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جنبش ضد  .شکال جدیدی بخود گرفتھ و بسیار آموزنده انداَ در سیر پیشرفت خویش تحوالت در لیبی 

برای ھمھ مستبدین و در بدو امر در شمال افریقا کھ بھ جان آمده مردم استبدادی و دموکراتیک 

برای خواستھ ھای را فرا گرفت و مردم لیبی  دامن لیبی را نیز ،امپریالیسم و صھیونیسم غیر مترقبھ بود

  . یدانبھ خیابانھا کش محقانھ خویش کھ پایان دادن بھ استبداد طایفگی معمر قذافی بود

بعھده دریس و سرنگونی سلطان ابعد از در تحت تاثیر ناسیونالیسم عرب و ناصریسم افی معمر قذ

، فاقد صنایع زیربنائی، برد کھ قرون وسطائی و عقب مانده کشوری را بھ ارثگرفتن قدرت در لیبی 

برای آبادانی لیبی فعالیت وی . بود متشکل از سھ قبیلھ بزرگ و محل تاخت و تاز کمپانیھای نفتی

نفت لیبی را . دادارتقاء مردم لیبی را  یکرد، بھداشت و آموزش را مجانی نمود و سطح زندگ فراوان

قرار دادھای نفت و گاز را طوری منعقد نمود کھ منافع کشور لیبی را در مقابل دسیسھ ھای ملی کرد و 

ضد و  مضمون ضد امپریالیستیاستعماری تامین می کرد، سیاست خارجی وی در آغاز کار مترقی و 

. نیز حمایت می کرد و آمریکای التین از نھضتھای مترقی در آسیا و آفریقا یو .تی داشتصھیونیس

فی از نظر تاریخی در لیبی نقش بسیار مترقی بازی کرد و تالش کرد از طوایف و گروھھای قذا

پراکنده ساکن در لیبی با ایجاد پیوند اقتصادی و سیاسی ملتی از بطن جامعھ قرون وسطائی خلق کند کھ 

رای ولی تجربھ لیبی نشان می دھد کھ حکومتھا ب. سرزمینش ھنوز مرزھای شناختھ شده دقیقی نداشت

حقوقی را برسمیت شناختھ و بھ این کھ صاحبان اصلی کشورند اینکھ پایدار بمانند باید برای مردم 

در بن غازی بھ  ٢٠١١آوریل  ٢٠عبدالحافظ غوقا یکی از رھبران شورای موقت لیبی و سخنگوی دولت موقت در 

اگر برای کمکھای انسانی و یا : "داشت خبرگزاری آلمان در مورد پیاده کردن نیروی نظامی بھ لیبی توسط ناتو اظھار

سازمان ملل نیز  ١٩٧٣ایجاد مناطق امن برای مردم غیر نظامی الزم باشد آنوقت این امر از نظر قطعنامھ شماره 

  ". مانعی ندارد

گوئی کھ در یک کشور اشغالی مردم آن کشور در راحتی  تو. برای اشغال کشورش اعالم کردوی آمادگی خودش را 

و آسایش زندگی کرده و قوای اشغالگر بدون چشمداشت و غارت و چپاول آن کشور با رضایت خاک آن کشور را 

 .طین را ندید، عراق و فلسافغانستانباید کور بود تا تاریخ استعمار را نشناخت و سرنوشت  .ترک می کنند



د و مبارزه ضد امپریالیستی بکوشنبرای آبادانی کشور حتی باید با تکیھ بر مردم . حقوق احترام بگذارند

حضور فعال آنھا تصمیم بھ جای مردم و بدون . دنرسانانجام بو ضد صھیونیستی را با تکیھ بر مردم 

نگذاشتن و بھ ایجاد شفافیت و نظارت عمومی و رتق و فتق امور گرفتن و آنھا را در جریان مسایل 

در مردم اقدام نکردن پرده ای از ابھام بر فعالیتھا کشیده و روحیھ بی اعتمادی و شک و سوء ظن را 

باالی سر آنھا مرتبا تصمیم بگیرد بتدریج حکومتی کھ مردم را مورد اعتماد نداند و از . افزایش می دھد

و بھ دارودستھ ای بریده و جدا از مردم تبدیل می شود  در میان مردم از دست می دھدویش را اعتماد خ

معمر قذافی علیرغم ھمھ فعالیتھای مترقی خویش فرصتھای  .کھ در فساد خویش غرق می گردد

   .از دست دادو وحدت مردم لیبی گرانبھائی را در این زمینھ ھا 

 قانون اساسی وی کتابچھ سبز وی بود کھ با تقلید. ذافی بھ صورت خودکامھ بر لیبی حکومت می کردق

و لیبی قانون اساسی نداشت . ضمون مترقی بودماز کتاب سرخ مائو سرھم بندی کرده و فاقد  مسخره

برای زندگی مشترک در و ھرگز تالش نشد تا یک میثاق ملی میان شھروندان این کشور ندارد 

خودش . بودبھ تمام عیار  ولی فقیھقذافی در حقیقت یک . بوجود آورده شودمرزھای جغرافیائی لیبی 

واقع در شخص سھ قوه مقننھ، قضائیھ و مجریھ در . دضع می کرد و خودش نیز اجراء می نموقانون و

نھ بر اساس ضوابط و موازین و قوانین بلکھ بر اساس خلق قذافی تصمیمات از بسیاری . ع بودندوی جم

 ان نخست وزیر یا رئیس دولتمقامی بعنو. انجام می پذیرفت رھبرشخص و اراده و خوی روزانھ 

مانند  نظام تک حزبییک نظام حاکم بر لیبی حتی  .از مجلس نمایندگان مردم خبری نبود. وجود نداشت

مرز روشنی میان . نظام تک طایفگی و خویشاوندی بود ،نبودنیز حزب بعث در عراق و یا در سوریھ 

مردم لیبی بھ عنوان سلطان و  اوی ب. قذافی وجود نداشتشخصی ایل و طایفھ بودجھ کشور و اموال 

مردم بھ  رعیت رفتار می کرد و تامین زندگی مردم لیبی را نھ بھ عنوان وظیفھ یک دولت منتخب

قذافی لیبی را . بلکھ بھ عنوان صدقھ خانواده قذافی بھ مردم لیبی می دید ،شھروندان یک کشور مستقل

تصور می کرد کھ در مانند خاندان آل سعود در عربستان سعودی ملک شخصی خود  ،ملک طلق خود

. ان این بارگاھنددرون آن ھرگونھ کھ بخواھد رفتار می کند و سایر افراد مردم نوکران و خدمتگزار

فرزندان قذافی و بستگان وی مانند زالو ثروتھای مردم لیبی را حیف و میل می کردند و برایشان این 

بریز و بپاش این خانواده و قلدری آنھا در اروپا و . غارت منابع ملی لیبی بسیار بدیھی جلوه می کرد

سفرا و وزارت امور خارجھ لیبی . بودباج خواھی ایشان برای بسیاری از ممالک مشکالت ایجاد کرده 

چنین . باید مرتبا بھ عنوان دستیار فرزندان قذافی و روپوشی کثافتکاریھای آنھا در اروپا عمل می کردند

زمانی صرفا یک امر آنھم در دل نھنگان استعماری شیوه حکومتی طبیعتا آینده ای ندارد و بقاء اش 

  .است



مردم لیبی در تحت تاثیرات تحوالت شمال آفریقا در ھمسایگی شرق و غرب خویش خواھان شرکت در 

نمی شد بر حکومتی کھ خودش بدون . تعیین سرنوشت خود و وجود حساب و کتابی در مملکت شدند

رد و می دوزد و ھر چھ دلش می خواھد بر اساس میل و ھوی و ھوس روز انجام شرکت مردم می بُ 

مستبدین خودکامھ ھمھ قذافی ھمانگونھ کھ شیوه تفکر . و بھ ھیچکس پاسخگو نیست اعتماد کرد می دھد

و با زبان گلولھ و تھدید و ارزش قایل نیست واکنش نشان داد  ولی فقیھاست و برای نظر مردم مانند 

خواست  ملت بلکھ ناشی ازنیروی لکت را نھ ناشی از موی قوای م. مردم سرزمینش سخن راندتحقیربا 

این بی توجھی بھ احساسات عمومی و بی . تفکر قبیلھ ای بر وی حاکم بود. طایفھ خودش می دانست

خبری از عمق حوادثی کھ در جھان می گذرد طغیان مردم را بر ضد وی تشدید کرد و آنھا را برای 

نھ رھبری آن جنبش توده ای بوجود آمد کھ نھ اھدافش روشن بود و یک . مقابلھ با قذافی مسلح نمود

روشن بود و ھمین ضعف کھ اساسا ناشی از فقدان حزب و سازمانھای اپوزیسیون مترقی است زمینھ 

تروریستھای  را برای رخنھ عمال آشوب طلب، خرابکاران، فرصت طلبان، عمال امپریالیست و یا

مدتھا نیروھای مخالف دولت کھ پاره ای از روشنفکران و ھواداران حقوق بشر . القاعده باز می گذارد

حقیقی و یا حقوقی بخاطر رھبری جنبش بھ نمی توانستند بر سر یک شخصیت  را نیز شامل می شدند

جنبش فاقد چنین شخصیتی بود کھ مورد قبول عامھ بوده و از چنین اعتباری برخوردار . توافق برسند

ھمکاران سابق قذافی کھ بھ . ائی رھبری مبارزه دموکراتیک و ملی مردم را داشتھ باشدو توان باشد

طبقھ کارگر در لیبی بھ علت وجود ذاتی ضعف . مردم پیوستھ بودند نیز مورد اعتماد مردم نبودند

در فعال  جنبش کارگریحضور یک و  یھزاران نفر کارگر خارجی و فقدان اتحادیھ ھای کارگر

. در لیبی زمینھ را برای انحراف جنبش، آشفتھ فکری، بی دورنمائی در آن فراھم می آوردزندگی مردم 

باید دید کھ این دموکراسی در . تقاضای دموکراسی ھنوز بیان ھیچ چیز نیستنارضائی و صرف 

در این فاصلھ نیز کھ امپریالیستھا بویژه از تحوالت تونس و بعد . خدمت کدام اھداف عمل خواھد کرد

اھداف خویش را دوراندیشانھ سیاست  آن مصر غافلگیر شده بودند بخود آمده و آھنگ آن کردند کھ بااز 

در کنار مصر و تونس کھ ارتش را بی . پیاده کنندبا اھرمھائی کھ در دست داشتند در شمال آفریقا 

نموده و از طرف کردند تا ماشین دولتی را ھمچنان در اختیار داشتھ باشند و جنبش مردم را کنترل 

   .رادیکالیزه شدن جنبش ممانعت بھ عمل آوردند در لیبی سیاست دیگری در پیش گرفتند

و یا خریداری شده از دولت لیبی یک دولت مستقل بود و ارتش آن نیز یک ارتش مستقل غیر وابستھ 

فاقد آن در لیبی امپریالیستھا . و نھ ترکیبی از حلقھ بگوشان امپریالیست آمریکا بودطرف قذافی 

اھرمھای تاریخی در تونس و مصر و یمن و بحرین و اردن بودند تا خواستھای خویش را در مجاری 

  .نظام ھدایت آنھا در لیبی عمل نمی کرد. مورد نظرشان رھبری کنند



فرق کشورھائی نظیر سوریھ و لیبی با مصر و تونس و مراکش و اردن و یمن و عربستان سعودی و 

سوریھ و لیبی دو کشور مستقل بوده ممالک در این است کھ ... بحرین و امارات متحده عربی و کویت و

لک نوکران کھ در مقابل امپریالیسم و صھیونیسم مقاومت می کردند و می کنند در حالیکھ سایر این مما

مسلما یک جنبھ ... ھر تحولی در درون ممالکی نظیر مصر و تونس و. دست نشانده امپریالیستھا ھستند

زیرا مردم این ممالک با امر و نھی امپریالیستھا بویژه بھ  ،ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی دارد

 ِ . نمی دادنددر تن قلبا آن  در مورد نھضت مردم فلسطین ھرگز موافق نبوده و بھمبارک  در زمان مصر

می  نیز محسوب اقدام دموکراتیک بلکھ اقدامی ملیطرد رژیمھای حاکم در این کشورھا نھ تنھا یک 

سرنگونی نظامھای وابستھ بھ امپریالیسم از نظر مقام . شود و مورد تائید این ملتھا بوده و ھست

می زند و این چرخیدن کفھ ترازو بھ نفع راھبردی آنھا در جھان و منطقھ توازن قوای ارتجاع را برھم 

 تحوالت در پیرامونمورد تحلیل در حالیکھ در مردم ھمھ منطقھ و بھ ضرر ارتجاع در منطقھ است، 

  .نادیده گرفتقطعی برای داوری یھ و لیبی نمی توان مالکھای برشمرده را سور

بھمین جھت بسیار جای خرسندی بود وقتی مردم لیبی کھ برای دموکراسی و خواھان تحقق حقوق  

شھروندی خویش بپاخواستند رسما مخالفت خویش را با حضور نیروھای نظامی خارجی در لیبی کھ 

در کنار شورشیان برزمند اعالم می داشتند و وقتی قذافی برای حفظ قدرت طایفھ خویش بھ بمباران 

مردم لیبی از مراجع بین المللی توسل جست،  برای یکسره کردن کار و بھ جنگ داخلییانھ مردم وحش

توسط ھواپیماھای قذافی شوند تا آنھا با تکیھ بر بمباران مردم لیبی آنھا فقط مانع تنھا می خواستند کھ 

بسر بدست خود آنھا آنھا می خواستند کھ آزادی لیبی . کار این مستبد خودکامھ را بسازند ،نیروی خود

  .برسدانجام 

کھ در آفریقا مناطق نفوذ خویش را مورد خطر این قدرتھای استعماری امپریالیستھا انگلستان و فرانسھ 

و اعزام عمال خویش بھ  مستقیممی دیدند قبل از سایر امپریالیستھا دست بکار شدند و خواستند با دخالت 

و تبلیغات از طریق اپوزیسیون لیبی در فرانسھ  قالبی برای جنبش بی رھبر بن غازی و رھبر پروری

اوضاع را طوری تغییر دھند کھ پای نیروھای نظامی فرانسھ و انگلیس را بھ لیبی  ،بھ نفع ویجھانی 

کھ پس از فاجعھ اتمی در ژاپن اھمیتش  منابع طبیعی باز کنند و در عین کنترل میدانھای نفتی و غارت

بھ مردم آفریقا نیز نشان دھند را در دست بگیرند و در عین حال کشور لیبی  اداره ،ان شده بوددو چند

اگر در مصر و تونس باید جلوی مبارزه مردم سد . کھ برای انجام انقالب باید بھای سنگینی را بپردازند

باید . عمل می شدو گسترش آن جلوگیری شود در لیبی باید عکس آن  ایجاد می شد تا از تحول و تکامل

بھ گسترش جنبش و تبلیغات جھانی برای مظلومیت آن و بربرمنشی قذافی کھ امر پنھانی تا بھ آن روز 

  .نبود دامن می زدند



برای آنھا باید رضایت آمریکا را . الزم بوداقدامات برای انجام این سیاست استعماری چندین مرحلھ 

جلب می کردند کھ با توجھ بھ موافقت اسرائیل با ن ملل از طریق شورای امنیت سازما" قانونی"تجاوز 

باید یک کارزار جھانی برای دفاع از حقوق بشر و . نبود یچندان مشکلکار تجاوزکارانھ این سیاست 

شخص راه می افتاد کھ کھ بھ عنوان مردم غیرنظامی از آنھا یاد می کردند، دلسوزی برای مردم لیبی 

ند و با سخنرانیھای تھدید می گذاشت "نوع دوستی"ھمھ ھیزم در این اجاق بیش از  و خانواده اش قذافی

آنھا سعی می کردند افکار عمومی . بیشتر آب بھ آسیاب تبلیغات امپریالیستھا می ریختند آمیز خویش

و کشتار  برای یک تجاوز نظامی و اشغال لیبیبھ بھانھ ممانعت از قتل عام مردم غیرنظامی جھان را 

کش دادن تصویب مصوبھ . تحت عنوان حمایت از انسانھا و حقوق بشر فراھم آورند نظامی،مردم غیر 

ای در شورای امنیت سازمان ملل و بحث در مورد ممنوعیت منطقھ پرواز بر فراز خاک لیبی دست 

قذافی را برای کشتار مردم لیبی آزاد می گذاشت و این کشتار مردم در جھت خواست امپریالیستھا بود 

از ترس فشار بتوانند مقاومت ممالکی نظیر ترکیھ، چین، روسیھ، برزیل، ھندوستان و نظایر آنھا را تا 

باید  ،این سیاست کش دادن ماجرا تا از کشتھ پشتھ ساختھ شود. درھم شکنندافکار عمومی در جھان 

زیرا منافع  ،سیاست استعماری استعمارگران فرتوت موافق نبودآلمان را نیز کھ با این امپریالیست 

تمام رسانھ ھای گروھی جھانی زیر سلطھ صھیونیستھا . درآورندآلمانھا را تامین نمی کرد بھ زانو 

" بشر دوستانھ"خارجھ آلمان آغاز کردند و زمینھ را برای تجاوز امور تبلیغات وسیعی را بر ضد وزیر 

  . بھ لیبی آماده نمودند

یل وزیر سابق دادگستری و رھبر شورای دولت آقای مصطفى محمد عبد الجل ٢٠١١مارس  ١٣در 

ممالکی کھ از رستاخیز ضد قدافی حمایت نکنند بعد از سرنگونی رژیم بھ منابع " :گذار اعالم کرد

افی سیاست نفتی اش را متناسب با ذرھبری لیبی بعد از ق .عظیم نفت لیبی دسترسی پیدا نخواھند کرد

  ". موضعگیری ممالک در قبال قذافی در این شرایط سخت تعیین می کند

ھمین رھبر شورای دولت در حال گذار مطابق نوشتھ روزنامھ زود دویچھ تسایتونگ آلمان در تاریخ 

از دولت  ماه آوریل بھ فرانسھ ٢٠در سفرش در روز چھارشنبھ مطابق  ٢٠١١ماه آوریل  ٢٢تا  ٢١

  ".فرانسھ درخواست کرد کھ نیروی نظامی بھ لیبی اعزام کند

در شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامھ ای بھ تصویب رسید کھ در عین دو پھلوئی دست 

در این فاصلھ وحشیگری قذافی کار را بھ آنجا . امپریالیستھا را برای تجاوز بھ لیبی باز می گذاشت

ھا با افکار عمومی را در مناطق شورشیان تغییر داده بود و بخشی از آنھا نھ تنکشانده بود کھ فضای 

با پیاده در تحت فشار و کشتار بی رحمانھ قذافی ت کردند حتی قمواف منطقھ محدود و ممنوعھ ھوائی

  . نمودندموافقت از روی استیصال و ناامیدی شدن قوای نظامی اشغالگران بھ لیبی نیز 



در  ٢٠١١آوریل  ٢٠کی از رھبران شورای موقت لیبی و سخنگوی دولت موقت در عبدالحافظ غوقا ی

: داشت بن غازی بھ خبرگزاری آلمان در مورد پیاده کردن نیروی نظامی بھ لیبی توسط ناتو اظھار

اگر برای کمکھای انسانی و یا ایجاد مناطق امن برای مردم غیر نظامی الزم باشد آنوقت این امر از "

  ". سازمان ملل نیز مانعی ندارد ١٩٧٣امھ شماره نظر قطعن

گوئی کھ در یک کشور اشغالی مردم آن  تو. وی آمادگی خودش را برای اشغال کشورش اعالم کرد

کشور در راحتی و آسایش زندگی کرده و قوای اشغالگر بدون چشمداشت و غارت و چپاول آن کشور 

باید کور بود تا تاریخ استعمار را نشناخت و سرنوشت  .با رضایت خاک آن کشور را ترک می کنند

  .افغانستان، عراق و فلسطین را ندید

لیکن با . شورشیان در بدو امر مخالف دخالت نیروھای نظامی خارجی بودند: "ھمان نشریھ می نویسد

 حال در طی نامھ ای... توجھ بھ برتری نظامی قذافی در خواست مناطق ممنوعھ پرواز را نمودند

  ".خطاب بھ لندن و پاریس اظھار می کنند کھ محتاج کمکھای نیروھای نظامی خارجی ھستند

جان مک کین نامزد ریاست جمھوری آمریکا و رقیب اوباما در ریاست جمھوری با رضایت اوباما 

بدون روادید و کسب اجازه از دولت رسمی لیبی با دخالت تحریک آمیز بھ بن غازی سفر کرد و با 

شما قھرمانان من : "ز شورشیان پس از مذاکره با شورای موقت دولت گذار اظھار داشتتجلیل ا

  ". ھستید

این دخالت آشکار و بی شرمانھ را عملی بدیھی جلوه می دھند و این " دموکراتیک"مطبوعات جھان 

  .فرھنگ را جا می اندازند کھ معیار سنجش خوبی و بدیھا در جھان رفتار آمریکائی ھاست

شورای "ماه آوریل می نویسد کھ در این روز  ٢٥تا  ٢٣ھ زود دویچھ تسایتونگ در شماره روزنام

این اظھار نظر . )تکیھ از توفان("دولت گذار مخالفتش را با ورود قوای بیگانھ بھ لیبی اعالم داشت

صریح شورای دولت گذار در زمان سفر جان مک کین بھ بن غازی در رد سخنان سخنگوی این شورا 

ی عبدالحافظ غوقا و رھبر شورا آقای مصطفى محمد عبد الجلیل بود کھ در پاریس خواستار پیاده آقا

  .شدن سربازان خارجی بھ لیبی شده بود

جنگ سختی میان ھمکاران و دوستداران ناتو و آمریکا و  ،روشن است کھ در درون شورای موقت

سط ناتو برای ضربھ زدن بھر دو طرف طوالنی کردن جنگ تو. نمایندگان واقعی مردم در گرفتھ است

مبارزه ادامھ دارد و این . تا از آب گل آلود ماھی بگیرد تا کنون با موفقیت روبرو نشده استدرگیری 

   .تازه آغاز کار استاین  ،ھرچھ نتیجھ آن باشد

 و آمریکا با پرچمھای فرانسھحتی بودند و آمریکائی کھ احتماال مزدوران فرانسوی  افراد پاره ای از

جنبش دموکراتیک مردم لیبی بھ علت فقدان . طرابلس شدندتسخیر برای سرنگونی رژیم قذافی عازم 

   .بگیردضد ملی بخود می رود کھ رنگ بتدریج بھ مرحلھ خطرناکی رسیده است و رھبری انقالبی 



انید تا می رس طبیعتا رسانھ ھای گروھی غرب تنھا صدای موافقین تجاوز بھ لیبی را بھ گوش جھانیان

در این فاصلھ گروھھای نظامی و کماندوھای آموزش . خویش را توجیھ کند یاقدام وحشیانھ و استعمار

، ، نشانھ گذاری اھداف نظامییافتھ فرانسھ و انگلیس و آمریکا برای تخریب مواضع ھواداران قذافی

رھبری جنبش مردم برای کسب در  و تالش فعال و کادرھای ناچیز نیروھای مترقی ترور رھبران لیبی

. ورزیدندو بھ عملیات تخریبی مبادرت  کشاندن منضبط آنھا بھ سوی طرابلس در لیبی پیاده شده اند

بھ صورت رسمی در جنگ تنھا اری منیروھای استع وضعیت طوری است کھ بھ صورت ظاھر

. شور لیبی تجاوز کرده اندو بھ ک در حالیکھ در عمل در لیبی بسیار فعاالنھ عمل می کنند حضور ندارند

سیاست آنھا بعد از واگذاری رھبری این مبارزات در دست ناتو کھ حال باید منافع امپریالیست آلمان را 

تا جا از طرفی بھ حل تضاد امپریالیستھا توفیق یابد و از طرف دیگر نیز در نظر بگیرد این است کھ 

و زمینھ سرمایھ وابستگی زمینھ بیشتر ویرانی و زه دھد طرفین درگیری تضعیف شوند تا دارد اجا

گیرد تا با ار رق ھازمان بیشتری در اختیار عوامل امپریالیستایجاد شود و گذاریھای آتی امپریالیستی 

بھتر بتوانند عوامل مترقی جنبش را ترور کرده و بر جنبش بطور کامل سوار شوند و شناخت بیشتر، 

تضعیف طرفین راه را برای تحمیل  .بی بر سر کار آورندرژیم مورد دلخواه خویش را در لی

و نان بخاطر قراردادھای استعماری، حضور مداوم نظامی در شمال آفریقا، انعقاد قراردادھای پر آب 

قرار  کھ ھدفمند مورد خرابکاری و اصابت بمبمجدد ابنیھ و تاسیسات شھری و بندری و نظامی  بنای

تھای مردم لیبی در گان آفریقائی بھ اروپا و چپاول ثرودپناھنسیل ھجوم  جلوگیری از... وگرفتھ بودند 

   .می گشاید ...ی و آمریکائی بھ عنوان ثروت قذافی وبانکھای اروپائ

آنھا با مخالفت آلمان حساب . امپریالیستھا دراین میان در چند زمینھ در محاسبھ خود دچار اشتباه شدند

در صد مردم لیبی را در شرق در بر  ٣٠کھ تنھا ھ جنبش ضد قذافی آنھا فکر نمی کردند ک. نمی کردند

نیرویش را مرتبا بھدر دھد و  ،تا بھ این حد بی شکل و بی سازمان باشد و فقدان انضباطمی گیرد 

از مردم  قابل توجھی مھمتر از ھمھ فکر نمی کردند کھ قذافی بھ مقاومت دست بزند و موفق شود بخش

فکر نمی کردند کھ زمان بھ نفع نیروھای اسالمگرا نیز کار می کند و . را بھ حمایت از خویش جلب کند

فکر نمی کردند کھ علیرغم تبلیغاتشان در پوشش دفاع از مردم غیر . آنھا نیز در این جنبش فعال شده اند

ن ملل را نپذیرد و نیروھای نظامی افکار عمومی جھان تجاوز آشکار بیک کشور مستقل وعضو سازما

ِ . ناتو را نیروی تجاوزکار بشناسد مقاومت قذافی کار را با مشکل روبرو ساختھ  قدرتِ  دست کم گرفتن

در و آفریقائی از طرفی موج نارضائی در جھان و در درجھ نخست در ممالک عربی و اسالمی . است

عملیات نظامی مردم غیر نظامی ھوادار آنھا دروغھای امپریالیستھا را کھ ما در . حال افزایش است

در اتحادیھ عرب علیرغم موافقتھای اولیھ نغمھ ھای  ھمچنین. قذافی را بھ قتل نمی رسانیم باور نمی کنند

کھ برای برقراری ھمین وضعیت در میان کشورھای آفریقای بروز کرده . مخالفت بھ گوش می رسد



ا روسیھ و چین بھ صراحت بیان کرده اند کھ تصمیمات و در کنار آنھصلح و پایان جنگ فعال شده اند 

کامل ناتو برای سرنگونی رژیم قذافی و اشغال لیبی با قطعنامھ شورای امنیت سازمان ملل در تناقض 

ونزوئال و برزیل بھ عنوان دو دولت ملی و دموکراتیک و پر نفوذ در آمریکای التین افکار . است

در حالیکھ در میان امپریالیستھا نزاع . مستقل بسیج کرده اند عمومی را بر ضد تجاوز بھ یک کشور

بھ قذافی  آنھا می خواھند با تھدیدِ  ،در گرفتھ استو شکل دادن بھ آینده لیبی غنیمت تقسیم سختی بر سر 

کھ وی را در دادگاه فرمایشی الھھ بھ عنوان جنایتکار جنگی محاکمھ خواھند کرد وی را ترسانده و این 

کار و شرکت فعالتر امپریالیستھا و غیر ضروری بدرازا کشیدن . وادار کنند کھ زودتر تسلیم شود

آنھا حال مایلند  .مداخلھ آشکار آنھا در امور داخلی لیبی وضع را برای آنھا در آینده شوارتر خواھد کرد

کھ قذافی را بھ فرار و یا بھ استعفاء وا دارند و رژیم مورد دلخواه خویش را بر سر کار آورند تا مجبور 

مستقیم رژیم قذافی را سرنگون کرده و قطعنامھ شورای امنیت را آشکارا  و مداخلھنشوند با شرکت 

بی ارزش است و تنھا وسیلھ ای امپریالیستھا  برایزیر پا بگذارند و نشان دھند کھ ھمھ این قطعنامھ ھا 

ناگفتھ نماند کھ بان کی مون دبیرکل  .برای امپریالیستھا برای پیش بردن مقاصد استعماری آنھاست

و بخاطر حل مسالمت آمیز اختالفات بوده سازمان ملل کھ باید از کشور لیبی دفاع کند و بر ضد تجاوز 

ایجاد آتش بس و صلح بدست بگیرد مانند گماشتھ بی جیره  عمل کند و خودش ابتکار عمل را برای

  .جب امپریالیست آمریکا عمل می کند و در شیپور جنگ می دمدموا

کھ بر ضد منافع خلقھای با خودش آورده است  بدعت جدید یکولی قطعنامھ شورای امنیت سازمان ملل 

قرار می  در ھمھ جای جھان تجاوز و اشغالمورد استناد امپریالیستھا برای  از این ببعد جھان بوده و

ِ . گیرد در زمان تجاوزات پیشگیرانھ خویش بھ ممالک جھان این بحث را طرح کرد کھ  ،پسر جرج بوش

کجا امپریالیست باین مفھوم کھ در ھر . حقوق ملل ارجحیت دارداحترام نسبت بھ تحقق حقوق بشر بر 

 ،حقوق بشر بھ زیر پا گذاشتھ شده است، ص دادتشخی ،از این حقوق خودشقرائت  نوع باآمریکا 

آمریکا حق داشتھ بھ آن کشور تجاوز کرده دولتش را عوض کند و حق حاکمیت آن کشور را از بین 

روشن است کھ این . بھ تحقق در آیدالبتھ با تفسیر آمریکا در آن کشور !! ؟"حقوق بشر"ببرد تا 

تعماری و غارت کشورھاست وگرنھ کسی نمونھ ای را انساندوستی امپریالیستی برای توجیھ سیاست اس

 ِ بھ . در اجرای قوانین حقوق بشر جایزه گرفتھ باشد شاشغالمورد تجاوز بعد از  پیدا نمی کند کھ کشور

و بھ افغانستان کشور اشغال شده رام در گببھ قتلگاه و عراق کشور اشغالی در زندان ابوغریب 

صھیونیستھا  .مفھوم اجرای حقوق بشر را در ممالک زیر سلطھ بفھمیدنگاه کنید تا گونتانامو در آمریکا 

و نقض حق حاکمیت ملتھا را با نقض حقوق  سال است کھ با اشغال فلسطین بھ نسل کشی مشغولند ٦٠

این کشور توسط . ھم اکنون بحرین زیر سلطھ تجاوز و بربرمنشی عمال آمریکاست. بشر کامل کرده اند

مطبوعات غرب اخبار این جنایات را نیز . ات متحده عربی اشغال شده استعربستان سعودی و امار



ده و یا نمی خواھند بفھمند تحقق حقوق بشر بھ آنھا کھ ھنوز نفھمیمنتشر نمی کنند و درک خود را از 

وشن است زیرا چرا استعمارگران برای تحقق حقوق بشر بھ بحرین حملھ نمی کنند؟ ر. نشان می دھند

ستقر است و این رژیم دست نشانده رژیم وابستھ بھ نجا مدریائی آمریکا در آنیروی پایگاه پنجم 

نقض حقوق بشر در بحرین و عربستان . آمریکاست و سپر حفاظت از نفت عربستان سعودی است

آنھا بھ نقض حقوق بشر در . سعودی مکمل سیاست امپریالیسم در نقض حاکمیت ملی کشورھاست

از برای رد گم کردن آنھا در عوض . از دارند و از آن حمایت می کنندممالک زیر سلطھ خویش نی

ایران در بحرین سخن رانده و آنھا را بزرگنمائی می کنند تا اشغال و دخالت بی بی رویھ دخالتھای 

این است درک آنھا از . آنھا تجاوز و اشغال بحرین را دخالت نمی دانند. شرمانھ خویش را کتمان کنند

در . شر و حقوق ملل کھ ھر جا بر حسب منافع سیاسی خویش آنرا تفسیر و اجراء می کنندتحقق حقوق ب

گذشتھ ژاک شیراک نخست وزیر فرانسھ با این نظریھ بھ مخالفت برخاست زیرا با یکھ تازی آمریکا 

مخالف بود ولی امروز سرکوزی ھمان سخنان جرج بوش را تکرار می کند کھ برای حمایت از مردم و 

اشغال کرد و مردمش را سرکوب نمود و اگر مقاومت کردند  اک رلمما مجاز استحقوق بشر تحقق 

یک اتھام . حقوق بشر در موردشان اجراء شودتحقق گذراند و مانع شد کھ بیدریغ ھمھ را از دم تیغ 

 حمایت امپریالیستی از حقوقاین است . تروریست مسلمان کافیست تا آنھا را از ھر حقوقی محروم کند

  .این است احترام بھ حقوق ملل توسط امپریالیستھا .بشر

آنھا نمی فھمند کھ بی توجھی بھ اشغال لیبی و حتی . در این میان وضع جمھوری اسالمی خنده دار است

گذاری ھا یک دسیسھ امپریالیستی برای بدعت تسرنگونی رژیم قذافی توسط امپریالیس طرح خواست

ژیمی را در جھان کھ باب میل آنھا نیست سرنگون رھر  ،استناد بھ آنیدی است کھ از این ببعد با دج

در ناسیونال شونیست  گروھھایمصنوعی تحت نام شورشھای مسلحانھ با ایجاد آنھا می توانند . کنند

حملھ نمایند و و سوریھ و یا ترکیھ و عراق تا بھ ایران  ای بسازندروزی بھانھ نواحی مرزی ایران 

رژیم جمھوری اسالمی کھ دعواھای . اشغال کنندنوان دفاع از مردم غیر نظامی تحت ع اکشور ما ر

نمی بیند کھ این کاله را برای  ،کورش کرده استبشدت شخصی اش بر سر امام موسی صدر با لیبی 

آنھا دارند ھمان سیاست ارتجاعی را کھ در یوگسالوی در ھمدستی با القاعده و . سر ایران می دوزند

تا تجزیھ یوگسالوی غیر مسلمان بھ  بازی کردندامپریالیسم ھمدستی با و تجاعی اسالمی جریانھای ار

ھ بینانھ تنھا در یبی ایفاء می کنند و این سیاست کوتدر ل کامل کنندرا ھرزه گوین مسلمان  بوسنی نفع

   .خدمت امپریالیسم و بھ ضرر منافع ملی کشور ماست

  :آموزدتجربھ تحوالت لیبی چھ بھ ما می 

ھرگز بھ انساندوستی امپریالیستھا و دلسوزی آنھا اعتماد نکنید آنھا دشمنان بشریت اند و برای جان 

  .انسانھا پشیزی ارزش قایل نیستند



مبارزه برای سرنگونی رژیم ھای ارتجاعی یک امر داخلی است و تنھا باید اساسا با تکیھ بر نیروی 

ید بتواند در سیاست استقالل طلبانھ و انقالبی جنبش ھیچ کمک خارجی نبا. خلق خود انجام شود

کمکی کھ اھداف مبارزه را مخدوش کند در خدمت اسارت ملتھا و نھ آزادی  .براندازی تاثیری بگذارد

  .آنھاست

د تا نصھیونیستی باش رای جھت روشن ضد امپریالیستی و ضددااز بدو امر جنبشھای براندازانھ باید 

و آنھا  جنبش تشخیص داد و دست دشمنان ملی و طبقاتی را رو کرددرون در  بتوان سره را از ناسره

ریختن ھمھ نظریات در یک  .سر امپریالیستھا را نمی شود خوشخیاالنھ کاله گذاشت .را منزوی گردانید

پراکندگی و خدمت بھ ایجاد تنھا می تواند بھ  ،بھ بھانھ ایجاد وحدت ،مانند دکان سمساری ،کاسھ

  .با دشمنان خلق باید جنگید ،ھمکاری تنھا با نیروھای خلقی مفھوم دارد. منجر شودامپریالیستھا 

جنبشھای بی رھبری و خودبخودی ھر چند خواستھای دموکراتیک و مترقی داشتھ باشند ھمیشھ از بابت 

این بھ آن . این خطر تھدید می شوند کھ بھ زیر سلطھ نیروھای ارتجاعی و وابستھ بھ دشمنان ملی روند

قرار گیرد حساب شده دشمن در زیر رھبری متمرکز و مردمی می تواند مفھوم است کھ سیل نارضائی 

کادرھای الزم، امکانات مالی و تبلیغاتی و حمایت ھمھ جانبھ از جملھ دارا بودن امکانات ھمھ از  کھ

تا این سیل را در مسیرھائی رھنما شود کھ منافع راھبردی وی را  ،ارتجاع جھانی برخوردار است

مانیافتھ و حزب مورد ھر جنبش خودبخودی مترقی می تواند در اثر فقدان رھبری ساز .تامین می کند

د و این انحراف گرداعتماد عمومی با شعارھای انحرافی تغذیھ شود و بدون آنکھ خود بھ موقع متوجھ 

ما با این شعارھای ارتجاعی صھیونیستی در . بھ بیراھھ برده شود و از آن یک انقالب مخملی سر زند

می خواستند مردم ایران را برضد  روبرو بودیم کھنیز در ایران خرداد  ٢٢درون جنبش دموکراتیک 

و یا با طرح شعارھای ضد . مردم فلسطین و لبنان در حمایت از صھیونیستھای اسرائیلی تحریک کنند

  .ھا، مبارکھا و آل خلیفھ ھا از بین ببرند عرب ھمبستگی خلقھای منطقھ را در مبارزه بر ضد بن علی

یک رھبری منسجم و نیروی اپوزیسیونی کھ بتواند  تجربھ مبارزه مردم در لیبی نشان می دھد کھ فقدان

بر روی پای خود بند باشد تا بتواند در مانورھای سیاسی شرکت فعال داشتھ باشد چگونھ می تواند 

بیشتر شبیھ است و بجای تاثیر گذاری مستقالنھ و آگاھانھ بر  تی ایجاد کند کھ بھ بن بست سیاسیوضعی

وضعیتی ایجاد می شود کھ جنبش بھ دنبال تحوالت کشیده شده از چالھ بھ چاه می افتد و  ،روند تحوالت

جنبش اپوریسیون در لیبی اگر نتواند خط روشنی با امپریالیستھا و . دست خالی بھیچ جائی نمی رسد

 یوھاایت جھانی خویش را در بین نیرحمست مردم لیبی جا بزند نھ تنھا تجاوزکاران بکشد و آنھا را دو

مترقی از دست می دھد، نھ تنھا در درون با تناقض روبرو شده و ماھیت خویش را از دست می دھد 

جنبشی کھ مصالح عالیھ میھن خویش را درک نکند و بھ  .بلکھ با شکست کامل نیز مواجھھ خواھد شد

ورت تغییر آلت دست مقاصد امپریالیستھا تغییر ماھیت دھد طبیعتا در وضعیتی نخواھد بود کھ در ص



این . و مورد احترام عمومی باشد نظام لیبی بتواند در سراسر کشور اعتماد عمومی را بخود جلب کند

دست التماس بھ سمت نیروھای  .جنبش خود بھ ایجاد یک جنگ داخلی دراز مدت دامن می زند

ده ای و جنایتکار و متجاوز ناتو دراز کردن و از آنھا طلب یاری نمودن تیر خالص بھ جنبش تو

   .دموکراتیک مردم لیبی است

. کمونیستھا نمی توانند کورکورانھ از ھر جنبشی تنھا بھ علت شرکت وسیع توده ھا در آن حمایت کنند

این جنبشھا باید در مسیر پیشرفت خود در خدمت منافع راھبردی انقالب جھانی یعنی در خدمت 

ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی پیوند می زنند د کھ دموکراسی را با مبارزه ناستقرار نیروھائی باش

این جنبشھا باید در خدمت  .و بشریت را در عرصھ مبارزه اجتماعی گامی بھ جلو سوق می دھند

مبارزه جھانی ضد امپریالیستی و برای شکستن جبھھ سیاه ضد انقالب جھانی بوده و سنگر آنھا را 

باید از حرکت سلطنت طلبھا کھ خواھان  سیون مترقی، نیروھای اپوزیوگرنھ در ایران .تضعیف نماید

براندازی رژیم جمھوری اسالمی ھستند تا امپریالیستھا و صھوینیستھا کشور ما را غارت کنند بھ 

دعوت کنند کھ بھ ایران حملھ کرده و کشور ما را ... یزند و یا اینکھ از اوباما و سارکوزی وحمایت برخ

  .قوق بشر را در ایران متحقق سازنداز دست آخوندھا نجات داده و ح

مقاومت . بر سر راه این مبارزات کمین گرفتھ اندبر شمرده  این خطراتِ . مبارزه مردم لیبی ادامھ دارد

قذافی و ضعف نیروھای مخالف وی و محدویتھای تجاوز آشکار امپریالیستھا بھ لیبی انتقامجویانھ 

ھر چھ باشد خسارت بسیاری بھ مردم و کشور لیبی وضعیت غامضی ایجاد کرده است کھ سر انجام آن 

ھر چھ باشد ولی نیروھای مترقی باید با تجاوز ممالک امپریالیستی بھ لیبی و دخالت  .وارد ساختھ است

آنھا کھ این دسیسھ امپریالیستی . در امور داخلی لیبی بھ بھانھ حمایت از مردم غیر نظامی مخالفت کنند

اران را نفھمند زمانیکھ مردم غیر نظامی طرابلس و پاره ای شھرھای دیگر توسط نیروھای ناتو بمب

  .جامھ عمل بپوشد آنوقت چشماشان باز خواھد شد امپریالیستھاشوند تا مقاصد سیاسی 

منافع کشور لیبی حکم می کند کھ قذافی از انتقامجوئی و خونخواھی قبیلھ ای دست بردارد و بھ 

اصالحات دموکراتیک تن در دھد، بھ حقوق مردم احترام بگذارد و با شورشیان برای خنثی کردن 

ھای امپریالیستھا بھ تفاھم برسد وگرنھ ھم خودش از بین می رود و ھم بھ کشور لیبی صدمات  دسیسھ

   .جبران ناپذیر می زند

* * * * * 
  ،٢٠١١مھ  ١٣٩٠ اردیبھشت ماه ١٣٤توفان شماره 
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