پزواسىواپیماىای نظامی ناتو بزفزاس لیبی چو چیشی را تعقیب میکنند؟
طزاًجبم ثبهصْثَ ػْرای اهٌیت طبسهبى هلل در ۷۱هبرص۱۱۷۷هجْسلبًًْی ثزای دخبلت ًظبهی
در لیجی آغبس ػذ ،ظبُز لعیَ الجتَ دفبع اس جبى هزدم ثیذفبع لیجی در همبثل حوالت ًظبهی
لذافی اػالم ػذ ّ اس ایي طزیك لزارثْد اُذاف ّالؼی اس اًظبر ػوْهی پٌِبى ثوبًذ  .هثل رّس
رّػي اطت کَ ثزغن ُیبُْی تجلیغبتی ّ ظبُز "هذاخلَ اًظبًذّطتبًَ " اًگیشٍ ّالؼی ثزکٌبری
دیکتبتْری هؼوز لذافی یبر غبر دیزیٌَ ػبى ّتؼْیط آى ثب رژیوی اطت کَ اس تیز رص اػتزاظبت
تْدٍ ای دّرتز ّثزای حفظ طیظتن طزهبیَ هٌبطت تز ّدرتمظین هجذد هٌبثغ سیز طیطزٍ ًیزّی هؼیي
پیزّس درجٌگ لزارگیزد.
خیشع اًمالثی تْدٍ ُبی کبرگز ّ سحوتکغ تًْض ّ هصز ثؼلت تؼبثِبت فزٌُگی – تبریخی
ًّیش طیطزٍ حبکویت طزهبیَ ّ ًئْلیجزالیظن ُبر درلیجی تبثیزات خْد را ثز هزدم لیجی
ُن ثجب گذاػت ،ثطْریکَ ًظین اػتزاظبت اًمالثی کَ اس دطبهجز طبل  ۱۱۷۱در تًْض ّسیذى گزفتَ
ثْد  ،اثتذا ثَ هصز ،یوي ،طْریَ ّثحزیي ّ طزاًجبم ثَ لیجی ُن رطیذ ّ اًجُْی اس تْدٍ ُبی رًج ّ
سحوت را ثَ خیبثبًِب کؼبًذ .اگز چَ ػزایط لیجی ثب تًْض ّ هصزّ ...هتفبّت اطت ّلی ثَ رغن
تفبّت ثبفت اجتوبػی ّ طبختبر طیبطی حکْهت اطتجذادی،حبکویت طزهبیَ در لیجی ُن جبری اطت ّ
هٌبطجبت طجمبتی درّى ایي کؼْررا تحت تبثیز لزار دادٍ اطت .الجتَ خیشػِبی اػتزاظی در لیجی
ثذّى سهیٌَ لجلی ًجْدٍ اطت  .درطبل  ۱۱۱۲تعییمبت فزاّاى التصبدی در ًتیجَ ُن طْیی ثب
ثزًبهَ التصبدی ثزای ادغبم در ثبسار جِبًی تحت ُذایت ثبًک جِبًی هٌجز ثَ ػْرع خًْیٌی
گزدیذ  .رًّذ طیبطتِبی ًئْلیجزالیظتی در تذاّم خْد ثَ خصْصی طبسی ُز چَ ثیؼتز صٌبیغ
،گظتزع فمز ّ تٌگذطتی ،کبُغ ّ لطغ تذریجی طْثظیذُب ّ اسدیبد رلن ثیکبریِب تب هزس ۱۱
درصذ ػذ  .ایٌِوَ ثب طیطزٍ فظبد هبلی ّ اطتجذاد هطلك فزدی ّحشثی لذافی در توبم ػزصَ
ُبی حبکویت طیبطی جبهؼَ ُوزاٍ ثْد ّ سهیٌَ ُبی اجتوبػی خیشػِبی اخیز را فزاُن کزد .ثز ثظتز
چٌیي اّظبػی اطت کَ طزاى ًبتْ ثَ یبد هزدم لیجی هیبفتٌذ .
غزع ُْاپیوبُبی ًیزُّبی ائتالف ثز فزاس لیجی هعوًْی "اًظبًذّطتبًَ" ًذارد .اّراًیْم رلیك ػذٍ
ثزای هزدم لیجی پیبهی ثِتز اس پیبم اهزیکب ثزای ػزاق ًخْاُذ داػت.تجزثَ ػزاق ًؼبى دادٍ اطت کَ
کؼتبر کًٌْی ُن کوتز اس کؼتبرلذافی ًخْاُذ ثْد  .ایي الذاهبت ًَ " هذاخلَ اًظبى دّطتبًَ" ثلکَ
رّیبی خًْیي تمظین هجذد جِبى اطت کَ ثَ پزّاس در آهبدٍ اطت  .ثحزاى طزهبیَ داری جِبًی
هجزاُبی تؼذیل خْد را هیجْیذ .تْاسى لْا ثیي ًیزُّبی طزهبیَ در حبل دگزگًْی اطت.هحل
تؼبرض ایي تحْالت در آطوبى لیجی خْد را ثَ ػیٌیَ ًؼبى هیذُذّ .الؼیت ایي اطت کَ کؼْر
لیجی رّساًَ چیشی در حذّد یک هیلیْى ّ ػؼصذ ُشار ثؼکَ ًفت ّارد ثبسار جِبًی هیکٌذ ّ جشء
ُفتویي کؼْر صبدر کٌٌذٍ ػعْ اّپک اطت .ػذم اًتمبل ًفت لیجی ثَ ثبسار جِبًی هیتْاًذ دًیبی
طزهبیَ را ثب یک ثحزاى اًزژی هْاجَ طبسد ،خْد ایي هظبلَ ُوزاٍ ثب ثحزاى هبلیّ ،
التصبدی کؼْرُبی طزهبیَ داری ثٌْثَ خْد  ،آطیجِبی ججزاى ًبپذیزی ثَ التصبد جِبى طزهبیَ داری
ّارد هیکٌذ  .اس طْی دیگزحعْر ًظبهی ًبتْ در لیجی هحل ثزّس تمبثل هٌبفغ ّجٌگ ثز طزُژهًْی
درصف طزهبیَ لزارگزفتَ اطت ُ.وشهبى ایي طْال ثز فزاس هذاخلَ ًظبهی هیچزخذ ّ :لتی آهزیکب
ثزای ًؼظتي در همز طز فزهبًذُی اس ثٌیَ السم ثزخْردار ًیظت چَ ًیزّ یب ًیزُّبیی ُژهًْی را در
دطت خْاٌُذ گزفت؟ ایي تٌبلعبت هیتْاًذ ثزای طزهبیَ جِبًی حصْل ًتیجَ را در لیجی دػْار ّ
حتی هٌتفی کٌذ.اهب ًتیجَ ایي ػولیبت ُز چَ ثبػذ رّیبی ثبستمظین هٌبثغ ّ ثبسارُبی جِبى را اس کلَ
طزهبیَ ثیزّى ًخْاُذ کزد  .هظبلَ ایي اطت کَ آیب هزدم جِبى ایي توبیل خًْیي را سیز لْای "دخبلت

اًظبى دّطتبًَ" ُعن خْاٌُذ کزد یب در همبثل آى هی ایظتٌذ .جٌگی کَ در ُز دّ طزف ًیزّیی
ػلیَ آسادی ّ رفبٍ را ثَ ًوبیغ هیگذارد ُ .یچیک پیبم آّر دًیبی ثِتز اس ًظن کًٌْی ًیظتٌذ .
همبثلَ ػلیَ ایي حولَ ًظبهی ثبال ثزدى ُشیٌَ چٌیي الذاهبتی اس طْی طزهبیَ جِبًیظت  .ثبیذ ًؼبى
داد کَ دفبع اس هجبرسات هزدم ثزای آسادی ّ فؼبر ثز دیکتبتْرُب ثب چٌیي حوالتی کبهال هغبیز اطت .
پیزّسی ایي حوالت ّ تؼْیط دیکتبتْرُب تْطط طزهبیَ جِبًی اّال اداهَ ّظؼیت کًٌْی ّ
ثزآهذ دیکتبتْرُبی ثؼذی اطت ّ ثبًیب گزایؼبت ارتجبػی ّ ًبطیًْبلیظن ایي کؼْرُب را تمْیت هیکٌذ.
افشّى ثز ایي حعْر ًظبهی در هٌطمَ تِذیذی ثزای کؼْرُبی در حبل تحْل هثل تًْض ّ هصز ّ
سًگ خطزی ثزای دخبلت ُبی ًظبهی در جٌجؼِبی اًمالثی اطت  .ثزای کظبًی کَ اس لذافی دفبع
هیکٌٌذ راٍ آسادی ّ رفبٍ ثظتَ هیؼْد  ًَ ،حولَ ًظبهی ّ ًَ دیکتبتْری لذافی ُیچیک لبثل دفبع
ًیظتٌذ .افکبر ػوْهی جِبى را ثبیذ ثز ػلیَ ُز دّ ثظیج ًوْد .در همبثل ثبیذ اس اًمالة هزدم دفبع کزد
 .اًمالة کبر تْدٍ ُبطت .آًچَ در لیجی اتفبق افتبدٍ اطت اگز چَ پیبهذ خؼن هزدم لیجی اطت اهب
ثالفبصلَ اس یکظْتْطط جٌبحِبیی اس حکْهت تظخیز ػذٍ ّ اس دیگز طْ،ثَ کبم دخبلت ُبی ًظبهی
طزهبیَ جِبًی در افتبدٍ اطت .یمیٌب ایي طلطَ ُوَ جبًجَ ،ػزصَ را ثزهزدهی ثی طبسهبى تٌگ هیکٌذ
ّ ًمغ تْدٍ ُب را ثَ حبػیَ هیجزد .چٌیي اتفبلی فعب را ثزای ًیزُّبی ارتجبػی تز آهذٍ هیکٌذ تب
اهثبل ثي الدى گظتزع یبثٌذ  .تٌِب راٍ کوک ثَ تْدٍ کبرگز ّ سحوتکغ لیجی همبثلَ ػلیَ دخبلت
ًظبهی ّ افؼبی حکْهت لذافی ّ ّ ًیزُّبی ارتجبػی در صف هؼتزظیي اطتً .تیجَ دخبلت
ًظبهی ًبتْ تب ُویي االى ثزای هزدم لیجی فبجؼَ ثبر ثْدٍ اطت  .طبلِب خْاُذ گذػت تب اس سیز ثبر ایي
هؼمت کوز راطت کٌٌذ  ،درطت هثل ػزاق .توبم سیز طبختِبی التصبدی اجتوبػی جبهؼَ در ُن
هیزیشًذ ّ ُشاراى ًفز لزثبًی جٌگ ّ ػْالت آى خْاٌُذ ػذ .جٌگ داخلی ّ دراسهذت اس احتوبالت
ًشدیک ایي حولَ ًظبهی ّ سهیٌَ ُبی هظبػذ داخلی آى در لیجی اطت  .حتی تؼْیط لذافی کَ اس
اُذاف آػکبر ایي ػولیبت اطت ثَ هؼٌبی رُبیی هزدم اس چٌگبل دیکتبتْر ًخْاُذ ثْد .درطت ثَ
ُویي دلیل کَ تبهیي هٌفؼت ًیزُّبی ائتالف هظتلشم ُیچ تغییزی ثَ ًفغ آسادی ّ هزدم کبرگز ّ
سحوتکغ لیجی ًخْاُذ ثْد .تٌبلط رفتبر اهپزیبلیظتی درلجبل اػتزاظبت تْدٍ ای ّفزیجکبراًَ ثْدى
ایي ادػبُبی « اًظبًذّطتبًَ » درثزخْرد ثب هظئلَ ثحزیي یک ثبردیگزثی ُیچ پزدٍ پْػی ػیبى
هیؼْد.

زنده باد مقاومت توده های کارگر و زحمتکش لیبی برای کسب رفاه و آزادی!
نو بو دیکتاتوری قذافی ،نو بو مداخلو نظامی !
سنده باد آسادی سنده باد سوسیالیسم !
ىستو اقلیت  ۸آوریل۳۱۲۲
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