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کند امپرياليسم تجاوز به ليبيا را پيمايش می  
 

سايش رھبران ضد مردمی اين خيزش ھای مردمی،  آ.  در تالطم سياسی دست و پا ميزندو شمال افريقا شرق ميانه 

سرعت تغييرات شمال افريقا و جريانات سياسی شرق ميانه و .  ھم زده استه منطقه و حاميان امپرياليستی شان را ب

 را در حالت سرگيچی قرار داده  که نمی توانند پيش بينی ھای خود اين منطقهدر کشور ھای منطقه تحليلگران امور 

تحرير فعلی، توجه خود را بر ليبيا معطوف ميدارم که بيشتر امپرياليسم را در سراسيمگی در .  را قبالٌ ارائه دھند

 .قرار داده است

دارای خصوصيات خاص سياسی، و شمال افريقا با وجود دين و زبان مشترک، ھر يک از کشور ھای شرق ميانه 

.  ھای اين منطقه متمايز می سازد کشور مورد نظر را از ساير سرزمين ،اجتماعی و اقتصادی خود است که ھمان

دچار سردرگمی شده  و شما افريقا، درين جاست که يک تعداد  از محققين به شمول محققين غربی مسايل شرق ميانه 

تحليل .  و در نھايت در تحليل و ارزيابی خود از حوادث اين قسمت از جھان مرتکب اشتباه جبران ناپذير می گردند

عقيده اند که نمونۀ زلزله ھای سياسی تونس و مصر در ساير کشور ھای منطقه اين ه گران سطحی انديش غرب ب

در حاليکه چنين نيست و بايد دگرگونی ھر کشور منطقه را با در نظرداشت ترکيب .  قابليت تطبيق خواھد يافت

آبستن و شمال افريقا نه  بدانيم که شرق مياداما اين را ھم باي.  خاص سياسی و اجتماعی آن مورد ارزيابی قرار داد

  . است که برای اکثر محققين سرعت تحقق آن نميتواند قابل پيش بينی باشدئیتحول و دگرگونی ھا

ش ھای مردمی در تونس و مصر از  زخي.  تی متفاوت از ليبيا استي نگاه کيفزجريان حوادث تونس و مصر ا

ان خلع قدرت رھبران مورد نظر در پايتخت و ساير از شد و تا زمآغ)  تونس و قاھره(پايتخت ھای اين کشور ھا 

ن نظام قذافی در بنغازی يکی از شھر ھای دور در ليبيا تمرکز مخالفا.  شھر ھای پرنفوس مانند اسکندريه  باقی ماند

.  سوی طرابلس پايتخت اين کشور پيشروی ميکننده ازمرکز قرار  دارد که  آھسته آھسته و در صورت موفقيت ب

مردم در مصر  و تونس بيشتر طبقاتی بود در حاليکه کشمکش در لبييا قبيله ئی است که در نتيجۀ مبارزات 

ٌ عيار مبدل شود در .  خصومت ميان افراد گروه حاکم که متعلق به قبايل مختلف اند، شايد به يک خانه جنگی تماما

 فقير در مقابل قشر ثروتمند حاکم صف تونس و مصر، فقر و ناتوانی در ميان مردم بيداد ميکند و  مردم نادار و

رامی ھای فعلی عليه نظام قذافی را آدر ليبيا امتيازات سياسی و فقدان امتيازات سياسی قبيله ئی نا.  آرائی نموده اند
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عايد سرشار از  نفت و . برند سر نمیه مردم ليبيا مانند مردم تونس و مصر در فقر و تنگدستی ب.  سبب گرديده است

تونس و مصر دومتحد .    دالر تقرب داده است١٢٠٠٠ليونی به ۀ فی نفر را در ليبيای شش ونيم مد ساالنگاز عاي

امريکا بوده اند  در حاليکه ليبيا در  صف مخالف  اين دو کشور قرار دارد و روابطش با امريکا ھنوز ھم دوستانه 

در .  امپرياليسم امريکا را  خلع قدرت نمودمبازرات  مردمی در تونس و مصر دو رھبر دست پرودۀ .   نشده است

  . است" ضد غرب"ليبيا، کشمکش قبيله ئی ميان افراد قشر حاکم متوجه از قدرت انداختن يک دکتاتور  خود کامه اما 

پس مشکل در کجاست؟ بدون کمترين ترديد که قذاقی، مبارک و بن علی کرکتر و نقاط مشترک در روش ضد  

دموکراتيک با مردم خويش داشته اند، اما قذافی مانند دوی ديگر کامالٌ تابع خواھشات استعماری امريکا و اروپا 

از ھمين جاست .  به عبارت ديگر، قذافی يک دکتاتور نستباٌ مستقل عرب است نه دکتاتور آرايش شدۀ غرب.  نيست

بيا و قذافی تند تر و تھديد آميز تر نسبت به گفتار شان که صحبت اوباما و رھبران کشور ھای اروپائی به ارتباط لي

امپرياليسم ھرگز حاضر به پذيرش رھبر مستقل يک کشور .  در مورد بن علی تونسی و مبارک مصری بوده است

لذا به ھر .  خاير نفتی را در خود داردذجھان سوم نيست، آن ھم کشور صادر کنندۀ تيل و گاز  که مقدار عظيم 

منابع طبيعی اين .  اشد، بايد رھبر مسقل را از پا درآورد صرف نظر ازينکه دموکرات باشد يا دکتاتور که بحوین

کشور ھا بايد در اختيار کورپوريشن ھای  بزرگ امريکائی و اروپائی قرار گيرد وگرنه امپرياليسم ارادۀ خود را به 

  . زور بر کشور ھای مورد نظر تحميل خواھد کرد

اما .   برتانيه از قبل ميدانستند که قذافی يک دکتاتور و ناقض حقوق بشر استا و، جرمنی، ايتاليامريکا، فرانسه 

تا زمانيکه منافع کورپوريشن ھا ايجاب ميکند، .  مراودات تجارتی وسيع بين ليبيا و اين ممالک برقرار بوده است

به مجرديکه بحران .  ع تلقی ميگردددادوستد تجارتی با يک دکتاتور نيمه مستقل خودکامه و ضد مردمی مشرو

سياسی در کشور مورد نظر ظھور ميکند و مخالفات ھا با معاونت و يا بدون کمک اجانب عليه دکتاتور نضج 

ميگيرد، روش زعامت کشور ھای امپرياليستی بروفق منافع کوپوريشن ھا ھم نوسان می يابد تا بتوانند طبق شرايط 

 در ه ایشعار ھای مزوران.  نافع شان با استقرار نظام نوين در خطر مواجه نگرددبحران خود را عيار سارند تا م

حمايت از حقوق بشر و آزادی ھای به اصطالح دموکراتيک صرف برای اغفال  مردم ھمان کشور و جھان نشخوار 

  .ما چنين حالت را در ليبيای کنونی مشاھده می کنيم.  ميشود تا زمينه برای تجاوز آماده گردد

تھديدات  شفاھی اوباما  دال براينکه .  سوی سواحل ليبيا در حرکت انداخته استه امريکا کشتی ھای جنگی خود را ب

امريکا ھر گونه حق انتخاب به ارتباط بحران ليبيا را برای خود مجاز ميداند، آشکارا نيات امپرياليستی اين کشور را 

شۀ امريکا مانند پال ولفويتس معاون وزارت دفاع در دورۀ مصيبت محافظه کاران تندرو و چھار آت.  نمايان ميسازد

ممالک عضو اتحاديۀ اروپائی از . بار بوش و ساير ھمراھان وی  تجاوز امريکا را به ليبيا سفارش می نمايند

رسيده تعزيرات شديد اقتصادی و مصادرۀ ذخاير ليبيا حرف می زنند اما تا کنون نسبت برخورد منافع به کدام نتيجه ن

خت تا ناتو و امريکا تھديد نمودند  که قوای ھوائی ليبيا را از حق پرواز بر فضای اين کشور محروم خواھند سا.  اند

اگر تھديدات امپرياليستی جامۀ عمل بپوشد، ليبيا برحسب طرح . ن را از ھوا درھم بکوبندنتواند حاميان قذافی مخالفا

ين تھديد ھا بيان کنندۀ آرزو ھای شوم امپرياليسم است که حاکميت کامل بر چن.  ھای استعماری چند پارچه خواھد شد

  .  جھان را در سر می پروراند

زودی به ميدان جنگ بين ه افريقا ب.  شاخۀ افريقائی ناتو در اديس آبابا به آھستگی فعاليت خود را آغاز کرده است

چينی برای اعمار مجدد در بعضی کشور ھای قارۀ ليون کارگر و انجنير پنج م.  امريکا و چين مبدل خواھد شد

فعاليت ھای .  افريقا به شمول ليبيا فعاليت دارند تا زيربنای اقتصادی آنھا را در بدل تيل و مواد خام مدرن سازند
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به ھر قيميتی که است بايد جلو پيشروی چين  .  تخنيکی و اقتصادی چين از چشمان تيز ناتو و امريکا دور نمی ماند

  . مان باشد اليبيا ھم نميتواند ازين توطئۀ امپرياليستی در.  در قارۀ افريقا گرفترا

  

  

  


