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 امپریالیستی« حقوق بشر»موصل و 

 جیمز کاگان

برگزار کرد تا نقش سوریه و روسیه العاده ای را نشست فوق مجدداً  روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل

 شهر جنگ زدۀ حلب محکوم کند. انغیرنظامیرا در مخمصۀ 

ه انجام دادند، منجر ب ریه با پشتیبانی روسیهنیروهای طرفدار حکومت سو حمله ای که اواخر هفتۀ گذشته

و دیگر گروه های مرتبط با القاعده  مختلف درصد بخش های شهر از دست شبه نظامیان 04بازپس گیری 

شده است. هزاران تن از مردم در حال فرار  1422آغاز جنگ داخلی علیه رژیم اسد در سال اسلامگرا از زمان 

از شبه نظامیان اسلامگرای تحت الحمایۀ امریکا هستند. مقامات حکومت سوریه اظهار داشته اند که تا پایان 

 سال حلب را بازپس خواهند گرفتند.

اور به سخنرانی داشت. پ امریکا در سازمان ملل، از جملۀ کسانی بود که در شورای امنیت ندۀیانمسامانتا پاور، 

از جنگ امیان اسلامگرا برای آغظنعالانه در تحریک شبه که ف ، حکومتیخن گفتنمایندگی از حکومت اوباما س

ربستان با ترکیه و ع ،«شورشیان»علیه اسد نقش داشته است. واشنگتن برای جذب، تأمین مالی و تسلیح 

گرایان به عنوان نیروی نیابتی خود در عملیات تی خلیج همکاری داشته و از اسلامسعودی و رژیم های سلطن

هزار نفر و آوارگی  044بهره برداری کرده است. نتیجۀ همۀ این ها مرگ بالغ بر « تغییر رژیم»ستی امپریالی

 میلیون نفر و ویرانی بخش اعظم سوریه بوده است. 24بیش از 

ل وطتی خود را در باش زیادی از نیروهای شبه نطامی نینظر دارد که شاید بخ درواشنگتن این چشم انداز را 

ی بود دالّ بر شکست عمومی تلاش های واشنگتن برای تماز دست بدهد. سخنرانی پاور علا روهفته های پیش 

 شد. «شردوستانۀ بین المللیبتبعیت از قوانین »سرنگونی رژیم اسد. پاور خواهان آتش بس فوری و 

ان می خواهم از اعضای شورا و کلّ شهروندان جه»پاور با زبانی که احساسات را جریحه دار کند، اعلام داشت: 

انشان را درد کودک در اوج و به تصاویر شرق حلب نگاه کنند. والدینی که جای روزمّرگی وقت بگذارندکمی به 

که ایستاده نقش بر زمین می شوند و چمدان هایشان کنار  ،تسدشهروندانی چمدان به  می فشارند؛ به آغوش

 «ان باقی می ماند...ش جانپیکر بی 
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بدون تردید بی رحمانه و وحشیانه است. با این وجود ابراز  سوریه با پشتیبانی روسیه در حلب متوحملۀ حک

سال گذشته ازهم دریده، فاقد هرگونه  12رف بخش اعظم خاورمیانه را ظ خود نگرانی امپریالیسم امریکا که

ظیر شورای امنیت، ن ردمتحدین امریکا انیه های مشابه و بی سامانتا وزن سیاسی یا اخلاقی است. شعارهای

ا رامریکا  حت امرت ملاتحزیلند، حتی به مراتب مضحک تر بودند، اگر خصلت فرانسه و بریتانیا و اسپانیا و نیو

 درنظر داشته باشیم.در شهر موصل عراق 

 برای تهاجم بهحکومت عراق  بهکمک حلب، امریکا و متحدین اش مشغول  تری شرقوملیصد ک در شش

داعش هستند. نیرویی که به واسطۀ دسیسه های واشنگتن در سوریه قدرت گرفت، وارد عراق شد و سال 

ه اکنون ک می کندتسخیر کنترل موصل را به دست گرفت. رژیم دست نشاندۀ امریکا در بغداد شهری را  1420

 امیان شیعۀ متعدد است.ظنارتش عراق، نیروهای کرد و شبیه  ازدر محاصرۀ ده ها هزار سرب تماماً

بنی بر این که نیروهای تحت امر امریکا ار شده، متکر نیز پرسش های آسوشیتدادعایی که در یکی از گزار

زمخت  تاتبلیغ چیزی جز، «می کنند خشونت افراطی پرهیز از کاربردن غیرنظامی برای محافظت از شهروندا»

فته با این گو « تا سر حدّ مرگ بجنگند»ارتش عراق اعلام کرده که ستیزه جویان داعش قصد دارند  ست.نی

ی میلیون شهروند 2.1هرگونه چشم انداز مذاکره را قلم گرفته اند. در بیانیه هایی که توزیع شده اند از عملاً 

کا و امری« ائتلاف»حالی که  رباقی بمانند، د خود که در شهر به دام افتاده اند خواسته شده که در خانه های

در  REACH بنیادالیا و کانادا و اردن، مواضع احتمالی داعش را بمباران می کنند. ترسانسه و بریتانیا و فرا

پایین تر مجتمع  به طبقات ،نوامبر اعلام کرد که خانواده ها از ترس بمباران های هوایی 10گزارشی به تاریخ 

 های مسکونی هجوم می برند.

غول پیشروی به ، مشبرخوردارندپرنسل امریکایی  از همراهیر موارد اکث ردکه  واحدهای نیروهای ویژۀ عراق

 تیح ستند و محله به محله پاکسازی می کنند. تاکتیک های آن ها ساده و خام است ومناطق حومۀ شرقی ه

و توپخانه  هواپیما جنایتکارانه. آن ها به ،ندان برای باقی ماندن در خانهووجه به دستورالعمل هایشان به شهربا ت

که بیم آن می رود تلۀ  را هر ساختمانینون به حضور داعش یا مظ هر ساختمان فرمان می دهند کهتانک  و

« پر انسانیس»ن این که داعش از مردم به عنوان تلفات غیرنظامی از پیش با گفتانفجاری باشد، نابود کنند. 

 استفاده می کند، توجیه شده است.
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هزار ستیزه جوی داعش را کشته است. در حالی که  2رجزخوانی اعلام کرد که ارتش عراق همین هفته با 

هیچ آمار  لیو و حامی حکومت را از پای درآورده. ردسرباز ک   044هزار و  3ست که بیش از ا داعش مدعی

لا را ااین رقم را ب ها دربارۀ تلفات شهروندان غیرنظامی در دست نیست. اما گزارش طرفینمعتبری از سوی 

را غیرنظامی نظامی و  224روزانه مرگ ل، صی مورکیلومت 04بیل غربی، در رانشان می دهند. بیمارستان 

ی که می توانسته اند به بیمارستان برسند، آن هایی هستند که در نواحی حید می کند. تنها غیرنظامیان مجروتأی

 موفق به فرار شده اند.هزار نفر  04شده اند. تاکنون به زحمت  پیداتحت کنترل نیروهای حکومتی 

همین هفته . بمباران شود نابود می «برای نجات» عملاً دارد -هزار ساله 0از  شهری با سابقۀ بیش -موصل

هزار  124ع آب به روی قریب به در مناطق حومۀ شرقی و متعاقباً قطله های اصلی آب باعث ویرانی یکی از لو

رابر دو ب بهای موادّ غذایی بنا به گزارش هااهش عرضه، با کنفر شد. جریان برق تا حد زیادی قطع شده است. 

ی به تلّ مومیساختمان های عسایر شهر، مختل و معیوب است. دانشگاه و  ت و درمانشاشده است. نظام بهد

و  بیرغپل اصلی رود دجله را که بخش های  راشنبه، جنگندۀ ائتلاف چهرااز مخروبه مبدل شده اند. روز چه

 کردند. به این ترتیب دسترسی مردم ساکن شرق« معیوب»به هم متصل می کنند، بمباران و شرقی موصل را 

 تاج بیش از پیش محدود می شود.غذایی و سایر مایح موادّبه 

گمان می رود که محاصرۀ موصل تا چندین هفته، اگر نه ماه، ادامه بیابد. با فرارسیدن زمستان و کاهش شدید 

به خصوص کودکان و ناتوانان و سالمندان  و بیش از بمباران جان مردمدمای هوا، احتمالاً گرسنگی و بیماری 

 را خواهد گرفت.

نشد. رویکرد  «وستانۀ بین المللیبشرد تبعیت از قوانین»خواهان آتش بس یا در موصل حکومت اوباما این هفته 

 یاه منافع قدرت . در حلب کهستنافع آن هام تابعی ازقدرت های امپریالیستی نسبت به جنایات جنگی، 

اقدام فوری از راه می رسد. در محکومیت و فراخوان به موج رفت شده، دستخوش پسامریکایی و اروپایی 

ه کل بدست کم گرفته می شود یا موصل که منافع امریکا رو به پیشروی است، مرگ و میر غیرنظامیان یا 

 یده. ناد
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تقل دم می زنند، موضع مس« حقوق بشر»ن حاکم سرمایه داری از نمایندگان امپریالیسم و نخبگا که هر زمانی

طبقۀ کارگر می بایست تحقیر و خصومت باشد. تنها راه پایان دادن به جنایتکاری جنگ امپریالیستی و توطئه 

 های نواستعماری، پایان دادن به خودِ سرمایه داری است.

 1421دسامبر  1
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 امریکا امپریالیسم جنایات و موصل محاصرۀ

 بیل فان آوکن 

تهاجمی که همین هفته با هدایت امریکا به شهر موصل در شمال عراق صورت گرفت، بخشی از جنایات 

جنگی درازمدت امریکا است که تاکنون مرگ و معلولیت و آوارگی میلیون ها تن را در سراسر خاورمیانه به 

 .ارمغان آورده

انی ه بسیار بیش از سهم خود از مرگ و ویربار دیگری فاجعه ای هولناک در انتظار غیرنظامیانی نشسته است ک

و متعاقباً هشت سال اشغال کشور از سوی امریکا متحمل درد شده  1443های تهاجم امریکا به عراق در سال 

 .اند

بود. دامن زدن به تنازعات فرقه ای در « تفرقه انداختن و حکومت کردن»اشغال عراق بر پایۀ تاکتیک کهنۀ 

عرب های سنی، کردها، ترکمن  -گسترده و متنوع گروه های قومی و مذهبی اششهر موصل با آن ترکیب 

 .به طور اخص خصلتی تلخ و گزنده داشت -ها، ایزدی ها، ارمنی ها و سایرین

فرقه گرایی ای که اشغالگران امریکا دامن زدند، خاک حاصلخیزی را برای رشد داعش فراهم آورد، یعنی همان 

الظاهر علیه آن هدف گرفته شده است. حکومت تحت سلطۀ شیعه ها که در بغداد  نیرویی که تهاجم فعلی علی

به هرگونه  «تروریسم»روی کار آمد، با دستگیری و قتل رهبران برجستۀ سنی و سرکوبی مردم و زدن برچسب 

 .مخالفت با حاکمیت خود، ید طولایی در آزار و اذیت اکثریت سنی موصل و استان الانبار داشت

عنوان انشعابی از القاعده، خود محصول مستقیم مداخلات امپریالیسم امریکا در منطقه و بهره برداری  داعش به

از شبه نظامیان اسلامگرای مرتبط با القاعده )نخست در لیبی و سپس در سوریه( به عنوان نیروهای نیابتی 

 .جنگ واشنگتن برای تغییر رژیم بود

ال عراق تاخت، گندیدگی در بطن حکومت و ارتشی را نمایان کرد از سوریه به شم 1420وقتی داعش ژوئن 

هزار سرباز امریکایی و تریلیون ها دلار هزینه ساخته بود. نیروهای  2که واشنگتن با جنگی به بهای قریب به 

امنیتی عراق در مواجهه با نیرویی به مراتب کوچک تر از خود، از هم گسستند، سلاح زمین گذاشتند و لباس 
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نظامی از تن برکندند؛ در حالی که لایۀ قابل توجهی از جمعیت به استقبال شبه نظامیان اسلامگرا رفت،  های

 .چرا که آن را به حاکمیت رژیم فرقه ای بغداد ترجیح می داد

تا جایی که به رسانه های امریکا برمی گردد، این تاریخ یک راز سر به مهر است. بار دیگری خبرنگاران این 

ا همراه نیروهای تحت امر امریکا اعزام شده اند و با حرارت دم از پیشروی های آنان می زنند، تو رسانه ه

 .آغاز شدند هرگز رخ نداده بودند 1443گویی رویدادهای خونینی که سال 

شهر از شرّ دارودسته های داعش ترسیم « آزادسازی»چون نبردی برای تهاجم به موصل به رهبری امریکا هم

هم شده مت« سپر انسانی»داعش به سوء استفاده از مردم و استفاده از شهروندان غیرنظامی به عنوان  می شود.

مطرح می شدند، همیشه به عنوان عذر  1443است. چنین اظهاراتی که عیناً علیه حکومت عراق هم در سال 

 .و بهانه ای در خدمت سلاخی شهروندان در بمباران های امریکا بوده اند

مایلی غرب موصل، جایی که نیروهای حکومت تحت حمایت روسیه در سوریه در تلاش  344ت در جالب اس

ت جنای»برای بازپس گیری شهر حلب از دست همان شبه نظامیان اسلامگرا هستند، رسانه ها از اصطلاح 

ند از ه اهم می توانست« شورشیان»استفاده می کنند و نه آزادسازی. هیچ کسی حتی نمی گوید که « جنگی

 .«پر انسانیس»شهروندان غیرنظامی استفاده کرده باشند، دیگر چه رسد به کوچک ترین اشاره ای به استفاده از 

این سیاست یک بام و دو هوای عجیب بر این واقعیت صحه می گذارد که هدف واقعی مداخلۀ واشنگتن در 

وق بشر، که در عوض عرض اندام تر از آن تقویت حقعراق و سوریه نه ریشه کن ساختن تروریسم و کم

هژمونی امریکا بر خاورمیانه به بها و در تدارک برای تنازعات با رقبای بزرگ تر امپریالیسم امریکا، به خصوص 

 .روسیه و چین است

واشنگتن برای این هدف آماده است هم از حربۀ مبارزه با تروریسم استفاده کند )مانند محاصرۀ نظامی موصل( 

ۀ دفاع از حقوق از بشر برای تسلیح شبه نظامیان وابسته به القاعده در سوریه. گزارش های معتبری و هم از حرب

هستند که نشان می دهند عملیات اخیر احتمالاً شامل هر دوی این ها می شود. یعنی امریکا و عربستان در 

زگردانند تا علیه حکومت و تلاش اند ستیزه جویان داعش را از این شهر در عراق خارج کنند و به سوریه با

 .متحد اصلی آن روسیه بجنگند
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بدون تردید پنتاگون به تهاجم اخیر به موصل به چشم یک تمرین نظامی مهم برای آزمودن دکترین خودش 

« آیندۀ ارتش»برای عملیات نظامی شهری در جنگ های مهم پیش رو نگاه می کند. در گزارشی تحت عنوان 

تشنۀ  ماه پیش منتشر کرد، این تئوری های« شورای آتلانتیک»متنفذ امریکا به اسم  که یکی از اتاق های فکر

 .خون به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند

پیش نویس این گزارش را یک ژنرال رده بالای بازنشسته تهیه کرده است که زمانی به عنوان فرماندۀ نیروهای 

ی مختلف امریکا خدمت کرده بود. در این گزارش، جهانی امریکایی در افغانستان و مشاور نظامی حکومت ها

زاینده عملیات شهری به شکل ف»از نابرابری شدید اجتماعی و تنازعات طبقاتی پیش بینی می شود که در آن 

دست به « کلانشهرهای به شدت مزدحم»و ارتش های امریکا در « ای بر جنگ زمینی غالب خواهد شد

 .«جزئی از میدان نبرد هستند»غیرنظامیان عملیات خواهند زد که در آن 

دراین عملیات که می تواند چندین ماه به درازا بکشد و نه فقط بمباران های بی رحمانۀ هوایی و توپخانه های 

امریکا بلکه تحمیل مرگ و گرسنگی سیستماتیک به جمعیت را در بر می گیرد، مردم موصل، از جمله به 

موش آزمایشگاهی خواهند بود. همۀ این ها زیر نظر فرماندهی ارتش امریکا  هزار کودک، در حکم 144تخمین 

 .خواهد بود

تر از سه هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا به راه افتاده است. این عملیات خونین موصل کم

ت مریکا در معیّ عملیات مصداق تشدید گستردۀ مداخلۀ نظامی امریکا در خاورمیانه، همراه با نیروهای ویژۀ ا

حکومت عراق و واحدهای ک رد در نبرد است و هواپیماهای امریکایی و واحدهای توپخانه موتور اصلی قدرت 

ای جزئی برای زیر سؤال  آتش محاصره را تأمین می کنند. با این حال هیچ بحث عمومی و نه حتی اشاره

 .بردن سیاست امریکا، در بحث های کاندیداهای دو حزب اصلی امریکا به گوش نمی رسد

اساساً به خاطر این برداشِت کاذب پیروز شد که مخالف جنگ عراق و سایر جنایات  1440اوباما که سال 

الت نظامی، در سطح حکومت بوش است، حتی به خود زحمت نداده است که بابت این گسترش جدید دخ

عمومی به مردم توضیحی بدهد. وقتی روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از او در این باره سال شد، 

را رقم بزند. اوباما به عنوان حسن ختام به شکل « شرایط غم انگیزی»تأیید کرد که این تهاجم می تواند 
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سخت »از خرابه و خاکستر بدل خواهد شد و اعلام کرد هشدارآمیز و ترسناکی تأیید کرد که شهر موصل به تلّی 

 .«است که خانۀ خودتان را ترک کنید

قرار است مردم امریکا همۀ این ها را به عنوان صرفاً فصل دیگری از جنگ های بی وقفه و هردم رو به 

 .گسترش جهان بپذیرند

سال و  23فته نمی شود. به علاوه از طرف رسانه ها و کلّ دستگاه سیاسی کلامی در نقد به سیاست جنگی گ

به  1443نیم پس از این که میلیون ها تن در امریکا و سراسر جهان در اعتراض به تهاجم قریب الوقوع سال 

عراق به خیابان ها ریختند، حتی مخالفتی کلامی هم از سوی سازمان ها و گرایش های چپ نمایی که ریشه 

برمی گردد، شنیده نمی  2۶04و  2۶14بقۀ متوسط در دهه های هایشان به جنبش های اعتراضی ضدّ جنگ ط

شود. این لایۀ سیاسی و اجتماعی نظیر حزب چپ آلمان و حزب ضدّ سرمایه داری نوین فرانسه و غیره، منافع 

بخش های ممتاز طبقۀ متوسط را بازتاب می دهند. همۀ آن ها شدیداً به راست چرخیده اند و امروز به حوزۀ 

 .امپریالیستی، مانند موارد لیبی و سوریه، تبدیل شده اند« بشر دوستانۀ»اصلی مداخلات انتخاباتی 

محاصرۀ موصل، به عنوان یک جنایت جدید و خونین امریکا در خاورمیانه، بخشی از تشدید به مراتب گسترده 

لی هم بشود. تر مداخلات نظامی در این منطقه و جهان است که می تواند دامنگیر قدرت های هسته ای اص

مبارزه با این خطر رو به رشد، مستلزم پی ریزی یک جنبش ضدّ جنگ توده ای و نو، متکی بر طبقۀ کارگر و 

 .جوانان و علیه نظام سرمایه داری است

 1421اکتبر  14
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 فرومی رودرعب و وحشت  : وقتی حلب درسوریه

 سامی السید

 با توحش و ضایعات انسانی وحشتناک بوده است. یداخل جنگیک  دستخوشال گذشته سوریه در طول پنج س

و امریکا و روسیه، همگی در  که قدرت های خارجی اروپا ی استجنگ داخلی سوریه بخشاً یک جنگ فرقه ا

یر دخالت قدرت های منطقه ای نظ ملغمه البتهچشمی برای نفوذ در منطقه تغذیه می کنند. در این رقابت و هم

ناح های ج به نیابت ازو ترکیه  یعودعربستان س همین طور ورژیم اسد  به نیابت ازایران و متحدش حزب الله 

 است.در کار شی اکثراً سنی مذهب نیز شور

 افزایش تلفات

شهروندان غیرنظامی تخمین زده می شود از هزار نفر و اکثرًا  044تلفات تا به امروز به مراتب بیش از شمار 

رمایه ی قدرت های سی نیروی نظامی روسیه، حملات نظامکه تاکتیک های بی رحمانۀ رژیم اسد با پشتیبان

داری غربی و نیروهای ارتجاعی اسلامگرا از جمله داعش به بار آورده اند. دلبستگی و تمرکز رسانه های بین 

ی اشاره ای به حمایت مال مطلقاً و تاکتیک های تروریستی داعش، باعث شده تاالمللی به اعدام های فله ای 

از  ن هاآ گرای تروریست و تسلیح و تأمین مالیمی اسلاروه هاگه از یکو لجستیکی حکومت اردوغان در تر

 نشود.طرف عربستان سعودی و سایر دولت های خارجی 

تان ش در ترکیه و عربسمهار متحدین ازناتوانی امریکا  و خود، عراقجنگ سوریه و سرایت آن به کشور همسایۀ 

حت ی ت«میانه رو»به اصطلاح  رو به رشد امپریالیسم امریکا است. شورشیان ضعفسعودی، نشان دهندۀ 

ه بلافاصله بعد از آغاز جنگ، جبهۀ النصره بدر حالی که  عاجز از پیشروی بوده اند. امپریالیسم امریکا الحمایۀ

 عنوان شاخۀ وابستۀ القاعده و داعش جای پای محکمی در سوریه و عراق یافتند.

 به نفعیاری بس تأثیر لۀ نظامی مستقیم روسیهالوقوع رژیم اسد هیچ ثمره ای نداشت. مداخروایت سقوط قریب 

موقعیت ارتش سوریه داشته و عمر دوباره ای به آن بخشیده است. همین تحکیم سرپا نگه داشتن رژیم اسد و 

شده است، حال به هر شکلی و فارغ از این که چه نظام  امر باعث افزایش احتمال باقی ماندن اسد در قدرت

همان . اما اسد هستندحاکمیت اسد « سکولار»ماهیت  ستایشمشغول  همچنانبرخی  جدیدی ظاهر شود.
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رقه انداختن و تف» :یعنی پیش از خودش به کار می برد، امپریالیسم فرانسه ی را به کار بست کهتاکتیک های

 اکثریت سنی.  مقابلو قرار دادن اقلیت های مذهبی پایۀ حاکمیت خود در « حکومت کردن

 ویرانی در حلب

چ چیز به اندازۀ حملۀ کنونی رژیم اسد به نیروهای شورشی شرق حلب توحش جنگ را تصویر نمی کند. هی

رژیم سوریه در حال حاضر از مزیت نظامی نیروی هوایی روسیه برخودار است تا حملات هوایی خود را تکمیل 

ت شمن جزئی از این حملادکند. بمباران مدارس، بیمارستان ها و سایر اهداف غیرنظامی برای تضعیف روحیۀ 

شهروند غیرنظامی در حملۀ ماه سپتامبر اسد کشته شدند. ضدّ  044. به گفتۀ سازمان ملل قریب به بوده است

حملۀ شورشیان برای کمک به نیروهای تحت محاصره در شرق شهر اساساً به پایان رسیده است. پیش بینی 

خستین بار نخواهد بود که چنین پیش بینی ندی به شورشیان وارد شود، اگرچه این جمی شود که ضربه ای 

 هایی صورت می گیرد اما رویدادها آن را اثبات نمی کند.

وب دیگری را مغلهم واند بر مبنای صرفاً توان نظامی حل شود. اگر هر از یک طرفین تنزاع خونین نمی این 

این احتمال واقعی وجود دارد که جنگ به پایان برسد، منتها  را حفظ کنند؟ خودواقعاً می توانند قلمرو  کند، آیا

در شطرنج. در این حالت قلمروهایی تحت سلطۀ شیعه ها و سایر گروه بندی « پات»شبیه حالت  یدر وضعیت

ه ک می مانندهای مذهبی اقلیت وجود خواهد داشت که که از سوی رژیم کنترل می شوند و قلمروهای باقی 

 .خواهند بودشی مختلف سنی کنترل جناح های شور تحت

نطقه در م ، هیچ راه حلی برای این نزاعبر مبنای حاکمیت و سلطۀ امپریالیسم، سرمایه داری و زمین داریاما 

متصور نیست. این نظام اجتماعی و اقتصادی تنها می تواند آینده ای سرشار از تنازعات عمیق، فقر و شکاف 

 ارمغان بیاورد. های فرقه ای را به

یک طبقۀ کارگر قدرتمند در کشورهایی نظیر ایران و ترکیه و مصر وجود دارد که می تواند نقش  در عوض

زمیندار منطقه، مثل رژیم های اسد  -در به چالش کشیدن حاکمیت رژیم های سرمایه داری ای تعیین کننده

و اردوغان و سایر دیکتاتوری های گندیده ایفا کند. چنین جنبشی در اتحاد با فقرا و ستم دیدگان ظرفیت 

 کراتیکمریزی د مالکیت عمومی و برنامه ، اعمالبه سوی به دست گرفتن منابع سرشار منطقه را هدایت مبارزه
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وسیالیستی س چشم اندازند کارگری باید ساخته شود تا این همه دارد. یک آلترناتیو نیروم هایزابرای رفع نی آن

 به حیات بگذارد. پااز خاورمیانه بتواند 

20/24/1421 
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 نبرد حلب و ریاکاری تبلیغات جنگی امریکا

 بیل فان آوکن

که اوباما در عراق و سوریه و به اسم مبارزه با  امریکا جنگ اخیرترین این هفته مصادف است با دومین سالِ 

ه مبارزۀ جهانی علی»داعش به راه انداخت. رئیس جمهور امریکا مداخلۀ جدید نظامی را به عنوان نه فقط تداوم 

. او تهدید پیش روی ایزدی ها را گواه می قالب می کندحقوق بشر  ی، که همین طور نهضتی برا«تروریسم

« دنخود را به ندی»د که وقتی اقلیت های مذهبی با خطر رو به رو هستند، نمی تواند می کن دگیرد و تأکی

 بزند.

بان  ه. طبق گزارشی که گروه دیدنداتلفات این به اصطلاح مداخلۀ بشردوستانه به مراتب خونین تر شده 

«Airwars» مرگ شهروندان مورد  044هزار و  0منتشر کرد، بیش از  مذکور اسبت سالگردنهمین هفته به م

یی را ملات هواحدرصد این  ۶2ثبت شده است )« ائتلاف به رهبری امریکا»ملات هوایی حر غیرنظامی در اث

شمار مردان و زنان و کودکان عراقی بی گناهی که  ،جام داده اند(. ظرف دو سالهواپیماهای جنگی امریکا ان

 ازان امریکایی جان باخته در هشت سال جنگیبا بمب های امریکایی سلاخی شده اند بیش از تعداد کل سرب

 ت.خدادر عراق به راه ان 1443 سال «جورج دابلیو بوش»که پرزیدنت  بوده است

و همین طور یک دهه و نیم  -گتن دربارۀ این آخرین جنگ خود در خاورمیانهتمام دروغ ها و بهانه های واشن

نه حکومت امریکا و رسا که ؛ زمانیندوز اخیر افشا شدچند ر طی -سپتامبر به راه افتادند 22جنگ هایی که از 

 ،سوریه قنبرد برای کنترل حلب، پایتخت تجاری سابدر  «یشروش»پیشروی های ادعایی نیروهای  بابتها 

 .پرداختند به پایکوبی

هدایت و سازماندهی کرده است که سال ها شاخۀ سوری القاعده را  سازمانیرا « یانشورش»این که حملۀ 

، شتار کردرا ک ذاری شد که سربازان علوی اسیربه افتخار یک افراطی سنی نام گ شانشکل می داد و عملیات 

باعث سکوت هیچ یک از آنان نشد. درست به همان ترتیب که مانع مزخرف گویی دربارۀ تروریسم و حقوق 

 بشر نشد!
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عاد دستاوردهای نظامی نیروهای تحت امر القاعده در حلب، به هیچ رو روشن نیست. با این حال آنان ظاهراً اب

 اآن ج جمعیت مطلقموفق به محاصرۀ بخش غربی شهر شده اند که تحت کنترل دولت است و اکثریت 

 مجروح کرده اند. خانه کشته وپا تن از مردم را با شلیک خمپاره و توه ده« شورشیان»زندگی می کند. 

ش، رسانه های غرب و گروه های حقوق بشری که حکومت بشار اسد را به جنایت علیه واشنگتن و متحدین

 ریست های مورد حمایتبشریت به خاطر بمباران جهادی ها در شرق حلب متهم کردند، اکنون وقتی همین ترو

 .هستند بی اعتنایی نشان می دهندی در بخش غربی شهر مشغول کشتار شهروندان غیرنظام امپریالیسم

 کی را به عنوان« شورشی»برخی رسانه ها تا جایی پیش رفته اند که پیشروی های بمب گذاران انتحاری 

رانه ترین مزوّ  و جشن بگیرند. در بین متقلبانه ترینمورد حمایت غرب  استراتژیک برای شبه نظامیانِ« مزیت»

پوشش  ظاهر شده اند. «نیویورک تایمز»صفحات  رهستند که د تیدست توصیفات از نبرد اخیر، آن اتوصیف

اهداف غارتگرانۀ  بهو خطّ سرمقالۀ آن به دقت طوری جفت و جور شده اند که  «نیویورک تایمز»خبری 

 امپریالیسم امریکا خدمت کنند.

نترل بیش از پیش ک« شورشیان و متحدین جهادی شان»نوشت که  الۀ دوشنبۀ خود دربارۀ حلبدر مق «تایمز»

از اً که بعض -همکاری میان گروه های شورشی اصلی»دولتی را به چالش کشیده اند. این مقاله ادامه می داد: 

ره سابقاً موسوم به النص و سازمان جهادیِ  -ت متحدۀ امریکا برخوردار شده اندحمایت تسلیحاتی پنهانی ایالا

 «.، یک عامل حیاتی در پیشروی شورشیان طی اواخر هفته بوده استیرشاخۀ القاعده بودکه ز

، «پرینس»روزنامۀ مذکور آن قدر سرسری با این موضوع برخورد می کند که گویی دارد گزارشی در مورد 

فتح  ۀجبه»را به  شنام در حلب،درست یک هفته پیش از حملۀ خود  می نویسد. جبهۀ النصره ،هنرمند فقید

واسته خداخه ازو البته که القاعد -اعلام داشت را از القاعده رسمی اشتغییر داد و قطع همکاری و جدایی « الشام

 .بود

ش برای و در تلا «.ایسی.آی»، ضمن مشورت با این تغییرنام باور داشته باشیم دلایل بسیاری وجود دارد که

سازمان  کی به عنوان مدت ها واشنگتنگروهی بود که  ۀاز حملسفیدکاری سیاسی حمایت مستقیم امریکا 

 .است تروریستی محکوم کرده
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ت شبه نظامیان القاعده می به موازا که« گروه های شورشی اصلی»هیچ یک از آن  ی ازهرگز نام «تایمز»

روه ها گ ع یکی از اینقاهای مترقی و لیبرالی هستند. در وتا چنین القا کند که آن ها نیرو ؛نمی برد ،جنگند

 عملاً همۀ این گروه هاسالۀ مجروح منتشر کرد.  21ودک سر بریدن یک کهمانی است که اخیراً ویدیویی از 

 شریک هستند.ایدئولوژیک بنیادی القاعده  در چشم انداز

تشر حلب من« شورشیان»چاپ لندن یکی از رک و راست ترین گزارش ها را دربارۀ حملۀ  «فایننشال تایمز»

احتمالاً بسیار بیش از آن چه به نظر می رسد از کمک خارجی برخوردار بوده است: »کرد و نوشت که این حمله 

دید، پول و ی جپیش و در حین نبرد با سلاح ها ،نیروهای اپوزیسیونانبار فعالین و شورشیان می گویند که 

از کاروان های روزانۀ کامیون های  شودشاره می ادر این مقاله به گزارش هایی  .«می شدند پ رسایر تدارکات 

که چندین هفته در مرز ترکیه  -توپخانه و سایر سلاح های سنگین از جمله مهمات -حامل سلاح و مهمات

 عبور و مرور داشتند.

ه دمی کند که گفته است مقامات امریکا از حملۀ القاع هبه یک دیپلمات غربی اشار بدون ذکر نام این روزنامه

حکومت  صلیا، یعنی به دو کشوری که حامی نظامی «قدری به روسیه و ایران فشار بیاورند»پشتیبانی کردند تا 

 اسد هستند.

نبرد نشان  ویژگی گویداشاره می کند که می  بی نام «تحلیلگر نظامی»چنین به یک هم «فایننشال تایمز»

، که همین طور آموزش های نظامی حرفه لانی تسلیحاتنیروهای القاعده نه فقط مقادیر کمی داده است که 

 ای دریافت کرده اند.

که آن  دش منتشربریتانیایی  مهم تر از این، در همان حال که نبرد حلب جریان داشت، عکس هایی از تکاوران

شابه واحد های م .اددر شمال سوریه نشان می د ردبا سلاح های سنگین و سوار بر خودروهای دورب  ها را

وری ش نیروهای سزشغول آمونی ماین پرسش که چه کسا مقابلور دارند. در ضامریکایی نیز در خاک کشور ح

 .به شمار می روندالقاعده هستند، اینان محتمل ترین مظونین 

ه عروج سال پیش منجر بکه سی  تکرار می کنند را امپریالیستی یعملیات ذاتی های ویژگیهمان آن ها فقط 

ین به هم افغانستان از مجاهدین -«اسامه بن لادن»در اتحاد نزدیک با - «سی.آی.ای»زمانی که  ؛القاعده شد

 سرنگون کند.این کشور  ردرا ت شوروی یاترتیب حمایت کرد تا رژیم مورد حم
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، عملیات کنونی سوریه به ارمغان آوردسپتامبر را برای ما  22 فصل تاریخی دست آخراین  های ترکش اگر

گفتۀ  که به -«جنگ نیابتی»یک جریان امپریالیسم امریکا در  .خواهد داشتات به مراتب بزرگ تری رمخاط

در تلاش برای سرنگونی متحد کلیدی  -را شکل می دهد اشالقاعده نیروی زمینی  ،صریح رسانه های اصلی

 روسیه در خاورمیانه است و این بخشی از تدارک برای یک جنگ با هدف تجزیه و انقیاد خودِ روسیه است.

ت که داده اس ئمی نشاندمکرات، به کّرات علا پیشتاز رقابت های ریاست جمهوری امریکا، هیلاری کلینتونِ

ولادیمیر  بهی تسیه روسیه دنبال کند. اتهامات نئو مک کارتیو عل وریهس در را تهاجمی تر تد یک سیاسقصد دار

 در کارزار او پیدا می کند. را کاری او در فرایند انتخاباتی امریکا، نقشی مرکزیبپوتین مبنی بر خرا

بر کند ص یژانویۀ بعدمراسم معارفۀ  زمان برگزاری یا واشنگتن می تواند برای تشدید تهاجم خود تاآاین که 

در حلب چه بسا به سرعت معکوس شود و نبرد با « شورشیان»، به هیچ وجه معلم نیست. دستاوردهای خیریا 

 به پایان برسد. شانشهری  مورد حمایت امریکا از آخرین مقرّ  شبه نظامیان القاعده ایِ قطع دسترسی

ردید فشار برای . بی تتن بدهدمسکو متحد تثبیت دوبارۀ یک حکومت سوری به امپریالیسم امریکا قرار نیست 

 که خطر رویارویی مستقیم نیروهای امریکایی و روس تفگسترده تر امریکا افزایش خواهد یامداخلۀ مستقیم و 

 دربرخواهد داشت.را 

 -دهعالقا-جنگ  آنهدف ادعایی  نه فقط مستقیماً در صف« مبارزه با تروریسم»پانزده سال پس از  واشنگتن

جنگ  قابل تصور علیه بشریت، یعنی یک یبلکه در حال تدارک برای بزرگ ترین اقدام تروریستقرار گرفته، 

 جهانی سوم است.

 1421اوت  24
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 وانسیون ملی دمکرات هابمباران هوایی لیبی بعد از کن

 بیل فان آوکن

خنرانی سحضور داشتند و ، هم هیلاری کلینتون و هم باراک اوباما «کنوانسیون ملی دمکرات ها»هفتۀ قبل در 

دست چندم و بیات؛ اما هیچ کدام مطلقاً به خود زحمت های طویل و درازی ایراد کردند، سرشار از عبارات 

ندادند تا به یک مورد فوق العاده مهم اشاره کنند. آن ها به مردم امریکا نگفتند که درست در زمان سخنرانی 

 را داده بود. یجنگاقدام مهم او به ارتش امریکا فرمان یک  شخص اوباما،

ود خ در لیبی، امپریالیسم امریکا به مداخلۀ نظامی طولانی« رتسِ»به شهر ساحلی  با حملات هوایی روز دوشنبه

تهاجمات و بمباران های بی پایان و ترورهای پی میلیون ها نفر در  مصدومیتکه شاهد کشتار و ای در منطقه 

 دت بخشید.شهدفمند و عملیات تغییر رژیم به مدت یک ربع قرن بوده است، 

مردم ژست توضیح دلایل این اقدام جدید به جنگ را  بلنگره یا حتی بدون این که در مقااوباما بدون مجوز ک

 بگیرد، دستور به حملات هوایی داد.

از  هاستفاد مجوز»دربارۀ قانونی بودن بمباران ها، به قانون  در پاسخ به پرسشییکی از سخنگویان پنتاگون 

 22و عاملین حملات تروریستی  طراحانمی را علیه اشاره کرد که اقدام نظا 1442در سال « نیروی ارتش

سال، چنین قانونی در مورد  22و همین طور حامیان آن ها مجاز می کرد. این که با گذشت  1442سپتامبر 

 ، به خودی خود مضحک است.مصداق پیدا می کندهم امریکا در لیبی کشته شدگان بمباران های 

برای غلبه بر « لیحکومت وحدت م»متحد ه گروهی از شبه نظامیان در ظاهر امر، هدف از بمباران ها کمک ب

 داعش است که از فوریۀ سال گذشته تاکنون شهر سرت را تحت کنترل خود دارد.

برای تغییر  1422امریکا در سال -و سراسر لیبی محصول مستقیم جنگ ناتو «سرت»در واقع وضعیت وخیم 

 ختم شد. ،رهبر آن، معمر قذافیو قتل  وقت رژیم است که به سرنگونی حکومت

ه با انبارهایی اکه متعاقباً همر بود واشنگتن و متحدین اش به شبه نظامیان اسلامگرای مرتبط با القاعدهاتکای 

ت آمده در لیبی به سوریه سرازیر شدند تا عملیاتی به مراتب خونین تر را در این کشور سلاح های به داز س

زادگاه قذافی و شهری که بیش از همه در جریان جنگ ویران شده  -را« سرت»انجام دهند. کسانی که شهر 
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ار سوریه که از میدان های کشتتشکیل می شوند بتی سابق امریکا انیروهای نی از همینتسخیر کردند،  -است

 بازگشتند.

به زحمت  شده است،ان ۀ امریکا و ناتو ویرلبا مداخ اش اد و جامعهای بیش تر امریکا در لیبی که اقتصبمباران ه

 شور را حل خواهد کرد. هدف آن ها این نیست.بحران این ک

لاوه ند. به عک برازریسم امریکایی، قرار است هژمونی امریکا را در منطقه اادر عوض این فوران دوبارۀ میلیت

رای ب «سی.آی.ای»جنگ  فاجعۀ در شرایطیآن هم گتن، ندی برای رقبا و دشمنان واشتهدیدی است تند و ج

ۀ تنش ها را میان امریکا و روسیه به نقط ،تغییر رژیم در سوریه و کودتای ناکام مورد حمایت امریکا در ترکیه

 .انفجار رسانده است

 یکه کدام یک از دو حزب اصل آنفارغ از  ، در کمترین زمان وت کنونی امریکااما بارها هشدار دادیم که انتخاب

د، با خیز جدید میلیتاریسم امریکا دنبال خواهد شد. سنتاً دستگاه حاکم نشوسرمایه داری امریکا پیروز میدان 

را تا پس از انتخابات به تعویق می انداخته است تا به این ترتیب مانع آن  خود مداخلات نظامی جدید امریکا

 گان تبدیل شود.دشود که مسألۀ جنگ به موضوع رأی دهن

سم امریکا رپالیپروی ام آن ها نمی توانند صبر کنند. بحران پیشِ بمباران لیبی با این حال نشان می دهد که

 بسیار حاد است.

دیروز برنامه ریزی نشده بود. مقامات رده بالایی که هفتۀ قبل در  ،قطعی است. حمله به لیبی اما یک چیز

مهور، جو س جتون و معاون رئیز جمله اوباما، کلینا -کنوانسیون ملی دمکرات ها در فیلادلفیا صحبت کردند

 قوع است.وکاملاً مطلع بودند که یک مداخۀ نظامی جدید قریب ال -بایدن

بمب هایی که بر فراز سر لیبی فرود آمدند، اهمیت تمجیدهای بی وقفۀ کنوانسیون از ارتش و شعارهای 

ده اخفه کردن همان اعتراضات کنگ و جسته گریخته به جنگ استفرا که برای « امریکا، امریکا»تی فاشیس

 می شدند، روشن می کند.

 ق نخواهند افتاد.یجنگ های جدید و به مراتب خطرناک تری در حال تدارک هستند و به تعو
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 ستاد سابق رئیسمشاورین ارشد سیاست خارجی کلینتون و  ی از، یک«جرمی باش»روز آخر کنوانسیون، 

کی از گری سیاست در قبال سوریه یبازن» گفت:« تلگراف»به روزنامۀ بریتانیایی  «ای.آی.سی»پنتاگون و 

توصیف  «رژیم قاتل»او حکومت بشار اسد در سوریه را یک «. نخستین برنامه های تیم امنیت ملی خواهد بود

یک »او  ،طبق گزارش«. از آن جا بیرون خواهد راند»کرد و سوگند خورد که حکومت بعدی امریکا او را 

 را توصیف کرد.« تهاجمی تر از سیاست حکومت فعلی سیاست خارجیِ

صدها شهروند غیر نظامی  جان حکومت فعلی نقداً مشغول بمباران های روزمۀ سوریه بوده که در چند روز اخیر

زام شده اعه در حمایت از نیروهای نیابتی امریکا به خاک این کشور است. صدها سرباز عملیات ویژ گرفتهرا 

ره و بهۀ النصج یعنی ،«شورشیان»ناتوانی خود را از سرپا نگه داشتن به اصطلاح  این اقدام نیز . با این وجوداند

 ت.اثبات کرده اس روسیهحکومت سوریه با پشتیباتی  نیروهایدر برابر  سایر شبه نظامیان اسلام گرا

امی مستقیم لۀ نظتنها یک معنی می تواند داشته باشد: یک مداخ« تهاجمی تر»، یک سیاست یدر چنین شرایط

 علیه رژیم اسد و یک رویارویی با نیروهای روسی و ایرانی حامی آن.

یه، همراه علیه روس« مک کارتیستی»لفاطی های کنوانسیون روشن می شود.  سخنوری هایبار دیگری معنی 

-ا هکی لیکس از ایمیل های کمیتۀ ملی دمکرات یبا ادعاهای بی اساس همدستی پوتین در افشاگری های و

 سیون ملی دمکرات ها برای دستگاری در انتخابات اولیه به نفع کلینتون برمینکه پرده از توطئه های کنوا

 میان دو قدرت بزرگ هسته ای جهان بود.فکار عمومی برای رویارویی نظامی با هدف آماده سازی ا -داشت

ه ب یا انتخابات نوامبر یدکومت جدح یی می تواند تا زمان روی کار آمدنمثل روز روشن است که این رویارو

ط حسنه ابو حرکت به سوی رو« حلب»در شهر سوری « شورشیان»سقوط قریب الوقع سنگر . تعویق بیفتد

برای  واندسوق می دهد. شاید امریکا نت یگتن را به سوی اقدامات نظامی جدیدنشمیان ترکیه و روسیه، وا

 ، صبر کند.چیدرات ها صحنه را برایش کمکه کنوانسیون ملی د ای نظامی انجام مداخلات

ۀ کارگر، یک جنگ سوم جهانی نه یک تهدید، که قبلۀ ط. بدون مداختسوضعیت جهانی به یک تار مو بند ا

 است. امری اجتناب ناپذیر

 20به تاریخ  «سوسیالیسم و مبارزه با جنگ»ۀ یهمان طور که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در بیان

ضدّ  رطبقۀ کارگر ب یک جنبش فراگیر ایجادخاطر نشان کرد، مسألۀ تعیین کننده در حال حاضر  1421فوریۀ 
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نداز انقلاب جنگ مداوم بورژوازی باید با چشم ا»، مسلح به برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است: جنگ

فدراسیون  ملت و استقرار یک-الغای نظام دولت آنمداوم طبقۀ کارگر پاسخ بگیرد، انقلابی که هدف استراتژیک 

 «.یالیستی جهانی استسسو

 1421اوت  1
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 در لیبی دیگر یجنگ و تدارک پنتاگون

 بیل فان آوکن

 برای و ظاهراً« هدوستانبشر»علیه لیبی به بهانه های  جنگ تر از پنج سال از به راه انداختنبا گذشت کم

جلوگیری از قتل عامی قریب الوقوع، ایالات متحدۀ امریکا و متحدین اروپایی اش این بار در حال تدارک برای 

« تروریسم ابمبارزه »یک تهاجم نظامی جدید به این کشور نفت خیز افریقای شمالی زیر پرچم آغشته به خون 

 هستند.

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

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

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

 زمینی هستند. عملیات لیبی مشغول در ،«دارند ن راایمارکبرخی از ش 

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

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

 اختیار ور روشن کرده است که مارئیس جمه». به گفتۀ او هستیم در لیبی« فرایند سیاسی با در پیوندداعش 

 «.اده از نیروی نظامی را داریمفاست

ن آمحرمانه نبود، هرچند که رسانه های جریان اصلی  یدر مورد حضور سربازان عملیات ویژه نیز این داستان

تکاور  14حۀ فیسبوک نیروی هوایی لیبی منتشر شد، حدوداً در صف ماه پیش ده بودند. عکسی کهرک سانسوررا 

 همراه عکس توضیحاتسلاح های خودکار نشان می داد. در  و مجهز بهامریکایی را با لباس های غیر نظامی 

 خاکاز  ،حلع سلاضمن خاز مداخلۀ آن ها امتناع کردند، و » ،مسئول پایگاه هوایی اییِآمده بود که نیروهای لیبی

 «.لیبی بیرون راندند

 امریکایی  هایگفتند که واحد NBCمقامات پنتاگون این رویداد را تأیید کردند، در عین حال به خبرگاری 

 بوده اند.« لیبی رفت و آمد به» حال در است که «یمدت های مدید» مشابهی
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 گرفته میبه کار « یسمرترو»به عموم مردم قالب شد و امروز بهانۀ خطر « یحقوق بشر»بهانۀ  1422سال 

ۀ غارتگران مقاصد ختنیادانه هستند. این بهانه ها هر دو به منظور پنهان ساکه هر دو به یکسان ش ،شود

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

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

 ذخایر نفت در کلّ قارۀ افریقا است.

اما تعاقباً تنزل دمکراسی امریکایی است. اگر اوبمریسم امریکا و اقطاع میلیترشد بلاانخود شاخصی از اما این 

ا کرد ی جنگ دست و پساختگی برا یمریکا توجیهاتانی خطاب به مردم وبا یک سخنرانی تلویزی 1422سال 

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

نیروی تفنگداران دریایی امریکا اظهار می دارد که هر موقع مناسب ببیند،  ، یک ژنرال1421این بار در سال 

 اختیار به راه انداختن جنگ جدید را دارد.

مدت لیبی، در آستانۀ کشتار گستردۀ لات شد که معمر قذافی، حاکم طویل این داستان درس 1422سال 

« ناتو»ر ن او دیمتحدواقع در شرق این کشور است. اوباما و  «بنغازی»در شهر « ی صلح آمیزسمعترضین سیا»

صتی برای به هدر دادن فر و دیگر کید کردند که تنها مداخلۀ غرب می تواند زندگی مردم را نجات دهدتأ

 نیست.

حزب ضدّ »از جمله مثلًا برخی از آن ها، دادند.  وسعتو  کردند نما همین اظهارات را منعکسچپ لفکل محا

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

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

با اقدامی که می تواند مانع قتل عام شهروندان شود  ،سمیلپریاد به اسم اصول ضدیت با امیشما نمی توان»

 «.مخالف کنید

 اً به او ناشی از ضدّیت نسبت« چپ»وصلۀ ، که «نشگاه میشیگاناد»، استاد «خوآن کول»ب به همین ترتی

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

اگر ناتو »ود که باب تأکید افزو من« صراحتاً مضحک منجر می شوددیگر برتری بدهید، به موضع گیری های 

 «.به من نیاز داشته باشد، من آن جا هستم
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 وسوم بهم آموزۀ نواستعماری ن اروپایی آن، ضمن توسل دوباره بهامریکا و متحدی با چنین حمایتی، امپریالیسم

منطقۀ پرواز ممنوع برای جلوگیری به عنوان مجوز قطعنامۀ سازمان ملل را  (،R1P« )حمایتلیت ومسئاصل »

های  که شاهد بمباران؛ جنگی ردندجنگ برای تغییر رژیم تبدل ک چک سفید امضایبه ، از بمباران بنغازی

 بود. 1422ر هزار شهروند لیبی و شکنجه و قتل قذافی در اکتب 34ب به ناتو، مرگ قریو  اکگستردۀ امری

 «للی بحرانگروه بین الم»ها و گروه های حقوق بشری مانند «ان.جی.او»پس از این که همه چیز تمام شد، 

(ICG)  غازی به ادعای تهدید بن تأیید دیق کردند که هیچ گونه دلایل مستندی درتص« عفو بین المللی»و

 نداشته است.وجود « قتل عام»

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

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

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

 ه، آوارتسایب از زمان سقوط قذافی روشن شده در داخل کشور به خاطر آتش نزاعی که میان شِبه نظامیان رق

 شده اند.

 داد، همین ماه گزارش برخاسته بود 1422جنگ امریکا و ناتو در سال  به پشتیبانی ازکه « دیدبان حقوق بشر»

، ، دستگیری دلبخواهانۀ افراد، شکنجه و غارتنواحی غیرنظامیبه بمباران  »که شبه نظامیان حاکم بر کشور، 

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

ه بمی کنند و مردم را  قتلآدم ربایی و اقدام به حمله، »این گزارش می افزاید که نیروهای مذکور «. کرده اند

ی در بخش اعظم یی کیفری داخلنظام قضابا سقوط »، در عین حال «انندراجبار از منازل خود بیرون می 

د خارجی، بدون ارن نفر از مردم لیبی، همین طور افهزارا«.  تر شده است ، بحران حقوق بشری وخیمکشور

، شایع است در آن امری در نظام زندان های تحت ادارۀ شبه نظامیان که شکنجهاتهام یا برگزاری دادگاه 

 حبس می شوند.

مسئولیت » اصل است دیگر به 1422اتب وخیم تر از وضعیت مارس رموز، در شرایطی که به البته هیچ کسی امر

ا عبارت است از جنگ ب که اکنون تدارک دیده می شود، ی، بهانه برای جنگسرجوع نمی کند. برعک« حمایت
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 1422که 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  :معرفی می کننداز انجام وظیفه  و کوتاهی قصورموضوع را به صورت  همواره بلکه پیوند دهند، 1422

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

. داعش نیرویی تصافی نیست که از هرج و مرج لیبی واقعی داعش استایات انۀ جندی عامزسا پنهانالبته این 

ه در کامریکا و ناتو داشت، جنگی ا جنگ و تنگاتنگی ب کمنتفع شده باشد. رشد و تکامل داعش، رابطۀ نزدی

یاده ن مالی شده بودند تا به عنوان پمسلح و تأمی ،با ولخرجی تمام ،اعدهگرای مرتبط القآن شبه نظامیان اسلام

 نظام خدمت کنند.

یبی تاراج حکومت ل انبارهایه مبالغ عظیم تسلیحاتی که از پس از سرنگونی و قتل قذافی، همین عناصر، همرا

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

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

 لیبی شد. در امتداد نوار ساحلی شمال سلامیگروه های ا شبه گسترهمین امر منجر 

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

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

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

 1421ژانویۀ  1۶

 


