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 Human rights بشر حقوق

  

  )توفان( حزب کار ايران 

 ٢٠١١ اکتوبر ٢۵

 

 ناتو است نه خلق ليبيا" انقالب ليبيا"قھرمان 

 

 ، رژيم معمر قذافی که تا ھمين يکامريکارياليست  ناتو به کارگردانی امپۀسرانجام بعد از ھشت ماه بمباران وحشيان

راه ومتمدنی برای ھمکاريھای اقتصادی و سياسی با ممالک امپرياليستی بود، فروپاشيد و خود ه سال پيش رژيم سرب

سان شدن زادگاھش شھرسرت  بر توسط حمالت ھوائی ناتو و با خاک يکو اکت٢٠معمر قذافی نيزروز پنجشنبه 

 شھرسرت وبمباران ۀمحاصر. طور فجيعی به قتل رسيده ب" شورای انقالب" امپرياليستھا، مزدورانتوسط پياده نظام

گرسنگی و تشنگی دادن به قوای باقی مانده معمرقذافی و بخشی ازمردم شھر، جنايتی کمتراز ابعاد  ،ۀ ھوائیوحشيان

يستھای خود فروخته و نان به نرخ رسانه ھای امپرياليستی وژورنال . درشھر فلوجه درعراق نيستامريکاجنايت 

  .دريافت کردندرا  مزدشان عام شھر سرت سکوت واز قبل سکوتتا توانستند درمورد محاصره و قتل  نيز روزخور

 قتل معمر قذافی، سربريدن صدھا نفر در شھر سرت و کشتارو جنايات تکاندھنده در ساير شھرھا  مبين ماھيت ۀنحو

است که ...، فرانسه، انگليس،، ايتاليا وامريکاوحش قدرت ھای کھنه کار امپرياليستی  بربريت وتۀضد انسانی و ادام

  . کرده اندليبيارا ھديه مردم  " انقالب" برای بلعيدن تماميت چاھھای نفت اين کشورکوچک واحيای استعمارکھن  اين

 ليبيا حمله ھوائی به ٩٠٠٠ سازمان ملل متحد، درخالل چند ماه گذشته بيش از ۀطبق اظھارات دبير کل گماشت

طبق منابع رسمی درطول چند ماه بمباران .  اعالم  کرده اند١۵٠٠٠صورت گرفت که ديگر منابع مستقل بيش از 

 نفرانسان بيدفاع غيرنظامی در آتش آدمخواران قوای استعماری جان باختند ودھھا ھزار نفر ۵٠٠٠٠ناتو، حد اقل 

طور سيستماتيک ھدف بمب افکنھای ه ب... کارخانه و بيمارستان و مدرسهھزاران خانه و  .مجروح و آواره شدند

  . را به ويرانه ای تبديل و به عصر حجر پرتاب کردندليبياواقع ه غول پيکر ناتو قرار گرفتند و ب

ی تنھا نوکران امپرياليسم و استعمار، فريبخوردگان و جاھالن سياسی ھستند که برای قتل معمرقذافدر چنين شرايطی 

 ھزاران نفر در طرابلس و سرت و بنغازی و ديگر شھرھا  به پايکوبی پرداخته وبا ارسال ۀو کشتار بيرحمان

عمال نشان داده اند که چه سودا و ) ليبيا ۀبخوانيد حکومت دست نشاند (ليبياملت " انقالب"   پيام تبريک به ۀبيشرمان

 زعمشان درکادر دخالت ھای امپرياليستی درامورداخلی آرزوھائی که به .آروزھائی درمورد ايران در سر دارند

  .ايران قابل تحقق اند
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رژيم   ما بارھا گفته ايم و ھر گز از تکرار اين گفتار خسته نخواھيم شد که سرنگونی رژيم قذافی، رژيم خامنه ای،

حزب .  امپرياليستی  خود مردم اين کشورھاست و نه اجانب و نيروھایۀوظيف... بشاراسد، رژيم صدام و طالبان و

 ۀ درمنطقه و ادامامريکا ھمان سياست نظم نوين امپرياليست ۀ ادامليبياما بارھا تحليل کرده است که سرنگونی رژيم 

و تصرف  منابع طبيعی و کنترل گلو گاھھای ...  سودان، اشغال سومالی،ۀاشغال افغانستنان و عراق ، تجزي

  . فريقا و آسيا برای مقابله با ساير رقبای تازه نفس امپرياليستی استاستراتژيک در 

داخلی و مقاومت  و قتل معمر قذافی توسط امپرياليستھا و مزدورانش پايان جنگ ليبياروشن است سرنگونی رژيم 

آنھا . بوده است عليه استعمار و دزدان و غارتگران بين المللی نيست، ھمانطور که در عراق و افغانستان نليبياملت 

 و سرنگونی معمر ليبيا شورای امنيت سازمان ملل را محکوم نکرده اند و بر تجاوز به ۀکه بمباران ناتو و قطعنام

شرمگينانه خواھان سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و به ئيد کوبيدند ھمان نيروھائی ھستند که أقذافی مھر ت

اينان اميد خود به مردم را .  و پيمان ناتو درايران ھستندامريکااليست دارآويختن خامنه ای و احمدی نژاد توسط امپري

عده ای از اين طيف که درھيبت چپ ظاھر شده اند نيز ھمصدا . از دست داده و به ريسمان استعمار آويزان شده اند

، "انقالب "ين سخن گفته ودرمقابل کارگردانان اصلی اليبيا" انقالب و انقالبيون"با نيروھای امپرياليستی از

درادبيات سياسی اين جريانات ليبرال مسلک . کشورھای معظم امپرياليستی و بازوی مسلح آنھا ناتو سکوت کرده اند

و اپورتونيست سخنی از امپرياليسم و استعمار و رقابتھای امپرياليستی برسرتقسيم مجدد جھان و غارت منابع طبيعی 

اينان ھمان کسانی ھستند که دريافت . عی در چشم مردم خاک می پاشندترين محافل ارتجات نمی رود ودرکنار راس

  . کمک مالی از امپرياليستھا را محکوم نکرده ونمی کنند و به نيروی خود متکی نيستند

  :داريم  ما اعالم می

معظم ، پيمان متجاوز و جنايتکار نظامی ناتو، اين بازوی مسلح کشورھای "ليبياپيروزی انقالب  "قھرمان واقعی

 و استقرار دمکراسی و ليبيانيروی آدمخوار نظامی ناتو برای رھائی  مردم . ليبياامپرياليستی است و نه  خلق 

حاکميت مردم وحقوق زنان و کارگران و زحمتکشان به ميدان نيامد،  بلکه برای تصرف مستقيم چاھھای نفت و 

  . ربطی به آزادی وحق حاکميت ملی مردم ندارداليبياشغال . شد" انقالبی"  وارد کارزاراحيای استعمار کھن

 ۀ عضو قانونی سازمان ملل متحد  را محکوم و آن را توطئليبيا معمرقذافی و سرنگونی رژيم ۀما اعدام جنايتکاران

  .کنيم  ممالک امپرياليستی برای احيای استعمارکھن وغارت بيشترمنابع طبيعی اين کشورارزيابی می

 داخلی مردم ھر کشوری می دانيم و دخالت اجانب در امور ۀدکامه و ديکتاتوری را وظيفما سرنگونی رژيمھای خو

  .کنيم  و آن را بشدت محکوم میدانستهداخلی کشورھا را نقض آشکار حق تعيين سرنوشت خلقھا 

  ! کوتاهليبيادست امپرياليستھا  از

  !پرتوان باد نبرد خلقھا عليه ارتجاع و امپرياليسم

  !ی و سوسياليسمزنده با د آزاد

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١١ اکتبر ٢۴
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