
  !ها بر عليه مردم ليبي محكوم است جنگ امپرياليست
  ) مردم ليبي، كه براي در بند نگاه داشتن آنهاست"آزادي"اين جنگ، نه براي (

در روزهای اخير دولتهای امپریاليستی با سازمان دادن موج سنگينی از حمالت 
ی جلوگيری از قتل عام مردم ب"هوایی و موشک پرانی به شهرهای ليبی زیر نام 

، به کشتار توده های تحت ستم این کشور ابعاد جدیدی بخشيده " دفاع ليبی
 نيز که وظيفه ای  جهانیهمزمان با این کمپين جنگی،رسانه های بورژوازی. اند

جز توجيه سياستهای قدرتهای امپریاليستی ندارند، تبليغات وسيعی را در 
 و تجاوز گر سازمان داده پشتيبانی از ادعاهای دروغين امپریاليستهای جنگ افروز
جان مردم ليبی  "نجات"و مدعی شده اند که ماشين جنگی امپریاليستها برای 

خانه و کاشانه اين کشور ريخته و آنرا همراه با از دست رژیم قذافی ست که سيل بمبها و موشکهایشان را بر 
به بهانه سرکوبگری های اليستها اما واقعيت این است که جنگی که امپری. ويران می سازندتوده های محروم 

با توسل به قطعنامه های سازمان ملل در ليبی براه  رژیم ضد خلقی قذافی و عملکردهای جنایت کارانه او
، بلکه تجاوزی وحشيانه و  آشکار به حق تعيين سرنوشت توده های تحت "آزادیبخش"انداخته اند نه یک جنگ 

توسل واقعيت اين است که . گی و ناامنی در سطح منطقه استستم ليبی و گستردن هر چه بيشتر فضای جن
جنبش انقالبی توده ها و تضمين منافع مهار به جنگ و دخالت مستقيم نظامی توسط آمریکا و شرکا برای 

  .   در دستور کار آنها قرار گرفته استاست که استراتژیک امپریاليستها 

 

  
رزات ضد امپریاليستی و آزادیخواهانه توده های بپاخاسته این جنگ در شرایطی سازمان می یابد که موج مبا
 را نشانه گرفته و  و بحرین  و ليبیيمن  تامصر و تونساز عرب در خاورميانه و شمال آفریقا حکومتهای مزدور 

از سوی دیگر رشد . نظام امپریاليستی حاکم بر این کشورهای تحت سلطه را به خطر انداخته استسلطه 
تضادهای فی مابين قدرتهای امپریاليستی دامن زده به های بجان آمده، به گونه ای اجتناب ناپذیر مبارزات توده 

توده ها از دست حکومت قذافی مزدور، این دشمن قسم " نجات"در چنين شرایطی ست که زیر نام . است
   .قدرتهای امپریاليستی به ليبی حمله می کنندخورده و جنایت پيشه کارگران و زحمتکشان منطقه، 

  
 به ليبی و بمباران شهرهای این کشور که با کشتار غير قابل ... وحمالت نظامی آمریکا ، فرانسه و انگليس

اجتناب توده های بيگناه و ویرانی حيات و هستی آنها همراه است، اساسا برای تحکيم سلطه امپریاليستها، 
و (طلبانه و ضد انقالبی آنها و سرکوب صدای انقالبی کارگران و خلقهای تحت ستم ليبی پيشبرد مقاصد توسعه 

  .آن را محکوم نمودبر عليه آن به پا خاست و براه افتاده است و به این اعتبار باید بدون هيچ تردیدی ) منطقه
  

در طول  اليستهای تبهکارتجربه لشکر کشی و اشغال نظامی افغانستان و عراق و جنایات وحشيانه ای که امپری
، بر عليه ميليونها تن از مردم "صدام حسين"و " طالبان"مردم این کشور ها از شر " نجات"سالها زیر نام 

افغانستان و عراق و منطقه مرتکب شده اند، یک معيار زنده و واقعی در تایيد این حقيقت است که جنگ ليبی 
جهت حفظ  و گسترش سلطه شان می باشد که وی امپریاليستها نيز جنگ ضد خلقی و تجاوزکارانه دیگری از س

باید با تمام این جنگ . این بار با مستمسک مقابله با یکی دیگر از مزدوران خود یعنی قذافی شکل گرفته است
مردم ليبی که به وجود شرايط  حق تعيين سرنوشت شته و قوا از طرف نيروهای آزادیخواه و انقالبی محکوم گ

  .مکراتيک در اين کشور وابسته است ، مورد تأکيد قرا گيرد و دآزاد
  
از مبارزات مردم تحت ستم ليبی برای نابودی رژیم مزدور قذافی و محو قطعی سلطه ضمن حمایت  ما

 نموده و خواهان قطع فوری اين تجاوز تجاوز قدرتهای امپریاليستی به ليبی را محکوم ها در این کشور، امپریاليست
  . ی می باشيمامپرياليست

  
از جان کارگران و توده های تحت ستم ليبی کوتاه و همه مزدوران داخلی آنها دست امپریاليستها 

  !باد
  !مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش

  ! به دست مردم اين کشورنابود باد رژیم ضدخلقی قذافی
  !پيروز باد مبارزات عادالنه مردم ليبی برای رسيدن به آزادی

   به پيروزی راهمان با ایمان
  چريکهای فدائی خلق ايران
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