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 زمينه برای انھدام ليبيا آماده شده است
 
 

  .انھدام نظام قذافی و ليبيا: امپرياليسم به يکی اھداف ديرينۀ خود نزديک ميشود
در مقاالت روز ھای قبل "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ضد امپرياليستی  پورتال 

خود پيش بينی کرده بود که استعمار جھانی برای تسخير و چور و چپاول ثروت  ليبيا 
جھان اکنون منتظر است که در .  نظام خو کامۀ قذافی روز شماری ميکندو سرنگونی 

  . آغاز ميشودکدام روز و ساعات باران بم بر ليبيا
  

به  اتحاديۀ عرب به حيث پيش قراول استعمار در جھت سرنگونی قذافی چراغ سبز
" ساحۀ منع پرواز"قطعنامۀ اتحاديۀ عرب در تطبيق به اصطالح .  نشان دادامپرياليسم 

را برای امپرياليسم غرب نه تنھا غرض سقوط دکتاتور قذافی بلکه تحفه بھترين 
بدون ترديد که  اين خيمه شب بازی ھای .  پيش کش نمودا سرانجام اشغال کامل ليبي

اتحاديۀ ارتجاعی عرب موانع .  شکل گرفت در تفاھم با امپرياليسم  سران عرب قبالٌ 
 مردم ليبيا مشروعيت کشتاربه زيادی را از سر راه امپرياليسم غرب برداشت و 

يک کشور و يا اين يکی از روش ھائی است امپرياليسم غرض تجاوز به .  بخشيد
 ھای اين طرز کار امپرياليستی را در افغانستان هکار ميبرد  ما نمونه  بهمنطقه ھميش
  .اکنون نوبت ليبيا رسيده است.  و عراق ديديم

  
 مارچ سال ١٧رخ ؤ م١٩٧٣ملل متحد با صدور قطعنامۀ شماره شورای امنيت 

ی ممتنع أر. ده است اعالم نمو"ساحۀ منع پرواز" قسمت اعظم فضای ليبيا را ٢٠١١
 که مانع ھيچ گونه استروسيه، جرمنی و چين نيرنگ ديگر ديپلماتيکی برازيل، 



 جنگ ماعاليک نوع  در واقعيت دصدور اين قطعنامه خو . شود عمليات و تجاوز نمی
خواھی  نخواھی امپرياليسم .   تعميل آن ايجاب عمليات نظامی را می نمايدکه است

خواھند اعالم ميکند که برای حفاظت جان پيلوت ھای خود که فضای ليبيا را زير نظر 
اين مرحلۀ اول تھاجم به ليبيا .  بايد مراکز دفاع ضد ھوائی ليبيا را منھدم کندگرفت، 

راکز نظامی، فابريکه ھا، مراکز تحقيقی و پل و ساير مويرانی بھداٌ .  خواھد بود
شامل محالت بود و باش قذافی و فاميلش و محافظين خاص وی  ، پلچک ھای ليبيا

 اين کاری بود که امپرياليسم از آغاز تا ختم  در . اھداف بعدی تجاوز خواھند شد
يک عمل تته تاکالب.  عراق انجام داد تا باالخره به اشغال و انھدام کامل عراق انجاميد

   .  پا برجا باقی می ماندهاز يک کشور تا کشور فرق ميکند اما ستراتژی اشغال ھميش
  

ديگری ھم ميتواند اضمحالل  نظام خود کامۀ قذافی را تسريع  يا کوچک ،مھمعلل 
طور مثال چند روز قبل بعد ازينکه سرکوزی رئيس جمھور فرانسه با ه ب.  نمايد

ليبيا پول فراوان " پسر خلف الصدق قذافی اظھار داشت که  رد،مخالفان قذافی ديدار ک
با خيانتش به .  فرانسه مصرف نمود به نفع سرکوزی در انتخابات رياست جمھوری 
تصور نميشود  گری، ءبا چنين افشا."  ليبيا، سرکوزی بايد آن پول را به ما برگرداند

پای را از گليم خود دور .  يدکه غرب بتواند بيش ازين قذافی و فاميلش را تحمل نما
  . را سبب ميشودسقوطکردن، 

  
مريکا و برتانيه بعد از دريافت صد ھا ا.  قذافی را از سر راه خود برميداردامپرياليسم 

 پان امريکن ١٠٣سقوط طياره مسافر بردار شماره نسبت حادثۀ غرامت دالر ليون م
رۀ قدافی، اين شخص را غوش کشيدن دوباآ و در ١٩٨٨در فضای سکاتلند در سال 

ٌ  اينکه خلق بحران در ليبيا و .  بيش ازين برای خود خطرناک می پندارند خصوصا
ھديه داده عکس العمل قذافی به ارتباط اين بحران، فرصت طالئی را به امپرياليسم 

  .است


