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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  توفان-حزب کار ايران: فرستنده

  ٢٠١١ می ١١

 
   و تجربه اندوزی از آنليبياتحوالت 

  

جنبش ضد استبدادی و . ده اندخود گرفته و بسيار آموزنه  در سير پيشرفت خويش اَشکال جديدی بليبياتحوالت در 

 که در بدو امر برای ھمه مستبدين و امپرياليسم و صھيونيسم غير افريقادموکراتيک مردم به جان آمده در شمال 

 خويش که پايان دادن به استبداد ۀ را برای خواسته ھای محقانليبيا را نيزفرا گرفت و مردم ليبيامترقبه بود، دامن 

  . ود به خيابانھا کشانيدقذافی بالطايفگی معمر 

عھده گرفتن قدرت ه قذافی در تحت تاثير ناسيوناليسم عرب و ناصريسم بعد از سرنگونی سلطان ادريس و بالمعمر 

 بزرگ و ۀ کشوری را به ارث برد که قرون وسطائی و عقب مانده، فاقد صنايع زيربنائی، متشکل از سه قبيلليبيادر 

 فعاليت فراوان کرد، بھداشت و آموزش را مجانی نمود ليبياوی برای آبادانی .  بودمحل تاخت و تاز کمپانيھای نفتی

 را ملی کرد و قرار دادھای نفت و گاز را طوری منعقد نمود که ليبيانفت .  را ارتقاء دادليبياو سطح زندگی مردم 

ی در آغاز کار مترقی و مين می کرد، سياست خارجی وأ را در مقابل دسيسه ھای استعماری تليبيامنافع کشور 

ی التين نيز امريکا و افريقاوی از نھضتھای مترقی در آسيا و . مضمون ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی داشت

 نقش بسيار مترقی بازی کرد و تالش کرد از طوايف و گروھھای ليبياقذافی از نظر تاريخی در . حمايت می کرد

 قرون وسطائی خلق کند که سرزمينش ۀاقتصادی و سياسی ملتی از بطن جامع با ايجاد پيوند ليبياپراکنده ساکن در 

 نشان می دھد که حکومتھا برای اينکه پايدار بمانند بايد ليبياولی تجربه . ھنوز مرزھای شناخته شده دقيقی نداشت

 بايد با تکيه بر .رسميت شناخته و به اين حقوق احترام بگذارنده برای مردم که صاحبان اصلی کشورند حقوقی را ب

انجام ه  ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی را با تکيه بر مردم بۀمردم حتی برای آبادانی کشور بکوشند و مبارز

به جای مردم و بدون حضور فعال آنھا تصميم گرفتن و آنھا را در جريان مسايل و رتق و فتق امور . رسانند

 بی اعتمادی ۀدام نکردن پرده ای از ابھام بر فعاليتھا کشيده و روحينگذاشتن و به ايجاد شفافيت و نظارت عمومی اق

حکومتی که مردم را مورد اعتماد نداند و از باالی سر آنھا مرتبا . و شک و سوء ظن را در مردم افزايش می دھد

 از مردم تدريج اعتماد خويش را در ميان مردم از دست می دھد و به دارودسته ای بريده و جداه تصميم بگيرد ب
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رغم ھمه فعاليتھای مترقی خويش فرصتھای  قذافی علیالمعمر . تبديل می شود که در فساد خويش غرق می گردد

  .  از دست دادليبياگرانبھائی را در اين زمينه ھا و وحدت مردم 

سخره از قانون اساسی وی کتابچه سبز وی بود که با تقليد م.  حکومت می کردليبياقذافی به صورت خودکامه بر 

 قانون اساسی نداشت و ندارد و ھرگز تالش نشد تا ليبيا. کتاب سرخ مائو سرھم بندی کرده و فاقد مضمون مترقی بود

. وجود آورده شوده  بليبيايک ميثاق ملی ميان شھروندان اين کشور برای زندگی مشترک در مرزھای جغرافيائی 

سه قوه . ودش قانون وضع می کرد و خودش نيز اجراء می نمودخ.  به تمام عيار بودولی فقيهقذافی در حقيقت يک 

 اساس ضوابط و هبسياری از تصميمات قذافی نه ب. مقننه، قضائيه و مجريه در واقع در شخص وی جمع بودند

عنوان نخست ه مقامی ب.  شخص رھبر انجام می پذيرفتۀ اساس خلق و خوی روزانه و ارادهموازين و قوانين بلکه ب

 حتی يک نظام تک ليبيانظام حاکم بر . از مجلس نمايندگان مردم خبری نبود. رئيس دولت وجود نداشتوزير يا 

مرز روشنی ميان . حزبی مانند حزب بعث در عراق و يا در سوريه نيز نبود، نظام تک طايفگی و خويشاوندی بود

 به عنوان سلطان و رعيت رفتار ياليبوی با مردم . بودجه کشور و اموال شخصی ايل و طايفه قذافی وجود نداشت

 يک دولت منتخب مردم به شھروندان يک کشور مستقل، ۀ را نه به عنوان وظيفليبيامين زندگی مردم أمی کرد و ت

 را ملک طلق خود، ملک شخصی خود مانند ليبياقذافی .  می ديدليبيابلکه به عنوان صدقه خانواده قذافی به مردم 

ن سعودی تصور می کرد که در درون آن ھرگونه که بخواھد رفتار می کند و ساير خاندان آل سعود در عربستا

 را ليبيافرزندان قذافی و بستگان وی مانند زالو ثروتھای مردم . افراد مردم نوکران و خدمتگزاران اين بارگاھند

يز و بپاش اين خانواده و بر.  بسيار بديھی جلوه می کردليبياحيف و ميل می کردند و برايشان اين غارت منابع ملی 

 و وزارت امور ءسفرا. قلدری آنھا در اروپا و باج خواھی ايشان برای بسياری از ممالک مشکالت ايجاد کرده بود

چنين .  بايد مرتبا به عنوان دستيار فرزندان قذافی و روپوشی کثافتکاريھای آنھا در اروپا عمل می کردندليبياخارجه 

  .ش آنھم در دل نھنگان استعماری يک امر صرفا زمانی استيه ای ندارد و بقاحکومتی طبيعتا آيندۀ شيو

ن يي در ھمسايگی شرق و غرب خويش خواھان شرکت در تعافريقا در تحت تاثيرات تحوالت شمال ليبيامردم 

نمی شد بر حکومتی که خودش بدون شرکت مردم می بُرد . سرنوشت خود و وجود حساب و کتابی در مملکت شدند

 اساس ميل و ھوی و ھوس روز انجام می دھد و به ھيچکس پاسخگو نيست ه می دوزد و ھر چه دلش می خواھد بو

 ارزش ولی فقيه تفکر ھمه مستبدين خودکامه است و برای نظر مردم مانند ۀقذافی ھمانگونه که شيو. اعتماد کرد

وی قوای مملکت را نه . م سرزمينش سخن راندقايل نيست واکنش نشان داد و با زبان گلوله و تھديد و تحقيربا مرد

اين بی توجھی . تفکر قبيله ای بر وی حاکم بود.  خودش می دانستۀناشی از نيروی ملت بلکه ناشی از خواست طايف

 ضد وی تشديد کرد و هبه احساسات عمومی و بی خبری از عمق حوادثی که در جھان می گذرد طغيان مردم را ب

وجود آمد که نه اھدافش روشن بود و نه رھبری آن ه ی بئيک جنبش توده . با قذافی مسلح نمودآنھا را برای مقابله 

روشن بود و ھمين ضعف که اساسا ناشی از فقدان حزب و سازمانھای اپوزيسيون مترقی است زمينه را برای رخنه 

مدتھا . عده باز می گذاردعمال آشوب طلب، خرابکاران، فرصت طلبان، عمال امپرياليست و يا تروريستھای القا

نيروھای مخالف دولت که پاره ای از روشنفکران و ھواداران حقوق بشر را نيز شامل می شدند نمی توانستند بر سر 

جنبش فاقد چنين شخصيتی بود که مورد . خاطر رھبری جنبش به توافق برسنده يک شخصيت حقيقی و يا حقوقی ب

 دموکراتيک و ملی مردم را داشته ۀخوردار باشد و توانائی رھبری مبارزقبول عامه بوده و از چنين اعتباری بر

 ليبيا کارگر در ۀضعف ذاتی طبق. ھمکاران سابق قذافی که به مردم پيوسته بودند نيز مورد اعتماد مردم نبودند. باشد

فعال در به علت وجود ھزاران نفر کارگر خارجی و فقدان اتحاديه ھای کارگری و حضور يک جنبش کارگری 
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صرف .  زمينه را برای انحراف جنبش، آشفته فکری، بی دورنمائی در آن فراھم می آوردليبيازندگی مردم در 

بايد ديد که اين دموکراسی در خدمت کدام اھداف عمل . نارضائی و تقاضای دموکراسی ھنوز بيان ھيچ چيز نيست

ه  تحوالت تونس و بعد از آن مصر غافلگير شده بودند بويژه ازه در اين فاصله نيز که امپرياليستھا ب. خواھد کرد

 با اھرمھائی که در دست افريقاخود آمده و آھنگ آن کردند که با سياست دورانديشانه اھداف خويش را در شمال 

در کنار مصر و تونس که ارتش را بی طرف کردند تا ماشين دولتی را ھمچنان در اختيار داشته . داشتند پياده کنند

 سياست ديگری در ليبياند و جنبش مردم را کنترل نموده و از راديکاليزه شدن جنبش ممانعت به عمل آوردند در باش

  . پيش گرفتند

 يک دولت مستقل بود و ارتش آن نيز يک ارتش مستقل غير وابسته و يا خريداری شده از طرف قذافی و ليبيادولت 

 امپرياليستھا فاقد آن اھرمھای تاريخی در تونس و ليبيادر .  بوداامريکگوشان امپرياليست ه نه ترکيبی از حلقه ب

نظام ھدايت آنھا . مصر و يمن و بحرين و اردن بودند تا خواستھای خويش را در مجاری مورد نظرشان رھبری کنند

  . عمل نمی کردليبيادر 

ستان سعودی و بحرين و  با مصر و تونس و مراکش و اردن و يمن و عربليبيافرق کشورھائی نظير سوريه و 

 دو کشور مستقل بوده که در مقابل ليبيادر اين است که ممالک سوريه و ... امارات متحده عربی و کويت و

امپرياليسم و صھيونيسم مقاومت می کردند و می کنند در حاليکه ساير اين ممالک نوکران دست نشانده امپرياليستھا 

مسلما يک جنبه ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی ... مصر و تونس وھر تحولی در درون ممالکی نظير . ھستند

ويژه به مصِر در زمان مبارک در مورد نھضت مردم ه دارد، زيرا مردم اين ممالک با امر و نھی امپرياليستھا ب

اقدام طرد رژيمھای حاکم در اين کشورھا نه تنھا يک . فلسطين ھرگز موافق نبوده و به آن قلبا تن در نمی دادند

سرنگونی نظامھای وابسته .  اين ملتھا بوده و ھستتأئيد نيز محسوب می شود و مورد دموکراتيک بلکه اقدامی ملی

 ۀبه امپرياليسم از نظر مقام راھبردی آنھا در جھان و منطقه توازن قوای ارتجاع را برھم می زند و اين چرخيدن کف

 در منطقه است، در حاليکه در مورد تحليل پيرامون تحوالت در  منطقه و به ضرر ارتجاعانترازو به نفع مردم ھم

  . نمی توان مالکھای برشمرده را برای داوری قطعی ناديده گرفتليبياسوريه و 

 که برای دموکراسی و خواھان تحقق حقوق شھروندی ليبياھمين جھت بسيار جای خرسندی بود وقتی مردم ه  ب

 که در کنار شورشيان ليبيارا با حضور نيروھای نظامی خارجی در استند رسما مخالفت خويش پاخه خويش ب

 خويش به بمباران وحشيانه مردم و به جنگ داخلی ۀبرزمند اعالم می داشتند و وقتی قذافی برای حفظ قدرت طايف

اران مردم  از مراجع بين المللی تنھا می خواستند که آنھا فقط مانع بمبليبيابرای يکسره کردن کار توسل جست، مردم 

آنھا می .  توسط ھواپيماھای قذافی شوند تا آنھا با تکيه بر نيروی خود، کار اين مستبد خودکامه را بسازندليبيا

  .سر انجام برسده دست خود آنھا به  بليبياخواستند که آزادی 

مورد خطر می ديدند  مناطق نفوذ خويش را افريقا انگلستان و فرانسه اين قدرتھای استعماری که در یامپرياليستھا

غازی و رھبر  مستقيم و اعزام عمال خويش به بنکار شدند و خواستند با دخالته قبل از ساير امپرياليستھا دست ب

 در فرانسه و تبليغات جھانی به نفع وی، اوضاع را ليبياپروری قالبی برای جنبش بی رھبر از طريق اپوزيسيون 

 باز کنند و در عين کنترل ميدانھای نفتی و ليبيا فرانسه و انگليس را به ر دھند که پای نيروھای نظامیييطوری تغ

 را در دست بگيرند ليبيا  کشور ۀاتمی در ژاپن اھميتش دو چندان شده بود، ادارۀغارت منابع طبيعی که پس از فاجع

اگر در مصر و . بپردازند نيز نشان دھند که برای انجام انقالب بايد بھای سنگينی را افريقاو در عين حال به مردم 

 بايد عکس ليبياتونس بايد جلوی مبارزه مردم سد ايجاد می شد تا از تحول و تکامل و گسترش آن جلوگيری شود در 
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بايد به گسترش جنبش و تبليغات جھانی برای مظلوميت آن و بربرمنشی قذافی که امر پنھانی تا به . آن عمل می شد

  . دامن می زدند،آن روز نبود

" قانونی" را برای تجاوز امريکاآنھا بايد رضايت . ای انجام اين سياست استعماری چندين مرحله اقدامات الزم بودبر

از طريق شورای امنيت سازمان ملل جلب می کردند که با توجه به موافقت اسرائيل با اين سياست تجاوزکارانه کار 

 که به عنوان مردم ليبياز حقوق بشر و دلسوزی برای مردم بايد يک کارزار جھانی برای دفاع ا. چندان مشکلی نبود

نوع "غيرنظامی از آنھا ياد می کردند، راه می افتاد که شخص قذافی و خانواده اش بيش از ھمه ھيزم در اين اجاق 

 آنھا .می گذاشتند و با سخنرانيھای تھديد آميز خويش  بيشتر آب به آسياب تبليغات امپرياليستھا می ريختند" دوستی

 ممانعت از قتل عام مردم غيرنظامی برای يک تجاوز نظامی و ۀسعی می کردند افکار عمومی جھان را به بھان

کش دادن تصويب .  و کشتار مردم غير نظامی، تحت عنوان حمايت از انسانھا و حقوق بشر فراھم آورندليبيااشغال 

 دست قذافی ليبياعيت منطقه پرواز بر فراز خاک مصوبه ای در شورای امنيت سازمان ملل و بحث در مورد ممنو

 آزاد می گذاشت و اين کشتار مردم در جھت خواست امپرياليستھا بود تا بتوانند مقاومت ليبيارا برای کشتار مردم 

ممالکی نظير ترکيه، چين، روسيه، برزيل، ھندوستان و نظاير آنھا را از ترس فشار افکار عمومی در جھان درھم 

 را نيز که با اين سياست المانين سياست کش دادن ماجرا تا از کشته پشته ساخته شود، بايد امپرياليست ا. شکنند

تمام رسانه ھای . مين نمی کرد به زانو درآورندأھا را تالماناستعماری استعمارگران فرتوت موافق نبود، زيرا منافع 

 آغاز کردند و زمينه را المان وزير امور خارجه  ضدهگروھی جھانی زير سلطه صھيونيستھا تبليغات وسيعی را ب

  .  آماده نمودندليبيابه " بشر دوستانه"برای تجاوز 

: ل وزير سابق دادگستری و رھبر شورای دولت گذار اعالم کردي آقای مصطفى محمد عبد الجل٢٠١١ چ مار١٣در 

 دسترسی پيدا ليبيامنابع عظيم نفت ممالکی که از رستاخيز ضد قدافی حمايت نکنند بعد از سرنگونی رژيم به "

 بعد از قذافی سياست نفتی اش را متناسب با موضعگيری ممالک در قبال قذافی در اين ليبيارھبری . نخواھند کرد

  ". ن می کندييشرايط سخت تع

ماه  ٢٢ تا ٢١ در تاريخ المان روزنامه زود دويچه تسايتونگ ۀھمين رھبر شورای دولت در حال گذار مطابق نوشت

 به فرانسه از دولت فرانسه درخواست کرد که اپريل ماه ٢٠ در سفرش در روز چھارشنبه مطابق ٢٠١١ اپريل

  ". اعزام کندليبيانيروی نظامی به 

در شورای امنيت سازمان ملل سرانجام قطعنامه ای به تصويب رسيد که در عين دو پھلوئی دست امپرياليستھا را 

در اين فاصله وحشيگری قذافی کار را به آنجا کشانده بود که فضای افکار .  گذاشت باز میليبيابرای تجاوز به 

 محدود و ممنوعه ھوائی موافقت ۀر داده بود و بخشی از آنھا نه تنھا با منطقييعمومی را در مناطق شورشيان تغ

 نيز از روی ليبيابه  قذافی با پياده شدن قوای نظامی اشغالگران ۀکردند حتی در تحت فشار و کشتار بی رحمان

  . استيصال و نااميدی موافقت نمودند

غازی به  در بن٢٠١١ اپريل ٢٠ و سخنگوی دولت موقت در ليبياعبدالحافظ غوقا يکی از رھبران شورای موقت 

اگر برای کمکھای انسانی و : " توسط ناتو اظھار  داشتليبيا در مورد پياده کردن نيروی نظامی به المانخبرگزاری 

 سازمان ملل نيز ١٩٧٣ايجاد مناطق امن برای مردم غير نظامی الزم باشد آنوقت اين امر از نظر قطعنامه شماره يا 

  ". مانعی ندارد
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توگوئی که در يک کشور اشغالی مردم آن کشور در راحتی . وی آمادگی خودش را برای اشغال کشورش اعالم کرد

شت و غارت و چپاول آن کشور با رضايت خاک آن کشور را و آسايش زندگی کرده و قوای اشغالگر بدون چشمدا

  .بايد کور بود تا تاريخ استعمار را نشناخت و سرنوشت افغانستان، عراق و فلسطين را نديد. ترک می کنند

ليکن با توجه به . شورشيان در بدو امر مخالف دخالت نيروھای نظامی خارجی بودند: "ھمان نشريه می نويسد

حال در طی نامه ای خطاب به لندن و پاريس ... افی در خواست مناطق ممنوعه پرواز را نمودندبرتری نظامی قذ

  ".اظھار می کنند که محتاج کمکھای نيروھای نظامی خارجی ھستند

 و رقيب اوباما در رياست جمھوری با رضايت اوباما بدون رواديد و امريکاجان مک کين نامزد رياست جمھوری 

غازی سفر کرد و با تجليل از شورشيان پس از مذاکره  بن با دخالت تحريک آميز بهليبيا رسمی کسب اجازه از دولت

  ". شما قھرمانان من ھستيد: "با شورای موقت دولت گذار اظھار داشت

اين دخالت آشکار و بی شرمانه را عملی بديھی جلوه می دھند و اين فرھنگ را جا " دموکراتيک"مطبوعات جھان 

  .ئی ھاستامريکاکه معيار سنجش خوبی و بديھا در جھان رفتار می اندازند 

شورای دولت گذار " می نويسد که در اين روز اپريل ماه ٢٥ تا ٢٣روزنامه زود دويچه تسايتونگ در شماره 

ار اين اظھار نظر صريح شورای دولت گذ). تکيه از توفان(" اعالم داشتليبيامخالفتش را با ورود قوای بيگانه به 

غازی در رد سخنان سخنگوی اين شورا آقای عبدالحافظ غوقا و رھبر شورا آقای  زمان سفر جان مک کين به بندر

  . شده بودليبيال بود که در پاريس خواستار پياده شدن سربازان خارجی به يمصطفى محمد عبد الجل

 و نمايندگان واقعی امريکاروشن است که در درون شورای موقت، جنگ سختی ميان ھمکاران و دوستداران ناتو و 

ھر دو طرف درگيری تا از آب گل آلود ه طوالنی کردن جنگ توسط ناتو برای ضربه زدن ب. مردم در گرفته است

 آن باشد، اين تازه آغاز کار ۀ و اين ھرچه نتيجمبارزه ادامه دارد. ماھی بگيرد تا کنون با موفقيت روبرو نشده است

  .  است

 برای سرنگونی امريکائی بودند حتی با پرچمھای فرانسه و امريکاپاره ای از افراد که احتماال مزدوران فرانسوی و 

ۀ  به علت فقدان رھبری انقالبی به مرحلليبياجنبش دموکراتيک مردم . رژيم قذافی عازم تسخير طرابلس شدند

  . خود بگيرده تدريج می رود که رنگ ضد ملی به رناکی رسيده است و بخط

 را به گوش جھانيان می رسانيد تا اقدام وحشيانه ليبياطبيعتا رسانه ھای گروھی غرب تنھا صدای موافقين تجاوز به 

و انگليس و در اين فاصله گروھھای نظامی و کماندوھای آموزش يافته فرانسه . و استعماری خويش را توجيه کند

 و کادرھای ناچيز ليبيا برای تخريب مواضع ھواداران قذافی، نشانه گذاری اھداف نظامی، ترور رھبران امريکا

 ليبيانيروھای مترقی و تالش فعال در کسب رھبری جنبش مردم برای کشاندن منضبط آنھا به سوی طرابلس در 

عيت طوری است که به صورت ظاھر نيروھای استعماری وض. پياده شده اند و به عمليات تخريبی مبادرت ورزيدند

 بسيار فعاالنه عمل می کنند و به کشور ليبياتنھا به صورت رسمی در جنگ حضور ندارند در حاليکه در عمل در 

سياست آنھا بعد از واگذاری رھبری اين مبارزات در دست ناتو که حال بايد منافع امپرياليست .  تجاوز کرده اندليبيا

 را نيز در نظر بگيرد اين است که از طرفی به حل تضاد امپرياليستھا توفيق يابد و از طرف ديگر تا جا دارد نالما

اجازه دھد طرفين درگيری تضعيف شوند تا بيشتر ويرانی و زمينه وابستگی و زمينه سرمايه گذاريھای آتی 

تھا قرار گيرد تا با شناخت بيشتر، بھتر بتوانند امپرياليستی ايجاد شود و زمان بيشتری در اختيار عوامل امپرياليس

 بر ليبياطور کامل سوار شوند و رژيم مورد دلخواه خويش را در ه عوامل مترقی جنبش را ترور کرده و بر جنبش ب

، افريقاتضعيف طرفين راه را برای تحميل قراردادھای استعماری، حضور مداوم نظامی در شمال . سر کار آورند
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سيسات شھری و بندری و نظامی که ھدفمند مورد أخاطر بنای مجدد ابنيه و ته دادھای پر آب و نان بانعقاد قرار

ئی به اروپا و چپاول افريقاجلوگيری از سيل ھجوم پناھندگان ... خرابکاری و اصابت بمب  قرار گرفته بودند و

  . می گشايد... ی وئی به عنوان ثروت قذافامريکا در بانکھای اروپائی و ليبياثروتھای مردم 

.  حساب نمی کردندالمانآنھا با مخالفت . امپرياليستھا دراين ميان در چند زمينه در محاسبه خود دچار اشتباه شدند

 را در شرق در بر می گيرد تا به اين حد بی ليبيا در صد مردم ٣٠آنھا فکر نمی کردند که جنبش ضد قذافی که تنھا 

ھدر دھد و مھمتر از ھمه فکر نمی کردند که قذافی ه  انضباط، نيرويش را مرتبا بشکل و بی سازمان باشد و فقدان

فکر نمی کردند که . به مقاومت دست بزند و موفق شود بخش قابل توجھی از مردم را به حمايت از خويش جلب کند

رغم  ر نمی کردند که علیفک. زمان به نفع نيروھای اسالمگرا نيز کار می کند و آنھا نيز در اين جنبش فعال شده اند

يک کشور مستقل وعضو ه تبليغاتشان در پوشش دفاع از مردم غير نظامی افکار عمومی جھان تجاوز آشکار ب

دست کم گرفتِن قدرِت مقاومت قذافی کار را با . سازمان ملل را نپذيرد و نيروھای ناتو را نيروی تجاوزکار بشناسد

ارضائی در جھان و در درجه نخست در ممالک عربی و اسالمی و از طرفی موج ن. مشکل روبرو ساخته است

آنھا دروغھای امپرياليستھا را که ما در عمليات نظامی مردم غير نظامی ھوادار . ئی در حال افزايش استافريقا

لفت رغم موافقتھای اوليه نغمه ھای مخا ھمچنين در اتحاديه عرب علی. قذافی را به قتل نمی رسانيم باور نمی کنند

ی بروز کرده که برای برقراری صلح و پايان جنگ ئافريقاھمين وضعيت در ميان کشورھای . به گوش می رسد

فعال شده اند و در کنار آنھا روسيه و چين به صراحت بيان کرده اند که تصميمات ناتو برای سرنگونی رژيم قذافی 

ونزوئال و برزيل به عنوان دو دولت ملی .  کامل است شورای امنيت سازمان ملل در تناقضۀ با قطعنامليبياو اشغال 

در .  ضد تجاوز به يک کشور مستقل بسيج کرده اندهی التين افکار عمومی را بامريکاو دموکراتيک و پر نفوذ در 

 در گرفته است، آنھا می ليبياحاليکه در ميان امپرياليستھا نزاع سختی بر سر تقسيم غنيمت و شکل دادن به آينده 

ھند با تھديِد قذافی به اين که وی را در دادگاه فرمايشی الھه به عنوان جنايتکار جنگی محاکمه خواھند کرد وی خوا

  .را ترسانده و وادار کنند که زودتر تسليم شود

 وضع را ليبيا بدرازا کشيدن غير ضروری کار و شرکت فعالتر امپرياليستھا و مداخله آشکار آنھا در امور داخلی 

آنھا حال مايلند که قذافی را به فرار و يا به استعفاء وا دارند و رژيم مورد . شوارتر خواھد کرددھا در آينده برای آن

  مستقيم رژيم قذافی را سرنگون کرده و ۀدلخواه خويش را بر سر کار آورند تا مجبور نشوند با شرکت و مداخل

 اين قطعنامه ھا برای امپرياليستھا بی ارزش ۀھند که ھمقطعنامه شورای امنيت را آشکارا زير پا بگذارند و نشان د

ناگفته نماند که بان کی مون . است و تنھا وسيله ای برای امپرياليستھا برای پيش بردن مقاصد استعماری آنھاست

خاطر حل مسالمت آميز اختالفات ه  ضد تجاوز بوده و به دفاع کند و بليبيادبيرکل سازمان ملل که بايد از کشور 

دست بگيرد مانند گماشته بی جيره مواجب ه عمل کند و خودش ابتکار عمل را برای ايجاد آتش بس و صلح ب

  . عمل می کند و در شيپور جنگ می دمدامريکاامپرياليست 

 ضد منافع خلقھای جھان بوده و ه با خودش آورده است که ببدعت جديد قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل ولی يک

جرج بوِش پسر، در .  مورد استناد امپرياليستھا برای تجاوز و اشغال در ھمه جای جھان قرار می گيرداز اين ببعد

خويش به ممالک جھان اين بحث را طرح کرد که تحقق حقوق بشر بر احترام نسبت به ۀ زمان تجاوزات پيشگيران

 نوع قرائت خودش از اين حقوق،  باامريکام اين مفھوم که در ھر کجا امپرياليسه ب. حقوق ملل ارجحيت دارد

 حق داشته به آن کشور تجاوز کرده دولتش را عوض امريکاتشخيص داد، حقوق بشر به زير پا گذاشته شده است، 

.  به تحقق در آيدامريکادر آن کشور البته با تفسير !! ؟"حقوق بشر"کند و حق حاکميت آن کشور را از بين ببرد تا 
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ی امپرياليستی برای توجيه سياست استعماری و غارت کشورھاست وگرنه کسی نمونه روشن است که اين انساندوست

به زندان . ای را پيدا نمی کند که کشوِر مورد تجاوز بعد از اشغالش در اجرای قوانين حقوق بشر جايزه گرفته باشد

 نگاه امريکاگونتانامو در  افغانستان و به ۀرام در کشور اشغال شدگ کشور اشغالی عراق و به قتلگاه بابوغريب در

  .کنيد تا مفھوم اجرای حقوق بشر را در ممالک زير سلطه بفھميد

 سال است که با اشغال فلسطين به نسل کشی مشغولند و نقض حق حاکميت ملتھا را با نقض حقوق ٦٠ صھيونيستھا 

اين کشور توسط عربستان . ستامريکا تجاوز و بربرمنشی عمال ۀھم اکنون بحرين زير سلط. بشر کامل کرده اند

مطبوعات غرب اخبار اين جنايات را نيز منتشر نمی کنند و درک . سعودی و امارات متحده عربی اشغال شده است

چرا استعمارگران برای . خود را از تحقق حقوق بشر به آنھا که ھنوز نفھميده و يا نمی خواھند بفھمند نشان می دھند

 در آنجا مستقر است امريکای کنند؟ روشن است زيرا پايگاه پنجم نيروی دريائی تحقق حقوق بشر به بحرين حمله نم

نقض حقوق بشر . ست و سپر حفاظت از نفت عربستان سعودی استامريکا رژيم وابسته به ۀو اين رژيم دست نشاند

حقوق بشر آنھا به نقض . در بحرين و عربستان سعودی مکمل سياست امپرياليسم در نقض حاکميت ملی کشورھاست

آنھا در عوض برای رد گم کردن از دخالتھای بی .  خويش نياز دارند و از آن حمايت می کنندۀدر ممالک زير سلط

. رويه ايران در بحرين سخن رانده و آنھا را بزرگنمائی می کنند تا اشغال و دخالت بی شرمانه خويش را کتمان کنند

اين است درک آنھا از تحقق حقوق بشر و حقوق ملل که ھر جا بر . دآنھا تجاوز و اشغال بحرين را دخالت نمی دانن

 فرانسه با اين نظريه رديس جمھوردر گذشته ژاک شيراک . حسب منافع سياسی خويش آنرا تفسير و اجراء می کنند

 مخالف بود ولی امروز سرکوزی ھمان سخنان جرج بوش را تکرار امريکابه مخالفت برخاست زيرا با يکه تازی 

ی کند که برای حمايت از مردم و تحقق حقوق بشر مجاز است ممالک را اشغال کرد و مردمش را سرکوب نمود و م

يک . اگر مقاومت کردند ھمه را از دم تيغ بيدريغ گذراند و مانع شد که تحقق حقوق بشر در موردشان اجراء شود

. اين است حمايت امپرياليستی از حقوق بشر. اتھام تروريست مسلمان کافيست تا آنھا را از ھر حقوقی محروم کند

  .اين است احترام به حقوق ملل توسط امپرياليستھا

 و حتی طرح ليبياآنھا نمی فھمند که بی توجھی به اشغال . در اين ميان وضع جمھوری اسالمی خنده دار است

 گذاری جديدی است که از اين  امپرياليستی برای بدعتۀخواست سرنگونی رژيم قذافی توسط امپرياليستھا يک دسيس

آنھا می توانند با ايجاد . بعد با استناد به آن، ھر رژيمی را در جھان که باب ميل آنھا نيست سرنگون کننده ب

شورشھای مسلحانه مصنوعی تحت نام گروھھای ناسيونال شونيست در نواحی مرزی ايران روزی بھانه ای بسازند 

و عراق حمله نمايند و کشور ما را تحت عنوان دفاع از مردم غير نظامی اشغال تا به ايران و سوريه و يا ترکيه 

شدت کورش کرده است، ه  بليبيارژيم جمھوری اسالمی که دعواھای شخصی اش بر سر امام موسی صدر با . کنند

در ھمدستی با آنھا ھمان سياست ارتجاعی را که در يوگسالوی . نمی بيند که اين کاله را برای سر ايران می دوزند

القاعده و جريانھای ارتجاعی اسالمی و ھمدستی با امپرياليسم بازی کردند تا تجزيه يوگسالوی غير مسلمان به نفع 

 می کنند و اين سياست کوته بينانه تنھا در خدمت امپرياليسم و أ ايفليبيابوسنی ھرزه گوين مسلمان را کامل کنند در 

  .به ضرر منافع ملی کشور ماست

    

  :تجربه تحوالت ليبيا چه به ما می آموزد

ھرگز به انساندوستی امپرياليستھا و دلسوزی آنھا اعتماد نکنيد آنھا دشمنان بشريت اند و برای جان انسانھا پشيزی 

  .ارزش قايل نيستند
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خود انجام  نيروی خلق ه مبارزه برای سرنگونی رژيم ھای ارتجاعی يک امر داخلی است و تنھا بايد اساسا با تکيه ب

کمکی که . ھيچ کمک خارجی نبايد بتواند در سياست استقالل طلبانه و انقالبی جنبش براندازی تاثيری بگذارد. شود

  .اھداف مبارزه را مخدوش کند در خدمت اسارت ملتھا و نه آزادی آنھاست

ی باشند تا بتوان سره را جنبشھای براندازانه بايد از بدو امر دارای جھت روشن ضد امپرياليستی و ضد صھيونيست

سر . از ناسره در درون جنبش تشخيص داد و دست دشمنان ملی و طبقاتی را رو کرد و آنھا را منزوی گردانيد

ۀ ريختن ھمه نظريات در يک کاسه، مانند دکان سمساری، به بھان. امپرياليستھا را نمی شود خوشخياالنه کاله گذاشت

ھمکاری تنھا با نيروھای خلقی . اد پراکندگی و خدمت به امپرياليستھا منجر شودايجاد وحدت، تنھا می تواند به ايج

  .مفھوم دارد، با دشمنان خلق بايد جنگيد

خودی ھر چند خواستھای دموکراتيک و مترقی داشته باشند ھميشه از بابت اين خطر ه جنبشھای بی رھبری و خودب

اين به آن مفھوم است که سيل . وابسته به دشمنان ملی روندتھديد می شوند که به زير سلطه نيروھای ارتجاعی و 

نارضائی مردمی می تواند در زير رھبری متمرکز و حساب شده دشمن قرار گيرد که از ھمه امکانات از جمله دارا 

در بودن کادرھای الزم، امکانات مالی و تبليغاتی و حمايت ھمه جانبه ارتجاع جھانی برخوردار است، تا اين سيل را 

خودی مترقی می تواند در اثر ه ھر جنبش خودب. مين می کندأ وی را تستراتيژيکمسيرھائی رھنما شود که منافع 

فقدان رھبری سازمانيافته و حزب مورد اعتماد عمومی با شعارھای انحرافی تغذيه شود و بدون آنکه خود به موقع 

ما با اين شعارھای ارتجاعی .  انقالب مخملی سر زندمتوجه اين انحراف گردد و به بيراھه برده شود و از آن يک

 در ايران نيز روبرو بوديم که می خواستند مردم ايران ]جوزا[ خرداد٢٢صھيونيستی در درون جنبش دموکراتيک 

و يا با طرح شعارھای ضد . ضد مردم فلسطين و لبنان در حمايت از صھيونيستھای اسرائيلی تحريک کننده را ب

  . ضد بن علی ھا، مبارکھا و آل خليفه ھا از بين ببرندهلقھای منطقه را در مبارزه بعرب ھمبستگی خ

 نشان می دھد که فقدان يک رھبری منسجم و نيروی اپوزيسيونی که بتواند بر روی پای ليبيامردم در ۀ  مبارزۀتجرب

د وضعيتی ايجاد کند که به بن خود بند باشد تا بتواند در مانورھای سياسی شرکت فعال داشته باشد چگونه می توان

جای تاثير گذاری مستقالنه و آگاھانه بر روند تحوالت، وضعيتی ايجاد می شود ه بست سياسی بيشتر شبيه است و ب

جنبش . ھيچ جائی نمی رسده که جنبش به دنبال تحوالت کشيده شده از چاله به چاه می افتد و دست خالی ب

 جا بزند نه ليبياروشنی با امپرياليستھا و تجاوزکاران بکشد و آنھا را دوست مردم  اگر نتواند خط ليبيايسيون در زاپو

تنھا حمايت جھانی خويش را در بين نيروھای مترقی از دست می دھد، نه تنھا در درون با تناقض روبرو شده و 

عاليه ميھن خويش جنبشی که مصالح . ه خواھد شد دھد بلکه با شکست کامل نيز مواجماھيت خويش را از دست می

ر ماھيت دھد طبيعتا در وضعيتی نخواھد بود که در صورت ييرا درک نکند و به آلت دست مقاصد امپرياليستھا تغ

اين جنبش . خود جلب کند و مورد احترام عمومی باشده  بتواند در سراسر کشور اعتماد عمومی را بليبيار نظام ييتغ

دست التماس به سمت نيروھای جنايتکار و متجاوز ناتو . من می زندخود به ايجاد يک جنگ داخلی دراز مدت دا

  .  استليبيای و دموکراتيک مردم ئدراز کردن و از آنھا طلب ياری نمودن تير خالص به جنبش توده 

اين جنبشھا . کمونيستھا نمی توانند کورکورانه از ھر جنبشی تنھا به علت شرکت وسيع توده ھا در آن حمايت کنند

 انقالب جھانی يعنی در خدمت استقرار نيروھائی باشند که ستراتيژيکدر مسير پيشرفت خود در خدمت منافع بايد 

 ۀ مبارزۀدموکراسی را با مبارزه ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی پيوند می زنند و بشريت را در عرص

 ضد امپرياليستی و برای شکستن  جھانیۀاين جنبشھا بايد در خدمت مبارز. اجتماعی گامی به جلو سوق می دھند

وگرنه در ايران، نيروھای اپوزيسيون مترقی بايد .  سياه ضد انقالب جھانی بوده و سنگر آنھا را تضعيف نمايدۀجبھ
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نيستھا کشور ما وياز حرکت سلطنت طلبھا که خواھان براندازی رژيم جمھوری اسالمی ھستند تا امپرياليستھا و صھ

دعوت کنند که به ايران حمله کرده و کشور ... برخيزند و يا اينکه از اوباما و سارکوزی ورا غارت کنند به حمايت 

  .ما را از دست آخوندھا نجات داده و حقوق بشر را در ايران متحقق سازند

 ۀمقاومت انتقامجويان. اين خطراِت بر شمرده بر سر راه اين مبارزات کمين گرفته اند.  ادامه داردليبيا مردم ۀمبارز

 وضعيت غامضی ايجاد کرده ليبياقذافی و ضعف نيروھای مخالف وی و محدويتھای تجاوز آشکار امپرياليستھا به 

ھر چه باشد ولی .  وارد ساخته استليبيااست که سر انجام آن ھر چه باشد خسارت بسياری به مردم و کشور 

 حمايت از مردم غير ۀ به بھانليبيات در امور داخلی  و دخالليبيانيروھای مترقی بايد با تجاوز ممالک امپرياليستی به 

آنھا که اين دسيسه امپرياليستی را نفھمند زمانيکه مردم غير نظامی طرابلس و پاره ای . نظامی مخالفت کنند

شان نشھرھای ديگر توسط نيروھای ناتو بمباران شوند تا مقاصد سياسی امپرياليستھا جامه عمل بپوشد آنوقت چشما

  .ھد شدباز خوا

ی دست بردارد و به اصالحات ئ حکم می کند که قذافی از انتقامجوئی و خونخواھی قبيله ليبيامنافع کشور 

دموکراتيک تن در دھد، به حقوق مردم احترام بگذارد و با شورشيان برای خنثی کردن دسيسه ھای امپرياليستھا به 

  .  صدمات جبران ناپذير می زندليبياتفاھم برسد وگرنه ھم خودش از بين می رود و ھم به کشور 
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