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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١١ سپتمبر ٠٣

  

 

  در ليبيا، استعمار خونين تر از استبداد عمل می کند         
  

تفاق می افتد، اين گفتۀ سازمان انقالبی افغانستان را به اثبات آنچه امروز در ليبيا ا. ديکتاتور رفت، استعمار آمد

در جھان امروز ھر استبدادی سبب استعمار تازه شده که . تر از استبداد عمل می کند رساند که استعمار خونين می

ھای زحمتکش و ستمديده بيش از پيش تنگتر نموده است، حلقه ای که روزی در  حلقۀ اسارت را بر گردن خلق

  .ی با پيشاھنگی حزب طبقۀ کارگر برای ھميشه پاره و شکسته خواھد شدئ ھای توده انقالب ھا، قيام ھا و شورش

وضعيت کنونی افغانستان، عراق و ليبيا، مبين اين امر است که استبداد و فاشيزم خونريز جھادی و طالبی، 

 شده اند که استبداد منحيث جاده صاف کن فاشيزم خونچکان بعثی و ديکتاتوری جنايتگستر معمر قذافی، ھمه سبب

امپرياليزم عمل نمايد و حکمرانان فاسد، مزدور و خاين، خلق ھای اين کشورھا را زير گيوتين خونين امپرياليزم و 

استعمار قرار دھند و خود چون موش ھای بزدل در خدمت امپرياليزم قرار گيرند يا ھم از غارھای تنگ و تار 

ھنوز معلوم نيست که ديکتاتور ليبيا به چه تن . ھم خود را به محکمۀ قالبی امپرياليست ھا بسپارنددستگير شوند و يا 

خواھد داد، آيا چنانی که می گويد تا آخر در کنار مردمش خواھد ايستاد و يا مانند صدام حسين از غاری بيرون 

  آورده خواھد شد؟

.  خلق ھا برای آزادی و استقالل استۀال، استبداد و مبارزتاريخ ليبيا مثل افغانستان پر از آشوب، تجاوز، اشغ

 به مستعمرۀ ايتاليا درآمد، ولی خلق قھرمانش با دادن نزديک به يک مليون قربانی و ١٩٣۴اين کشور در سال 

که اين ئی  با شکست ننگين روبرو ساختند، اما از آنجا١٩۴٧مبارزات شکوھمند، اشغالگران ايتاليوی را در سال 

ن واقعی طبقات ستمکش محروم بود، به ثمر ننشست و در سال از رھبری پيشاھنگان مترقی و مدافعالل ااستق

ھای قالبی ناتو » شورش« به اثر کودتای نظامی معمر قذافی، استبداد چھار دھۀ او شکل گرفت که اکنون با ١٩۶٩

  .روبرو شده است

ھای  امی مستبدان با استبداد و فاشيزم بر تودهپس از آنکه معمر قذافی قدرت را در دست گرفت، مانند تم

 سال حکومت کرد و با ۴٢زحمتکش و ستمديدۀ ليبيا که زير بار اشغالگری در وضعيت اسفناک به سر می بردند، 
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وجود منابع غنی زيرزمينی و ثروت فراوان کشورش، جز تيره روزی، بدبختی، فقر، جنايت و ستم چيزی برای 

  . خلق قھرمان ليبيا نداد

وضعيت ناگوار توده ھا سبب شد که پس از قيام ھای خاورميانه و شمال افريقا، مردم ليبيا نيز به مبارزه عليه 

استبداد چھار دھۀ معمر قذافی بپردازند، ولی نوچه ھای مزدور فرانسه، انگليس و ايتاليا اين خيزش مردمی را 

وقتی . خدمت سياست ھای استعماری اربابان شان قرار دادندقاپيدند و با حمايت مستقيم ناتو آن را مشوب کرده و در 

  . حق شان از سوی مزدوران ناتو به گروگان گرفته شده است، از آن فاصله گرفتندهمردم پی بردند که شورش ب

تلفينش با شعارھای کاذبانۀ مبارزه عليه ؤ مامپرياليزم امريکا و. ناتو با سياست مشابه افغانستان بر ليبيا تاخت

 ھزار نيرو را در افغانستان پياده کردند و بدينگونه چھرۀ ١۵٠روريزم، رعايت حقوق بشر و آوردن دموکراسی ت

ی را انجام داد ئ ھوا ھزار حملۀ۵٠واقعی امپرياليزم را به نمايش گذاشتند؛ ناتو تنھا در سال گذشتۀ ميالدی بيشتر از 

، »حفاظت از مردم غير نظامی«در ليبيا نيز با شعار . رستادھا تن از ھموطنان بی دفاع ما را به کام مرگ فھزارو 

 اگست ٢١ مارچ تا ٣١بر اين کشور حمله کرد و از » دموکراسی«، و »حقوق بشر«، »موريت انساندوستانهأم«

اشغالگران در افغانستان با حمايت مستقيم بنيادگرايان اسالمی از . ی انجام دادئ حملۀ ھوا١٩٧۵١، بيشتر از ٢٠١١

که اشغالگران بر مردم ما   شورای نظار احمدشاه مسعود بر خاک ما يورش آوردند و اين جانيان از اينجنس

در . کردند می» کالنتر«ه نموده، آنان را تشويق به بمباردمان بيشتر با بم ھای بم می ريختند شکايه و گل» کمتر«

ادگرايانۀ اسالمی است، بر آن کشور يورش برد که يک حرکت بني» شورای بنغازی«ليبيا نيز ناتو با حمايت مستقيم 

  . و اين مزدوران نيز از ناتو خواھان بمباردمان بيشتر شدند

 ھایخصوص نبرده که تاريخ مبارزه عليه امپراتوری ھا و ب ی به افغانستانی لشکر کشيدندئ ناتوامپرياليست ھای

ی بم ئاان را ھمه به ياد دارند، و ھمين ناتو بر ليبياستقالل طلبانه عليه انگليس و شوروی سابق و ايادی بی مقدار ش

در ميان اينھمه جنايت . می ريزد که مردمان آن تاريخ درخشان نبرد استقالل طلبانه را از خود به يادگار گذاشته اند

يا را و قتل و کشتار، اين نھاد استعماری ملل متحد است که مجوز تجاوز امريکا بر افغانستان و تجاوز ناتو بر ليب

ما برای » نامبارز«ی که ادعای مبارزه دارند، در اوج اشغال مثل ئی ھائاھنوز روشن نيست ليبي. صادر نموده است

ھای امپرياليست ھا را چون خنجر به قلب شان فرو  مدال از جنايت پيشگان امپرياليست، گريبان خواھند دريد يا مدال

ارزانی داشته بوده باشد، با اين تجاوز » ايوارد« سفارت فرانسه برای شان ی که فرضاً ئی ھائاخواھند برد؟ آيا ليبي

آشکار آن را به زباله دان خواھند سپرد يا مثل ايواردگيران وطنی با وجود اشغال کشور ما توسط فرانسه آن را زيب 

  و زينت نشرات شان خواھند ساخت؟

لی بر مردم،  بھانه ھا و شعارھای کاذبانه سر می امپرياليزم برای اشغال يک کشور و حاکم ساختن دولت پوشا

دھد، در حاليکه ھمه می دانيم که اشغال ھر سرزمينی برای سودھای امپرياليستی صورت می گيرد و حمله بر ليبيا 

اين کشور يکی : اشغال ليبيا از چند لحاظ برای امپرياليست ھا اھميت دارد. نيز از اين سودھا مستثنی بوده نمی تواند

 کشور برتر صادرکنندۀ نفت جھان است؛ دارای ١٠رود؛ يکی از  ز بزرگترين حوزه ھای نفتی جھان به شمار میا

 مليون بشکه ١.٨نفت مرغوب می باشد، و روزانه )  ليتر١۵٩ھر بشکه معادل ( مليارد بشکه ۴٢ذخايری حدود 

کعب می زند، ارزش ذخاير طالی آن به  ميليارد متر م١۵٠٠کند؛ ذخاير غنی گاز اين کشور سر به  نفت توليد می

گذرد؛ بزرگترين مخزن آب آشاميدنی در آن   ميليارد دالر می١٣۶ميلياردھا دالر می رسد، ذخاير ارزی آن از مرز 

موقعيت دارد که قدمتی پنج ھزار ساله داشته و ارزش آب آن بيش از پنج برابر ارزش نفت و گاز اين کشور می 

رود؛ روسيه و برازيل نفوذ قابل مالحظۀ اقتصادی در آن دارند؛  ايه گذار آن به شمار میباشد؛ چين بزرگترين سرم
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طور کلی به فروش نرسيده است؛ امپرياليست ھای انگليسی و ه ذخاير زيرزمينی آن تا حال بر کنسرن ھای غربی ب

 از چپاول ثروت آن به دور المللی پول ھای نظامی ندارند؛ صندوق بين  در آن پايگاه١٩۶٩ی بعد از سال ئامريکا

  .مانده است وغيره

ل فرانسوی را شادی مرگک فرا گرفته و در صدد قاپيدن سھم بيشتر از نفت او از ھمين اکنون شرکت نفتی توت

وارد اين کشور شد، يکی از » شورشيان« برای تشويق ٢٠١١اولين گروه فرانسوی که در اول مارچ . باشد ليبيا می

به وسيلۀ نيکوال سرکوزی و » شورای مقاومت ملی«به رسميت شناختن . نفتی توتل فرانسه بودآنان نمايندۀ شرکت 

ل در حال حاضر از اشرکت توت. بعد حمايت قاطع فرانسه از اين شورا، بخِت بستۀ اين شرکت را در ليببيا باز کرد

 اگست ٢٢ل در ارابلس، سھم توتبه ط» شورشيان«دليل نيست که با ورود  برد و بی  درصد سھم می٣نفت ليبيا فقط 

نيز از جمله گذاری می کند،   سوئز فرانسوی که در بخش گاز سرمايه- شرکت جی دی اف.  درصد افزايش يافت۴

اين شرکت در حال حاضر ھيچ سھمی در . ی است که منتظر سود بردن از منابع غنی گاز ليبيا استئشرکت ھا

 درصد ۵به طرابلس سھم اين شرکت در بازارھای مالی نيز » انشورشي«صنعت گاز ليبيا ندارد، اما با ورود 

. جنگ نمانده و وارد مذاکرات شده است ختم نيز منتظر ENIدر ھمين حال شرکت نفتی ايتاليوی . افزايش يافت

سازد،  ھای ناتو از کشته ھا پشته می طور مکمل تصرف نکرده اند و ھنوز بمه که ھنوز ليبيا را ب» شورشيان«

ی که فعاالنه از ايشان حمايت نکرده اند، ئن شرکت اعالم کرده است که کشورھاگوکو را تشکيل داده اند و ايشرکت آ

اين کشور دفعتاً آن را به (بايد منتظر حذف شان از بازارھای نفت و گاز ليبيا باشند که منظور آن عمدتاً روسيه 

  .  می باشدو برازيل}  ھزار شغل٣۶ پروژه و ۵٠با {، چين )رسميت شناخت

و اما اين جنگ استعماری مثل افغانستان جز ويرانی، کشتار، قتل و خونريزی پيامد ديگری ندارد؛ پيامدی جز 

ھای جھاديان  ھمين اکنون ليبيا به کابلی بعد از جنگ. اسارت، بندگی، غالمی، نسل کشی و ويرانه ای به نام ليبيا

ی که صورت نگرفت، و اولين ئ قوم، زبان و مليت، چه جنايت ھاماسالميست شباھت پيدا کرده است که در آن به نا

  . است» شورشيان«ی به دست ئليبياھای اين جنايت در ليبيا آشکار شده است و آن کشتن سياھان  نمونه

بيشتر از  نفر زخمی و  ھزار١٢٠ نفر کشته،  ھزار۵٠اضافه از از آغاز حمالت وحشيانۀ امپرياليست ھا به ليبيا 

 فيصد سيستم آب اين کشور تخريب، ٨٠در نتيجۀ تجاوز آشکار امپرياليست ھا به ليبيا .  شده اندر نفر آواره ھزا۵٠٠

برق اکثريت شھرھای مھم قطع، ساختمان ھا، شفاخانه ھا، فروشگاه ھا، ادارات دولتی و باالخره مناطق مھم اين 

خانه ھای خود شده اند و دو مليون نيروی کشور ويران و اکثريت توده ھای زحمتکش اين کشور مجبور به ترک 

  .  کار کشور شان را ترک گفته اند

سازمان انقالبی افغانستان تجاوز آشکار و جنايتبار امپرياليست ھای غربی را بر ليبيا به شدت محکوم نموده و 

ربه کرده اند و ھمبستگی خود را با مردم زحمتکش ليبيا که خنجر استبداد چندين دھه را بر جسم و روان شان تج

اکنون زير بمباردمان وحشيانۀ امپرياليست ھا تکه و پاره می شوند، ابراز می دارد و باور دارد که روزی خلق ھای 

ھای افغانستان، عراق و ليبيا، بازوان ستبر شان را بر گردن امپرياليست ھا و دولت ھای  خصوص خلقه جھان و ب

  . پوشالی شان حلقه خواھند زد

قالبی افغانستان راه رسيدن به رفاه، برابری و آسايش را نه در حاکميت رژيم ھای ديکتاتور و فاسد و سازمان ان

نه ھم در تجاوز و اشغالگری امپرياليست ھا بلکه در  محو کامل استبداد، استعمار و جنايت ھای امپرياليستی می 

  .داند
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  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  قالبی افغانستانسازمان ان

 ١٣٩٠سنبلۀ 

  


