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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ اگست ٢۵

  

 بمباران ناتوعامل اصلی فروپاشی رژيم معمرقذافی

 اينھمه ھياھوبرای چيست؟

  

به کارگردانی امپرياليست امريکا، رژيم معمر قذافی که ھمين تا   ناتو ۀسرانجام بعد از چندين ماه بمباران وحشيان

راه ومتمدنی برای ھمکاريھای اقتصادی و سياسی  با ممالک امپرياليستی بود، فرو پاشيد و ه شش ماه پيش رژيم سرب

 ماه اخير بمباران ھوائی ناتو درخالل اين  پنج. دروازه ھای باب العزيزيه به تصرف شورشيان مخالف قذافی درآمد

سيسات، مدارس أ آب رسانی ، ويرانی شبکه برق و تۀعالوه بر ويرانی زير ساخت کشور، نابودی ھفتاد درصد شبک

ھزاران کشته و مجروح نيز بر جای گذاشته واين امر در رسانه ھای بی وجدان امپرياليستی ھيچ .... و کارخانجات و

يا که با پول نفت اين ملت در چند دھه اخير بنا شده ، ھدفی تخريب زيرساخت اقتصادی ليب. بازتابی نداشته است

آگاھانه برای بازسازی مجدد ليبيا و غارت ثروت اين کشور توسط انحصارات امپرياليستی ووابسته کردن کامل اين 

ر اعتراضات برحق مردم ليبيا عليه رژيم ديکتاتوری قذافی که با الھام از بھا. کشور به امپرياليسم جھانی است

خاطرفقدان رھبری انقالبی و شرايط خاص ليبيا در تکاملش به آلت دست ه عربی، انقالب  تونس و مصر آغاز شد ب

  .امپرياليستھا تبديل گرديد وعمال سرنوشتش با منافع  نيروھای استعماری وغارتگران بين المللی کره خورده است

 اشغال افغانستان و عراق ۀيست امريکا درمنطقه و ادام ھمان سياست نظم نوين امپريالۀ سرنگونی رژيم ليبيا ادام

وتبليغات بيشرمانه رسانه ھای امپرياليستی فقط " آزادی و دمکراسی"بدين رو اينھمه ھلھله  .ديگری استدرشکل 

ھمانطور که .ربطی به آزادی مردم ندارد وبرانداختن رژيم قذافی توسط امپرياليستھابرای فريب افکارعمومی است 

نی رژيمھای طالبان و صدام حسين برای مردم آزادی و امنيت و عدالت اجتماعی به ارمغان نياورد و نمی سرنگو

توانست به ارمغان آورد سرنگونی قذافی نيز توسط دزدان و ددان بين المللی جز ويرانی و مصيبت بيشتر به ارمغان 

  .گران بين المللی سراب استپيکار برای آزادی ودمکراسی بدون مبارزه عليه غارت .نخواھد آورد

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

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

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



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

جنبشی که مصالح عاليه ميھن خويش را درک نکند و . که جنبش به دنبال تحوالت کشيده شده از چاله به چاه می افتد 

ير نظام ليبيا ي دھد طبيعتا در وضعيتی نخواھد بود که در صورت تغير ماھيتيبه آلت دست مقاصد امپرياليستھا تغ

اين جنبش خود به ايجاد . خود جلب کند و مورد احترام عمومی باشده بتواند در سراسر کشور اعتماد عمومی را ب

 از دست التماس به سمت نيروھای جنايتکار و متجاوز ناتو دراز کردن و. يک جنگ داخلی دراز مدت دامن می زند

  . آنھا طلب ياری نمودن تير خالص به جنبش مردم ليبيا است

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

ه بايد در مسير پيشرفت خود در خدمت منافع راھبردی انقالب جھانی يعنی در خدمت استقرار نيروھائی باشند ک

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

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

 در ايران، نيروھای اپوزيسيون مترقی بايد وگرنه.  سياه ضد انقالب جھانی بوده و سنگر آنھا را تضعيف نمايدۀجبھ

از حرکت سلطنت طلبھا و سازمانھا و  محافل رنگارنگ سياسی که خواھان براندازی رژيم جمھوری اسالمی ھستند 

... تا امپرياليستھا و صھوينيستھا کشور ما را غارت کنند به حمايت برخيزند و يا اينکه از اوباما و سارکوزی و

 ايران حمله کرده و کشور ما را از دست آخوندھا نجات داده و حقوق بشر را در ايران متحقق دعوت کنند که به

 .سازند

 مردم غير حمايت از ۀنيروھای مترقی بايد با تجاوز ممالک امپرياليستی به ليبيا و دخالت در امور داخلی ليبيا به بھان

يبيا ھمان چيزی است که در  افغانستان و عراق رخ ماھيت و اھداف تجاوز امپرياليستی به ل.  مخالفت کنندنظامی

 دفاع از مردم ليبيا به ھورا کش ممالک ۀبدا به حال جريانات سياسی که به بھان. داده و ھمچنان ادامه دارد

  .امپرياليستی تبديل شدند و شرم ندارند که ازاين توطئه ضد بشری و استعماری جويده جويده حمايت نمايند

مر قذافی سرنوشت ھمه رژيمھای ديکتاتوريست که به مردم خود پشت کرده ، با اعمال سرکوب فروپاشی رژيم مع

 امپرياليستھا در ۀ دخالت و توطئۀزمين...خشن و نقض آزاديھای دمکراتيک و تبديل کشور به ملک شخصی خود

بارزه برای دمکراسی و وزحمتکشان و پيوند م ِويژه کارگرانه  فقط با اتکا به مردم ب.کشور را فراھم می آورند

سره ازناسره را  آزاديھای دمکراتيک و عدالت اجتماعی با پيکار عليه امپرياليسم و صھيونيسم است که می توان

راه ديگری جز اين .  ازحمايت نيروھای مترقی جھان  برخوردار گرديد و سرانجام به پيروزی رسيدازھم تميز داد،

  .راه متصورنيست

  ! ليبيا کوتاه باددست امپرياليستھا از

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١١ اوت ٢٤
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