کرد .مانع آن شد تا اعتراضات در
راستای مبارزه طبقاتی تکامل پيدا کند .مانع آن شد تا طبقه کارگر نھادھای مستقل خود کميته ھای
محالت  ،کارخانه  ،اعتصاب  ،مبارزه و غيره را ايجاد کند.
به ميمنت اين جنگ  ،قذافی احساسات ناسيوناليستی مردم را تحريک می کند و بر لزوم جنگ با
بيگانه گان متجاوزگـر تاکيد می کند .ميھن پرستـی بر لزوم اعتراض به زندگی نکبت بار تقدم پيدا
می کند .قذافی تالش دارد تا وانمود کند که پرچمدار واقعی پان عربيسم و »جمال عبدالناصر« دورۀ
کنونی است.
زمانی ليبی رابطۀ نزديکی با دولتھای فرانسه  ،ايتاليا  ،آلمان و حتی آمريکا داشت و دمکراتھا
نيازی نمی ديدند تا وجدان خود را ناراحت کنند .ليبی بين کشورھای افريقائی و خاورميانه قرار
گرفته و نقش ارتباطی بين آنھا دارد و از سوی ديگر ليبی نفتی مرغوب  ،با کيفيت باال و با ھزينه
استخراج بسيار پائين را دارد.
اين جنگ بيانگر رقابت بين گانگسترھای اروپائی  ،بويژه فرانسه  ،بريتانيا و آمريکا بر سر ميزان
اعمال نفوذ در ليبی بعد از قذافی است .در حالی که روسيه و چين که روابط تجاری و اقتصادی
گسترده ای با ليبی داشته اند عمال نتوانسته اند نقش جدی در اين رقابت امپرياليستی ايفا کنند .چه
گانگسترھای بزرگ نظير اوباما ،کامرون ،سارکوزی و چه گانگسترھای کوچک مثل ايران و
عربستان ھمگی بدنبال منافع کثيف امپرياليستی خود ھستند .ھمگی اين کرکسھا برای دريدن الشه
رقابت می کنند  ،اين جنگ ادامه نظم نوين جھانی بعد از فروپاشی جھان دو قطبی امپرياليستی
است.
سرمايه داری منشا ً تمامی نابسامانی ھا و بدبختی ھا در سراسر اين جھان ھستی است .جابجائی
طبقه حاکم به زندگی برده وار ما خاتمه نخواھد داد .دمکراسی بورژوائی روی ديگر ھمان سکه
ديکتاتوری بورژوائی است  ،بربريت سرمايه داری .منافع ما در مبارزه طبقاتی است  ،شبح
مبارزه طبقاتی است که بورژوازی بيش از ھر چيزی وحشت دارد .چرا که در روند تکاملی خود
منجر به انھدام انقالبی دولت سرمايه داری خواھد شد .برای پايان دادن به بربريت و وحشيگری
سرمايه داری آلترناتيو انترناسيوناليستھا بيش از ھر زمان ديگری معتبر است :

"انقالب کمونيستی يا نابودی بشريت!"
فيروز اکبـری
 ٢۵فروردين ١٣٩٠
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