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  یريش. م. ا

 ٢٠١٨ مارچ ١٨
 

 دارد ادامه تياکثر سازمان وقاحت و سمياليامپر اتيجنا
 

  ١٣٩٧ نوروز ديع به مناسبتمانهيصم کاتيتبر عرض با
  ديجد سال در تانۀخانواد و خود یبرا ھانيبھتر یآرزو و

  

 ھمه هيعل ھمه جنگ قيدق به عبارت ،"یعرب بھار" عنوان تحت یستياليامپر "یرنگ یھاانقالب" امواج که یزمان

 ھمه از قبل و ديدرنورد را قايافر شمال و انهيخاورم یکشورھا از یبزرگ بخش )١٣٨٩( ٢٠١١ سال آغاز ھمان در

 عبدهللا یعل و مبارک یحسن ،یعل بن :بيترت به -مني و مصر تونس، در یمنقض خيتار مزدور سه تيحاکم به

 کشورھا نيا در داده رخ اغتشاشات یستياليامپر -ینواستعمار تيماھ توانست یکس کمتر گذاشت، انيپا ۀنقط صالح

 خواهیترق و چپ به اصطالح روشنفکران از یاريبس و سازمانھا احزاب، اغلب که یبه طور .دھد صيتشخ را

 فيتوص "دهيرس لب به جان یھاتوده یانقالب زشيخ" ريناپذوصف شوق و شور با را "یئتوده" اغتشاشات رانيا

  .کردند

 آن ۀھم یاستعمار جوھره که نگذشت یاديز مدت ،"رودینم راه ھرگز ،یول رد،يگیم پا دروغ" به مصداق اما،

 س،يپار لندن، نگتن،يواش در آنھا تيريمد و یسازماندھ ،یطراح مراکز و "دهيرسلب به جان یھاتوده یھازشيخ"

 .ديگرد مشخص توطئه یدائم مراکز ريسا و ويآوتل

 یامپراتور یبه سردمدار ناتو -یشمال کيآتالنت یستيترور مانيپ عضو یکشورھا واروانهيد ھجوم ۀحادث

 آن یقانون دولت و کشور نيا ینابودساز و رانيو ت،ينھا در او یبيل مستقل کشور به کايامر ینظام -یستيونيصھ

 در یعموم اذھان شدن روشن و یاجتماع یداريب در یگپررن اريبس نقش )١٣٩٠( ٢٠١١ سال زيپائ لياوا در

 .نمود فاءيا مھاجم یھاستياليامپر سيدسا و ھاروش شناخت

 معمول یوھايسنار طبق آن ینابودساز او یبيل به سمياليامپر ۀ حملۀحادث که داشت دور نظر از توانینم البته،

 -یاستعمار یھارسانه یھایدروغپرداز و جعل با هک چند ھر .وستينپ وقوع به یستياليامپر "یرنگ یھاانقالب"

 فيتوص آن از یبخش و "یعرب بھار" تداوم ۀبه مثاب را آن شده یسازصحنه یھافلم شينما با بعدھا و یستيونيصھ

 .کردند
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 نيا ی نابودۀواقع کنون، تا آن از پس ھم و ايبيل به یاستعمار حمالت زمان در ھم منتشره مدارک و اسناد اساس بر

 سال در یقذاف معمر سرھنگ دنيرس قدرت به از پس ايبيل که بود، قرار نيا از آن بردن نيب از و یقائيافر کشور

 ريز وستهيپ ک،يپلوماتيد یھاراه از کشور نيا در سيانگل و کايامر ینظام یھاگاهيپا بستن و )١٣۴٧( ١٩۶٩

 یبرا .داشت قرار سميترور از تيحما ۀبھان به لالملنيب به اصطالح سميونيصھ و کايامر سمياليامپر یفشارھا

  :ميکنیم یادآوري را کشور نيا به سيانگل و کايامر یفشارھا از یموارد نمونه،

 قيقا چھار ايبيل مسلح یروين به حمله با یکايامر یروھاين) ١٣۶۵ سال ن حمليفرورد- ۴( ١٩٨۶ مارچ ٢۴ در ــ

 ٢۶( ١٩٨۶ لياپر١۵ در کايامر حادثه، نيا از پس یکوتاھ مدت .دندکر غرق درايس جيخل در ارا یبي لیبحر یروين

 کي به مدت را یبنغاز و طرابلس یشھرھا در ايبيل یاسيس و ینظام مراکز جنگنده کصدي از شيب با) ١٣۶۵ حمل

 یو پسران از تن دو و گرفت قرار ھدف یقذاف اقامتگاه ھابمباران نيا انيجر در که داد قرار بمباران ھدف ساعت

  .شد کشته ھناء به نام او خردسال دختر و مجروح

 ديگرد منفجر یالکرب آسمان در یکائيامر یمايھواپ کي) ١٣۶٧ سال ]قوس[آذر ٣٠( ١٩٨٨ دسمبر ٢١ خيتار در ــ

 نيا کايامر .شدند کشته بودند، )ايس( کايامر یجاسوس سازمان مأموران عمدتا که آن ۀخدم و نيسرنش ٢۵٩ یتمام و

 ايبيل از دالر ونيليم ١٠ شده کشته فرد ھر یازا به تينھا در اد،يز یفشارھا از پس و داد نسبت ايبيل به را حادثه

 .نمود افتيدر غرامت

 مقامات از تن دو ليتحو و اسکاتلند یالکرب اسمان در کنيامر پان یمايھواپ انفجار تيمسؤول قبول با یبيل ــ

 ميتسل روند حادثه، شدگان کشته یبه ازا غرامت پرداخت ن،يھمچن و الھه یشيفرما دادگاه به خود یتيامن ۀرتبیعال

 .کرد آغاز را سيانگل و کايامر یفشارھا ريز در

 ابزار به مثابه را آن یئھسته برنامه بار نيا افزوده، ايبيل بر خود یفشارھا شدت به ھاآنگلوساکسون ن،يا از پس ــ

 به ايبيل ھم عرصه نيا در .شدند یئھسته ۀبرنام ھرگونه از کشور نيا لکام امتناع خواھان و گرفتند به دست فشار

 به و کرد یکشت کي سوار )٢٠٠۵( ١٣٨۴ سال در را خود یئھسته زاتيتجھ و یآورفن یتمام و داد تن ميتسل

  .داد ليتحو کايامر

 قرار "شرارت محور" یکشورھا ستيل در راايبيل )١٣٨٠( ٢٠٠٢ سال در بوش ويدبل جرج نھا،يا ۀھم رغمه ب ــ

 آموزش گاهيپا جاديا یبرا یمحل صيتخص بر یمبن خود یبعد خواست رشيپذ به را ايبيل کايامر ن،يا از بعد .داد

 با شد،ينديب کار عاقبت به که آن بدون ايبيل تيحاکم ب،يترت نيا به .نمود وادار یبنغاز شرق در )ستيترور(ینظام

 یھایورامپرات دسته ب خود کشور ینابود توافقنامه واقع در ،یغرب یھاستياليامپر یھاخواست ۀھم بهن داد تن

 یھاستياليامپر یبرا شد یابھانه "یعرب بھار" وصف، نيا با .کرد امضاء شيشاپيپ را آنھا متفقان و یانگلوساکسون

 .برسند ايبيل در خود ینھائ ھدف به که یآنگلوساکسون

 متمرکزا یبيل یرو را خود توجه یستيونيصھ -یاستعمار یھارسانه ،"یعرب بھار" آغاز از پس یکوتاھ مدت

 انجام کشور نيا مقامات ريسا و االسالم فيس پسرش ،ايبيل رھبر یقذاف معمر با مصاحبه پشت مصاحبه .نمودند

 یمتصد کي و گرمصاحبه کي -نفر دو از عبارت که یخبرنگار معمول روش خالف کنندگان مصاحبه .دادند

 به نيسرنش ھشت تا شش با بزرگ، یخودروھا در باشد،یم راننده کي اضافهه ب نفر سه حداکثر اي و یرلمبرداف

 که شد معلوم بعدھا .نداشتند خبرنگار به یشباھت چيھ بودند، دهيورز یھاآدم عموما که افراد نيا .شدندیم وارد ايبيل

 ميعبدالکر .بودند گوانتانامو ستيترور آموزش اهگيپا در دهيد آموزش یھاستيترور و یستيترور مشاوران آنھا

 نيا تا افتي ادامه بيترت نيا به لهأمس .شد فرستاده ايبيل به که بود ھانيا از یکي گوانتامو، در یزندان ظاھراً  بلحاج،
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 سال یبرورف ماه اواسط در یبنغاز شرق در کايامر یستيترور آموزش گاهيپا ھمان ،یکاف یقوا ورود از پس که،

 یستيترور ممالک ن،يا با ھمزمان .کرد تصرف را شھر ان ،یبنغاز به حمله از پس )١٣٨٩]دلو[بھمن ٢٨( ٢٠١١

 کشور ینظام مقامات از یقذاف معمر حادثه، نيا دنباله ب .زدند دست ايبيل اطراف در روين تجمع و یلشکرکش به ناتو

 اظھارات ."بنشانند خود یجا سر را ھاموش نيا و درنيبرگ سالح مردم تا کنند باز را ھاخانهاسلحه در" خواست

 و سند چيھ ۀارائ بدون آنھا .ھمان کايامر یسرمداره ب غرب یستيترور یھاميرژ شدن کار به دست و ھمان یقذاف

 یھوائ یروين توسط آنھا بمبارن و یمردم اعتراضات" از شدهیسازهيشب لمف کي یحت دادن نشان بدون و مدرک

 خود فرمان تحت یھارسانه توسط را یجعل یادعا نيا بود، نداده یرو ايبيل در یکل طوره ب زمان آن ات که ،"ايبيل

 مھاجمان ب،ياکاذ نيھم اساس بر ."کندیم بمباران را مردم یاعتراض تجمعات ايبيل یھاافکنبمب" که کردند مطرح

 در ممنوع پرواز ۀمنطق جاديا بر ريادقطعنامه )١٣٨٩ ]حوت[اسفند ٢٩( ٢٠١١ سال چمار ٢٠ خيتار در یغرب

 زوائد و کايامر یستيترور ارتش یروھاين .رساندند بيتصو به متحد ملل سازمان تيامن یشورا در را ايبيل آسمان

 یبمبارانھا ديشد از یکي ھدف را ايبيل دفاعیب مردم و کشور قطعنامه، نيا بيتصو اعالم از پس بالفاصله آن یناتوئ

 طرح اساس بر ايبيل کشور تيموجود انيپا بر بود یآغاز ھمان ن،يا و .دادند قرار خود شماريب اتيجنا خيتار

 .یانگلوساکسون یھایورتامپرا

 ختم به یمنتھ اقدامات یتمام اتيجزئ یبرشمار سطور نيا ھدف گفت، خواھم ترمشخص زين ادامه در که یبيترت به

 یستيترور حمالت و زيآمجنون یھابمباران آغاز از پس ژه،يوه ب آن، یقانون دولت و مردم و ايبيل کشور تيموجود

 حال، نيا با .ستين گريد یاريبس و قطر ،یسعود ه،عربستانيترک مثل آنھا یئمنطقه یھایپارکاب و یغرب یکشورھا

 کي نوانعه ب ايبيل محو ۀفاجع شدن ترروشن چه ھر به حوادث، روند در دادهیرو اتفاق دو یادآوري رسدیم نظره ب

 :کرد خواھد یانيشا کمک مستقل و واحد کشور

] سنبله[وريشھر ٢۴( ٢٠١١ سال مبرسپت ١۵ روز ،ايبيل در ناتو یھاستيترور "یروزيپ" اعالم از شيپ یچند ــ

 و ستانانگل ريوز نخست کامرون، ديويد -یجھان سمياليامپر یستيونيصھ دستگاه گماشتگان از تن دو ،)١٣٩٠

 کشور کي "یرسم" مقامات داريد روند در مرسوم فاتيتشر تيرعا بدون -فرانسه جمھور سيرئ ،یسارکوز کوالين

 پرشور استقبال مورد و شدند ايبيل "ونيانقالب" تختيپا ،یبنغاز وارد ايبيل تختيپا طرابلس، از گر،يد کشور از

 .گرفتند قرار ليعبدالجل یمصطف ،"آنھا رھبر و ايبيل خواھانيآزا"

 به زين یسارکوز و "...ماست انقالب نيا ..." :گفت حاضران جمع در خودش ترھات از یبخش در ن،کامرو ديويد

 و نيترمرفه ناتو، یستيترور یھادولت توسط کشورشان یرانيو و تصرف از قبل تا که ديجد ۀمستعمر نيا مردم

 .داد وعده "یآزاد و استقالل" بودند، روز آن یايدن خلق نيآزادتر

 یبحر و یھوائ ،ینيزم ۀوقفیب تھاجمات مقابل در ايبيل دولت و ارتش مردم، ۀرانيدل مقاومت ماه ٩ که آن از پس ــ

 در کشور ۀيبلندپا مقامات از یتعداد ھمراهه ب ايبيل رھبر یقذاف سرھنگ و شده شکسته ھم در ناتو یھاستيترور

 نيبزرگتر از یکي -کايامر یورامپرات ۀجخار وزارت سيرئ ن،نتيکل یرليھ بودند، درآمده محاصره به رتيس شھر

 که یروز ھمان ،)١٣٩٠ ]زانيم[مھر ٢٨( ٢٠١١ برواکت ٢٠ روز در درست -تيجنا و جرم و جنگ یستادھا

 ارهيپت نيا .شد حاضر طرابلس در کند، اعالم ايبيل در را خود ینھائ "یروزيپ" رتيس شھر تصرف با ناتو بود قرار

 از و ديخندیم یھرجائ زنان مانند که یحال در فرانسه یتيامن افسران دسته ب یقذاف نشد تکه تکه لمف ۀمشاھد از پس

 ھه ھه ھه .مرد او م،يديد ما م،يآمد ما" :کلمات نيا انيب با داد،یم تکان نيطرف در را فشيکث یھادست یخوشحال

 یرھبر تحت آن مردم ۀالعادخارق یدستاوردھا یتمام با ايبيل بيترت نيا به .کرد اعالم را ايبيل کامل سقوط ،"ھه
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 محو مستقل و واحد کشور کي عنوانه ب است، ثبت سيگن یرکوردھا کتاب در آنھا اغلب که ،یقذاف معمر سرھنگ

 .ديگرد نابود و

 و خواست تنھا نه ايبيل در استعمار ميبھا "یروزيپ" که دادند نشان یبعد یھاهياعالم و ھاهيانيب نظرات، اظھار

 جمله، از جھان، یاسيس اوباش و اجامر از یاريبس ليم مطابق بلکه، ،یآنگلوساکسون یھاستياليامپر نيريد یآرزو

 و یح سمياليامپر که ت،ياکثر -رانيا خلق انيفدائ سازمان یاجرائ -یاسيس أتيھ نمونه، عنوانه ب .بود زين رانيا

 کامرون، فياراج ت،ياکثر از نه و دارد یفدائ از ینشان نه گريد و داندیم "نيلن ۀپرداخت و ساخته ۀافسان" ار حاضر

 ]ميزان[مھر ٢٩( اکتبر ٢١ روز در و ديقاپ ھوا در را یجھان سمياليامپر گماشتگان ريسا و ننتيکل ،یکوزرسا

 تيواقع در ام،يپ نيا ارسال با تياکثر سازمان یاجرائ- یاسيس أتيھ .فرستاد "یبيل مردم به ششادبا" اميپ )٠٩٣١

 را خود یرھبر تحت سازمان چگونه که کرد ثابت و گذاشت شينماه ب خودرا کيدئولوژيا -یاسيس وقاحت اوج امر،

 نيھم به فقط تياکثر سازمان که است ذکر به الزم البته، .است کرده ليتبد غرب یدولت سميترور ريحق زائده به

 عنوان تحت خود ولؤمس فرد با مصاحبه کي اصطالحه ب دادن بيترت با بلکه، .نکرد بسنده زيآمحقارت وقاحت

 را که کشته یا" نعنوا ريز مقاله نشر با نيھمچن و "یسياس یرويدادھا یبرخ پيرامون)٢(قيخل بھروز با گفتگو"

 یفدائ انيجر بيتخر در او پررنگ نقش که پور،ميعبدالرح ديمج نامه ب یگريد فرد قلمه ب "زار یشد کشته تا یکشت

 طوره ب را خود "درون" کرد؛ء افشا را ناتو کيدئولوژيا -یاسيس منجالب به خود سقوط راز ست،ين ديترد قابل

 .ختير "برون" کامل

 یستيترور یقوا ۀواسطه ب ايبيل ینابود ۀخچيتار مختصر حيتوض از سطور نيا مقصود که نگذارم گفته نا نجا،يا در

 نيا فاجعه آن با رابطه در تياکثر سازمان موضع یادآوري و المللنيب اصطالحه ب سميونيصھ و یجھان سمياليامپر

 نيا به" عنوان ريز یاهيانيب انتشار با بار نيا اموخته،ين "وزگارر گذشت از" یدرس ھنوز سازمان نيا که است،

 .دھدیم ادامه ھمچنان خود بيعج وقاحت به ،"سوريه یشرق غوطه در یانسان ۀفاجع!  ديدھ انيپا نيزم یرو جھنم

 یشرق ۀغوط ۀمنطق با رابطه در خود ۀحانيوق یريگموضع هب تياکثر سازمان اصطالحه ب یاسيس -یاجرائ أتيھ

 و متمدن یخلقھا کشور، هيعل غرب یاستعمار جنگ ورود از شيپ وقتھا یليخ که دھدیم ادامه یحال در هيسور

 کدام که بود شده مشخص و فروافتاده کامالً  ھاپرده ۀھم خود، سال نيھشتم به هيسور یعرب یجمھور یقانون دولت

 نموده، معلول و مجروح کشته، را آن یانسانھا از نفر ھزار صدھا نموده، ليتبد رانهيو به را هيورس کشورھا

 .اندساخته حھان آواره را شرفتهيپ کشور نيا تيجمع از نفر ھاونيليم

 یاراستعم جنگ یغرب یھاستياليامپر که اندنبرده یپ کنون تا شيپ سال ھفت از ھایتياکثر جناب که دارم ديترد من

ً يقو من کردند؛ شروع یزيدستآو چه با و چگونه را هيسور ضد هب خود  دانندینم ھم ھنوز ھایتياکثر که دارم ديترد ا

 "نيزم یرو جھنم" به را یشرق ۀغوط" که ستندين و نبودند آن متحدان و )آنھا زعمه ب( "اسد تکاريجنا ميرژ" نيا

 ھر بحق دفاع با ھایتيرثاک جناب که دارم ديترد داً يشد من ن،يھمچن اند؛ساخته مواجه "یانسان ۀفاجع" با نموده، ليتبد

 یخارج متجاوزان از ابتين به که یداخل )یحت( عناصر و عوامل با مبارزه و یخارج تجاوز مقابل در کشور

 مسلح ،یسازماندھ نند،يبیم آموزش آنھا یئمنطقه یھادنبالچه و یآنگلوساکسون یھاستياليامپر ۀواسطه ب جنگند؛یم

 و !باشند مخالف .رنديگیم قرار آنھا یاطالعات ،یغاتيتبل ،یمال ،یلجستک ۀجانب ھمه تيحما مورد شوند،یم تيھدا و

 ...دارم دھايترد اريبس من

 -یاسيس وقاحتدرجه نيچن به تياکثر سازمان سقوط علت که دارم یقطع نيقي نکته نيا در من وجود، نيا با

 و ايبيل ینابود ۀفاجع از خود یابيارز در چه ناتو یستيترور مانيپ "یرانيا زبان" به آن یفراروئ و کيدئولوژيا
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 وجه چيھ به باشد، چه ھر یداخل و یجھان مسائل ريسا اي و یستياليامپر یھاجنگ گريد از چه ه،يسور جنگ

 .ستين یمعرفت

 مندانعالقه و خلق انيفدائ نيب در ھایبررس و بحث که دارد یجا زين نکته نيا یادآوري د،يرس نجايبد سخن که حال

 ۀتيکم انتخابات نياول در نگھدار فرخ یآقا نفع به فتاپور یمھد یآقا تقلب علت که باره نيا در آنھا سرنوشت به

 شدن گرفتار تا سازمان نيا در متعدد انشعابات وقوع آن، از پس و رانيا خلق یفدائ یھاکيچر سازمان یمرکز

 اي بود یاسيس تيطفول دوران کيدئولوژيا و یشناخت یھاضعف از یناش ،یامروز تسرنوش به تياکثر سازمان

 .است دهينرس یقطع ۀجينت به ھنوز داشتند، ريتأث آنھا در یگريد عوامل و علل

 یريش .م .ا
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