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 کنيم  محکوم میتجاوزامپرياليستی به ليبی را قوياً 
  

 امپرياليستھا عليه خلق ليبی را ۀخود حوادث ليبی  و توطئ] حوت[ھمانطور که حزب ما  دربيانيه  يازده اسفند ماه 

 ئیبا طرح تحريم ھوا)  اسفند٢۶ / مارس ١٧(شنبه  پيش بينی کرده بود، سرانجام  شورای امنيت سازمان ملل پنج

ھای  ه به اين کشوردرقالب فريبکارانه  جلوگيری از کشتار مردم توسط جنگندئیليبی، اجازه تجاوز و بمباران ھوا

مريکا به شورای امنيت امصوبه شورای امنيت  که توسط  لبنان، فرانسه، بريتانيا و . معمر قذافی را صادر کرد

ی مثبت به تصويب رسيد در حاليکه روسيه و چين از حق وتو در مورد آن استفاده نکرده و أ ر١٠ارائه شده بود، با 

درپی اين مصوبه شورای امنيت، امروز جنگنده ھای .   دادندلمان، برزيل و ھند به اين طرح رای ممتنعادر کنار 

 .فرانسه بر فراز ليبی به پروازدرآمدند ورسما حريم ھوائی ليبی را نقض و مناطقی درشھر بنغازی را بمباران کردند

فاع از مردم د"مريکا، کانادا ، دانمارک ، بريتانيا و چند دولت دست نشانده عربی نيز اعالم کرده اند که در عمليات ا

  .در برابر نيروھای سرھنگ قذافی شرکت می کنند" ليبی

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

 اين است که نظامینظر معنی اين امر از .  آنھا ببندندۀمردم فضای ليبی را برای پرواز ھواپيماھای قذافی به گفت

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

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

 ری به کار می رود که به ھيچ کشور عضو ناتو تجاوزی ضد کشوهمعنی 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 . زمينه را برای ھمه تجاوزات بعدی در سراسر جھان آماده می کند

اين جنگ برپا داشتن جنگ جديدی مانند جنگ در .  ارضی ھمه کشورھای غير متعھد جھان استملی و تماميت

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

افکار عمومی را فريب شکست روبرو شد و حال در شرايط جديد جھانی می خواھند آنرا باب ميل مردم کرده و 
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رياکاری آنھا در اين است که صدھا ھزار نفر را می کشند، کشوری را اشغال می کنند و منابع طبيعی اش را . دھند

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

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

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

امپرياليستھا می . گرددمين منافع امپرياليستھا بدل أفريقا به مانع بزرگ تانيروھای انقالبی بدل شود و در شمال 

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

آنھا با اين تجاوز وقيحانه می خواھند شرايط ذھنی تجاوز به ديگر کشورھای عربی که . مردمی بر سر کار آيد

  .د وکنترل اوضاع را دردست گيرنددرتب انقالب می سوزند  را فراھم آورن

 محکوم می کند و آنرا خنجری بر پشت مبارزات حزب ما تجاوز نظامی به  خاک ليبی توسط امپرياليستھا را قوياً 

مبارزه ای که در ليبی در جريان است يک امر داخلی است و اين . استقالل طلبانه و دموکراتيک مردم ليبی می داند

سناريوی بمباران ليبی ادامه سياستھای تجاوکارانه . د به عمر سلطنت دربار قذافی پايان دھندمردم ليبی ھستند که باي

... مريکا عليه خلقھای  افغانستان، عراق، فلسطين و بحرين استا  جنايتکارمس آن امپرياليسأامپرياليستھا ودر ر

  .لک ندارندوھدفی جز استقرار رژيمھای سرسپرده و نوکرصفت و غارت منابع ملی اين مما

طور روشن وشفاف تجاوز نظامی به ليبی را محکوم ه خواه و ضد تجاوز واشغال است که ببر تمامی نيروھای ترقي

اين تجاوز جز کشتار وويرانی وسرانجام  استقرار يک رژيم دست نشانده و مرتجع حاصل ديگری ندارد، . کنند

  .ھمانطور که درعراق وافغانستان  نداشته است

  . دمکرات و مدافع حقوق بشر بايد از مبارزه مردم ليبی حمايت کند و نه از اشغال ليبی ھر نيروی

  

  !دست امپرياليستھا از ليبی کوتاه باد

  کنيم  محکوم میتجاوز نظامی به ليبی را قوياً 

  !پيروز باد  نبرد خلقھای عرب عليه ارتجاع، صھيونيسم و امپرياليسم و عمال داخليشان

  )نتوفا(حزب کارايران

 ١٣٨٩ اسفند ماه  ٢٨
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