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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۶

  

  

  توطئه ھای جھانی امپرياليسم

  ليبيا به قرن حجر رفت

۶  
که عراق را به خاک يکسان کرد، بار رمزفيلد وزير دفاع بوش ) Shock and Awe(دوکتورين ھول و وحشت  

بزرگترين قدرت ھای جھانی با استفاده از ماشين عظيم جنگی،  يک کشور کوچک .  ديگر کالٌ در ليبيا عملی گرديد

 فيصد زيربنای اقتصادی و ساختار فزيکی ليبيا ٩٠.  و ناتوان را تکه تکه کرده و آن را به قرن حجر روانه کردند

برآورده " سرکش" ھزار تن کشته شدند  تا آرزو ھای صاحبان سرمايه در کوبيدن کشور ھای نابود گرديد و ده ھا

شش ماه ويرانی و جنايت باالخره به قتل وحشيانۀ قذافی و کردار ضد انسانی عمال  استعمار در معامله با وی .  شود

ه سد و مانع در راه قاپيدن و دزدی پايان يافت  و غرب وحشی به يکی از اھداف ديگر حيوانی خود که انھدام ھر گون

  .  ثروت کشور ھای ثروتمند اما ضعيف است، رسيد

زمانيکه قوای ھوائی پيمان تجاوز کار ناتو حريم فضائی ليبيا را مختص به خود ساخت، سرنوشت ليبيا و قدافی 

بيا  نبود، بلکه اين صرف ناتو از آغاز ھرگز به فکر حمايت افراد ملکی از گزند دکتاتور لي.  ھمان وقت رقم خورد

امپرياليسم غرب بعد از مدت بيش  .  يک بھانه برای سرنگونی نظام  قذافی و اضمحالل زيربنائی ليبيا شمرده می شد

بعضی روش ھای مستقالنۀ قذافی، .  دانست  سال دادوستد سياسی و اقتصادی، قذافی را بيشتر مفيد نمی۴٠از 

دو پروژۀ اقتصادی و مالی قذافی،  نابودی او را سرعت .  رفت فرو مینشتری بود که در چشم حريصان ناتو 

 :بخشيد

برای جلوگيری .   پروژۀ عظيم آبرسانی قذافی در افريقا مانع بزرگ برای نفوذ دوبارۀ غرب در قارۀ افريقا بود- اول 

. م.امنتکين با ترجمۀ ا پاول پ٢٠١١ اکتوبر ٢٢از طوالت کالم، از ھم ميھنان خواھش ميشود که به مضمون تاريخی 

به نشر رسيده، مراجعه فرموده تا به عمق توطئۀ غرب در "  آزاد افغانستان–ان آزاد افغانست" که در پورتال شيری

  .کشتار مردم در ليبيا و سرنگونی نظام قذافی پی ببرند
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پول واحد افريقائی را با  قدافی تصميم داشت که پشتوانۀ دينار ليبی را از دالر به طال تبديل نموده و يک –دوم 

موفقيت چنين طرح ھا .  پشتوانۀ  طال رويکار آورده و طرح  توزيع ثروت افريقا را  برای افريقا روی دست گيرد

 برد و دست امپرياليسم غرب را در نھايت از افريقا کوتاه می سوی استقالل میه که افريقا را  از نگاه اقتصادی ب

بار ھا به .  قابل تحمل نبود که ناظر زوال تدريجی نفوذ خود  در قارۀ افريقا باشندساخت، برای تجاوز گران ناتو 

قذافی اخطار صادر شده بود تا از عملی ساختن چنان طرح ھا دست بکشد اما او تسليم تھديدات غرب نگرديد و 

رسيد، در  حلۀ ثمر میشد و به مر اگر طرح ھای مالی و اقتصادی قذافی عملی می.  ھمچنان به کار خود ادامه داد

خواست  ، صدام حسين می٢٠٠٠در سال .  توازن اقتصادی جھان تغيراتی به ضرر امپرياليسم غرب پديد می آمد

قذافی ھم به ھمان سرنوشت مرگبار حسين مواجه گرديد، .  تيل عراق را به يورو بفروشد که زوالش را سبب گرديد

از تجاوز اول امريکا به عراق، اعمال زور و قوه جزء دوکتورين نظامی بعد .  اما با روش ده مراتبه غير انسانی تر

دارد که اگر يک  رھبر نافرمان از اوامر استعماری به   دوکتورين زور و قوه حالی می.  امريکا و ناتو گرديد

تورين، امريکا و با اين دوک.  تھديدات شفاھی تن در ندھد، بايد از قوۀ قھريه و زور در از بين بردن وی استفاده شود

  .ناتو وارد کارزار ليبيا گرديدند

در جريان بمباران وحشيانۀ چند ماھۀ ليبيا و معاونت دوشادوش نيرو ھای اختصاصی امريکا و ساير کشور ھای 

سوی شھر سرته عقب ه ، سرانجام نيرو ھای وفادار به قذافی باعضو ناتو باالخص برتانيه و فرانسه با شورشيان ليبي

سپيگل .  لمان بودا) BND(يگانه سازمان استخباراتی که از محل اختفای قذافی آگاه بود، بی ان دی .  نشينی کردند

مورين استخباراتی أدانست و م لمان موقعيت قذافی را میااستخبارات " اکتوبر گزارش داد که  ٢٢انالين به تاريخ 

لمان بود که زمينه را برای امحای کامل دکتاتور قذافی مھيا ااين کمک جاسوسی ."  لمان در يافتن وی کمک نمودندا

  .ساخت

وی .  وزير دفاع فرانسه افتخار انھدام کاروان موتر ھای قذافی و ھمراھانش را به قوای ھوائی فرانسه نسبت داد

ا به زمين کار قذافی را  با فير راکت ھای ھو Dassault Rafale)(طيارات جنگندۀ فرانسوی دسالت رافال "گفت 

با فير ) Drones(پنتاگون يعنی وزارت دفاع امريکا ادعا کرد که طيارات بی پيلوت امريکائی .  به پايان رسانيد

  .ن نموديسرنوشت مرگبار قذافی را تعي)  Hellfire" (آتش دوزخ"راکت ھائی به اسم 

مھم اين است که سرنوشت ليبيای بعد از قدافی .  برداين مھم نيست که راکت ھای کدام کشور  قذافی را به کام مرگ 

ھلری کلنتن با شنيدن خبر مرگ .  چه خواھد شد؟  قصابان غرب و الشخوران داخلی در انتظار سھم خويش  اند

در واقعيت (اين است انسانيت ). WOW(قذافی از خوشی در پوست نمی گنجيد و بی مھابا قوله کشيد که واو 

  .  دن مردم جھان سوم را به وحشی گری متھم می کنغرب متمدن که) وحشت

    بعد از انھدام کاروان موتر ھای حامل قذافی و وفاداران، جسد خون آلود قذافی در دست انسان کشان به اصطالح 

)  Global Post(به قول گلوبل پوست .  اين جاست به ھدايت غرب فاجعه خلق گرديد.  ادارۀ موقت افتاد" انقالبيون"

 اکتوبر،  وحشيان ادارۀ موقت قبل از کشتن  برچه را به نشستگاه قذافی بی دفاع  فرو بردند و او را ٢۴رخۀ مو

امپرياليسم ھدايت داد بود که قذافی نبايد زنده بماند تا زمينۀ افشاگری اش به ارتباط . بيشتر بی حرمت ساختند

اندۀ موقت ليبيا اظھار داشت که قذافی در تبادلۀ آتش بين ادارۀ دست نش.   ليبيا با غرب مھيا نگرددۀھمکاری چھار دھ

اما ويديوی جريان حادثه،  بيانگر واقعيت ديگری است که ھر انسان با وجدان را .  موافقان و مخالفان به قتل رسيد

  . دھد تکان می
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اشای مردم گذاشتند ادارۀ دست نشاندۀ موقت به ھدايت آمران ماورای ابحار اجساد  قذافی و پسرش را در معرض تم

ادارۀ موقت ادعا کرد که اجساد .  تا برای ساير رھبران بی گفت و نافرمان از اوامر امپرياليسم  درس عبرتی شود

خبرگزاری ھا گزارش دادند که اجساد رو به .  قدافی و پسرش در سردخانه گذاشته که کامالٌ غلط از آب برآمد

باالخره ادارۀ موقت ليبيا اعالم کرد که اجساد قدافی و .  رسد  مشام میرود و بوی زننده از آنھا به پوسيدگی می

 ABC)(سايت ای بی سی .  پسرش در يک محل مخفی دفن گرديد تا در آينده جايگاه مقدس برای وفادارانش نگردد

ا خواھد انتقام خون پدر ر"يف الرحمان قسم ياد کرده است که قذافی بنام سگزارش داد که يکی از پسران زندۀ  

ين جا زندگی کرده و درين جا خواھيم اما در.  اين کشور ماست.  ما به مقاومت ادامه خواھيم داد"او گفت،  ." گرفت

  ."شما موش صفتان که ناتو در عقب تان است به جھنم برويد.  مرد

ر بنائی و اقتصادی ليبيا و قتل قذافی، انھدام کامل ساختار ھای زي: امپرياليسم تا ايندم به اھداف خود در ليبيا رسيد

به شھادت و حکم تاريخ، اين پيروزی و ويرانگری امپرياليسم ديرپا نخواھد .  دست يابی و چپاول ثروت اين کشور

مردم ليبيا به پا خواھند خاست و  کشور خويش را از اسارت نجات خواھند داد و امپرياليسم و مردورانش را .  بود

       .در نھايت نابود خواھند کرد

     

 

  


