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 Political سياسی

  
  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

٠۴/٠٣/١١  

  

   بسيج می کندافريقاضد انقالب در شمال 

  ھرگونه اشغال وتجاوزبه خاک ليبی محکوم است

  

ش را از قيد و بندھای سنتی عقب مانده خالص می کنند و در پی ايجاد يک جامعه مبارزه اعراب که خوي

اسالم "اين مبارزه در عين حال مرگ تئوريھای . خود گرفته استه دموکراتيک ھستند ابعاد وسيع و قابل احترامی ب

ھمراه ه يستھا بو نابودی تحريکات فاشيستی اسالم ستيزی را در ممالک امپرياليستی به رھبری صھيون" سياسی

ياران ساموئل ھانتيگتون در جھان و پيروان منصور حکمت در ايران بايد در خدمت به صھيونيسم جھانی . دارد

  .خود بگيرنده رنگ ديگری ب

مبارزه اعراب نه تنھا مبارزه ای برای کسب حقوق دموکراتيک بلکه مبارزه ای برای بھبود شرايط زندگی، مبارزه 

 خواری، مبارزه ای برای حق ت ضد فساد و رشوه  و صھيونيسم و استقالل کشور، مبارزه ای بای عليه امپرياليسم

مستبدين فاسد و ستمکار که مورد حمايت امپرياليستھا و صھيونيستھا . تعيين سرنوشت انسانھا در اين ممالک است

پرده از ثروتھای کالن .  ريزنددر اين ممالک بودند و ھمپالکی ھايشان ھنوز ھم ھستند يکی بعد از ديگری فرو می

  . آنھا برداشته می شود و معلوم می گردد تا چه درجه ای فاسد بوده اند

ھمين جھت اين مبارزه تعميق يافت و تا ه کسب اين حقوق با مقاومت قذافی روبرو شد و بمبارزه مردم ليبی برای 

راحتی از ه  و ضد دموکراتيک حاضر نيست باين رژيم استبدادی. خواھد داشتسرنگونی رژيم مستبد قذافی ادامه 

منافع خويش دست بردارد و تا جائی می رود که در مقابل خلق قھرمان ليبی برخاسته و سرزمين ليبی را به جنگی 

  .تمام عيار بکشاند و مردم را قتل عام کند

ی خاورميانه جنبه در اين واکنش دولت ليبی يک نکته جلب نظر می کند که در بسياری از حکومتھای استبداد

باند حاکميت در اين کشورھا، مردم کشور خويش را صاحب کشور ندانسته بلکه خود را مالک کشور . مشترک دارد

در ليبی نه قانون اساسی وجود داشته . می دانند و با مردمشان مانند رعايا رفتار کرده و حقوقی برای آنھا قايل نيستند

 شخصی خويش حکومت می کرده است و خود را مرکز ھمه ۀ اساس ميل و ارادهقذافی ب. و نه فرماندھی ستاد ارتش

 همقامات دولتی ب. از ھمه حساب می خواسته بدون اينکه به کسی حساب پس دھد. تصميم گيريھا قرار داده بوده است
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 حاصله از خودش و فرزندانش در فرای قانون قرار داشتند و وی با قدرت مادی. اساس ميل وی برگمارده می شدند

وی اگر . پول نفت که در اختيار داشت حتی اراده خانواده خويش را در مواردی به ساير ممالک نيز تحميل می کرد

اين دوری از واقعيت و گم شدن در ميان چاکرمنشان . يک عمامه سرش می گذاشت ھم رديف ولی فقيه در ايران بود

روز بيشتر به ه محسوب می شوند مستبد را روز ببی شخصيت و بزدل که ھمه دست پروردگان شخص مستبد 

   . اعماق بی خبری سوق می دھد

ولی قذافی پس از فروپاشی امپراتوری شوروی که تکيه گاه خويش را برای مانور از دست داد برای حفظ قدرت 

به غرب بود که در کادر نزديکی . خود ديگر نمی توانست بر رقابت ابرقدرتھا تکيه کند و لذا به غرب نزديک تر شد

وی به . ھرگونه ھمکاری و خفت وادار کردنده امپرياليستھا در زمان حکومت تونی بلر و جرج بوش وی را ب

بسياری عمليات تروريستی صحه گذارد که حداقل ھنوز در مورد سقوط ھواپيمای الکربی ھمه واقعيت روشن نشده 

ی خويش اصرار می ورزيدند به دولت انگلستان مورين سازمان جاسوسی خويش را که بر بی گناھأوی م. است

تحويل داد و نشان داد که با اين اقدام بی سابقه در جھان تا به چه حد فعال مايشاء در کشورش بوده و جان اتباع ليبی 

فرض اينکه ه ب. برايش بی ارزش و بی اھميت است و حاضر است آنھا را برای منافع شخصی خويش قربانی کند

مورينی بوده أم. سی ليبی در عمليات تروريستی دخيل بوده باشند اين کار را سرخود انجام نداده اندمورين جاسوأم

حال قربانی کردن آنھا بيان بی حقوقی و نظامی متکی بر اراده . اند که دستورات مقامات باال را اجراء کرده اند

  . وی بستگی داردۀق و خوی روزانمستبدی که اداره کشور به ھوی و ھوس وی و خل. شخصی مستبد بزرگ است

وی برنامه ھسته ای خويش را با فشار امپرياليستھا تعطيل کرد و با بی شرمی اين تسليم به امپرياليستھا را به عنوان 

امپرياليستھا که توجه داشتند که قذافی تا به چه حد برای حفظ قدرت خانواده خويش . پيروزی مردم ليبی جا زد

. و خواری است وی را در مقام خود تسجيل کردند و بر ثروتھا و دزديھای وی چشم پوشيدندحاضر به پذيرش خفت 

ھم اکنون که دوران مصرف وی به پايان رسيده است تنھا دولت اتريش اعالم کرده است که قذافی يک ميليارد يورو 

رو و از يک فقره ديگر از  ميليون يو۴٩٠بانکھای سوئيس از يک فقره از رقمی معادل . در بانکھای اتريش دارد

 ميليارد دالر در  بانکھای ٣٢در کنار اين دولت ليبی .  ميليارد فرانک سوئيس سخن می رانند۵/۶رقمی در حدود 

زندگی خانواده قذافی بريز و بپاش و مملو از خوشگذرانی و ضيافتھای آنچنانی . آمريکائی سرمايه گذاری کرده است

 در ليبی بر مبنای گزارشات مطبوعات حسابھای شخصی افراد خانواده قذافی و .با در آمد نفت مردم ليبی است

و اين تازه بخشی از دزديھای اين خانواده است که برمال شده . بودجه مملکت دارای مرز مشخص و معينی نيستند

  .تو گوئی امپرياليستھا تا ديروز آنھا را نمی دانستند. است

مريکا به ليبی المان و فرانسه و انگلستان و ايتاليا و ا سيل ھجوم سران غرب از از فردای توافقات با امپرياليستھا

ليبی مستبد و جنايتکار . شروع شد و آنھا در شيپورھای تبليغاتی خويش دميدند که ليبی به دنيای متمدن بازگشته است

ا و اين آقايان و خانمھای ھمين يک فقره نشان می دھد که امپرياليستھ. باره  مجلسی و قابل احترام شد يکه ب

  .تا به چه حد رياکارند و با ماشين تبليغاتی خويش به فريب مردم جھان مشغولند" متمدن"

دولت ليبی از در آمد نفت بدون حساب و کتاب و گزارش به مردم تنھا . ايتاليا بھترين روابط را با ليبی برقرار کرد

رئيس دولت ايتاليا در شرکت نفت انی در کارخانه فيات در بر اساس تصميم شخصی و روابط حسنه با برلوسکنی 

تيم فوتبال يونتوس تورين، در کارخانه نساجی اولسز، شرکت تلفن رتليت، بانک يونی کرديت و شرکت اسلحه 

وی در سفرش به ايتاليا در چادر خودش زندگی می کرد و برلسکونی . سرمايه گذاری کرد... سازی فين مکانيکا

فضاحت اخالقی و توھين به افکار .  شبھا به چادر قذافی اعزام می کردآموزش قرآنلربا را برای  مانکن د٢٠٠
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عمومی و آموزش گانگستريسم به عنوان روشی در تسلط بر مردم و توجيه کثافتکاری از سراپای اين روشھای 

  .می بارد" متمدنانه"

دھا ميليون يورو از طرف اتحاديه اروپا به يکی از توافقاتی که با رژيم ليبی صورت گرفته است پرداخت ص

ی سياه و گرسنه به افريقا" کثيف"ويژه ليبی است تا اين دولت مانع رسيدن ھجوم پناھندگان ه  بافريقادولتھای شمال 

ئی که خطر مرگ را به جان می افريقاپناھندگان از ھجوم ده ھا ھزار . و متمکن اروپا بشود" تميز"سر زمين 

ويژه ايتاليا ه و ب" بشر دوست"سرزمين شير و عسل برسند مشکالت فراوانی برای اتحاديه اروپای خريدند تا به 

در بادی امر با غرق چند کشتی و صحنه سازی خواستند از ادامه اين ھجوم جلو بگيرند که اين . فراھم کرده بود

ھيچکس برای آن . رند نا موفق ماندی استعمار زده داافريقاسياست با توجه به زندگی بدتر از مرگی که مردم در 

ئی در مقابل چشمان مردم جھان و افکار عمومی البته افريقاتيرباران ھزاران . اشک نريخت" متمدنھا"کشته شدگان 

بوده و در مقابل ديد داوری وجدان " انسانی"بايد نوعی آدمکشی را اختيار می کردند که . در زمان صلح مقدور نبود

 پناھندگان گريخته از"تحت عنوان  ٢٠٠٨ اپريلنشريه لوموند ديپلماتيک در شماره . باشدعمومی قرار نداشته 

اروپا، برای دفاع از خود در مقابل اين ...  : " می نويسد Jean ZIEGLER  به قلم جان سيگلر "گرسنگی

اين سازمان . به وجود آورده است) محافظ مرز("فرونتکس " مخفی ای به ناممھاجرين، سازمان نظامی نيمه

 .اداره می کند را» مرزھای خارجی اروپا«

توانند حرکت قايق ھا را در وسط دريا متوقف سازند و  می مسلحی ھستند که آنھا دارای کشتی ھای سريع السير و

ا ھای مراقبتی ھستند که مجھز به دوربين ھای بسيار جنگی، ناوگانی از ھواپيم ھمچنين مجھز به ھليکوپتر ھای

از فاصله دور  دقيق با ديد شب، رادار و ماھواره و ديگر تجھيزات سطح باالی مراقبت ھای الکترونيکی حساس و

 .نيز ھستند

داری پناھندگان گرسنگی که اغلب از کشور ھای نگھ ی برایئ اردوگاه ھاافريقا ھمچنين، در خاک "فرونتکس"

استرال، چاد، جمھوری دمکراتيک کنگو، بروندی، کامرون، اريتره، ماالوی،  یافريقای مرکزی، شرقی و يا يقاافر

موقتی امرار  به طرق  در راه اند وافريقاآنھا اغلب، يکی دو سال در داخل قاره . آيند، ساخته است می...زيمبابوه

. را به يکی از اين سواحل برسانند ش می کنند خودبه تدريج تال معاش می کنند و از مرزھای داخلی عبور کرده و

نھا را متوقف و دستگير می کنند و از آھمکاران محلی شان  مورين فونتکس و ياأبه محض رسيدن به اين سواحل، م

 با در نظر گرفتن مبالغ ھنگفتی که. آتالنتيک و يا مديترانه ممانعت به عمل می آورند رفتن آنھا به سمت بنادر

ايجاد اين اردوگاه ھا می  والن مانعؤن مسيی می پردازد، تعداد کمی از ايافريقاسای کشور ھای ؤ به رفرونتکس

 ".شوند

قداره بندان قذافی که ارتشش از خارجيان و مزدوران .  بودافريقاقذافی عامل آنھا در تحقق اين سياست در شمال 

ئی را دستگير کرده و در اين افريقان ند و مھاجرادر جنوب ليبی برپا کردترکيب يافته است اردوگاھھای بزرگی 

اردوگاھھای قذافی که با ياری امپرياليستھا و مھر . اردوگاھھا که فاقد حداقل وسايل زندگی است حبس می کردند

ولی تا به امروز کسی از اين اردوگاھھا سخنی نمی گفت که با . ئيد آنھا برپا شده بود مانند اردوگاھھای نازيھا بودأت

قذافی برای اروپا تضمين دور . وجود آمده بوده پول اتحاديه اروپا برای نقض صنعتی و سيستماتيزه حقوق بشر ب

  .امپرياليستھا بود" بشر دوست"نگھداشتن پناھندگان از اروپا و آرايش چھره 

روپا سرازير سيل پناھندگان به ا. سقوط قذافی عواقب وخيمی برای غرب دارد. حال اين رژيم در خطر سقوط است

کاھش توليد نفت و گاز به افزايش بھای نفت در بازار . بساط اردوگاھھای نازی در صحرا برچيده می شود. می شود
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به رشد . بورس و افزايش بھای زندگی در جھان و کاھش قدرت خريد مردم ممالک صنعتی غرب منجر می شود

 را از دست می دھند و معلوم افريقامتحدين مستبد خود در شمال امپرياليستھا يکی از . اقتصادی اروپا صدمه می زند

نيست رژيم بعدی که در ليبی بر سر کار می آيد تا چه حد ھمدست امپرياليسم و صھيونيسم است و منافع دراز مدت 

  .مين می کندأ تافريقاآنھا را در شمال 

آنھا ترجيح می دادند که قذافی با . ميم گرفتندمدتھا طول کشيد تا امپرياليستھا بر سر ادامه حمايت از قذافی تص

شدت از ه ولی مبارزه انقالبی مردم ليبی که ب. سرکوب مردم سر کار بماند و در بر ھمان پاشنه قبلی بگردد

آنھا . مبارزات ساير ملتھای عرب تاثير می پذيرفت، ادامه پيدا کرد و منافع غرب را در وضعيت خطرناکی قرار داد

 که کار ليبی را يکسره کنند زيرا کمبود توليدات سوخت ليبی را نمی شد برای دراز مدت از طريق تصميم گرفتند

تازه وضعيت خليج فارس، بحرين، عمان و عربستان سعودی نيز ھنوز از ثبات کامل . مين کردأعربستان سعودی ت

از حقوق بشر و ممانعت از از اين تاريخ است که زمزمه تجاوز به ليبی تحت عنوان حمايت . برخوردار نيست

  .کشتار قومی بر سر زبانھا افتاده است

باره  يکه ب. رو شد... باره حسابھای خصوصی قذافی و فھرست عياشيھای فرزندانش در اروپا و کارائيب و  يکه ب

  . دوست قديم آنھا ديوانه و بيمار روانی اعالم شد که حقوق بشر را به زير پا می گذارد

مريکائی را خالی کند و وی را از ا دنيای بدون نفت بعد از ليبی ترسيم شد که دل ھر اروپائی و آنگاه تصويری از

ولی واقعيت آن . نظر ذھنی برای يک تجاوز مستقيم به ليبی و اشغال آن به بھانه حمايت از حقوق بشر آماده گرداند

به مردم ليبی مربوط می شود و ھيچ است که مبارزه مردم ليبی عليه حکومتشان يک مبارزه داخلی است و فقط 

رسميت شناخته ه اين نه تنھا مبتنی بر موازين ب. کشوری حق دخالت با نيروی نظامی در داخل خاک ليبی را ندارد

شده جھانی است بلکه از نظر عملی نيز مانع آن می شود که نيروھای گوناگون خارجی که منافع متفاوتی با ھم دارند 

در يک کشور مستقل، آن کشور را به صحنه زورآزمائی و رقابت ھای خويش بدل کنند و خود با پياده کردن نيرو 

حقوق بين الملل فقط در مورد کشتار قومی اصل دخالت يک مرجع جھانی . را زير نقاب دفاع از حقوق بشر بپوشانند

  .رسميت می شناسده را در صورت به تصويب رسيدن در سازمان ملل ب

کشتار . در ليبی در گرفته است کشتار قومی نيست مبارزه ميان ملت ليبی و طبقه حاکمه آن استولی مبارزه ای که 

يک مذھب و يا نژاد و يا ملت و نظاير آن ه قومی يعنی آنکه ملت و يا گروه اجتماعی بزرگی را تنھا به علت تعلق ب

زودی ه البته اين تبليغات ب... مريکا و ار مانند کشتار يھوديان در زمان نازيھا و يا سرخپوستان د. به قتل برسانند

دليل نتايج خطرناک آن در جھان و ه خاموش شد زيرا بر سر آن ميان قدرتھای امپرياليستی در شورای امنيت ب

از آن تاريخ تنھا در رسانه ھای . ھر کشوری در آينده توافقی حاصل نشده زمينه سازی عوامفريبانه برای تجاوز ب

  . ود که قذافی ملت خويش را از بين می بردگروھی تبليغ می ش

کشتيھای جنگی آنھا در دريای مديترانه به بنادر ليبی نزديک . ليکن امپرياليستھا از اھداف خويش دست نکشيده اند

. شده و ھواپيماھای مسافربری و جاسوسی و نظامی آنھا در خاک ليبی فرود آمده اند و نيروی سّری پياده کرده اند

. سر می برنده ا حفظ جان اتباع آنھاست که گويا تا کنون در فرودگاھھا و بنادر ليبی در انتظار کمک ببھانه آنھ

طور يقين بعد از ھفته ھا که از سرکوبھا و مبارزات مسلحانه در ه صحت اين ادعا ھا را نمی توان ثابت کرد ولی ب

يست و يک جنگ تبليغاتی برای آمادگی افکار ليبی می گذرد به يقين می توان گفت که اين تبليغات دروغی بيش ن

در کنار آن مدعی می شوند که دولت . عمومی برای تجاوز و اشغال ليبی به بھانه حفظ جان اتباع اروپائی است
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باره يک ھمدست  يکه ب. قذافی می خواھد عليه مردم کشورش از گاز سارين استفاده کند و آنھا را به قتل برساند

  :ی در کانادا گفتئديپلمات ارشد ليبيا' ب المسماری ايھا: "ادا به سخن آمده می گويدسابق قذافی در کان

 ليبی، دست به استفاده از سالح ھای ی ترس از آن دارم که رژيم سرھنگ معمر قذافی برای سرکوب انقالب مردم

تا زمينه تجاوز به ليبی تصويرھای وحشتناک و تکان دھنده ای ترسيم می شود ". .نامتعارف مانند گاز سارين بزند

  .فراھم شود

در اقدامات نخستی که در شورای امنيت برای فشار به ليبی به انجام رسانده اند عمق موذيگری امپرياليستھا برمال 

  .می شود

پولھا و حسابھای خانواده قذافی و دولت ليبی ضبط می شود تا نتواند از آن برای خريد اسلحه و يا استخدام مزدور 

  .ه کنداستفاد

برای نفروختن . حد کافی اسلحه دارد و نيازی به خريد اسلحه ندارده اين استدالل مسخره است زيرا دولت ليبی ب

اسلحه به دولت ليبی نيازی به ضبط پولھای مردم ليبی نيست می توان از ارسال آنھا از ممالک امپرياليستی به خاک 

ئی را افريقاافی پول نقد دارد تا بتواند دستمزد ناچيز مزدوران اندازه که دولت ليبی حتما ب. ليبی خودداری کرد

  . بپردازد و چند صباحی بيشتر در قدرت بماند

واقعيت اين است که ھدف از اين کار باال کشيدن ثروت مردم ليبی و تحت فشار گذاردن حکومت آتی ليبی است تا 

کار بود ھمه بانکھای ممالکی که ثروتھای مردم ليبی در اگر صميميتی در . تحت فشار بوده و تسليم امپرياليستھا شود

آنھا انبار شده است فھرست آنرا منتشر کرده در اختيار افکار عمومی گذارده و تعھد می کردند که اين پولھا را به 

ی ھمان کار. در حاليکه در اينجا سخن بر سر باال کشيدن آن است. دولت منتخب دموکراتيک مردم ليبی باز پس دھند

  .که با حسابھای بانکی مردم ايران بعد از سقوط شاه کردند و اموال ايران را مسدود نمودند

نکته بعدی که به تصويب رسانده اند اين است که خانواده قذافی نمی تواند خاک ليبی را ترک کند و در جائی 

د که تا آخرين قطره خون مبارزه کند اين امر نه تنھا راه فرار وی را می بندد و باعث می شو. تقاضای پناھندگی کند

و وحشيگری نمايد تا راه تجاوز خارجی را توجيه کند بلکه اين خاصيت را ھم دارد که وقتی خود و خانواده اش 

  .کشته شدند حسابھای ثروت آنھا معلوم نيست و بانکھای امپرياليستی آنھا را درسته باال می کشند

معنی اين مصوبه آن است که بايد با محاصره سياسی، . يبی جلوگيری می شودمصوبه ديگر آنکه از ورود اسلحه به ل

که مردم ليبی احتماال به اسلحه از بيرون  که از ممالک منطقه ارسال شود اقتصادی و جغرافيائی ليبی مانع از آن شد 

اين . ندازه کافی اسلحه دارنداه آنھا ب. رژيم حاکم در ليبی که سراپا مسلح است نيازی به اسلحه ندارد. دست پيدا کنند

 ضد مردم ليبی از دستيابی آنھا به اسلحه و برای ممانعت از مقابله آنھا با اشغال خاک ليبی توسط همصوبه در واقع ب

  . نيروھای خارجی است

ی امپرياليستھا به بمباران ھواپيماھای ليبی برای سرکوب مردم اشاره می کنند و می خواھند به بھانه دلسوزی برا

نظامی اين است که نظرمعنی اين امر از . مردم فضای ليبی را برای پرواز ھواپيماھای قذافی به گفته آنھا ببندند

کار افتند و کشتيھای جنگی با ه ماھواره ھای جنگی ب. ھواپيماھای آواکس بر فراز خاک ليبی به پرواز در آيند

اين به .  و ھواپيماھای ليبی را مورد ھدف قرار دھندآتشبارھای ضد ھوائی و موشک در بنادر ليبی پھلو بگيرند

 ضد کشوری به کار می رود که به ھيچ کشور عضو ناتو تجاوزی همعنی شرکت مستقيم ناتو در جنگ است و ب

اين امر طبيعتا يک تجاوز و جنگ است که . نکرده و خطری از جانب وی برای تجاوز به اعضاء ناتو وجود ندارد

اين جنگ سرمشقی برای تجاوز به حق حاکميت .  تجاوزات بعدی در سراسر جھان آماده می کندزمينه را برای ھمه
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اين جنگ برپا داشتن جنگ جديدی مانند جنگ در . ملی و تماميت ارضی ھمه کشورھای غير متعھد جھان است

 ديده بودند و با اين جنگ ھمان جنگی است که برای ايران تدارک. افغانستان و ايجاد عراق ديگری در جھان است

شکست روبرو شد و حال در شرايط جديد جھانی می خواھند آنرا باب ميل مردم کرده و افکار عمومی را فريب 

رياکاری آنھا در اين است که صدھا ھزار نفر را می کشند، کشوری را اشغال می کنند و منابع طبيعی اش را . دھند

  . و آن را تحت نام حمايت از حقوق بشر انجام می دھندغارت می نمايند و به کشتار قومی دست می زنند

ء دھد خواسته ھای آنھا را افزايش و گسترش و ردم را ارتقاادامه جنگ داخلی در ليبی می تواند سطح مبارزه م

نقالبی برای ده با توجه به رشد آگاھی ملی و اآنھا را سازمان دھد که مھار اين مبارزات در آين. تعميق دھد

  .ستھا سخت خواھد بودامپريالي

به سمت اروپا با بھای نازل و بدون " آزادانه"امپرياليستھا می خواھند نفت ليبی را در دست داشته باشند که بتواند 

آنھا نمی خواھند که ليبی به پايگاھی برای . يک ليبی مستقل و انقالبی نيازی ندارنده آنھا ب. کنترل جريان پيدا کند

امپرياليستھا می . مين منافع امپرياليستھا بدل گرددأ به مانع بزرگ تافريقاود و در شمال نيروھای انقالبی بدل ش

خواھند با اشغال ليبی رژيم موافق خود را بر سر کار آورند و مانع شوند از درون جنبش انقالبی مردم يک رژيم 

  .آنھا در پی تجاوز آشکار به ليبی ھستند. مردمی بر سر کار آيد

درستی بيان کرد که اگر خارجيھا می خواھند به ما کمک کنند مانع شوند که ه ان انقالبی ليبی بيکی از مبارز

ھواپيماھای قذافی ما را بمباران کنند و به ما اسلحه بدھند تا ما خودمان با رژيم خودمان تسويه حساب کنيم ما اشغال 

ن داشته باشند و ريگی در کفششان نباشد بايد و ما اضافه می کنيم اگر آنھا ذره ای وجدا. خارجی را نمی پذيريم

به مردم . اسلحه ھای ضد ھوائی در اختيار مردم ليبی قرار دھند تا خود آنھا ھواپيماھھای قذافی را ھدف قرار دھند

اسلحه برسانند تا آنھا خودشان حاکميت ارتجاعی قذافی را سرنگون کنند و نه اينکه در شورای امنيت تصويب کنند 

  .ندارد به ليبی اسلحه ارسال کندکسی حق 

ما اشغال خاک ليبی را توسط امپرياليستھا محکوم می کنيم و آنرا . مواضع حزب ما در اين عرصه روشن است

مبارزه ای که در ليبی در جريان است . خنجری بر پشت مبارزات استقالل طلبانه و دموکراتيک مردم ليبی می دانيم

ھر نيروی مدافع حقوق . ليبی ھستند که بايد به عمر سلطنت دربار قذافی پايان دھنديک امر داخلی است و اين مردم 

  .بشر بايد از مبارزه مردم ليبی حمايت کند و نه از اشغال ليبی
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