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 مداخالت امريکا و برتانيه در ليبيا افزايش يافته است

  
 امريکا  و  ام جھان از افزايش تخريبات روز افزون سی آی ای ھای خبر رسانی  اتگزارش

  مربوط به   SAS)(شاخۀ خدمات  ھوائی  اس ای اس .   انگليس  در ليبيا اطالع ميدھند۶آی 
 سه روز قبل مخفيانه داخل ليبيا شد تا به مخالفان قذافی کمک نموده و جنگ  (MI6) ۶ام آی 

از دست با ناکامی ھای پی در پی در افغانستان و عراق و . داخلی را درين کشور دامن زند
دادن دو دست نشانده در مصر و تونس، امريکا  و برتانيه ميخواھند برای جبران سرافگندگی 

فرانسه، .  فروزند در شرق ميانه و شمال افريقا بيھا و غضب ثروت ديگران، آتش ديگری
  .ايتاليه  و المان ھم منتظر فرصت اند

  
 آغاز کرده است که واضحاٌ   نظارت فضای ليبيا راAWACS)(ذريعۀ طيارات ايوکس ناتو 

اين عمل فرصت مداخله و تجاوز را به نفع نيرو .  تخطی صريح حاکميت ليبيا شمرده ميشود
اوباما ھم به تصميم گيری به تجاوز .  ھای مخالف قذافی برای امپرياليسم ميسر ميسازد

رپوريشن اوباما در زير فشار نيرو ھای جنگ طلب و کو.  امريکا به ليبيا نزديک شده است
ھای اسلحه سازی، قوای امريکا را غرض چپاول ثروت و در نھايت تجزيۀ ليبيا به اين کشور 

نصيحت گيتس که امريکا نبايد بار ديگر به آسيا، شرق ميانه و يا افريقا نيرو .  خواھد فرستاد
 پس معلوم ميشود که يا گيتس دروغ.  بفرستد، ھنوز گوش ھای شنوا در واشنگتن نيافته است

می گويد و يا اينکه دست ھای غير مرئی ديگری در طرح و عملی نمودن سياست خارجی 
مطبوعات به .  دنامريکا در کار است که افرادی مانند گيتس ھم توانائی مقابله را با آنھا ندار

اصطالح مستقل امريکا و انگليس وارد صحنه شده تا ھر پديده را در ليبيا به ضرر نظام خود 
  .  و به نفع دست نشاندگان استعمار منقلب جلوه دھدکامۀ قذافی
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 در تخريب قذافی و ليبيا درداخل ۶دو سازمان جاسوسی طراز اول جھان  سی آی ای و ام آی 
از سال ھا قبل بدينسو در ) CIA(سی ای ای . و خارج اين کشور بی انقطاع فعال بوده اند

ريگن رئيس جمھور وقت امريکا دستور حمله را به .  قذافی بوده استصدد از بين بردن 
 صادر نمود که در نتيجه يک ١٩٨۶ اپريل ١۵محل بودوباش قذافی در طرابلس به تاريخ 

ريگن به اين عقيده بود که قذافی در انفجار يک .  دختر خورد سال قذافی به شھادت رسيد
سی آی ای  .  ائی ھم کشته شد، دست داشتکه چند عسکر امريک) غرب(دسکوتک در برلين 

"  اعطای ملی برای دموکراسی"و ) Freedom House" (خانۀ آزادی"از طريق 
)National Endowment for Democracy ( مخفيانه در ليبيا رخنه نموده تا نظام خود

  . را منھدم کندقذافی " مستقل"کامه اما 
   

جبھۀ "   (National Front for the Salvation of Libya)    از طريق MI6)  (۶ام آی 
جواسيس خود را به ليبيا اعزام داشته  که امروز ثمرۀ فعاليت خود را " ملی برای نجات ليبيا

در آغاز زير نظر جعفر نميری دکتاتور سودان و " جبھۀ ملی برای نجات ليبيا.  "بر ميدارد
ان گذاری شد که ھدفش انھدام نظام  بني١٩٨١يکی ار عمال سی آی ای در افريقا در اکتوبر 

بعد از سقوط نميری، اين سازمان مرکز فعاليت ھای خود .  قذافی برای خوشنودی امريکا بود
.  ، تخريبات نظام قذافی را شدت بخشد۶را به لندن انتقال داد تا زير حمايت مستقيم ام آی 

گرس خود را در سال جلسات کان"  جبھۀ ملی برای نجات ليبيا" امريکا، هغرض جلب توج
 در امريکا داير نمود و از آن وقت به بعد از کمک ھای سی ای ای ھم تا امروز ١٩٨۵

لمان  ھم برای اينکه از مسير استعماری عقب نمانند، افرانسه،  ايتاليه و .  استفاده کرده است
  .به  گروه ھای مخالف نظام ھای قذافی کمک ھای مادی و استخباراتی داده اند

کورپوريشن ھای تيل و گاز و .  ياليسم آتش ديگری را در شمال افريقا در خواھد دادامپر
کرزی ھا، عبدهللا ھا، .  اسلحه سازی منتظر اند تا از تجاوز احتمالی ناتو به ليبيا منفعت ببرند

سياف ھا، مخدوم ھا، احدی ھا، خليلی ھا و قانونی ھای ليبيائی در کمين اند تا در بنغازی و 
  ارتجاعی و یآن وقت است که سايت ھا و تلويزيون ھا.  س به مقام و ثروت دست يابندطرابل

دست نشاندۀ ليبيائی مانند سايت ھا و تلويزيون ھای ضد منافع ملی افغانستان وارد صحنه شده 
  . و برای ماندگار شدن  پايگاه ھای امپرياليسم در خاک ليبيا عربده خواھند کشيد

  
  
  
 


