
1 
 

 

 امپریالیسم، 
 و «خاورمیانه بزرگ»

 آفریقا شمال

 مجموعه مطالب
 گردآوری: آرام نوبخت







3 
 

 لکۀ ننگ ابدی بر چهرۀ سرمایه داری«: مدیترانه»گورستان 

 آرام نوبخت

بود که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ وقت امریکا، در برنامه ای تلویزیونی با  2۲11اکتبر  2۲درست روز 

ه هچون دیوانگان قهقق زدگی هممشاهدۀ ویدیوی تهوع آور شکنجه و قتل معمر قذافی، در حالی که از فرط ذو

 «آمدیم، دیدیم، مُرد!»می زد، خطاب به گزارشگر برنامه با کلمات ُبریده بُرید گفت: 

با گذشت تقریباً پنج سال، همین فرد به پیشتازِ حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری بدل شده و 

دریای »ه، عراق و گورستانی دسته جمعی به نام : لیبی، سورییافته استادامه  بی وقفه چنانکشتار و مرگ هم

 «.مدیترانه

پناهنده، هفتۀ گذشته به یکی از مرگبارترین هفته ها در سال جاری  ۰۲۲قریب به  با انتشار خبر غرق شدنِ

 بدل شد.

هزار پناهجو در سفر پرمخاطرۀ خود برای عبور از مدیترانه و قدم گذاشتن به خاک  ۸بیش از  2۲1۲از سال 

 جان باخته اند. اکثریت این پناهجویان، سفر دریایی مرگبارشان را از ساحل لیبی آغاز کرده بوده اند. ،پاارو

برنی »خودخوانده ای مانند « سوسیالیستِ »از  -نه کلینتون و نه رقبایش در مسابقۀ ریاست جمهوری امریکا

 یک مطلقاً کلمه ای دربارۀ کشتارهای هیچ -فاشیست از حزب جمهوری خواه« دونالد ترامپِ»گرفته تا « ساندرز

 فعلی در مدیترانه به زبان نیاورده اند.

 علت مسکوت گذاشتن این موضوع برجسته در انتخابات امریکا روشن است.

و مرجی که ده ها میلیون نفر را  جدولت امریکا، هر دو حزب بورژوایی اصلی آن و شخصِ کلینتون، در این هر

 داشته اند.سهم ، است نه برای حفظ جان واداشتهبه فرار و تقلای مستأصلا

گذاشته اند،  برجای« تغییر رژیم»تلفاتی که یک ربع قرن مداخلات نظامی امریکا، جنگ های نیابتی و عملیات 

، امروز جزئی از این در آن باقی استردّپای این مداخلات و تهاجمات  اثری از . هر کشوری کهاستآور  بهت

 پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم است. بدترین بحران جهانی
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هدف تهاجم امریکا قرار گرفت، آمار مرگ و میر ناشی از مداخلات امریکا به بیش از  2۲۲3در عراق که سال 

یک میلیون رسیده است. نابودی سیستماتیک زیرساخت های اجتماعی، همراه با پیگیری سیاست عامدانۀ 

 متولدفرقه گرایانۀ مذهبی، قومی و ملی، هم هیولای داعش را  ایجاد و گسترش شکاف ها و درگیری های

 هایهردر ش را از بروز کشتارهای وحشتناک جدید ترینشانه هایی که  ؛ جنگیهم جنگ داخلی کنونی را کرد و

 .در خود داردفلوجه و موصل 

انستان، نیروهای به خاک افغ 2۲۲1در افغانستان نیز وضعیت مشابهی را می بینیم. از زمان لشگرکشی سال 

هرروزه را به وجود آورده اند که در آن قتل مرتب شهروندان غیرنظامی،  امریکا چنان قلمرویی از رعب و وحشتِ

شمار  برای افغانستان،« مأموریت همیاری سازمان ملل». گزارش نادیده گرفته می شود« تلفات جانبی» تحت 

هزار نفر برآورد می کرد  11کم طور محافظه کارانه ای دستتلفات غیرنظامیِ جنگ امریکا در این کشور را به 

 میلیون تن نیز هم اکنون پناهنده شده اند. 3و باید افزود که حداقل  ؛که خود البته رکورد جدیدی است

« رژیم تغییر»چون ترکیه و عربستان ارکستر در سوریه که در حال حاضر امریکا و متحدین منطقه ای اش هم

، بیش از یک چهارم میلیون نفر کشته شده اند، بیش از نیمی و ایران و روسیه حفظ رژیم را نندرا رهبری می ک

میلیون نفر در تنها چهار کشورِ لبنان، اردن، ترکیه و عراق به عنوان  ۲شده و قریب به  هاز جمیعت کشور آوار

 پناهنده زندگی می کنند.

نیجریه و سومالی هم اضافه شده اند. یعنی کشورهایی که به این موج پناهندگی، آفریقایی هایی از کشورهای 

جنگ »ر تبمب افکن های بی سرنشین برای گسترش بیش پرواز شاهد اعزام یگان های عملیات ویژۀ امریکا و

 بوده اند.« علیه تروریسم

 بهی رو به روبرای سرنگونی رژیم قذافی، با تصویر مشا 2۲11مداخلۀ امریکا و ناتو در سال  از در لیبی نیز پس

هستیم: قایق های زهواردرفتۀ مملو از پناهجویانی که در تلاش اند به اروپا راه پیدا کنند؛ نابودی ساختارهای 

سال از این مداخله،  ۵اجتماعی؛ و فرو رفتن کشور در یک جنگ داخلی خونین. با گذشت تقریباً -اقتصادی

یدن بخشاخیراً با حمایت غرب برای مشروعیت  «(لیدولت وحدت م)» لیبی سه حکومت دارد که یکی از آن ها

. هیچ کدام از این حکومت ها بر بخش قابل توجهی از خاک کشور است به مداخلۀ نظامی دیگری ایجاد شده

اکنون به بهانۀ امپریالیسم امریکا و ناتو  2۲11این جنگ جنایتکارانه در سال  کنترل ندارند. پیامدهای فاجعه بار
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تر تبدیل شده است، به طوری که تکاوران نیروهای ویژۀ امریکا و بریتانیا نقداً در خلات بیشبرای توجیه مدا

 خاک این کشور حضور دارند.

مانند بسیاری دیگر از موارد، مداخله و تاراج امپریالیستی لیبی و سوریه برای اعمال هژمونی امریکا بر مناطق 

« نهبشردوستا»انجام شد. در واقع این مداخلات « ق بشرحقو»استراتژیک جهان، زیر پرچم کثیف و دروغین 

وارگی آصدها هزار نفر و منجر به سلاخی به بهانۀ ساختگی حمایت از شهروندان غیرنظامی لیبی و سوریه، 

خطاب  «انقلاب»چنان با به اصطلاح چپی نیز بودند که همهای ده است. در این میان، جریان شمیلیون ها نفر 

 ت، صراحتاً یا تلویحاً از این مداخلات حمایت کردند. کردن این تحولا

ث گذاشته مطلقاً به بح امریکا هیچ یک از این جنایات تاریخی امپریالیسم امریکا در کارزار انتخاباتی کنونی

نمی شوند و اصولاً نباید هم بشوند. به محض آن که آرا به صندوق ریخته شوند و فارغ از این که چه کسی از 

دوق بیرون بیاید، شاهد شتاب گیری میلیتاریسم امریکا در سراسر جهان خواهیم بود. چرا که گسترش درون صن

میلیتاریسم امریکا، بیش از هر چیز واکنشی است به انحطاط اقتصادی امپریالیسم امریکا در صحنۀ جهانی. 

ن گیری از ورود کارگراو جلو« ساخت دیوار»صحبت های فاشیستی ترامپ دربارۀ ممنوعیت ورود مسلمانان و 

را  ماهیت کلّ دستگاه سرمایه داری حاکم پوستۀ تشریفاتی سیاست امریکا را کنار می زند ومهاجر مکزیکی، 

 به روشن ترین و بی پرده ترین شکل بیان می کند. 

و همین طور سرکوب مهاجرین مرز « مسیر بالکان»سیاست های ضّد پناهندگی اروپا، از جمله مسدود کردن 

را هر بار به مسیرهای خطرناک تری می کشانند. سرمایه  و مهاجرین کزیک و امریکا، به یکسان پناهجویانم

داریِ بحران زده، از یک سو با جنگ ها و مداخلات نظامی خود چنین موجی از پناهندگی و آوارگی و مهاجرت 

پناهجویان را مقصر  سیل ورود را ایجاد کرده و از سوی دیگر در بحبوحۀ عمیق ترین بحران اقتصادی خود

بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی جامعه معرفی می کند. شدت گیری بیگانه هراسی، ناسیونالیسم افراطی 

 و شووینیسم ضدّ مهاجرین، نه امری تصادفی، که سیاست عامدانۀ سرمایه داری در بحران است.

در بلژیک،  2۲1۲سن برناردینو )کالیفرنیا( و مارس  در 2۲1۵در پاریس، دسامبر  2۲1۲حملات تروریستی نوامبر 

همگی به بهانه ای در دست طبقۀ حاکم برای سرکوب باقی مانده های حقوق دمکراتیک طبقۀ کارگر در داخل 
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ر تر، بحران پناهندگی کنونی را وخیم تاین مداخلات بیش و گسترش مداخلات نظامی در خارج تبدیل شده اند.

 خواهند کرد.

 جزئی جدایی ،ز پناهجویان و مهاجرین، جزئی لاینفک از مبارزه علیه جنگ است و مبارزه علیه جنگدفاع ا

سرمایه داری. فجایعی نظیر جنگ های خونین خاورمیانه و شمال نظام زایندۀ آن، یعنی ناپذیر از مبارزه علیه 

میشه پایان خواهند یافت که با آفریقا و مرگ پناهجویان در آب های مدیترانه، تنها زمانی یک بار و برای ه

سرمایه داری با خلق گورکنان خود، پتانسیل یک چنین خود نظام سرمایه داری قاطعانه تعیین تکلیف شود. 

 گام مهمی را به وجود آورده است.

اعتراضات بریتانیا با خواست عزل دیوید کامرون، اعتصاب عمومی گستردۀ یونان علیه حکومت سیریزا، 

، «تحزب سوسیالیس»علیه حکومت  «وضعیت فوق العاده»عتراضات کنونی فرانسه با وجود اعتصابات و ا

در امریکا، گسترش بی سابقۀ اعتصابات کارگران چین، اعتصاب « ورایزن»اعتراضات کارگران غول مخابراتی 

تی در ، همه و همه نشان دهندۀ صعود مبارزۀ طبقاۀ میلادیمیلیون کارگر هندی در اواخر سال گذشت 1۵۲

در بسیاری از این موارد، ما شاهد اعتراض به حکومت های سوسیال دمکرات و چپ های سطح جهانی هستند. 

رفرمیستی هستیم که سوار بر موج نارضایتی و ناامیدی مردمی مدتی قادر بودند روی کار بیایند و با جولان 

ها این  امابرای طبقۀ کارگر روشن شد.  دادن، مبارزۀ طبقاتی را پس بزنند. نقش واقعی این جریانات در عمل

. این مبارزات، به یک چشم انداز سیاسی روشن و یک استراتژی انقلابی نیاز دارند. این ندبه تنهایی کافی نیست

چشم انداز تاریخی و جهانی، چیزی نیست جز یک برنامۀ سوسیالیستی، و این برنامه چیزی نیست جز هستۀ 

نده که مبارزات پراک ،ک رهبری انقلابی، یعنی ایجاد یک حزب انقلاب جهانیبه ی دهیاصلی و مرکزیِ شکل

را به یک مبارزۀ واحد تبدیل می کند. وضعیت کنونی به خوبی و برای چندمین بار در طول تاریخ نشان می 

د انقلاب وتر از خدهد که ما با بحران رهبری انقلابی رو به رو هستیم، و وزن و اهمیت مؤلفۀ رهبری انقلابی، کم

تمام این تحولات بار دیگری مسألۀ سرنگونی دولت سرمایه داری و تسخیر قدرت سیاسی به دست نیست. 

 طبقۀ کارگر و به رهبری حزب پیشتاز انقلابی را با قدرت مطرح می کند.

 13۰۵خرداد  13
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 خیز دیگر میلیتاریسم امریکا در خاورمیانه

 بیل فان آوکن 

هفته به حضور شمار زیاد سربازان امریکایی در خاک یمن، آن هم ظاهراً با هدف اعتراف پنتاگون در همین 

، پرده از شدت گیری فوران «القاعدۀ شبه جزیرۀ عربستان»کمک به امارات متحدۀ عربی در نبرد با جریان 

 برمی دارد.« خاورمیانۀ بزرگ»خشونت امپریالیستی امریکا در 

جنگ »سال پس از نخستین  2۵و « جنگ علیه تروریسم»رزار به اصطلاح سال پس از راه اندازی کا 1۵تقریباً 

در  وسیع از پاکستان ای در منطقه مهیبیول انجام عملیات غامریکا با عراق، نیروهای امریکایی مش «خلیج

 شرق تا لیبی در غرب، از مرز ترکیه در شمال تا سومالی در جنوب هستند.

تروریسم، خود به ارعاب بخش قابل توجهی از انسان های جهان دست زده  امپریالیسم امریکا به اسم مبارزه با

است. نتیجۀ خالص این روند، تلفاتی بوده است که اکنون در مجموع به میلیون ها تن می رسد و ظهور یک 

بحران پناهندگی که از بحران پناهدگی جنگ جهانی دوم گوی سبقت را ربوده و همین طور تعمیق فاجعه بار 

 بشریت در هر سرزمینی که پوتین سربازان امریکا بر خاک آن قدم گذاشته است. فلاکت

 ۀدر یمن، مانند هر جای دیگری، سربازان امریکایی درگیر مبارزه با نیروهایی هستند که مستقیمًا از دل مداخل

نایتکارانۀ ج، به عنوان محصول مستقیم جنگ «القاعدۀ شبه جزیرۀ عربستان»خود واشنگتن سر بیرون آوردند. 

سلطنت سعودی و متحدینش میان رژیم های سلطنتی نفتی خلیج علیه یمن، این فقیرترین ملت جهان عرب، 

ل جنوبی کشور را گرفته و منابعی جنگی به ارزش بالغ بر حمایل مربع از سا 3۲۲کنترل ناحیه ای به وسعت 

 ت.میلیون دلار را در حساب های بانکی به دست آمده انباشته اس 1۲۲

یروهای بینی، بلکه نتیجۀ مستقیم اتکای عربستان سعودی و واشنگتن به ناین نه یک پیامد فرعی غیرقابل پیش

هزار یمنی، از  ۲کم کثیف خود در یک جنگ فرقه ای بود که جان دستعملیات مرتبط با القاعده برای انجام 

یمی از جمعیت را با خطر مرگ از گرسنگی رها میلیون نفر را آواره کرده و ن 1.2هزار کودک را گرفته،  1جمله 

 کرده است.
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همین داستان دارد در عراق و سوریه رخ می دهد، منتها با پیامدهایی به مراتب خونین تر. مداخلۀ امریکا که 

هزار سرباز به عراق و عملیات صدها سرباز دیگر با نقض آشکار قوانین بین المللی در  ۵شاهد بازگشت تقریباً 

 )داعش( است. «دولت اسلامی عراق و شام»وریه بوده، ظاهرًا با هدف محو داخل س

داعش، به عنوان شاخه ای دیگر از القاعده، ریشه در عراق دارد و محصول جنگ خانمان براندازی است که 

شد، به راه انداخت. داعش که با عبور از مرز، وارد سوریه  2۲1۲و  2۲۲3امپریالیسم امریکا در فاصلۀ سال های 

کی از یبه یکی از نیروهای زمینی اصلی در جنگ به رهبری امریکا برای تغییر رژیم اسد مبدل گشت و 

و متحدین منطقه ای واشنگتن نظیر عربستان « سی آی ای»که  بود انبارهای تسلیحات و منابعی نفعاندی

ره ، به عراق بازگشت و با بهیه سرازیر کرده بودند. داعش که بی اندازه قدرت گرفته بودکودی، قطر و ترعس

ود،  امریکا ایجاد کرده ب« تفرقه انداختن و حکومت کردن»برداری از شکاف های فرقه ای عمیقی که سیاست 

مورد تاخت و تاز قرار دارد، و  2۲1۲را در سال  ،بخش اعظم کشور، از جمله دومین شهر بزرگ عراق، موصل

 ا در عراق را تار و مار کرد.مجهز و تعلیم یافتۀ امریک نیروهای امنیتیِ

بیمار و کارکنان  ۲2هزار سرباز امریکایی باقی مانده اند و همان طور که کشتار حداقل  1۲در افغانستان، 

نان جان چندوز نشان داد، مشغول عملیاتی هستند که همولایت قدر « پزشکان بدون مرز»پزشکی بیمارستان 

 شهروندان غیرنظامی را می گیرد.

نشستی برای هفتۀ بعدی در شهر وین ترتیب داده شده است تا مداخلۀ دیگر نیروهای امریکا و ناتو در  نهایتاً

ازهم پاشید، و منجر به تسخیر کنترل  2۲11امریکا در سال -لیبی بحث شود، کشوری که در جریان جنگ ناتو

 در ساحل دریای مدیترانه شد. آن نواحی استراتژیک

مریکا، یک قرن پس از توافقی در جریان جنگ جهانی اول ظاهر می شود که موج گستردۀ خشونت نظامی ا

 ۰تجزیۀ امپریالیستی منطقه و متعاقبًا بخش اعظم تاریخ منطقه را دربر داشت. یک صد سال پیش، در تاریخ 

 ، به«فرانسوا پیکو»، فرستادۀ بریتانیا به خاورمیانه و همتای فرانسوی او، «سِر مارک سایکس»، 1۰1۲مه 

جزیه و شروط ت« پیکو-توافق سایکس»معاهدۀ سّری و بدنامی دست یافتند که نام این دو را بر خود داشت. 

 میان بریتانیا، فرانسه و قدرت کوچک تر روسیه پس را تقسیم سرزمین های تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی

 از جنگ جهانی اول تعیین می کرد.
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ان منطقه، مرزهایی در سرزمین های خاورمیانه ترسیم شدند. این بدون هر گونه توجه به خواسته های مردم

روسیه، لئون تروتسکی، در مقام  1۰17توطئه زمانی در پیش چشم مردم آشکار شد که به دنبال انقلاب اکتبر 

کمیسریای امور خارجۀ وقت، این توافق پنهانی را به منظور افشای جنایات قدرت های امپریالیستی در حق 

 ستم منطقه منتشر کرد.ملل تحت 

سرزمین های ترکیه میان بانک ها، سرمایه داران « برای بازتقسیم»همان طور که تروتسکی گفت، این جنگ 

صنعتی و تجّارِ قوی ترین قدرت های سرمایه داری صورت گرفته بود. تروتسکی هشدار داد که وعدۀ استقلال 

خواهد بود و تمامًا  "مستقل"تنها از اعراب »اهد کرد که اعراب از سوی امپریالیست ها، قلمروهایی را خلق خو

 «.وابسته به رؤسای سرمایۀ بین المللی

تقسیم بندی مورد توافق بریتانیا و فرانسه تنها از طریق سرکوب خونین شورش های مردمی اعراب در 

 شد. ئیل تقسیم شده اند، تحمیلاقلمروهایی که اکنون بین عراق، سوریه، لبنان، اردن و اسر

با انحطاط امپریالیسم بریتانیا و فرانسه به دنبال جنگ جهانی دوم و متعاقباً استعمارزدایی، واشنگتن به ضامِن 

 پیکو تبدیل شد.-ملِت بناشده بر پایه های معاهدۀ سایکس-اصلی نظام دولت

یر ه و سابا وجود ژست های ناسیونالیسم پان عرب از سوی ناصریست های مصر، بعثی های عراق و سوری

رژیم های عرب، بورژوازی عرب هرگز نه مایل بود و نه می توانست که  مرزهای ترسیم شده به دست سرمایه 

تنها ترسیم کنندۀ سرزمین های تحت حاکمیت استعمار بود که به   جایگزین کند. این مرزها داران قدیم را

مپریالیسم، به عنوان شرکای کوچک در استثمار دست آخر آن ها با وجود تنارعاتی با ا آنان به ارث رسیده بود.

 مردمان تحت حاکمیت خود عمل کردند.

پیکو، اساساً با یک ربع قرن خشونت نظامی بی پایان از سوی امپریالیسم -ملت برخاسته از سایکس-نظام دولت

گ های جن امریکا برای اظهار هژمونی بی قید و بند خود بر مناطق غنی نفتی، متلاشی شده است. در مسیر

تجزیۀ ملل و ایجاد شرایط یک جنگ  و برای پیشبرد اهداف خود« سی.آی.ای»متعدد واشنگتن، پنتاگون و 

 وسیع منطقه ای میان ایران و عربستان سعودی، با بی پروایی به تنازعات فرقه ای دامن زده اند.

 ی کردند یک نظام حاکمیتدر حالی که امپریالیست های بریتانیایی و فرانسوی در دوران اولیه تلاش م

ت های موجود با هدف لاستعماری را تحمیل کنند، امروز تخصص اسلاف امریکایی آن ها در خرد کردن دو
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جلوگیری از دسترسی رقبای امپریالیسم امریکا به منابع انرژی منطقه و تضمین آن است که هیچ قدرتی با 

 شود.توان به چالش گرفتن هژمونی منطقه ای واشنگتن ظاهر ن

حکومت اوباما که مشغول پیشبرد این سیاست جنگ ویرانگر و بی پروا است، با شکاف هایی از هم گسسته 

است. فرماندهان نظامی بیش از پیش از این ادعای حکومت به خود می پیچند که نیروهای امریکایی درگیر 

اخ نقش می کنند. در حالی که کدر درگیری های متعدد ایفای « مشاور»نبرد نیستند، بلکه صرفاً به عنوان 

سفید می خواهد دخالت و درگیری در خاورمیانه را محدود سازد تا نیروی نظامی بزرگ تری را علیه رقبای 

امریکا )در وهلۀ نخست چین و روسیه( چرخش دهد، منطق مداخلۀ نظامی، پنتاگون را هل می دهد که خواهان 

 فرای آن باشد. تداوم تشدید در عراق، سوریه و افغانستان و

جدال در درون دستگاه حاکمیت بر سر بهترین روش جبران انحطاط اقتصادی امپریالیسم امریکا با به کارگیری 

هر دو حزب اصلی امریکا، با دقت مسألۀ تدارکات برای  مردم امریکا صورت می گیرد. سر میلیتاریسم، در پشت

. اما یک چیز قطعی است: پنهان کرده اند 2۲1۲انتخاباتی  تشدید جنگ در خاورمیانه و آن سوی آن را از کارزار

ماه نوامبر به صندوق ریخته شوند، گسترش سریع تهاجم نظامی امریکا، فارغ از این  یبه محض این که آرا

 که چه کسی به کاخ سفید راه یابد، از پی خواهد آمد.

راسر جهان تحمیل می کنند، تنها با خطرات عظیمی که توطئه های جنگی نخبگان حاکم به مردم امریکا و س

ساختن یک جنبش سیاسی مستقل و بین المللی طبقۀ کارگر در برابر جنگ و   نظام سرمایه داریِ زایندۀ 

ای آن و کاندیداهای ه« حزب برابری سوسیالیستی»جنگ، می تواند پاسخ بگیرد. این همان چیزی است که 

 ، برایش مبارزه می کنند.«نیمثنایلز »و « جری وایت»، 2۲1۲برای انتخابات 

 2۲1۲مه  1۲
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 فشار بر داعش در چندین جبهه

 هالند نایل مال

واپسین سه شهر بزرگی که کنترل شان را در عراق  )داعش( در داخل و اطرافِ« دولت اسلامی عراق و سوریه»

نوان ، به ع«سرت»تا شهر  و سوریه به دست دارد )فلوجه، موصل و رقه( مورد حمله قرار گرفته و در تقلا است

 پایگاه اصلی اش در لیبی را حفظ کند.

است. ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه، با پشتیبانی حملات هوایی امریکا،  ها فلوجه صحنۀ شدیدترین درگیری

در تلاش اند که داعش را از شهر بیرون برانند. فلوجه به مدت یک سال تحت محاصرۀ این نیروها بوده و بنا 

هزار شهروند غیرنظامی در آن به دام افتاده اند که خطر بروز یک فاجعۀ انسانی را دارد. در  3۲تخمین، به 

ای که ارتش عراق برای کمک به فرار شهروندان غیرنظامی ایجاد کرده، « کریدور بشردوستانه»اصطلاح به

یل ین سنی مذهب شهر فلوجه دلمردان و پسران را به عنوان جنگجویان بالقوۀ داعش بازداشت می کنند. ساکن

خوبی دارند که نسبت به سرنوشت خود بیمناک باشند. پس از این که اخیرًا نیروهای اکثراً شیعه و حامی 

را از دست داعش بیرون آوردند، صدها هزار تن از شهر بیرون  «تکریت»و  «رمادی»شهرهای  ،حکومت بغداد

 خشنی رو به رو شد. انۀی جویرانده شدند و جمعیت سنی شهر با اقدامات تلاف

واقع  که حکومت مرکزی در آن -«منطقۀ سبز»بُر مفید برای رژیم شیعی بغداد است. نبرد فلوجه یک راه میان

دو بار طی ماه های اخیر با شورش شیعیان فقیر در اعتراض به فساد و ناتوانی حکومت از تأمین برق و  -شده

، نخست وزیر عراق نیز تحت فشار قرار گرفته تا از «حیدر العبادی»سایر خدمات ضروری رو به رو شد. رژیم 

 -ندکه ظاهرًا از فلوجه می آی -تر بمب گذاران انتحاری داعش در نواحی فقیر شیعه نشینحملات مرگبار بیش

 جلوگیری کند.

د، به تیتر مایلی غرب بغدا ۲۲دو سال از زمانی می گذرد که داعش با اشغال موصل، پس از تسخیر فلوجه در 

اخبار جهان مبدل شد. داعش، با کاروانی از خودروهای تندرو و ستیره جویانی که طی سال ها جنگ به دنبال 

سخت تر شده بودند، جهان غرب را با دستاوردهای خیره  2۲۲3تهاجم و اشغال عراق به دست امریکا در سال 

 کنندۀ خود مبهوت کرد.
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، نیروهای امریکایی 2۲۲۲مت در برابر رژیم بغداد بوده است. سال فلوجه مدت های مدیدی محل تمرکز مقاو

 نافرمانیدوبار این شهر را در نوردیدند که هزاران کشته برجای گذاشت و شهر را به ویرانه ای مبدل کرد. 

فراهم آورد.  2۲1۲جمعیت سنی شهر، شرایط را برای موفقیت حیرت آور داعش در تسخیر فلوجه در سال 

سنی ها از رژیم زیر سلطۀ شیعه ها در بغداد، به این معنی بود که برخی از مردم سنی در بدایت نفرت عمیق 

امر تا درجه ای از حاکمیت داعش استقبال یا با آن مدارا خواهند کرد. سنی ها از فرط استیصال امیدوار بودند 

 د.به ارمغان بیای« نظم و قانون»و « ثبات»که با این کار، به آزار و اذیت های رژیم شیعی پایان داده شود و 

 بمب گذاران انتحاری

ه روحیی ارتش عراق را وحشت زده و اتری از نیروهداعش، بخش بیش بی حد و مرزدر ابتدا توحش و جنایات 

کرد، به طوری که اغلب از میدان نبرد می گریختند. اما این تاکتیک های تروریستی دیگر  شان را تضعیف

داعش اکنون برای مقابله با بمب گذاران انتحاری داعش  ضدّ تمامی ارتش های که  آن جا ازنیستند.  مدکارا

ری چرخش تشهروندان غیرنظامی بیگناه بیش و کشتار سلاخی سمت داعش بهدر نتیجه ه اند، تفابهتر تعلیم ی

 بت به گذشتهنشان می دهد، اما نساز خود م را جو تها دوباره ماندهیزکرده است. داعش هنوز توانایی سا

چنان ناحیۀ وسیعی هم ،خودخواندۀ داعش« افتخل»از دست می دهد. با این حال دارد تری را یشجنگجویان ب

 صحنۀ نبرد رقبا. ، و به بیان دیگر:با نیروهای متفرق دشمناست 

است و از قطع دسترسی  «پ.ک.ک»جنگ داخلی اولیه با واحدهای یک رژیم ترکیه در جنوب کشور درگیر 

.گ( )ی.پ «خلق ییگان های دفاع»به رهبری  -«نیروهای سوریۀ دمکراتیک»باز می زند.  دنیا سرش به عدا

رکیه فرات و نزدیکی مرز ت رود در غرب« منبج»اخیراً حمله ای را به شهر  -باتی حملات هوایی امریکایو با پشت

ز شوند. هدف نهایی از این حمله، ان داعش به آن سوی مریو جنگجو لهاسحو نقل سازمان دادند تا مانع حمل 

 یهسهوایی رو ینبایهمراه با پشت نیز عراق . در عین حال ارتش«رقه»عبارت است از  بیرون راندن داعش از 

 پایتخت خلافت خودخواندۀ گروه داعش است. از جنوب شرقی در حال پیشروی به سوی

و متحدین منطقه ای  خارجیرت های خاصمات عمیق میان قدتدهندۀ  تمامی این مانورهای نظامی، نشان

امیان ظپیشمرگه های کرد، ی.پ.گ، ارتش عراق، شبه ن -آنان است. برای تمامی نیروهای درگیر نبرد با داعش

قلمرو  فتحجای حاکمیت داعش را بگیرد، به اندازۀ  موفق خواهد شداین مسأله که چه کسی  -شیعه و امریکا
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ر نظامی ایرانی آن ها شه ستشارانامیان شیعه و مظز آن شود که شبه ناهمیت دارد. امریکا مصمم است مانع ا

و  قدرت شیعی منطقه ای به عنوان فلوجه را تسخیر کنند، چرا که این امر دستاورد برجسته ای برای ایران،

 .به شمار خواهد رفت ،مخالف اصلی امریکا در خاورمیانه

خیر ه بزرگ تر، یعنی تسونهایی برای یک نبرد بالق ، فلوجه در حکم تمرینیاز منظر تمامی طرفین درگیر

حد گه های مترموصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق است. بمب افکن های امریکا و نیروی زمینی پیشم

به داعش در شمال  تهاجمیر بزرگ عراق، مشغول هدایت هامریکا در تدارک برای بازپس گیری دومین ش

که می بلسازمان نیست،  کار این پایانمار هم شود، اما این الزامًا به معنی حتی اگر داعش تار و  عراق هستند.

نصره، حبوبیت سایر گروه های سلفی، نظیر جبهۀ المتواند به یک جنبش تروریستی دیگر استحاله پیدا کند. 

 در بین عرب از این دست شاخۀ سوری القاعده، در بین عرب های سنی سوریه رو به رشد است. گروه هایی

ه به جبه عملیاتی نظیر تهاجم به فلو سنی ها خاک حاصلخیزی برای رشد خواهند یافت، چرا کههای سنی 

چشم پاکسازی قومی برای بیرون ریختن سنی ها از عراق نگاه می کنند. به گفتۀ یکی از دیپلمات های امریکا، 

 سر می برند. عراق به« جزایر هراس»سنی ها در 

 حاکمیت تروریستی داعش

ال و درماندگی پیش روی سنی ها صوضعیت استی برای مقابله باعش نشان داده که به هیچ رو راه حلی دا

 . حاکمیت تاریک اندیش و قرون وسطایی داعش در تمامی شهرهایی که تسخیر می کند، حتی به ابتداییندارد

 نیز را ا اقلیت ها، دیگراننیازهای طبقۀ کارگر و فقرای سنی پاسخ نمی دهد و برخورد بربرمنشانۀ آن ب ترین

هزار نفر از این پایگاه اصلی  ۸۲به دست گروه داعش، بیش از  «سرت»دفع می کند. از زمان تسخیر شهر 

 مسیحی را سر برید. 21هر شبود که داعش در این  2۲1۵. فوریۀ سال ه اندداعش در لیبی گریخت

در غرب  «هاتمصر»تیبانی سازمان ملل( از )حکومت مورد پش« حکومت وحدت»با پیشروی شبه نظامیان متحد 

در حال مبارزه است. اما حتی اگر این نیروها داعش  «سرت»لیبی و نظامیانی از شرق، داعش اکنون برای حفظ 

به درگیری  شتازگبیرون کنند، بسیاری از مردم لیبی نگران خواهند بود که این تنها به معنی ب «سرت»را از 

ر ت سازمان ملل دیاز همکاری با حکومت مورد حما «طُبرُق»لیبی در شهر « رلمانپا»های سابق کشور باشد. 

 امیان شاید برای کنترل بنادر نفتی لیبی به جان هم بیفتند.ظو شبه ن ورزیداع نامت «طرابلس»
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با این وجود دور کنونی پیشرفت نظامی علیه داعش، همچنان یک کشتار خونین دیگر به حساب می آید که 

یرد. نیروهای اشغالگر امریکا در مواجهه با گمی سرچشمه ل نظامی عراق به دست امریکا ام و اشغاز تهاج

دامن زدند و « تفرقه انداختن و حکومت کردن»فات فرقه ای برای اعمومی در عراق، به اختل مخالفت های

ار اسد را در پیش ه، بشدر برابر دیکتاتور سوری حبعدتر سیاست پشتیبانی و حمایت از اپوزیسیون فرقه ای مسل

گرفتند. به همین ترتیب قدرت های ناتو قاطعانه به سرنگونی مسلحانۀ رژیم کلنل قذافی کمک کردند تا منافع 

 شاند.ککشور را به کام هرج و مرج خونبار  امر امپریالیسم غرب را پیش ببرند، که همین

بگیرد، دولت های ارتجاعی  هسوی آن نشانیکی از منابع رشد داعش که غرب علاقه ای ندارد سلاحش را به 

ک یپتر»ذیۀ جنبش های جهادی یاری می رسانند. غخلیج و سایر رژیم های سنی هستند که به تأمین مالی و ت

دولت های امریکا و اتحادیۀ اروپا، نخواسته اند »خاورمیانه، اخیراً نوشت:  در امور ، خبرنگار کهنه کار«کوبرن

ای نظیر عربستان سعودی، سلطنت ه را، ریسم و متحدین سنی استراتژیک خودشانپیوند میان ترو وجود که

 «.خلیج، ترکیه و پاکستان، تصدیق کنند

انی ستر و فجایع انعات بیشزتنابروز بر پایۀ سرمایه داری و حاکمیت نخبگان ارتجاعی و نیروهای فرقه ای، 

ر منطقه، در اتحاد با کارگران همه جای جهان است که د بود. تنها طبقۀ کارگندر خاورمیانه اجتناب ناپذیر خواه

 رون رفت بیابد.ی بُامی تواند راهی بر

های  نشان داده شد؛ یعنی زمانی که جنبش« بهار عربی»اصطلاح پتانسیل چنین چیزی به روشنی در جریان به

د یک رهبری کارگری بودن برآمده از چندین دهه دیکتاتوری، دیکتاتورها را سرنگون کردند، اما فاقد توده ایِ

که بتواند توده ها را به طور موفقیت آمیزی در مبارزه علیه مستبدین محلی و نظام سرمایه داری بسیج کند. 

 ت دست بالا را پیدا کند.ست قدرت های غربی، توانیضدّ انقلاب، با حما

مسیر مبارزۀ مردمی علیه این تلخ ترین تجارب، یک بار دیگر رغم علیبا این وجود طبقۀ کارگر منطقه، 

گرفت. آن چه برای دفاع از تمامی اقلیت ها، ارائۀ برنامه واهد پیش خدیکتاتورها و تمامی نیروهای فرقه ای را 

ای سوسیالیستی برای سرنگونی رژیم های متعفن، دفع امپریالیسم و بازسازماندهی سوسیالیستی و دمکراتیک 

 کارگر است.طبقۀ قل و متحد تنبش مسج جامعه نیاز داریم،

 2۲1۲ژوئن  1۵
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 ۲۰1۵رکورد تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 

 توماس گایست

افغانستان، سال گذشته شمار تلفات غیرنظامیِ جنگ  برای« مأموریت همیاری سازمان ملل»طبق گزارش 

 اند.هزار نفر رسید که رکورد رسمی جدیدی را به ثبت می رس 11کم امریکا در این کشور به دست

به گزارش سازمان ملل، شمار کلّ غیرنظامیان کشته و مجروح شده در طول عملیات نظامی نیروهای امریکا 

درصد بالاتر  ۵و حکومت مورد حمایت آن در کابل، شبه نظامیان طالبان و دیگر گروه های ستیزه جو، به تقریباً 

 صعود کرد. 2۲1۲از رقم به ثبت رسیده در سال 

درصدِ تلفات بودند، در حالی که نیروهای  17ازمان ملل، نیروهای حکومت افغانستان مسئول طبق یافته های س

هزار مورد از تلفات غیرنظامی  1کم درصدِ تلفات. بنا به این گزارش، دست 2ناتو و ایالات متحدۀ امریکا مسئول 

 وجود داشت که نمی توانست مشخصاً به یکی از طرفین متخاصم نسبت داده شود.

ارش سازمان ملل با تکرار ادعاهای ارتش امریکا، طالبان را مقصر خونریزی ها می داند و تلویحًا اشاره می گز

، باعث شدت گیری کشتارها شده است. در واقع 2۲1۲کند که عقب نشینی نسبی نیروهای بین المللی از سال 

ی در پی مریکا است که به جنگ های پمسئولیت تعمیق فاجعۀ اجتماعی در افغانستان مستقیماً با امپریالیسم ا

 علیه مردم افغانستان در طول چندین دهه دامن زده.

، نیروهای امریکا یک قلمروی رعب و وحشت دائمی را به وجود آورده اند که در آن قتل 2۲۲1از زمان تهاجم 

 است. محسوب می شدهغیرقابل اجتناب « یِبتلفات جان» ،مرتب شهروندان غیرنظامی

، سهم قابل توجهی در مرگ و میر «کشتارهای هدفمند و عامدانه»یر سازمان ملل نشان می داد که گزارش اخ

غیرنظامیان به دست واحدهای امریکایی و واحدهای افغانستانیِ مورد پشتیبانی امریکا داشته اند. به علاوه، 

، دز در ماه اکتبر روشن کرددر ولایت کُن« پزشکان بدون مرز»همان طور که بمباران یکی از بیمارستان های 

قتل غیرنظامیان بیش از پیش به عنوان تاکتیکی عامدانه با اهدف ارعاب رقبا و دشمنان حکومت دست نشاندۀ 

امریکا در کابل استفاده شده است. نیروهای ویژۀ امریکا در هماهنگی با یک تیم دیگر از تکاوران، درست چند 
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 امریکایی، در این منطقه عملیات تجسسی انجام« گان شیپ»یک جت  روز پیش از بمباران این بیمارستان با

 داده بود.

متعاقباً آشکار شد که افسران نظامی امریکا این بیمارستان را مشکوک به ارائۀ کمک و سرپناه به نیروهای 

 ته اند.نسطالبان، درمان جراحات ستیزه جویان و اجازه به استفاده از تسهیلات آن به عنوان یک پایگاه می دا

فاجعه ای که گریبان این کشور را گرفته، برای توجیه گسترش حضور نظامیان امریکا و اشغال دائمی استفاده 

می شود. طی شش ماه گذشته، کاخ سفید به کرّات علائمی را داّل بر توافق اش با خواست پنتاگون به ایفای 

 ه های پیش رو نشان داده است.نقش به مراتب بیشتر امریکا در افغانستان تا سال ها و ده

هزار  1۲م کبرنامه ریزی شده را به تأخیر می اندازد و دست« عقب نشینی»اکتبر پیش کاخ سفید اعلام کرد که 

سرباز را تا اتمام دورۀ ریاست جمهوری اوباما در افغانستان نگه می دارد. رهبران نظامی امریکا اکنون علناً از 

امحدود یگان های رزمی متشکل از هزاران سرباز در خاک کشور صحبت می برنامه های خود برای حفظ ن

 کنند. 

محّرک پشت این عزم امریکا به تداوم عملیات جنگی در افغانستان، فروپاشی رو به رشد حکومت دست نشاندۀ 

زماندهی اامریکا در کابل است که بی ثباتی آن، توانایی امریکا را به استفاده از این کشور به عنوان مرکز س

 عملیات نظامی در سرتاسر آسیای مرکزی در تقابل با نقوذ روسیه و چین در منطقه تهدید می کند.

ک جد افغانستان با ریس»، سرپرست آژانس اطلاعات ملی امریکا اوایل ماه فوریه اعلام کرده بود: «جیمز کلاپر»

 «به صعود سیاسی، اقتصادی و امنیتی رو به رو است، همراه با چالش های رو 2۲1۲فروپاشی سیاسی در سال 

شکنندگی حکومت افغانستان به سرگردگی اشرف غنی، از این واقعیت نشأت می گیرد که این حکومت، تفاوت 

چندانی با یک مافیای بی در و پیکر مواد مخدر ندارد که به یُمن پول تریاک و دوز بالای خشونت نظامی امریکا 

مین اواخر، رژیم کابل به سرکردگی حامد کرزای بود؛ مردی با پیوندهای سر پا نگه داشته شده است. تا ه

خانوادگی نزدیگ با قاچاقچیان برجستۀ مواد مخدر کشور. بازرس ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور افغانستان، 

ه کدانست و اشاره کرد «  موادفروش -دولت تروریستی»در اعتراف اخیر خود رژیم سیاسی افغانستان را یک 

 مقامات مبارزه با مواد مخدر در امریکا اغلب از بیم جان خود از رفتن به افغانستان امتناع می کنند.
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با وجود محکومیت همیشگی و ظاهری طالبان از طرف واشنگتن، امریکا در تقلا است که به واسطۀ مصالحه 

ن ۀ خود را باثبات کند. رهبرارژیم دست نشاند« فرایند صلح افغانستان»با بخش هایی از طالبان از طریق 

امریکا و افغانستان طی روزهای اخیر بیش از گذشته صراحتاً اعضای شبه نظامیان بنیادگرای اسلامی را به 

 پیوستن به ائتلاف حاکم فراخوانده اند.

هر آن گروه مخالف که با ما با صلح و آشتی زندگی می کند، آغوش ما باز است و از »غنی روز دوشنبه گفت 

  «.آن استقبال می کنیم

نم افراد فکر می ک»، روز شنبه در سخنرانی هایی از کابل گفت: «جان کمپبل»فرماندۀ امریکا در افغانستان، 

سی که ک»کمپبل با اشاره به نبودِ «. زیادی از طالبان هستند که می خواهند سر میز مذاکرات صلح بیایند

 شد.« به سر میز درستآوردن افراد »ی ، خواهان تلاش هایی برا«سخنگوی طالبان باشد

 2۲1۲فوریۀ  1۲
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 گذاری انتحاری در لاهوربه بهانۀ بمب

گذاری تروریستی فرودگاه و ایستگاه متروی بروکسل نگذشته است که این بار صحنه هنوز مدتی از شوک بمب

 ای مشابه در پاکستان رقم خورد. 

نفر که اکثرًا  ۲۵کم ، دست«گلشن اقبال»ذاری انتحاری در پارک گبه گزارش خبرگزاری رویترز طی یک بمب

مجروح بر جای  3۲۲زنان و کودکان بوده اند، جان خود را از دست دادند. به گفتۀ مقامات این حادثه در حدود 

 گذاشته است. 

ت. گرفته اس، به عنوان شاخه ای از گروه طالبان پاکستان به عهده «جماعت الأحرار»مسئولیت این حمله را 

 در نزدیکی محوطۀ تاب و سرسره های کودکان رخ داد. « گلشن اقبال»این انفجار در قسمت پارکینگ 

محلی است که جمیعت مسیحی لاهور هر ساله برای برگزاری جشن عید پاک به آن می « گلشن اقبال»پارک 

قتی و»رفته بود، گفته است: ، یکی از شاهدان عینی که برای پیاده روی به این پارک «حسن عمران»رود. 

انفجار رخ داد شعله ها تا حدی بلند بود که به بالای درخت ها می رسید و من بدن های تکه پاره شده را در 

 «.هوا می دیدم

هدف ما مسحیان بودند. ما می خواهیم این »اعلام کرد: « جماعت الأحرار»، سخنگوی «احسان الله احسان»

او می تواند هر کاری که می خواهد »و « شریف بدهیم که وارد لاهور شده ایم پیام را به نخست وزیر نواز

 «.گذاران انتحاری ما به این حملات ادامه خواهند دادبکند، اما قادر به توقف ما نخواهد بود. بمب

طی یک دهۀ گذشته مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی همواره مورد آزار و حملات گروه های بنیادگرای 

 امی بوده اند.اسل

 به بهانۀ این حملۀ تروریستی، مطلب زیر که اواخر سال میلادی گذشته منتشر شد، مجدداً باز انتشار می یابد.

*** 

 پاکستان: بنیادگرایی مذهبی، عملیات نظامی و افزایش تعصبات

 در پاکستان( «کمیتۀ انترناسیونال کارگری»خالد بهاتی )
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، نیروهای 2۲1۲دسامبر  1۲به تاریخ  «پیشاور»( در APS« )ی ارتشمدرسۀ عموم»پس از حملۀ مهیب به 

و تیزه جو س ،پاکستان و سایر گروه های مذهبی مسلح پاکستان عملیات نظامی گسترده ای را علیه طالبانِ

دانشجوی جوان به شکل وحشیانه ای  1۵۲، نزدیک به ۀ سال گذشتۀ طالبانارتجاعی آغاز کردند. در حمل

فراطی ا های با این گروه یآن زمان تاکنون، نیروهای نظامی و شبه نظامی درگیر نبرد تند کشته شدند. از

 مسلح مذهبی، نه فقط در نواحی طایفه ای، که در سرتاسر کشور بوده اند.

به نوعی پاکستان را دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. فرماندۀ ارشد ارتش  APSحملۀ وحشیانه به 

تقیمًا مسنون کدر برابر گروه های درگیر در حملات نظامی اتخاذ کرد و از آن زمان تاتان موضع صریحی سپاک

 با آن ها رو به رو شده است.

نظامی با ارتش و برخی گروه های فرقه ای  ۀر در مبارزیگرمحدود به گروه های د ،با این وجود، این اقدام

آن دسته گروه هایی که مستقیماً درگیر نبرد مرتبط با القاعده و داعش بوده است. هنوز هیچ اقدامی علیه 

ین ا است. اما نفرت و عقاید افراطی مذهبی را در جامعه اشاعه می دهند، صورت نگرفته ،نیستند نهمسلحا

سیاست ارتش بیانگر فاصله گرفتن از چندین دهه سیاست سازماندهی و پشتیبانی چنین گروه هایی به منظور 

رابر قدرت در ب«( عمق استراتژیک»اصطلاحًا ن و به دست آوردن امتیاز استراتژیک )استفاده از آنان در افغانستا

 های منطقه ای است.

جهادی  ی، به کمک قدرت های امپریالیستی، به ویژه امپریالیسم امریکا، گروه هاپاکستاندستگاه نظامی 

. داد و آموزش سازمان ،نستانبسیاری را برای جنگ با نیروهای روسیه به دنبال تهاجم اتحاد شوروی به افغا

برای تأمین منافع خود، به عقاید افراطی مذهبی  1۰7۲از اواخر دهۀ  ی پاکستاندستگاه نظامی و حکومت ها

بر مبنای حوزۀ علمیه و  ۀ دینیو جهادی چه در داخل کشور و چه خارج از آن دامن زده اند. هزاران مدرس

ر برگزار شدند. نیروهای بنیادگرای مذهبی، چه مسلح و چه های تمامًا فرقه ای در سرتاسر کشوی مرزبند

ترش عقاید افراطی خود در جامعه بهره برداری کردند. این سغیرمسلح، از این فرصت برای افزایش نفوذ و گ

 سپتامبر در ایالات متحدۀ امریکا ادامه یافت. 11و حملات  2۲۲1تا  1۰7۲روند از 

 دستِ « مجنگ علیه تروریس»صطلاح ااین سیاست بدهد و با امریکا در به شی در یارتش وادار شد تغییراتی نما

همکاری بدهد. از یک سو، دولت پاکستان از هیچ کمکی به نیروهای نظامی امریکا در جنگ با طالبان دریغ 
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ی ندر خاک پاکستان پناه داد. این سیاست دوگانه زما نچنان به ستیزه جویان طالبانکرد، اما از سوی دیگر، هم

ش بط میان ارتانستان را افزایش داد. در نتیجه، روغاافشا شد که طالبان حملات خود به نیروهای ناتو در اف

 روی زمینیتین بار نیسامریکا، برای نخ نتان و حکومت امریکا متشنج شد. پاکستان به منظور آرام کردسپاک

 اعزام کرد. ایخود را به نواحی طایفه  ارتش

خته و حملات به شهروندان ی، موج جدیدی از خشونت لجام گس2۲۲۲ی طایفه ای در سال اعزام ارتش به نواح

غیرنظامی و نیروهای دولتی را به دنبال داشت. ارتش پاکستان دست به چندین عملیات گزینشی علیه برخی 

ه کنترل چنان بناتوان از توقف طالبان بود. طالبان هم ،گروه های مذهبی افراطی زد، اما این تلاش نصفه و نیمه

ادامه داد. در آن مقطع، برخی مفسرین  2۲1۲-2۲۲۰در سال های  «درۀ سوات»خود بر نواحی طایفه ای و 

به دست نیروهای طالبان کردند! ارتش دست به عملیات سنگینی علیه  «اسلام آباد»صحبت از احتمال تسخیر 

یاری بس پایان داد. رهبری ارتش توافقات لباناز سوی طا طالبان زد و  به اشغال این درۀ زیبا و خوش منظره

هزار شهروند غیرنظامی و  ۵۲، نزدیک به 2۲۲1صلح با طالبان و سایر گروه ها امضا کرد. از سپتامبر  را برای

ده کشته شده اند. طبق جدیدترین دا ارتش پلیس، نیروی شبه نظامی و پرنسل نیروی زمینی 3۸۲۲بیش از 

 میلیارد دلار برآورد می شود.  ۸۰قتصاد، ها، هزینۀ این امر برای ا

و  ،زمین گیر شدن اقتصاد و وخامت نظم و قانون و وضعیت امنیت، سقوط تند سرمایه گذاری خارجی و محلی

ی علیه گروه ها یعملیات سنگیناجرای افزایش فشار از طرف چین برای بهبود وضعیت، ارتش را وادار به 

و کشتار وحشیانۀ دانشجویان جوان بیگناه از خانواده های نظامی،  APSنظامی ستیزه جو کرد. حمله به 

 ارشد ارتش را تحریک به برخورد و یک تهاجم گسترده کرد. ۀفرماند

ی نیز نقش مهم« چین-کریدور اقتصادی پاکستان»میلیارد دلاری چین برای ایجاد  ۲۲وعدۀ سرمایه گذاری 

ایفا نمود. پروژه های چند میلیارد دلاری در این حوزه در راه  در تغییر استراتژی ارتش پاکستان و نخبگان حاکم

تکمیل خواهند شد. فعالیت های زیادی برای توسعۀ  2۲1۸و  2۲17هستند. اکثر این پروژه ها در سال های 

اتوبان های جدید، فرودگاه،  -زیرساخت ها در سراسر کشور در حال صورت گرفتن است. پروژه های مختلف

 نقدًا آغاز شده اند. -گاه های انرژیستای مراکز صنعتی و
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در برابر این  یبرای رهایی از شر گروه های ستیزه جویی که تهدید نظامی و غیرنظامی حکومت نهادهای

. ندیج توسعه دادر( را به تدNAP« )طرح اقدام ملی»پیشرفت ها بودند، یک استراتژی مشترک موسوم به 

شبه نظامی و ارتش از آن زمان تاکنون قادر به کنترل وضعیت و لیس، سرویس های اطلاعاتی، نیروهای پ

 به موجب آن معرفی شده اند که یتر بی رحمانهکاهش سطح خشونت بوده اند. قوانین جدید، سخت تر و 

اصلاح  قانون اساسی را پاکستان . پارلمانشودقدرت مبسوطی به پلیس و سایر نهادهای مجری قانون اعطا می 

را  دو سال به مدتپرونده های مرتبط با تروریسم  رسیدگی بهنظامی برای محاکمۀ ه های اگو برقراری داد

را به طور گسترده ای محدود کرده  اختیارات شهروندیحقوق دمکراتیک، آزادی و  ،دیدججایز کرد. قوانین 

م را رفع داعممنوعیت اعلام نشده بر ا (،PML-N« )اتحادیۀ مسلمانان پاکستان»حزب  است. حکومت فعلی

 و اعدام های روزانه را آغاز کرده است.

گریز هستند؛ اکثر آن ها وادار به ترک نواحی طایفه ای شده ودر افغانستان مخفی  حال گروه های ستیزه جو در

شده اند. پاکستان، در کنار عراق و سوریه، به مدت بیش از پنج سال به عنوان خشن ترین و خطرناک ترین 

 دی شده است. اکنون وضعیت بهبود یافته است.کشور جهان رتبه بن

ارتش پاکستان عملاً در حال به دست گرفتن کنترل نواحی طایفه ای است که تا سال ها دژ طالبان و سایر 

 حوزه های علمیهو  دینی چنین بسیاری از مدارسگروه های ستیزه جوی مذهبی افراطی بوده است. ارتش هم

ین مدارس همانند کارخانه ای برای تولید بمب گذاران انتحاری این گروه ها یل کرده است. اطو تعتخریب را 

این  چنان باقی است:عمل می کردند. صلح و آرامش نسبی به این نواحی بازگشته است. اما مسألۀ اصلی هم

 وضعیت تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ اگر ارتش از این نواحی عقب نشینی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به ما می گوید که برای حفظ کنترل بر اوضاع، به حضور دائمی ارتش نیاز خواهد بود.  «واتدرّۀ سُ»تجربۀ 

ت نیازمند اصلاحا ای است. نواحی طایفه« صلح طبیعی»عاجز از حاکمیت و حفظ غیرنظامی  دستگاه اداری

هستند.  (سابق« شمال غربی زیایالت مر») «خیبر پختونخوا» یالترادیکال و ادغام کامل در نواحی مسکونی ا

ه به مدت ، کسانی کطوایفنخبگان حاکم پاکستان علاقه ای به  تأمین منابع لازم برای تغییر شرایط مادی 

چندین دهه وادار به زندگی در انزوا، عقب ماندگی، جهل و فقر شده اند، نیستند. نظام سرمایه داری قادر به 

سنن و نظام طایفه ای ارتجاعی و  اسارت در ردم طایفه ای کهزندگی میلیون تن از م و تحول دگرگونی

 دگی می کنند، نیست.نسرکوبگر ز



22 
 

خشونت کاهش یافته است. وضعیت امنیت به طور نسبی بهبود یافته  ،تردیدی نیست که طی سال گذشته

انه به نفر سال 3۲۲۲تا  2۵۲۲؛ به طور متوسط در حال خارج شدن از کنترل بود «کراچی»است. خشونت در 

دلایل صرفًا سیاسی کشته می شدند. مناطقی در کراچی بودند که پلیس و نیروهای شبه نظامی امکان ورود 

سازی شده اند، اگرچه برخی نواحی هنوز عملاً تحت کنترل گروه های افراطی نداشتند. این مناطق اکنون پاک

 ت.با سال های قبل بسیار بهبود یافته اسدر قیاس روی هم رفته مختلف هستند. اما وضعیت امنیت در کراچی  

ترین سطح خود است. این را می حمایت از این گروه های مذهبی افراطی از سوی توده های کارگر، در کم

درصد کرسی ها را به دست آوردند.  1تر از توان در نتایج انتخابات اخیر محلی دید که طی آن این گروه ها کم

می  طر است کهاست که از حمایت توده ای برخوردارند، بلکه به این خیدر این نآن ها  در نتیجه وجه خطرناک

ی برای و از تاکتیک های فاشیست ،متوحش هستند و بی رحم ،توانند منجر به تباهی و ویرانی شوند. این نیروها

ن ها آگسترش قلمرو رعب و وحشت استفاده می کنند. توده های مردم عاشق این نیروها نیستند، بلکه از 

ی ژولوراطی و ایدئفین گروه های ااوحشت دارند. ارتش و حکومت در حال استفاده از رسانه ها برای تبلیغ علیه 

از گروه های افراطی مذهبی بدانیم خطا خواهد بود. این گروه ها  عاریستان را ک. اما این که پاهستندآن ها 

هوادران و گروه های همسو دارند.  در سرتاسر کشورهنوز از حمایت در برخی مناطق کشور برخوردارند. آن ها 

هنوز می توانند در هر جایی که بخواهند، آسیب و ضرب و شتم و وحشت بیافرینند. این را زمانی نشان دادند 

 حمله بردند. پختونخواایالت که چند ماه پیش به یک پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی پیشاور در 

ض است که از یک سو عقاید افراطی از حمایت ناچیزی در بین توده های کارگر این وضعیت از این جهت متناق

برخودارند، اما از سوی دیگر، احساسات مذهبی شدیداً رو به افزایش هستند. تعصبات مذهبی طی چند سال 

 )در شمال پنجاب( نشان داد. در« جهلم»گذشته افزایش یافته است. این امر خود را چند هفته پیش در شهر 

ار را تنها بر اساس این اتهام که صفحاتی از قرآن را سوزانده ویک کارخانۀ تهیۀ ال ،این جا جمعیت خشمگین

 جان خود را از دست دادند. ،است، به آتش کشیدند. بسیاری از مردم، از جمله کارگران کارخانه

رین در تحصیل کرده ت این تعصبات تنها به بخش های فقیر و بی سواد جامعه محدود نمی شود. بلکه حتی

اقشار بالا و متوسط جامعه نیز وجود دارد. کل فرایند بحث و مباحثۀ روشنفکری دربارۀ موضوعات مرتبط با 

رسید.  انپایبات در بین بخش هایی از جمعیت به صمذهب و مسائل حساس اجتماعی به دلیل این افزایش تع

، ه دست یک گروه متخصصین جوان با تحصیلات عالیقتل یک فعال سکولار و لیبرال حقوق زنان در کراچی ب
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ار شی نخبه و با اعتبزدانشجویان سابق یک مؤسسۀ آمو ،به وضوح این روند را نشان می دهد. این مردان جوان

 داشتند.بودند و به اقشار فوقانی طبقۀ متوسط تعلق 

نوز در حال نشو و نمو است. ه ،جای می دهند امهدکودک هایی که تفکرات مذهبی افراطی را در ذهن بچه ه

 نفرت فرقه ای، تعصب و یک آکنده ازمدارس دینی و حوزه های علمیه سالانه یک میلیون دانشجو، با ذهنی 

ر برای گروه خیلتحویل می دهند. این مدارس دینی بهترین زمین حاص و کوته بینانه جهان بینی بسیار محدود

ذب کنند. طبقۀ حاکم در موقعیتی نیست که کاملاً در مقابل تا اعضای جدید ج هستند های مذهبی ستیزه جو

ی به ثبت رسیده یا نرسیده نهزار مدرسۀ دی 3۲کند. بیش از  نظارتاین مدارس دینی بایستد و بر آن ها اعمال 

 قناط، م«پنجاب»در این کشور وجود دارند و تعداد آن ها هنوز رو به رشد است. اکثریت دانش آموزان از جنوب 

شور ، یعنی فقیرترین و بی بهره ترین نواحی ک«خیبر پختونخوا»و بخش های از استان  «سند» ایالت اییتروس

 هبیذکودکان خود را به این مدارس دینی می فرستند، نه به این دلیل که بسیار م ،یند. خانواده های فقیرآمی 

دینی،  ودکان خود را سیر کنند. این مدارسکو نمی توانند شکم  اندهستند، بلکه به این دلیل که بسیار فقیر 

 و ودکان فقیر ارائه می دهند. اگر یک راه حل و آلترناتیو پایدارکسرپناه، غذا، لباس و آموزش رایگان را به این 

ند. ددر اختیار این خانواده ها قرار می گرفت، آن ها کودکانشان را به این مدارس مذهبی نمی فرستا قابل اتکا

ئودالیسم در پاکستان ممکن نیست. نظام فئودالی و سرمایه داری فزی بر بنیان سرمایه داری و اما چنین چی

 . (1)در آن ریشه می دواندشرایطی را ایجاد کرده که فقر، گرسنگی، تعصب و بنیادگرایی مذهبی 

تی ثروتمند شنظام سرمایه داری، نظامی است بر متکی بر سود، استثمار، سرکوب طبقاتی و محافظت از منافع م

 و طبقۀ حاکم، متشکل از سرمایه داران، فئودال ها و بروکرات ها، چه غیرنظامی و چه نظامی.

نیاز به شکل گیری جنبشی که طبقۀ کارگر، دهقانان، دانشجویان و فقرای شهری و روستایی را همراه با اقشار 

ودال متحد کند، به طور عاجل ضروری متوسط و بالاتر و کلیۀ استثمارشدگان سرمایه داری و زمین داران فئ

است. تنها یک چنین جنبش متحد و غیرفرقه ای است که می تواند راه پیشروی را به جامعۀ پاکستان نشان 

. تنها ، از میان ببرداند ادی و فساد مسموم را که گریبان جامعه را گرفتهصدهد و خطر خشونت و بی نوایی اقت

برای تضمین حقوق دمکراتیک، ملی و اقتصادی همه مبارزه کند. جنبشی یک چنین جنبشی است که می تواند 

نظام بدیل سوسیالیستی متکی بر مالکیت عمومی و کنترل و برنامه ریزی دمکراتیک اقتصادی  ککه برای ی

 راتیک است. کمبارزه کند، مورد نیاز مبرم است. آن چه نیاز داریم، معرفی یک اقتصاد بابرنامۀ سوسیالیستی دم



2۲ 
 

ارگران و توده های دهقان، همراه با تمامی استثمارشدگان سرمایه داری و فئودالیسم، نیاز دارند که خود را از ک

ای رهایی پیشبرد مبارزه بردر راه پایین، بر مبنای خطوط طبقاتی سازماندهی کنند و ایده های سوسیالیسم را 

 ده و ارتجاعی کنونی، به آغوش بکشند.یاز شرّ نظام گند

 2۲1۵سامبر د 1۵

( توضیح مترجم: استفاده از اصطلاح فئودالیسم از سوی نویسندۀ متن نادرست است. در واقع مقصود او، 1

است که در ساختار کشورهای سرمایه داری  -نظیر ساختار طایفه ای -مناسبات و عناصر پیشاسرمایه داری

کب سرمایه داری در این کشورها است پیرامونی به وفور یافت می شود. این خود ویژگی رشد ناموزون و مر

اجتماعی و سیاسی خود ادغام می کند. به علاوه -چنان حفظ و در بافت اقتصادیکه چنین خصوصیاتی را هم

این ویژگی های پیشاسرمایه داری، قرابتی با فئودالیسم اروپا ندارد و ردّ آن را می توان در شیوۀ تولید آسیایی 

ع گرفت. فارغ از این موضوع بدیهی که یک جامعه نمی تواند دو شیوۀ تولیدی و استبداد شرقی در این جوام

را در خود جای دهد، اصولاً اهمیت این بحث نه جنبۀ آکادمیک  -در این جا فئودالیسم و سرمایه داری -مجزا

ک به ییا تاریخی آن، بلکه از زاویۀ تعیین استراتژی انقلابی است. بحث هایی مانند ضرورت انقلاب دمکرات

عنوان مرحلۀ ماقبل انقلاب سوسیالیستی و ضرورت همکاری با به اصطلاح بورژوازی ملی و مترقی در برابر 

امپریالیسم، توجیه خود را در تئوری هایی به غایب ضدّ علمی و ضدّ مارکسیستی می یافت که ساختار چنین 

یک  دند. البته نویسندۀ این متن به عنواننیمه سرمایه داری ارزیابی می کر-جوامعی را فی المثل نیمه فئودال

او در ارزیابی  مائوئیستی است، اما خطای-مارکسیست انقلابی در تقابل با چنین دیدگاه های رایج استالینیستی

 خصوصیات پیشاسرمایه داری پاکستان به عنوان حالتی از فئودالیسم است که در متن چند بار تکرار می شود.
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 ات جنگی امریکافلوجه: سمبل جنای

 جیمز کاگن

برای نمایش پیامدهای جنایتکارانۀ تهاجم امریکا به عراق، هیچ شهری را سمبلیک تر از فلوجه نمی توان 

هزار تن در اطراف  3۲۲نیرومند، مرفه و اکثراً سنی مذهب متشکل از  ، یک اجتماعِ 2۲۲3یافت. تا پیش از سال 

افته شهرت ی« شهرِ مساجد»مداوم بشریت، وجود داشت که به  رود فرات، این قدیمی ترین سکونتگاه شهری

سال ویرانگری به دست ارتش امریکا و دولت دست نشاندۀ آن در بغداد، این شهر امروز به  13بود. پس از 

 هزارتویی از ویرانه ها، به شهرِ مردگان مبدل شده است.

تانیایی و استرالیایی، ظاهراً نیروهای حکومت به دنبال هفته ها حملات هواییِ بمب افکن های امریکایی، بری

ستیزه جوی  ۵۲۲عراق و شبه نظامیان شیعه در شُرُف تهاجم نهایی برای بازپس گیری فلوجه از دست تقریباً 

کنترل شهر را به دست گرفته بودند. سربازان نخبۀ ارتش های امریکا،  2۲1۲داعش هستند که اوایل سال 

ی توپخانه ها و مشاوره های تاکتیک از سوی دایت حملات هوایی و بمباران های زمینیبریتانیا و استرالیا، با ه

 با فرماندهان عراقی، یگان های نیروهای ویژۀ عراق را همراهی می کنند.

هزار  ۵۲، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی خود را نسبت به سرنوشت تقریباً «زید رعد الحسین»

بدون آب یا غذا در فلوجه به دام افتاده اند ابراز داشت و خواهان رسیدگی فوری شد. شهروند غیرنظامی که 

فاده می است« سپر انسانی»حکومتِ مورد حمایت امریکا در عراق با گفتن این که اشغالگران از مردم به عنوان 

اری که در ردم بسیکنند، پیشاپیش مرگ و میر غیرنظامیان به دنبال حملات را توجیه کرد. داعش به کشتار م

 صدد فرار بوده اند، متهم شده است.

مردان و نوجوانانی که می گریزند، از سوی حکومت عراق و واحدهای شبه نظامی بازداشت می شوند. به گفتۀ 

آزار و اذیت بدنی و سایر اشکال سوء رفتار، ظاهراً با هدف »کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این افراد با 

به عضویت یا هواداری از داعش، رو به رو می شوند. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان « اجباری اخذ اعتراف

 مورد اعدام خودسرانه دریافت کرده است. 21ملل، گزارش های تأیید نشده ای از حداقل 
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این پرسش که داعش چگونه و چرا توانست دو سال پیش کنترل شهر را به دست بگیرد، پرسشی است که در 

شش خبری رویدادها از اساس نادیده گرفته می شود. تاجایی که این پرسش مطرح می گردد، توضیحی که پو

 -داده می شود این است که خشم سنی ها نسبت به سیاست های فرقه ای و تبعیض آمیز حکومت شیعیان

عراق به طور دلیل این امر است. عموماً مردم  -2۲11از عقب نشینی سربازان امریکا در سال پس آن هم 

کلی مردمی تصویر می شوند که گویی به طور علاج ناپذیری با مرزبندی های شیعه و سنی و کُرد از یک دیگر 

 فرقه ای می شوند.-جدا شده اند، نمی توانند هماهنگ با هم زندگی کنند و ذاتاً جذب ایدئولوژی های قومی

به روشنی نشان می دهد که این روایت دروغی ، 2۲۲3نگاهی اجمالی به تاریخ داغ و درفش فلوجه از سال 

بیش نیست. وضعیت کنونی عراق و سوریه، پیامد و تداوم تحریک عامدانۀ تنازعات فرقه ای از سوی نیروهای 

اشغالگر امریکا با هدف ایجاد تفرقه در میان مردم عراق و تقویت سلطۀ امریکا بر منطقۀ نفت خیز خاورمیانه 

 بوده است.

به عراق و سرنگونی رژیم بعثی صدام حسین، فلوجه صحنۀ یکی از نخستین جنایات خبرساز پس از تهاجم 

سربازان امریکا در حق غیرنظامیان عراقی بود. دویست نفر از جوانانی که خواهان بازگشایی مدرسۀ خود بودند، 

تن  7۲شته و بیش از تن ک 17به رگبار بسته شدند. در این حادثه « هوابر امریکا ۸2لشگر »از سوی سربازان 

 مصدوم شدند.

، 2۲۲۲طی ماه های بعدی، فلوجه به مرکز مقاومت عراقی ها در برابر اشغال امریکا مبدل شد. تا اوایل سال 

این شهر عملاً تحت کنترل گروه های مسلحی قرار داشت که اکثراً از اعضای سابق ارتش عراق و طوایف 

 می نامید، حضور اندکی« القاعدۀ عراق»گروه کوچکی که خود را  سنی محلی بودند. افراطیون مذهبی، مانند

 داشتند.

، واکنش نظامی عظیم امریکا را در برداشت. 2۲۲۲در فلوجه در مارس « بلک واتر»قتل چهار سرباز مزدور 

مبارزه جویی مردم فلوجه، به صدای شیپور مقاومت در سرتاسر عراق تبدیل شد. در نخستین هفتۀ ماه آوریل، 

قاومت این شهر در برابر اشغال همراه شد با خیرش ده ها هزار نفر از جوانان طبقۀ کارگر شیعه در بغداد و م

شهرهای سرتاسر جنوب عراق. شورش مسلحانه علیه نیروهای امریکا، به شهرهای اکثرًا سنی نشین مانند 

 رمادی، تکریت و موصل هم گسترش یافت.
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، این بود که به عینه تمام عراقی هایی را که فارغ از 2۲۲۲راق در سال خصلتِ غالب مقاومت ضّد اشغال در ع

پیشینه شان با اشغال امریکا و همکاران منطقه ای آنان مخالف بودند، متحد می ساخت. با این حال این 

مقاومت فاقد یک چشم انداز یا استراتژی منسجم بود. جنگجویان عراقی در یک شهر از پس دیگری، مغلوب 

در فلوجه نیز افتاد. شهر فلوجه  2۲۲۲نظامی برتر ارتش امریکا می شدند و این اتفاقی بود که نوامبر قدرت 

مسجد ویران شدند یا  ۲۲مسجد شهر،  2۲۲پس از چندین ماه محاصره، خالی از سکنه و مخروبه رها شد. از 

 ساختمان های دیگر.هزار خانه و  3۰آسیب دیدند. این همراه بود با ویرانی و خسارت به تقریبًا 

، اعزام جوخه های مرگ شیعیِ تعلیم یافتۀ امریکا، از جمله 2۲۲۲خصلت محوری دیگر اشغال امریکا در سال 

، علیه جمیعت سنی بود. هزاران نفر به قتل رسیدند. در عین حال، القاعدۀ عراق نیز بمباران «بریگاد گرگ»

امریکا کمک کرد که بین این دو اجتماع، شکافی ایجاد  های غیرنظامیان شیعی را گسترش داد و همین امر به

، سیاست امریکا به یک جنگ داخلی فرقه ای تمام عیار تبدیل شده بود که صدها هزار نفر 2۲۲۲کند. تا سال 

از مردم را وادار می کرد برای حفظ امنیت خود، به نواحی ای بگریزند که تحت کنترل شبه نظامیانی از پیشینۀ 

 آنان قرار داشت. خود مذهبی

« باثبات سازی»منشأ فرقه گرایی متوحش کنونی در عراق، در شیوه ای نهفته است که امپریالیسم امریکا برای 

عراق تحت کنترل دولت شیعی دست نشاندۀ خود به کار گرفت: روش های جنایتکارانه ای مانند تفرقه انداختن 

، وقتی امریکا نیروهای خود را از عراق 2۲11سال  و حکومت کردن، کشتار های فله ای و کوچاندن مردم.

ه را در لیبی دست زد و تأمین مالی عملیات تغییر رژیم در سوری« تغییر رژیم»بیرون کشید، واشنگتن به جنگ 

و ارتش « سی.آی.ای»با استفاده از همان روشی که جنگ داخلی عراق را رقم زده بود، آغاز کرد. با این حال 

تا گروه های سنی را برای  ندبا عربستان سعودی و سایر دولت های خلیج همکاری کرد امریکا در سوریه

 نمایند.سرنگونی حکومت شیعی مورد حمایت روسیه و ایران در سوریه، یعنی رژیم بشار اسد مسلح 

تر یشپبود که « القاعدۀ عراق»این تسلیحات منتفع شد، باقی ماندۀ  ورودی یکی از گروه هایی که از جریان

، القاعدۀ 2۲13جنگجویانی را به سوریه فرستاده و به زودی به نیرویی مسلط در جنگ داخلی مبدل شد. آوریل 

ودند که اجازه یافته ب)همان جنگجویانی  قوت گرفته بود گرای خارجیعراق که با سیل ورود جنگجویان اسلام

 )داعش( تغییر داد.« و شامدولت اسلامی عراق »نام خود را به  (،ز ترکیه وارد سوریه شوندا
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به دست گرفتند، به  2۲1۲وارد فلوجه شدند و کنترل شهر را در ژانویۀ  2۲13ستیزه جویان داعش که اواخر 

. شدند برخورداری و تجهیزاتی تمالی، تسلیحا از حمایتامریکا در سوریه  طرح های توطئه آمیزاز  جزئیعنوان 

سریع  2۲1۲عراق را تسخیر کرد که تسخیر شهر موصل در ژوئیۀ  داعش سایر نواحی اکثراً سنی غرب و شمال

ترین مورد آن بود. جنبش اسلامی اگر هم حمایتی دریافت می کرد، به خاطر وعده اش به دفاع از جمعیت سنی 

مورد حمایت امریکا در بغداد بود. در حالی که داعش  در برابر پیامدهای تهاجم امریکا و چپاول های حکومتِ 

 ظ مادی و ایدئولوژیک محصول فرعی سیاست امریکا بود.به لحا

فاجعه ای است که امپریالیسم امریکا برای مردمان عراق و به  از فصل اخیرترین یورش کنونی به فلوجه، تنها

 طور کلی خاورمیانه به ارمغان آورده است.  

 2۲1۲ژوئن  ۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 زده عربستان: طرح مستأصل یک رژیم بحران ۲۰3۰چشم انداز 

 عیسی الجزائری
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کشور را اعلام « 2۲3۲چشم انداز »، جانشین ولیعهد عربستان، سند «محمد بن سلمان آل سعود»هفتۀ گذشته، 

، 2۲3۲کرد. به موجب این طرح بلندپروازانه، قرار است برای رهایی عربستان از وابستگی به نفت تا سال 

 به فروش برسد. بخشاًر، به عنوان مجتمع نفتی دولتی این کشو ،«آرامکو»شرکت 

زده از نفت، واکنشی است به افت بلندمدت بهای بازار نفت، به عنوان جزئی از شتاب گردانیِاین رؤیای روی

ا را متزلزل کرده است. کسری افسارگسیخته، رژیم ر ینفت تولیدکنندۀ تر جهانی که این اقتصاد رکود بزرگ

د انجامید، تر خواهاتی بیشبریاضتی کرده است که تنها به بی ثوادار به کاهش سوبسیدها و اجرای تمهیدات 

در حالی که کارگران سعودی به پرداخت بهای آن واداشته می شوند. همۀ این ها در حالی است که رژیم 

 است. فرو رفتهعربستان در جنگ های پرهزینۀ سوریه و یمن 

دولت آن شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی.  ترین صادرکنندۀ نفت خام جهان است، وعربستان سعودی، بزرگ

درصد بودجۀ  ۸۲دولت هیچ گونه مالیات بر درآمدی وصول نمی کند، و درآمدهای نفتی به طور طبیعی تا 

درصد عواید صادراتی را شکل می دهند. همین گاِو شیرده بود  ۰۲درصد تولید ناخالص داخلی و  ۲۵دولتی، 

عیاشی  و زندگی لوکس عستان اجازه می داد طی قرن اخیر، به قله های رفیکه به طبقۀ حاکم واپس ماندۀ عرب

کند. همۀ  اجاره جایکتعطیلات خانوادگی در فرانسه چندین هتل را گذراندن دست پیدا کند و فی المثل برای 

ه ب تولید و ساخت صنعتیسهم سرمایه گذاری مولد واقعی در کشور است.  به موازات پرهیز از هرگونهاین ها 

داخلی می رسد و حتی این رقم هم نتیجۀ طرح پیشین حکومت برای ایجاد  صتولید ناخال درصدِ 1۲رقم ناچیز 

حتی عمدۀ  ؛ به این معنی کههر چیزی هست جز تنوع ،«تنوع»در اقتصاد است. بخش اعظم این « تنوع»

 تولید و ساخت صنعتی هم مربوط به صنعت پتروشیمی می شود.

در به ازای هر بشکه دلار  11۲ا مشکلی جدی رو به رو هستند. قیمت نفت از نقطۀ اوج اکنون سعودی ها ب

دلار کاهش یافته است. حتی این هم بالاترین رقم شش ماه گذشته  ۲۲.23بشکه ای  به امروز ،2۲1۲ ۀژوئی

ده. از ز یلی بخش اعظم معادن ماسه های نفتی آلبرتا در کانادا به آن دامنطاست که آتش سوزی مهیب و تع

افزایش یافت، و حکومت  2۲1۵میلیارد دلار در سال  ۰۸به  2۲1۲میلیارد دلار در سال  1۵این رو کسری کشور از

میلیارد دلاری باشد. برای نخستین بار، بنا به  ۸دار شد که برای کمک به کاهش این شکاف، دنبال یک وام او

ی کاسته شده و کاهش های مهم دیگری نیز معرفی ابتکار عمل شاهزاد، سوبسیدهای نفت و انرژی به طور جد
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 ۲.۰1دلار به  ۲.۲۲درصدی هزینه های سوخت از هر لیتر  ۵۲شده اند. آغاز سال جاری، شاهد اعلام افزایش 

 درصدی نیز اعلام کرده است. ۵چنین قصد خود را به معرفی مالیات بر ارزش افزودۀ دلار بود. و حکومت هم

ساله عملاً حاکم کشور است و در  3۲حاد سلامتی ملک سلمان، محمد بن سلمانِ با در نظر داشتن وضعیت 

تلاش برای سر پا نگه داشتن کشوری که گمان می کند روزی رسمًا رهبری خواهد کرد و همین طور حفظ 

 جایگاه خود در آن، یک سیاست اقتصادی و ژئوپلتیک تهاجمی را دنبال کرده است.

مطرح شده است. محمد بن سلمان به هیچ وجه مبتکر این  2۲3۲شم انداز در یک چنین بستری است که چ

 2۲1۵سند نیست، بلکه کاملاً آن را از روی دست دیگری نوشته است. منشأ این ایده، سندی است که دسامبر 

که محمد بن سلمان استخدام کرده بود، ارائه شد. این سند اصلی، با « مک کینزی»از سوی بنگاه مشاورۀ 

، همان دستورالعمل معمول برای «عربستان سعودی بدون نفت: دگرگونی سرمایه گذاری و بهره وری» عنوان

 اقتصادهای بحران زده را می دهد. یعنی به عبارت دیگر، برنامۀ ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی.

ات دهد. جخصوصی سازی، چتر نجات طلایی است که بن سلمان امید دارد وضعیت مالیۀ سلطنت عربستان را ن

 2، با ارزش تخمینی «آرامکو»درصد شرکت نفتی  ۵ایدۀ آن ها این است که ابتدا با عرضۀ اولیۀ سهام تقریباً 

ل فروشِ جزئیِ سهام عمومی شرکت، میلیاردها دلار جمع آوری خواهد شد، اما بَتریلیون دلار، آغاز کنند. از قِ 

مؤسسۀ  اشتن ابعاد کسری، تنها می تواند کمی وقت بخرد.این رقم تنها قطره ای در دریا است که با در نظر د

دیز اخیراً با انتشار گزارشی رتبۀ اعتباری عربستان را در ماه مارس کاهش داد. سایر جوانب واعتبارسنجی م

درصد اقتصاد  ۲۵به  ۲۵طرح کاملاً غیرواقع گرایانه هستند. این سند خواهان افزایش سهم بخش خصوصی از 

اما کلّ این درآمد جدید از چه محلی «. بدون نفت زندگی کند» 2۲13که اقتصاد بتواند تا سال می شود و این 

صندوق »خواهد بود؟ قرار است از طریق عرضۀ عمومی سهام، یک صندوق سرمایه گذاری عظیم موسوم به 

 وانند برایبت« گرین کارت»دایر شود، و اعراب و مسلمانان خارجی با برخورداری از یک نظام « ثروت ملی

نخستین بار مدتی طولانی تر را در عربستان سعودی بمانند و به علاوه از حقوقی برای مالکیت و بنابراین سرمایه 

گذاری برخودار شوند. در عین حال، این سند خواهان توسعۀ صنعت دفاع ملی با افزایش سهم تسلیحات تولیدی 

لازمۀ این  ین ها خوش خیالی است، اما تغییرات اساسیِمی شود. همۀ ا 2۲13درصد تا سال  ۵۲به  2کشور از 

تلاش، خود کافی خواهد بود تا مردم را به اعتراض با آن وادارد. کاهش سوبسیدهای سوخت که سال جدید 

 معرفی شد، منجر به عزل یک وزیر پس از نارضایتی های فراگیر شده است.
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زار نفت، اواخر همین هفته در برنامۀ نمایندۀ بن سلمان در جستجوی کاهش اتکای سلطنت عربستان به با

سعودی در نشست اوپک نیز کارشکنی کرد. ایران پس از رفع تحریم ها به بازار نفتی بازگشته و هرگونه توافق 

بر سر کاهش تولید نفت، مستلزم معافیت هایی است که به ایران اجازه می دهد با همان سهم تولید پیش از 

با آمادگی  دو دهۀ گذشته، وزیر نفتِ ،میز این کارتل پس بگیرد. علی النعیمی را در پشت خود جایگاهتحریم ها، 

کامل برای توافق با ایران و همین طور کاهش کلی تولید نفت برای افزایش دوبارۀ قیمت نفت به این نشست 

 رفت.

ه بستان همان توافقی را کدر عوض نمایندۀ روسیه صلاحیت النعیمی را زیر سؤال برد، چرا که شاهزادۀ عراما 

تولید  کاهش دیگر نماینده اش در میانۀ مذاکره بر سر آن بود، علناً رد کرد. این توافق، ناکام ماند و در نتیجه

کو ، سرپرست آرام«خالد الفالح»شاهزاده،  دست نشاندۀدر کار نخواهد بود. وزیر نفت روز شنبه جای خود را به 

تغییر نام یافت. این اخراج که رسانه ای « رت انرژی، صنعت و منابع معدنیوزا»داد و منصب وزارت نفت به 

شد، در حکم یک دهن کجی تعمدی بود برای ضربه زدن به ایران و همین طور دشمنان خود او در گارد قدیم 

عربستان سعودی و خلاصه این که نشان بدهد رئیس کیست. پیام ارسال شد: برای تضعیف ایران، ما حاضریم 

 قیمت های پایین نفت هم تن بدهیم. پیام دیگر این بود که شاهزاده در حال حاضر کنترل سفت و سخت به

(، به خاطر BNDرا به دست دارد. این همین شاهزاده ای است که سرویس اطلاعات فدرال آلمان ) امور

 ه بود.خطرناک خطاب کردفردی در سرتاسر منطقه، « سیاست تحریک آمیز مداخله جویانه»پیگیری 

ماجراجویی های شاهزاده محمد بن سلمان در خارج بهایی گزاف دارد، و معرفی سیاست های ریاضتی همراه 

با تداوم ارسال پول و سلاح به این جنگ ها، علامتی دال بر عروج مبارزۀ طبقاتی است. این همه فن حریف 

ورطۀ جنگ های سوریه و به کشور را هزاره که در تلاش برای عقب راندن نفوذ رو به رشد ایران در منطقه 

یمن کشانده است، با دردسرهایی رو به خواهد شد. بن سلمان که به طور مضحکی همۀ نقش های مهم 

کشوری را، از وزیر دفاع تا سرپرست شورای امور اقتصادی و توسعه و جانشین ولیعهد کشور در خود متمرکز 

ی جنگی در خارج و ریاضتی اقتصادی در داخل را عریان کرده است، رابطۀ بین ریخت و پاش ها و کشتارها

می کند. هیچ چیز زیرکانه ای در این مورد وجود ندارد. خاندان سلطنتی تا چندین دهه به یُمن تأمین مالی 

دیگران برای انجام کثافتکاری های خود به بقایش ادامه داد، بدون این که هرگز دست به قمار بزند و سلطنت 
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« تیعملیات طوفان قاطع»جنگ مستقیم کند. سلمان این روند را متوقف کرد و دست به آغاز خود را وارد 

 در سوریه زد.  ها )ملیۀ عاصِفۀ الحزم( در یمن و تأمین مالی و تسلیحاتی عظیم جهادی

به او نخواهد کرد. به عنوان مثال بازانتشار سند ریاضت  یبه دست گرفتن کنترل کشور به این شکل، کمک

ادی و جا زدن آن به عنوان ابتکار عمل شخصی او، به این معنی است که خشم و نفرت اجتناب ناپذیر اقتص

ی نام و ب« متخصصین»نسبت به این طرح هم به نشانی درستی سرایز خواهد شد. این بار دیگر خبری از 

 متی از پسنشان در پشت این طرح نیست. همین موضوع عیناً در مورد قبضه کردن یک وزارتخانۀ حکو

خاندان مفلوکی که او نمایندگی  لدیگری رخ خواهد داد. اما آن چه بر سر شاهزاده آوار می شود، بر سر ک

 خواهد کرد نیز فرود خواهد آمد.

داشت  دیگر وجود نخواهد« سعودی»این سلطنت بدوی لبریز شود، عربستان  از وقتی نهایتاً کاسۀ صبر مردم

شبه جزیرۀ عربستان و جهان احساس  گوشه و کنار، لرزه ای خواهد بود که در و انحلال حاکمیت خاندان سعود

 زرگب خواهد شد. دوران پرآشوبی که سلطنت سعودی تجربه می کند، اکنون تنها پژواکی ضعیف از تحولات

 آتی است.

 2۲1۲مه  13

 

 

 

 

 

 

 اعتراضات مردمی، لبنان را به لرزه درآورد
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 ژان شائول

اله کوهی از زب انباشته شدن هفته ها را در اعتراض به بنان برای دومین بار پیاپی، آخرِهزاران نفر از مردم ل

نشده اند، به خیابان های بیروت ریخته اند. مقامات با خشونت پاسخ  آوری ه جمعتچندین هفبه مدت هایی که 

ور گلولۀ ی و همین طکگلولۀ پلاستیشلیک پاش، داده اند. پلیس به استفاده از گاز اشک آور، ماشین های آب

کم یک کشته و چند صد زخمی برجای گذاشته که دست متوسل شدهواقعی و ضرب و شتم تظاهرکنندگان 

 است.

تأمین خدمات پایه ای نظیر برق، آب، جاده  خواست اولیۀ تظاهرکنندگان برای حلّ بحران زباله، به خواستِ

قه گرایانۀ فر نظامایان دادن به فساد و ارتشا در کشور و های مناسب، دستمزدهای بالاتر، برگزاری انتخابات و پ

 شده است. متحولحکومت 

مورد حمایت امپریالیسم در  زیرساخت های لبنان و تشدید تنش های فرقه ای، با جنگ فرقه ایِ ناکارایی

 سوریه که لبنان را نیز نابوده کرده است، ارتباط دارد.

هزار پناهندۀ  ۵۲۲میزبان بالاترین سرانۀ پناهجو در جهان است. قریب به شهروند خود، میلیون  ۲نان علاوه بر بل

میلیون پناهندۀ سوری در کشور هستند. پناهندگان سوری که اکثرشان  1.1و بیش از  فرزندانشانفلسطینی و 

نان بجوان هستند، با شرایط زننده ای رو به رو هستند. این پناهندگان در چادرهای غیرسمی زندگی می کنند )ل

دائمی شوند(، با ترس هر روزه از تخلیه به سر  آن هااز تخصیص کمپ های پناهندگی امتناع می کند تا مبادا 

 می برند و نمی توانند قانوناً کاری پیدا کنند. اکثر آن ها برای گذران زندگی به طور غیررسمی کار می کنند.

ای  )بویتان درآمد(، نماد برجسته« عت ریحتکمطل»تظاهرات علیه فروپاشی زیرساخت های لبنان تحت عنوان 

 از فروپاشی وسیع تر کلّ سیستم سیاسی است.

ه نام عربستان سعودی ب مالی و مورد حمایت مذهب سیاست لبنان تا همین اواخر زیر سلطۀ جریان اکثراً سنی

سعد حریری، که  به رهبری -«مارس 1۲»ائتلاف  موسوم بهو متحدین آن،  )تیّار المستقبل( «آیندهجنبش »

دین آن، و متح« حزب الله»و گروه شبه نظامی شیعی  -اکنون در تبعید خودخواسته در پاریس به سر می برد

 است. بوده ، با حمایت ایران و روسیه«مارس ۸»موسوم به ائتلاف 
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 است وبه این سو هیچ انتخاباتی برگزار نشده است. مجلس دو بار دورۀ خود را تمدید کرده  2۲۲۰از سال 

فراخوانده شود. حکومت  2۲17نتوانسته برگزار شود، قرار است در سال  2۲1۲انتخابات جدید، اگرچه از مه 

که متحدین شان در جنگ فرقه ای « مارس 1۲»و « مارس ۸»لبنان، ائتلافی شکننده است از ائتلاف های 

ر د« تمّام سلام»فعلی به رهبری  حاد کشور همسایۀ خود، سوریه، در دو جبهۀ مقابل هم قرار دارند. حکومت

به این سو فاقد یک رئیس  2۲1۲سال گذشته از تصویب یک بودجۀ جامع عاجر بوده است. کشور از مه  1۲

سومین بار از توافق برای انتخاب رئیس جمهور  جمهور بوده است، چرا که جناح های سیاسی برای بیست و

 ناکام ماندند. 

کنترل خارج شود، باعث شده است تا قدرت های امپریالیستی یا منطقه ای  ترس از این که بحران سیاسی از

 علناً دربارۀ تظاهرات صحبتی نکنند.

 11ژوئیه محل دفن زبالۀ بیروت را پس از تکمیل ظرفیت و  17اعتراضات زمانی آغاز شد که حکومت روز 

فعالین و سازمان های مردم نهاد  سال بیش از آن چه برنامه ریزی کرده بود، بست. پس از این که گروهی از

کمپینِ به راه افتاده در  ،ۀ بنر و پوستر به راه انداختندیهت بتهزار دلار با 2کمپین آنلاینی را برای جمع آوری 

هزار معترض  1۲نزدیک به  و را شگفت زده کرد« طلعت ریحتکتم»رسانه های اجتماعی حتی سازماندهندگان 

 ا ظاهر شدند. روز بعد این تعداد به دو برابر رسید.اوت در خیابان ه 22روز شنبه 

ه ب می رود اغتشاشگر بوده باشند، ساختمان ها و اموال عمومی را در شهرِ نبرخی معترضین که اکثراً گما

تازگی بازسازی شدۀ بیروت تخریب کردند. پس از سرکوب سنگین به دست نیروهای امنیتی در اواخر هفته 

زخمی برجای گذاشت، سازمان دهندگان کمپین  3۲3کم یک کشته و لبنان دستکه به گزارش صلیب سرخ 

 اوت تعیین شده بود لغو کردند. 2۲تظاهراتی را که برای 

حکومت دستور داد یک دیوار بتونی در نزدیکی دفتر نخست وزیر در بیروت ساخته شود. با این حال مخالفت 

ت آمیز به قدری عظیم بود که مقامات وادار شدند مسالمظاهرات مردم با این طرح و توحش پلیس در قبال ت

ساعت این مانع را بردارند. این طرح حکومت نیز خود به نفرت و انزجار گسترده نسبت به  2۲ظرف تنها 

 حکومت افزود.



3۵ 
 

راردادهای جدید جمع آوری زباله در شش فرمانداری قبرای  مناقصه گرانی را کرد شتاب سعیحکومت سپس با 

فایت به نزدیکان بی ک از دید عموم تخاب کند. اما این نیز تنها بحران را وخیم تر کرد، چرا که قراردادهاان کشور

 . روز بعد، کابینه قراردادها را با اشاره به نرخ فوق العاده بالای آن ها فسخ کرد.بودشده  سپرده

د، شعارهای ضّد حکومتی سر دادند و هزاران نفر دیگر اواخر همین هفته به نشانۀ اعتراض به خیابان ها ریختن

در  سخواهان استعفای وزیر محیط زیست، برگزاری انتخابات جدید و استیضاح وزیر داخله بابت خشونت پلی

 هفتۀ قبل شدند.

از حلّ بحران زباله ندارند،  راهدافی فرات «طلعت ریحتکم»دهان در حالی که به نظر می رسد سازمان

 راه خود را پیش -برمی گیرددری از گروه ها را فارغ از شکاف های فرقه ای که طیف وسیع -تظاهرکنندگان

های  پایان یافتن سیاست گرفته اند. بسیاری از مردمی که در رسانه ها مورد مصاحبه قرار گرفتند، از خواستِ 

 فرقه محور، نخبگان سیاسی و چندین دهه فساد حاکم بر لبنان صحبت کردند.

وایی لبنان ریشه در دسیسه ها و جنگ هایی دارد که قدرت های امپریالیستی ژیت بوراعتراضات و بحران حاکم

 و متحدین شان در منطقه تغذیه کرده اند.

میلیون نفر جمعیت، هرگز هیچ گونه استقلال سیاسی واقعی نداشته است.  ۵.۰لبنان، به عنوان کشور کوچکی با 

ا همراه با ر این کشورامپریالیسم بریتانیا و فرانسه،  پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول،

وری عثمانی امپرات ۀولایت سورینقاطی که امروز اسرائیل، فلسطین، اردن، سوریه و بخشی از ترکیه هستند، از 

 تحت حاکمیت فرانسه بود. 1۰۲3جدا کردند. لبنان، همراه با سوریه، تا سال 

رد قدرت های امپریالیستی و دولت های رقیب منطقه ای برای نفوذ در از آن زمان به بعد، لبنان به میدان نب

 است. هیچ رویداد سیاسی را نمی توان در لبنان سراغ کرد که یک مسألۀ صرفاً داخلی باشد.تبدیل شده قه طمن

قدرت های مختلف برای پیشبرد برنامه های خود، به تنازعات میان فرقه های مسیحی و مسلمان متعدد لبنان، 

از کشور خود گریختند یا بیرون رانده شدند و  1۰۲7و  1۰۲۸میان لبنانی ها و فلسطینی هایی که سال های 

 1۰۸۰ساله شد که در سال  1۲میان مسلمان شیعه و سنی دامن زدند. همۀ این ها منجر به یک جنگ داخلی 

حاً به یک فرقۀ خاص محدود اغلب تلویحاً یا تصری ،ذشته و هم در حال حاضرگهم در  ،پایان یافت. مشاغل

 هستند.
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ه است. استخراج افزایش یافت یارزش ژئوپلتیک لبنان در شرق مدیترانه، با اکتشاف ذخایر نفتی و گازی فراساحل

بل اتکا است که صراحتاً در صف واشنگتن قرار داشته و مطیع ابرشرکت ااین ذخایر، مستلزم یک حکومت ق

 های نفتی غرب باشد.

لاش واشنگتن و متحدین منطقه ای آن در ت .سوریه تبدیل شده است در گاهی حیاتی برای جنگلبنان به ایست

نوان متحدین اصلی سوریه، شکست عروسیه به  و تلاش های خود برای منزوی کردن ایران در چهارچوباند 

 را سرنگون کنند. در سوریه رژیم بشار اسد ،دادن حزب الله و کنترل بر خاورمیانه

ناح بیگاه میان ج های گاه ودحنۀ نبرصطرابلس، نقطۀ ورود سلاح برای جهادیون سنی سوریه و  شهر بندری

ن احامی جبهه های مختلف جنگ سوریه بوده است. درۀ بقاع که محل زندگی بسیاری از هوادار ای های فرقه

 حزب الله است، به مسیر ترانزیت سلاح و جنگجو به سوریه تبدیل شده است.

ان کشوری فقیر خدمات عمومی ناچیزی ارائه می کند. با اتخاذ سیاست های بازار آزاد، وضعیت لبنان به عنو

سترسی د جنبۀ تجاری یافته وت و مسکن، شآموزش، بهدا نظیر یم تر شده است. در نتیجه خدمات پایه ایخو

 شکاف ها را حادتر می کند.   خود است که افراد شده یمذهبتعلقات  وابسته به به آن

فرقۀ رسمی بنا به مقاصد انتخاباتی باعث سردرگمی تعمدی شده، اما خط  1۸چند تقسیم بندی لبنان به هر

یونرهای ها و میلربه استثنای میلیارد مرز اصلی در این میان، خطر مرز طبقاتی است و نه وابستگی مذهبی.

 دگی غذا رو به رو هستند.ب و آلوآبا کمبود برق و  و گشت شمار، قاطبۀ مردم در فقر به سر می برندنا

ادر به کار، بیکار هستند، در حالی که تقریباً نیمی از کسانی که سر کار هستند، ق بیش از نیمی از لبنانی هایِ 

فارغ  درصدِ ۲۲کم دستو این موضوع انشگاه بیکار هستند، دفارغ التحصیلان  درصدِ 3۲قرارداد ندارند. تقریباً 

یک سال پس از فارغ التحصیلی کشور را  که رغ التحصیلان زن را وادار می کندفا درصدِ 2۲التحصیلان مرد و 

 2۲1۵سپتامبر  1                                                                                            ترک کنند. 

 بحران زهرآگین جامعۀ اسرائیل

 بری گری

 2۲1۲ژوئیۀ  12
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نفر، گزارش شد که هفتۀ پیش  1۲۲ناشی از بمباران های اسرائیل در غزه به بیش از با صعود شمار تلفات 

را ربوده و با ریختن « محمد ابوخضیر»ساله به نام  1۲یهودی های ناسیونالیست افراطی اسرائیل یک نوجوان 

 بنزین در گلوی او و به آتش کشیدنش، وی را به قتل رسانده اند.

یل در برابر مردم بی دفاع غزه به کار می بنند و ظهور عناصر فاشیستی در بین خشونتی که حکومت اسرائ

 داخل اسرائیل که قادر به انجام چنین جنایات وحشیانه ای هستند، پیوند نزدیکی وجود دارد.

 در خودِ اسرائیل هستند. سرکوب بی امان و فراگیریک بحران سیاسی و اجتماعی  این رویدادها، علائم بیماریِ 

عت در حال رشد مردم فلسطین، مستلزم بسیج ارتجاعی ترین نیروها است. جامعۀ اسرائیل به شدت دو به سر

قطبی شده است. بخش های وسیعی از جامعۀ اسرائیل با توحش علیه فلسطینیان به عنوان امری اخلاقاً غیرقابل 

اسرائیل  سیاسی ارتجاعی توجیه و به لحاظ سیاسی ورشکسته ضدیت نشان می دهند، اما صدایشان در دستگاه

مجرایی برای بروز نمی یابد. هر سال هزاران اسرائیلی عطای این کشور را به لقایش می بخشند و آن را ترک 

 می گویند.

سالۀ خشونت علیه مردم فلسطین است. اسرائیل با اشغال  ۲۲بمباران های مداوم غزه، آخرین فصل در تاریخ 

رار یافت. در حالی که بسیاری از یهودیان برای فرار از جنایات هولناک خاک فلسطین و اخراج مردم آن استق

اروپای فاشیستی علیه آنان در جریان جنگ جهانی دوم به اسرائیل آمدند، اما پیامد تراژیک پروژۀ صهیونیسم، 

 .دولتی بوده است که جنایانش علیه مردم فلسطین یادآور بسیاری از روش های مورداستفادۀ نازی ها است

گذشته است، جنگی که طی آن اسرائیل کنترل کرانۀ باختری،  1۰۲7تقریباً نیم قرن از جنگ شش روزۀ ژوئن 

سوریه و سایر قلمروهای عرب را اشغال کرد. رژیم صهیونیستی با  «بلندی های جولان»قدس شرقی، غزه، 

ل نه شده اند. رژیم اسرائی دور بی پایان جنگ، اشغال و سرکوب تعریف می شود. ده ها هزار فلسطینی کشته

فقط پناهندگی میلیون ها فلسطینی را به وضعیتی همیشگی بدل کرده، بلکه چندین نسل از مردم را به کام 

 فقر و سرکوب کشانده است.

 پیامدهای دهشتناکی برای مردم منطقه، اعم از یهودی و عرب، در برداشته است. ،این تاریخ

خاورمیانه خطاب می کنند. این یک دروغ است. « دمکراتیک»د را تنها کشور رهبران اسرائیل با غرور کشور خو

ارکشی در ایست های بازرسی نظامی و دیو اسرائیل کشوری است که با سرکوبی میلیون ها فلسطینی، برپاییِ
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 مولتی میلیاردر و عمّال شان بر زندگی روزمرۀ مردم، روی پا سراسر مناطق اشغالی و سلطۀ مشتی الیگارشِ

 است.

، سهم کارگران از 2۲11و  1۰۰۵اسرائیل یکی از نابرابرترین جوامع جهان به شمار می رود. بین سال های 

درآمد ملی به مراتب سریع تر از امریکا کاهش یافت. طی دو دهۀ گذشته، دستمزدها در اسرائیل دستخوش 

میلیاردر دارد.  1۸دِ بسیار بالاتر از امریکا، میلیون نفر و سرانۀ تولی 7.۰سقوط آزاد شده اند. این کشور با جمعیت 

 12ابرثرومند اسرائیلی شاهد سه برابر شدن ثروت خود در طول  ۵۲۲در همان حال که فقر رشد داشته است، 

 سال گذشته بوده اند.

نخبگان حاکم در جستجوی آن هستند که تنش های داخلی عظیم جامعۀ اسرائیل را با جنگ و سرکوبی توده 

 ب به بیرون منحرف کنند.های عر

، چند ماه پس از آغاز تحولات انقلابی مصر، خشم مردمی نسبت به فقر، نابرابری 2۲11در تابستان سال 

اجتماعی، کاستن از هزینه های آموزش، مسکن و بهداشت و درمان، در قالب تظاهرات مردمی وسیع در اسرئیل 

بعد، حکومت اسرائیل جنگ جدیدی را علیه غزه آغاز با گرد آمدن صدها هزار نفر معترص منفجر شد. سال 

 فلسطینی جان باختند. 1۲۲کرد. در جریان حملات هوایی هشت روزه، بالغ بر 

سیاست های طبقۀ حاکم اسرائیل چه آینده ای را نوید می دهد؟ در پاسخ باید گفت که تنها جنگ های جدید 

از پیش خشن برای درهم شکستن مقاومت توده های و به مراتب وحشیانه تری را که در آن تلاش های بیش 

عرب، اسرائیل را به مسیری پرتاب خواهد کرد که حقیقتاً معنی نسل کشی خواهد داشت. پیامدهای این جنگ 

 ها برای مردم یهودی و همین طور عرب ویرانگر خواهد بود.

یونالیسم ارگر یهود، گسست از ناسطبقۀ کارگر باید از چنین پیامدی جلوگیری کند. تنها راه پیشروی طبقۀ ک

صهیونیستی است. آمال کارگران و جوانان اسرائیل نه می تواند در درون احزاب راست گرای متعدد دستگاه 

و احزابی  «صلح»رفتۀ  بینصهیونیستی حاکم نمودی داشته باشد و نه این که از خلال جنبش های اساساً از

 صهیونیستی وابسته هستند، پیش برده شود.چنان به چهارچوب ناسیونالیستی و که هم

کارگران فلسطین و توده های تحت ستم، قربانیان ستم وحشتناکی هستند. اما آن ها در عین حال قربانیان 

سال پیش جنبش فلسطینیان برخاست، بورژوازی عرب  ۲7یک چشم انداز سیاسی ورشکسته نیز هستند. وقتی 
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برابر امپریالیسم را داشت.  کذب بودن این ادعا تماماً در طول دهه  داعیۀ نمایندگی یک جنبش ملی متحد در

 های بعدی افشا شده است.

مردم فلسطین به کرّات هم از سوی حکومت های بورژوایی مختلف عرب که همگی با امپریالیسم پیوند دارند، 

ن های اسلامگرای و سازما« جنبش خلق فلسطین»رهبران بورژوای خود در جناح های مختلف  از سوی و هم

 رقیب آن مورد خیانت قرار گرفته اند.

شکست چشم انداز ناسیونالیستی بار دیگری خود را با انزوای توده های فلسطینی در غزه نمایش می دهد. 

حکومت حماس در غزه به دنبال حمایت رژیم های بورژوای عرب است که همگی متحدین عملی اسرائیل در 

د. رژیم دست نشاندۀ امریکا در مصر، به رهبری ژنرال عبد الفتاح السیسی، رهبر سرکوبی مردم فلسطین هستن

 کودتا، مرز این کشور با غزه را بسته و مردم فلسطین را زیر رگبار بمب های اسرائیل تنها رها کرده است.

ی در تیک دولت صهیونیس -«دو دولت»در عین حال، چشم انداز ناسیونالیستی در پشت سیاستِ به اصطلاح 

ورشکستگی خود را به  -پیوند درونی آن قطع شده باشدکنار یک دولت کوچک فلسطینی که خلع سلاح و 

 .است اثبات رسانده

در شرایطی که کلّ خاورمیانه در حال طغیان بوده و با خطر فرورفتن در یک جنگ منطقه ای به دلیل سیاست 

جه است، طبقۀ کارگر و توده های تحت ستم به طور های آتش افروزانه و فاجعه بار امپریالیسم امریکا موا

 عاجلی نیازمند یک چشم انداز سیاسی جدید هستند.

متحدین واقعی کارگران و توده های تحت ستم فلسطین، کارگران جهان، از جمله امریکا و اسرائیل هستند. 

کراتیک، همراه با رشد در هر گوشۀ جهان، کارگران با حملات سهمگین به استانداردهای زندگی و حقوق دم

ه در چ -نابرابری اجتماعی رو به رو هستند. آنان عمیقاً با میلیتاریسم و جنگ افروزی های قدرت های بزرگ

که خطر روشن شدن جرقه های  -اروپا علیه روسیه، در آسیا علیه چین و یا در خاورمیانه علیه سوریه و ایران

 لف هستند.یک جنگ هسته ای و جدید جهانی را دارد، مخا

تنها راه حل مترقی در برابر بحران، راه حلی است متکی بر مبارزۀ طبقاتی متحد کلیۀ کارگران منطقه در برابر 

امپریالیسم، صهیونیسم و بورژوازی عرب، و مبارزه برای سوسیالیسم. به جای اسرائیلِ سرمایه داری و 
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تمامی مردم حول دمکراسی و برابری، به  نصهیونیستی، یک دولت کارگری است که باید برای متحد کرد

 عنوان جزئی از مبارزه برای ایالات متحدۀ سوسیالیستی خاورمیانه مستقر شود.

آینده در گروی ساختن احزاب جدید سیاسی، بخش هایی از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، برای مبارزه 

ه قۀ کارگر عرب و یهودی و مبارزۀ مشترک علیه سرمایدر راه برنامۀ انترناسیونالیسم سوسیالیستی، اتحاد طب

 داری و امپریالیسم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر در لیبی یپنتاگون و تدارک جنگ

 بیل فان آوکن

 برای و ظاهراً« بشردوستانه»تر از پنج سال از به راه انداختن جنگ علیه لیبی به بهانه های با گذشت کم

، ایالات متحدۀ امریکا و متحدین اروپایی اش این بار در حال تدارک برای جلوگیری از قتل عامی قریب الوقوع
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« روریسممبارزه با ت»یک تهاجم نظامی جدید به این کشور نفت خیز افریقای شمالی زیر پرچم آغشته به خون 

 هستند.

زینه های نگاه به گ»، دبیر رسانه ای پنتاگون، روز چهارشنبه تأیید کرد که واشنگتن مشغول «پیتر کوک»

ن که ارزیابی ای»در ارتباط با لیبی است، و تصدیق کرد که نیروهای عملیات ویژه در تلاش برای « نظامی

کدام یک استحقاق برخورداری از حمایت امریکا و حمایت  در طول پیشروی ما بازیگران چه کسانی هستند، و

 ند.، در لیبی مشغول عملیات زمینی هست«رکایمان را دارندبرخی از شُ

تر فرماندۀ ارشد ارتش امریکا مطرح کرده بود؛ ژنرال ملاحظات سخنگوی پنتاگون، پژواک نظراتی بود که پیش

یه ما دنبال اقدام نظامی قاطعانه عل»، رئیس ستاد مشترک ارتش، جمعۀ گذشته گفت «جوزف دانفورد جونیور»

تیار یس جمهور روشن کرده است که ما اخرئ». به گفتۀ او هستیم در لیبی« فرایند سیاسیدر پیوند با داعش 

 «.استفاده از نیروی نظامی را داریم

در مورد حضور سربازان عملیات ویژه نیز این داستانی محرمانه نبود، هرچند که رسانه های جریان اصلی آن 

تکاور  2۲را سانسور کرده بودند. عکسی که ماه پیش در صفحۀ فیسبوک نیروی هوایی لیبی منتشر شد، حدوداً 

امریکایی را با لباس های غیر نظامی و مجهز به سلاح های خودکار نشان می داد. در توضیحات همراه عکس 

از مداخلۀ آن ها امتناع کردند، و ضمن خلع سلاح، از خاک »مسئول پایگاه هوایی،  آمده بود که نیروهای لیبیاییِ

 «.لیبی بیرون راندند

گفتند که واحدهای  امریکایی  NBCد کردند، در عین حال به خبرگاری مقامات پنتاگون این رویداد را تأیی

 بوده اند.« لیبی رفت و آمد به» است که در حال «مدت های مدیدی»مشابهی 

به کار گرفته می « تروریسم»به عموم مردم قالب شد و امروز بهانۀ خطر « حقوق بشری»بهانۀ  2۲11سال 

د. این بهانه ها هر دو به منظور پنهان ساختن مقاصد غارتگرانۀ شود، که هر دو به یکسان شیادانه هستن

به استعماری امریکا بر کشورها و مداخلات نظامی طراحی شده اند، مداخلاتی که با هدف اعمال هژمونی شِ

ترین بزرگ احبص در مورد لیبی، باید گفت که این کشور -مناطقی با بیشترین ذخایر انرژی صورت می گیرند

 ت در کلّ قارۀ افریقا است.ذخایر نف
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رشد بلاانقطاع میلیتاریسم امریکا و متعاقباً تنزل دمکراسی امریکایی است. اگر اوباما خود شاخصی از اما این 

رد ساختگی برای جنگ دست و پا ک یمریکا توجیهاتانی خطاب به مردم وبا یک سخنرانی تلویزی 2۲11سال 

مین کرد، تض به این کشور را به عنوان لاپوشی برای تهاجم عریانو سپس قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل 

، یک ژنرال نیروی تفنگداران دریایی امریکا اظهار می دارد که هر موقع مناسب ببیند، 2۲1۲این بار در سال 

 اختیار به راه انداختن جنگ جدید را دارد.

لیبی، در آستانۀ کشتار گستردۀ این داستان درست شد که معمر قذافی، حاکم طویل المدت  2۲11سال 

« ناتو»ر ن او دیواقع در شرق این کشور است. اوباما و متحد« بنغازی»در شهر « معترضین سیاسی صلح آمیز»

تأکید کردند که تنها مداخلۀ غرب می تواند زندگی مردم را نجات دهد و دیگر فرصتی برای به هدر دادن 

 نیست.

حزب ضدّ »از جمله مثلًا برخی از آن ها، دادند.  وسعتو  کردند منعکسنما همین اظهارات را کل محافل چپ

به این ادعاهای قدرت های امپریالیستی شاخ و برگ دادند، و تأکید  ،(NPAدر فرانسه )« سرمایه داری نو

 NPA ، سخنگوی برجستۀ«ژیلبر آشکار»ترین مسأله است. به بیان مهم« انقلاب لیبی»کردند که دفاع از 

می توانید به اسم اصول ضدیت با امپریالیسم، با اقدامی که می تواند مانع قتل عام شهروندان شود شما ن»

 «.مخالف کنید

ًا به او ناشی از ضدّیت نسبت« چپ»، که وصلۀ «دانشگاه میشیگان»، استاد «خوآن کول»به همین ترتیب 

ای را به همۀ ارزش ه "ا امپریالیسمضدّیت ب"این که بدون فکر »شایسته اش با جنگ عراق بود، اعلام کرد 

اگر ناتو »باب تأکید افزود که و من« دیگر برتری بدهید، به موضع گیری های صراحتاً مضحک منجر می شود

 «.به من نیاز داشته باشد، من آن جا هستم

موسوم به  یبا چنین حمایتی، امپریالیسم امریکا و متحدین اروپایی آن، ضمن توسل دوباره به آموزۀ نواستعمار

منطقۀ پرواز ممنوع برای جلوگیری به عنوان مجوز (، قطعنامۀ سازمان ملل را R2P« )مسئولیت حمایتاصل »

ای ؛ جنگی که شاهد بمباران هردندبه چک سفید امضای جنگ برای تغییر رژیم تبدل ک، از بمباران بنغازی

 بود. 2۲11نجه و قتل قذافی در اکتبر هزار شهروند لیبی و شک 3۲گستردۀ امریکا و ناتو، مرگ قریب به 
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 «گروه بین المللی بحران»ها و گروه های حقوق بشری مانند «ان.جی.او»پس از این که همه چیز تمام شد، 

(ICG)  تصدیق کردند که هیچ گونه دلایل مستندی در تأیید ادعای تهدید بنغازی به « عفو بین المللی»و

 وجود نداشته است.« قتل عام»

حال طی پنج سالی که سپری شده است، مردم لیبی به جهنم یک فاجعۀ انسانی واقعی درغلتیده اند. دو با این 

میلیون شهروند لیبی، تقریباً یک سوّم جمعیت پیش از جنگ، وادار به ترک لیبی به سوی کشورهای همسایه 

به رو هستند. صدها هزار تن نظیر مصر و تونس شده اند. آن ها که باقی می مانند، با شرایط فاجعه باری رو 

در داخل کشور به خاطر آتش نزاعی که میان شِبه نظامیان رقیب از زمان سقوط قذافی روشن شده است، آواره 

 شده اند.

برخاسته بود، همین ماه گزارش داد  2۲11که به پشتیبانی از جنگ امریکا و ناتو در سال « دیدبان حقوق بشر»

به بمباران نواحی غیرنظامی، دستگیری دلبخواهانۀ افراد، شکنجه و غارت، » ، که شبه نظامیان حاکم بر کشور

املاک غیرنظامیان طی حملاتی که در برخی موارد مصداق جنایت جنگی بوده اند، اقدام  کردن سوزاندن ونابود

ا به و مردم رمی کنند  قتلاقدام به حمله، آدم ربایی و »این گزارش می افزاید که نیروهای مذکور «. کرده اند

نظام قضایی کیفری داخلی در بخش اعظم با سقوط »، در عین حال «انندراجبار از منازل خود بیرون می 

د خارجی، بدون اهزاران نفر از مردم لیبی، همین طور افر«.  تر شده است کشور، بحران حقوق بشری وخیم

، شایع است در آن امری میان که شکنجهدر نظام زندان های تحت ادارۀ شبه نظااتهام یا برگزاری دادگاه 

 حبس می شوند.

مسئولیت » اصل است دیگر به 2۲11اتب وخیم تر از وضعیت مارس رالبته هیچ کسی امروز، در شرایطی که به م

که اکنون تدارک دیده می شود، عبارت است از جنگ با  ی، بهانه برای جنگسرجوع نمی کند. برعک« حمایت

 2۲11که طی محاصرۀ طولانی  سال  ،قذافی سابق زادگاه -«سرت»در شهر ساحلی  در حال حاضر داعش، که

 از پایگاه نیرومندی برخوردار است. -اساساً ویران شده است

ۀ امریکا و ناتو در سال لدستگاه سیاسی و رسانه ها به خود زحمت نمی دهند رشد داعش در لیبی را به مداخ

واشنگتن  :ا به صورت قصور و کوتاهی از انجام وظیفه معرفی می کنندموضوع ر همواره بلکه پیوند دهند، 2۲11

 پیگیری کنند.« ملت سازی»اش نتوانستند کارزار بمباران را برای اشغال کشور و و متحدین 



۲۲ 
 

. داعش نیرویی تصافی نیست که از هرج و مرج لیبی واقعی داعش استانۀ جنایات دی عامزسا البته این پنهان

ه در کو تنگاتنگی با جنگ امریکا و ناتو داشت، جنگی  کرشد و تکامل داعش، رابطۀ نزدیمنتفع شده باشد. 

ه مسلح و تأمین مالی شده بودند تا به عنوان پیاد ،با ولخرجی تمام ،گرای مرتبط القاعدهآن شبه نظامیان اسلام

 نظام خدمت کنند.

یبی تاراج حکومت ل انبارهایلیحاتی که از پس از سرنگونی و قتل قذافی، همین عناصر، همراه مبالغ عظیم تس

رساندن سوخت به آتش جنگ تغییر رژیم در  برای «سی.آی.ای»شده بود، در چهارچوب تلاش هماهنگ شدۀ 

حد زیادی داعش و سایر گروه های مشابه  قیف به سوریه سرازیر شدند. این عملیات تا دهانۀ چونسوریه، هم

ی هایی که برای مبارزه به سوریه اعزام شده بودند، به کشور بازگشتند، و را تقویت کرد، در این میان لیبیای

 در امتداد نوار ساحلی شمال لیبی شد. سلامیگروه های ا شهمین امر منجر به گستر

نظامی بی  تمداخلا -که بهانه ای برای یک جنگ دیگر است -بنابراین منشأ تهدید تروریسم داعش در لیبی

ودِ امپریالیسم امریکا است، مداخلاتی که کلّ منطقه را به ورطۀ هرج و مرج و خونریزی شدیدتر خ هردم پایان و

 جهانی را دارند.در سطح آتش افروزی  یک کشانده اند، و در عین حال خطر برافروختن

 2۲1۲ژانویۀ  2۰
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