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 Human rights حقوق بشر

 
 آورند  آوردند، امروز بر سر سوريه و خلقھای آن میافجايع بسيار سنگين تر ار آنچه را که بر سر ليبي

 استعماری عليه سوريه در کانال -نگ امپرياليستیلم تکاندھنده از ميدانھای ج ف-پس از تماشای يک گزارش

 و ا، که در آن فاشيسم غرب امپرياليستی فجايع بغايت سنگين تر از آن چه را که بر سر ليبي»٢۴روسيه «تلويزيون 

 ۀجمعيت آن آوردند، از دو سال و نيم پيش بر سر کشور مستقل سوريه و خلقھای آن می آورند، بر آن شدم مقال

باشد که . را بار ديگر انتشار دھم» ارمغان دمکراسی غربی - سر، تجاوز به عنف و آدمخواریقطع«مستند 

ی ھر چه بيشتری بيدار شوند و ببينند که سران جاعل و دروغگوی دولتھای امپرياليستی، اين نوچه ھا و ئوجدانھا

با صحنه ھای شبيه ) ستیدولت مخفی صھيوني(ر و طال، صنايع جنگی و مواد مخدر الخدمتگزاران مافياھای د

دست چه ه دھند و ب سازی شده در ھاليوود، آنکارا، دوحه و رياض، چگونه افکار عمومی جھان را فريب می

  .کسانی سالح، حتی سالح کشتار جمعی داده و به جنگ خلقھای سوريه فرستاده اند

  شيری. م. ا

  ١٣٩٢   سنبله- وريشھر  ۶     

***  

  ، جاسوس سابق سيا در امور ليبيا)Susan Lindauer(سوزان لينداوئر
  شيری. م. ا: برگردان

  ٢٠١٣ اگست ٣٠

  ارمغان دمکراسی غربی  -قطع سر، تجاوز به عنف و آدمخواری
ھر کسی که ھر روز بفکر يافتن پاسخ حداقل يک سؤال نباشد، حتی از درک بديھی ترين حقايق نيز عاجز «

  )مترجم( -.»خواھد بود

 

، به تبليغات دامنه داری عليه دولت معمر قذافی دست زده اخود در ليبي» ۀشردوستانجنگ ب«ناتو با ھدف توجيه 

 جھان از ۀزيرا شھروندان عادی در ھم. تا روز ھای اخير، ناتو در اين زمينه تا حدودی زيادی موفق بود. است

  .وم بوده انددسترسی به اطالعات مستقيم که بتوانند بر اساس آن نظرات شخصی خود را بيان نمايند، محر

 در ٢٠٠٣ تا ١٩٩۵ ليبی در سازمان ملل متحد از سال ألۀول مس توجه است که جاسوس سابق سيا، مسؤجالب

   گويد، من برای بررسی عينی اين حادثه، مجبور بودم الکربی می] عمليات تروريستی[گوھا بر سر  و  گفتۀپروس

  .از اسارت اين تبليغات بگريزم
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د، من اصل اطالعاتی را که ھمه روزه از منابع خود در طرابلس دريافت می کنم، با در پاسخ به تقاضاھای زيا

کارشناسان « را يک کميسيون تحقيق تحت عنوان ااسناد ويدئی دريافتی از فراريان از ليبي. در ميان می گذارم] شما[

  .جمع آوری می کند» ابين المللی در امور حقوق مسالمت آميز شھروندان در ليبي

 داير بر ۀاتھامنام  و بين المللی که امريکائی، ئیی کميسيون تحقيق مرکب است از مدافعان حقوق بشر اروپااعضا

 داوری بر اساس اين اسناد ويدئوئی، عبارت از اين است که ۀنتيج. ارتکاب ناتو به جنايت جنگی را تدوين کرده اند

  .ت بسيار ھنگفت بپردازد غراماعلت وارد آوردن خسارات سنگين به ليبيه ناتو بايد ب

منظور آغاز عمليات جنگی، اطالعات جعلی به سازمان ملل متحد ارائه ه از ھمه مھمتر، قابل درک است که ناتو ب

  .انگليس و فرانسه برای سود بردن از اين مناقشه، به جاسوسی غيرمنصفانه از منابع غيرموثق مشغول شدند. داد

ً [بررسی ھای دقيق تر نشان می دھد که  ] ارتش[اين شورشيان ھستند که با حمايت ]: عکس بوده  ھمه چيز بدقيقا

بايد تحريمھا لغو شود و نيروھای نظامی ناتو در امر دفاع از مردم ! ناتو وحشيگری می کنند نه سربازان قذافی

  .، قذافی را مورد حمايت قرار دھنداليبي

   

  ھرگز با حقيقت بازی نکنيد

دو دليل کليدی برای آن وجود دارد که، چرا . ث، وحشگريھای عجيبی ثبت شده است مورد بحئیدر اسناد ويدئو

 از راه ارتکاب جنايات جنگی، آنھا ستراتژی وحشت و -اوالَ : تکب چنين جناياتی می شوند مرئیشورشيان ناتو

  .بايد مردم کنترل نمايند، دامن زدند] عکسه ب[ناامنی ھای اجتماعی در خيابانھا را که 

 با چشمان خود می بينند که ناتو اشھروندان عادی ليبي. ا رواج وحشت، مخالفان خود را به سکوت وامی دارندآنھا ب

در صورت سکوت طرفداران قذافی، پيامدھای آن ناگوارتر خواھد .  پشتيبانی می کنداليبي» قدرتمند«از شورشيان 

  .بود

. ناتو ھم راه افتاد» جنگ بشردوستانه«د و ماشين را يافتن» فشردن دگمه «ۀ شيوادر ھمين حال، شورشيان ليبي

 سال حاکميت بر کشور شھروندان خود را به ٤١ جھان بايد باور کنند که دولت قذافی که در طول ۀاما چرا بايد ھم

  قتل نرسانده، ناگھان به ارتکاب ھولناکترين جنايات متھم می شود؟

 ۀمسألدر گذشته قذافی در . د، از اين تناقض متأثر خواھد شد را با دقت پيگيری کرده باشاھر کسی که حوادث ليبي

انفجار [دفاع از شھروندان، قابليتھای استثنائی از خود نشان داد و حتی از تحويل دو ليبيائی متھم به شرکت در 

صرفنظر از تحريمھای سازمان ملل متحد، ] ١٩٨٨مبر  دس٢١ در آسمان شھر الکربی اسکاتلند در ٧٤٧ - بوئينگ 

  .متناع کردا

. اميدوار باشند] بين المللی[نمی توانند به عدالت در دادگاه] آنھا[قذافی می دانست که اين دو شھروند مقصر نيستند و 

عمليات تروريستی در آسمان الکربی يک اقدام انحرافی برای پنھان کردن شرکت سيا در قاچاق   به زبان ساده تر،

تری ] روزنامه نگار[ اوج تشنجات پيرامون به گروگان گرفته شدن ۀ بقاع لبنان در دورۀمواد مخدر از در

  .آندرسون بود

قصد ه  پان امريکن گروه متشکل از مأموران سيا، امنيت ملی و اطالعات ارتش ب١٠٣آن روز با پرواز شماره 

 اليبي. فجر شدمن] اسکاتلند[ھواپيما در آسمان شھر الکربی . تحقيق پيرامون فساد موجود از واشنگتن پرواز کرد

، حقيقت ]٢٠٠١سال [مبر  سپت١١ۀ تروريستی  حادثه معرفی گرديد، وليکن، در اين مورد ھم مانند حادثمسؤول
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 بين المللی، به ھموطنان ۀرغم فشارھای خردکننده او ب. قذافی ھم حاضر به دادن امتياز نشد. سخت جانی نشان داد

  .خويش وفادار ماند

 ٤ الکربی را با پرداخت ۀ دو شاھد پروندهاياالت متحد.  قذافی درست از آب در آمددر اينجا، بايد گفت که حدس

 رشوه تطميع کرد که خود آن نيز، به رسواترين فساد غربی نيازمند رسيدگی در دادگاھی در مقياس دالرميليون 

  .بين المللی تبديل گرديد

ً  پس از آن، ھمين ، عبدالباسط ئیو خود را مقصر شناختند، تنھا ليبيا اظھار ندامت نموده که دو شاھد دروغين علنا

 ءسبب ابتاله ، ب٢٠٠٩ سال گستوی بعدھا در ماه ا.  دادگاھی کردند١٠٣ پان امريکن   المقراحی را به اتھام انفجار

ش و مرگ در آنجا، از از زندان اسکاتلند آزاد برای بازگشت به ميھن» اندوستانهمنظر انس«به بيماری سرطان از 

  .دگردي

چطور ممکن است او ھم قبيله ايھای خود را به دھان . بسياری از برخوردھای قذافی مبين شخصيت او می باشند

 ً  پافشاری مسألهاو بر اين ! ، نهگرگھا بدھد؟ آيا وقتی که شرايط ايجاب کند، از آنھا روی بر خواھد گرداند؟ دقيقا

  .خود، به ھر بھائی دفاع می کند] نانھموط[او از . ، بخشی از خود اوستامی کند که خلق ليبي

 مسألهاز قضا، گفتن اين . را در خود ثبت کرده اند» آزمايشات زندگی واقعی «ئیاين اسناد ويدئو] بدين ترتيب[

بسيارعجيب است که نيروھای قذافی از جمله، به زنان تجاوز می کنند و ناتو ھم در مورد وقوع جنايات جنگی در 

  . راه می اندازد ھياھو بهااراضی ليبي

را برای دامن زدن به ] توزيع قرصھای وياگرا در ميان نظاميان[که قذافی دستور  سر تيتر خبرھا مبنی بر اين

سنتيا مک   اما. سی ان ان حسابی جا انداخت] کانال خبری[صادر کرد، »  تجاوز به عنفۀمسابق«

 تنھا خريدار امريکا ۀدولت اياالت متحد رد که ثابت کامريکا ۀ اسبق کنگرۀ، نمايند)CynthiaMcKinley( کينلی

آن قرصھای آبی رنگ کوچک را به ] و کارکنانش[ بود، ا بزرگ قرصھای وياگرا برای ارسال به ليبيۀمحمول

َ جن» ۀباال بردن روحي«منظور    . مسن تر توزيع کردندگی در ميان سربازان شورشی نسبتا

 فاجعه طور کامالً ه  بامريکائیستراتژی ا، اين وز به عنف در ليبيبر مبنای اظھارات شاھدان در مورد خبرھای تجا

  ... گذاشته شدءباری در آنجا به اجرا

   

  کاریشرارت و تبه 

ولی شما فقط به . توسط القاعده وحشتناک است] مثله کردن[لم ھای ۀ ف من، به اندازۀ به عقيدئیاين کادرھای ويدئو

  .ين ويدئوھا را ببينيد و سپس قضاوت کنيدخودتان شخصا ا. گفته ھای من باور نکنيد

و » com.obamaslibya«تارنماھای .  وحشتناک ايجاد خوف می کنندئیاين فيلمھای ويدئو: شداروھ

»com.FederalJack «از سيستم امنيتی محکمی برخوردار می باشند و واقعيات را با شجاعت به اطالع که 

  .دولت می رسانند، آنھا را درج کرده اند

»FederalJack « عقب شينی نخواھد کرد و ويدئوھای دريافتی تازه تر را نيز در»obamaslibya «ه ب

  .نمايش خواھد گذاشت

نظر کسی چنين برسد که اين ه اگر ب. ط شورشيان را نشان می دھد توسئیويدئوی اول بريدن سر سرباز ليبيا  ●

کادرھا در عراق فيلمبرداری شده، بايد اين را ھم در نظر بگيرد که درصد بزرگی از مزدوران خارجی در عراق 

بدبختی ناتو در اين است که ! ند تشکيل می دھارا مزدورانی از شرق ليبي) و ھمچنين در چچنستان و افغانستان(
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گوی مردم  و  در گفتئی عربی خاص ليبياۀزيرا، لھج.  را نمی تواند انکار نمايدالمبرداری اين ويدئوھا در ليبيف

  . فيلمبرداری آن را ثابت می کندۀحاضر در صحن

 را بر حسب درجه ئی نظاميان ليبياالم دوم سناريوی دھشتناکی را نشان می دھد که در آن، شورشيان ليبيويدئو ف  ●

دست بگيرند ه  اجساد سربازان مرده را بۀرده و آنھا را وادار می کنند تا تکه ھای بريده از گوشت گنديدبه صف ک

  .و بخورند

لم بعدی صحنه ای نشان داده می شود که در آن، گروھھای شورشی، مردم عادی را با طپانچه تھديد در ويدئو ف  ●

  .می کنند و سپس مورد تجاوز قرار می دھند

  . را کلّه معلق آويزان کرده و بعد از آن، سر او را از تن جدا می کننداشورشی، سرباز ليبي معيت ج- در ادامه●

ويدئوی ديگر، گروھھای عملياتی سيا را دست در دست نيروھای نظامی شورسيان نشان می دھد که در   -سپس

مينی و اقدامات  در عمليات زائیامريکارتشيان که  آن است ۀاين ويدئو نشاندھند(کاميونھای رو باز حرکت می کنند 

 َ   ). مشارکت می کنندوحشيانه مستقيما

 تخلف ئیچنين قتلھا.  را در کاميونھا نشان می دھدا ليبيۀويدئوی بعدی، تصاوير اجساد بی سر سربازان کشته شد  ●

اين کنوانسيون سربازان . نو شمرده می شوداز ماده مربوط به دفاع از قربانيان مناقشات بين المللی کنوانسيون ژ

لمبرداری از  شاھد وحشتزده اتفاقی را به فئیشورشيان خشمگين ناتو. اسير را زير چتر حمايت خود می گيرد

 اين عمل، صاحب ۀدر نتيج. ، وادار کردند» ھمه اينھا قذافی استمسؤول«: که صحنه ھای کشتار و فرياد زدن اين

ً . د را گرفت و از تکيه گاه شورشيان فرار کرددوربين دست خانواده خو دست ه  از ھمين طريق باين ويدئو دقيقا

  .گروه تحقيق در طرابلس رسيد

   

  !لمھا را در اينجا ببينيدبرخی از ويدئو ف

www.obamaslibya.com/ 

www.federaljack.com/?page_id=37933 

کس نمی گنجد که ناتو بتواند ادعا کند که از چنين  با ديدن چنين توحش و بربريت غيرقابل تصوری، به عقل ھيچ

 ...قابليتھای شورشيان بی خبر بوده است

   

  تجاوز به عنف بمثابه يک سالح جنگی

 شورشيان از تجاوز به عنف ۀبسيار بدتر از آن است که تصوير می کرديد، آره؟ تا اينجا، واقعيت استفاد] ھمه چيز[

طور اتوماتيکی با شورشيان ھمراھی ه که ب» بيطرف«طرفداران قذافی يا خانواده ھای » مجازات«مثابه شيوه ه ب

  .نمی کنند، از ھمه غم انگيزتر بود

اغ ننگ را ھمه بستگان کسی که مورد تجاوز واقع شده، بر پيشانی خود حمل طبق فرھنگ اسالمی پس از تجاوز د

  .حساب می آيده  خود، يک نوع مجازات جمعی بۀخود اين امر به نوب. می کنند

در اينجا فقط ادای شھادت چند . در حال حاضر گروه زنان مدافع حقوق بشر، از قربانيان تجاوز بازپرسی می کند

  . عنف و اظھارات شاھدان ارائه شده استنفر در مورد تجاوز به

که طی کردن صدھا کيلومتر راه و عبور از پست ] البته. [توجه داشته باشيد که اين عجيب ترين وقايع اتفاقيه نيست

 بيش جون ٢٢که اعضای گروه تحقيق غيردولتی در تاريخ  زمانی. ھای بازرسی و بمبارانھا، مشکل بزرگی است
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خاطر امتناع او از وارد شدن به ه  بئیلمبرداری از پسری طی کردند که شورشيان ناتورای ف کيلومتر راه ب٣٠٠از 

  .واحد شبه نظامی آنھا، وی را اخته کرده و بر چشمش ميل کشيده بودند، با چنين مشکالتی مواجه شدند

زور ه  بئیشورشيان ناتو. لم بعدی حاوی تجاوز به دختر باکره را پدر يک خانواده ھوادار قذافی تقديم کردويدئو ف

طور دسته جمعی مورد تجاوز قرار دادند و پس از آن، پستانھايش را با چاقو ه تفنگ او را از خانه بيرون کشيده و ب

  .بريدند، و اين دختر در اثر خونريزی فوت کرد

 از تجاوز در حال حاضر محققان مدافع حقوق بشر منتظر فرصت بازپرسی از زنی از شھر الزاويه ھستند که پس

 فرار کردند، اين ئیکه شورشيان ھار در حال شليک ھوا پس از آن. بريده اند] نيز[گروھی به وی، پستانھای او را 

  .زن در حال خونريزی را شاھدان بھت زده از مرگ نجات دادند

 می برد سره زدگی جسمی و روحی شديد ب) شوک(او در بيمارستان بستری شده، وليکن، ھنوز ھم در شرايط بھت 

ما برای .  در کنار او ھستند و سعی می کنند او را ياری دھند بشرمدافعان حقوق. گو آماده نيست و و و برای گفت

 امريکاجوی يک حامی در  و سرعت در جسته  و يا اروپا، بامريکامعالجه و انجام عمل جراحی ترميمی او در 

  .ھستيم

صرف شھر ميسوراتی، يکی ديگر از قربانيان تجاوز به عنف را ، سربازان قذافی در جريان نبرد برای تجون ١٩

که  عنوان گروگان نگه داشته بودند و تا زمانیه  روز ب٢٠مدت ه شورشيان اين زن جوان را ربوده و ب. نجات دادند

ر طوه  شورشيان ب شکسته و آن زن نگونبخت را نجات دادند،] در ھمان منطقه[نيروھای قذافی خط دفاعی آنھا را 

  .شبانه روزی به نوبت به وی تجاوز می کرده اند

ناتو به يک اقدام جنون آميز مبتذل دست زده و ] سازمان[بی ھيچ ترديدی، ...  ناتوۀو اين است مأموريت انساندوستان

 ً فنون تھديد و   برای آموزشامريکاپول ماليات دھندگان .  از پشتيبانی شورشيان دست برداردالزم است سريعا

  . را به يغما می برندابه طالبان جديد صرف می شود و دولتھای غربی نيز ثروتھای ليبي  ارعاب

ليبی دارای تاريخ درخشانی بوده و سنت دفاع از استقالل ميھن .  را در نظر نگرفته استااما ناتو روحيات مردم ليبي

 برای دريافت غرامت ا قبايل ليبيخانواده ھا و رھبران. در مقابل اشغالگران خارجی در ميان مردم ريشه دار است

  .از کشورھای عضو ناتو و کشورھای عرب حامی شورشيان کوشش می کنند

که ناتو شورشيان را آموزش می دھد و آنھا را از لحاظ اونيفورم، تسليحات، جليقه ھای ضد گلوله، وسايل  در حالی

يت ھمه اين جنايت ھا را ھم مسؤولدھد، بايد حمل ونقل و مشاور تأمين می کند و از ھوا مورد پشتيبانی قرار می 

آموزش، بھداشت، ] سيستم[ از محل -حساب شھروندان کشورھای عضو ناتوه را ب] اليبي[بايد غرامت مالی . بپذيرد

  .بازنشستگی و تحصيل آنھا در دانشگاھھا و از حساب احداث راھھا، پلھا و غيره بپردازد

 دالر دھم ميليارد ٨ و ٢ و ناتو، سھم بريتانيا از غرامت را ا ليبيۀ مناقشئیپاتريک ھايزلداين کارشناس بريتانيا

  .برآورد کرده است

 دولتھا و کشورھای عضو ناتو پرسيده شود که چرا از اين شورشيان پشتيبانی می ۀطور کلی الزم است از ھمه ب

  . ما ھم بايد پاسخ اين پرسش بسيار مھم را بدھيمۀکنند؟ بی ترديد، ھم

 مالی ۀ، ھزينامريکا متوسط ۀدست آمده از ماليات دھندگان طبقه ھای بدالرحساب ه يس جمھور اوباما بايد بآيا رئ

 را در مسأله مقاله يا از روی تعصب و يا به عمد می خواھد اين ۀدر اينجا، نويسند( اين جنگ را تأمين نمايد؟

اما، در .  تأمين می شودامريکائیاليات دھندگان حساب مه  بامريکا جنگھای ۀاذھان مردم القاء کند که گويا ھزين

 بزرگترين اقتصاد امريکا تأمين می شوند و نه اقتصاد امريکا از جيب مردم ئیواقعيت امر، نه چنين ھزينه ھا
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حساب ه ھای بی پشتوانه و به تبع آن، بدالرحساب چاپ بی حد و حصر ه  اين پولھا بۀبلکه، ھم. جھان است

 بايد نقش آموزگار و مربی امريکايا  ).مترجم... روتھای مردم جھان تأمين می گردند ثۀغارت لجام گسيخت

سرخ و «پيوندد که ملت بزرگ ما به پايان ه وقوع بنيروھای القاعده را ايفاء نمايد؟ و آن ھم بايد درست در زمانی ب

ردن کار و محروم نشدن از  برای پيدا کءھا با تمام قواامريکائيکه  خود نزديک می شود؟ درست زمانی» سياه

که اينھمه سرباز از  آيا با آگاھی بر اين]  آنۀاضافه ب[تالش می کنند؟ و ] حاصل دريافت وام[مسکن رھنی خود 

ً ۀ ما در دو جنگ باختۀنفس افتاد    با ھمان شورشيان القاعده در عراق و افغانستان نيز می جنگند؟ ما، دقيقا

 َ گليس و فرانسه بتوانند يادمان دوران  خاطر آنکه انه طور تصنعی از ناتو به  بايد بامريکا کدام قانون بر اساس دقيقا

 اينھا، ارزش به مخاطره انداختن ۀ خود را دو باره احياء کنند، پشتيبانی می کند؟ آيا ھمۀ امپرياليسم گذشتئیطال

  امپرياليسم خود ما و موفقيتھای آن را دارد؟

 که من سيا، شايد از اين. نمايش درمی آورنده  ديگری را در مقابل چشمان ما ب واقعيت کامالً ئیلمھای ويدئواين ف

ما نبايد . ولی مأمور خوب يک سازمان امنيتی ھم بايد صادق باشد. لمھا را منتشر کرده ام، خشمگين بشوداين ف

م رھبری و ھم ما موظف به کسب اطالعاتی ھستيم که ھ. واقعيات وحشتناک و بدمنظر را از نظرھا پنھان کنيم

اما به . اغلب اطالعات جاسوسی بسياربسيار نامناسب ھستند. جامعه برای انتخاب سياسی آگاھانه به آنھا نياز دارند

  .شما صحيح نيست] اعصاب[نظر من، ترحم به 

 بايد روابط خود با امريکا ۀ، گمان می کنم که اياالت متحدامريکاعنوان مأمور سابق سازمان جاسوسی ه من ب

َ ورشيان ليبيش   . قطع کند و به پشتيبانی مالی آنھا پايان دھدا را سريعا

  .شما که خودتان تصميم گيرنده ھستيد

 ۀدر شعب.  او در سازمان ملل متحد در بخش ضد تروريستی کار می کرد-لينداوئر) يا سوسن( سوزان ۀدر بار

گروه تحت رھبری . لزی عضويت داشتند، عراق، مصر، يمن، سوريه و ماا مثل ليبيئیيت او کشورھامسؤولتحت 

تعصب «وی مؤلف کتاب . شدار داده بودوھ٢٠٠١مبر سال  سپت١١    تروريستیۀاو مدتھا پيش در مورد وقوع حادث

  .می باشد) me PrejudiceExtre(» يا خسارت مفرط

Susan Lindauer 

  

 :افزوده ھای مترجم

ھای نفتی و آدمخوران کشورھای مرتجع عربی، دالر ۀپشتوانه که ب» غربی« دولتھای ۀ و ھمامريکاــ امپرياليسم 

 جنگ با ھمان گروھکھای ۀ گروھکھای تروريستی القاعده و طالبان را خلق کرده و سپس به بھانءابتدا

، افغانستان را به آزمايشگاه انواع تسليحات جديد، تخليه گاه تسليحات کھنه تر خود و مرکز کشت انواع سياساخته

 ً هللا «، که ئی مبارزه با ھمين شورشيان آدمخور ناتوۀبھانه  نزديک نيز، بۀ در آيندمواد افيونی تبديل کردند، يقينا

 را که مصمم بود در ھمين سالھا ا ليبيۀ پيشرفت، سر می برند و به زنان تجاوز می کنند، کشور»اکبر گويان

را در معرض تماشا ) آبرسانی صحراھای وسيع از طريق کانالھا و رودخانه ھای مصنوعی( جھان ۀھشتمين معجز

  .قرار دھد، پس از اينھمه وحشيگری به محل تاخت و تاز اوباشان غربی تبديل خواھد کرد

 اين ۀنگھای استعماری دولتھای غربی تقاضا می شود ضمن مطالع طرفداران و ھمچنين، مخالفان جۀــ از ھم

 ويدئوفلمھای مورد بحث در اين مقاله، در دادگاه ۀ، با مشاھد)من که ندارم(مطلب و اگر دل و جرأت تماشا دارند

  :وجدان خود به اين سؤال پاسخ گويند که
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دست گرفته و با خونسردی سر ه خی براحتی کارد ساله  آيا تشکيل، آموزش و تربيت گروھھای آدمخوار که ب

انسان می برند، ھتک حرمت زنان و دختران می کنند و يا بمبھای يک تنی را در کوچه و خيابانھای شھرھا و 

 - سياسی امپرياليستی-  غير از البراتورھای سازمانھا و نھادھای امنيتیئیروستاھا رھا می کنند، در جا

 منفی باشد، آيا حاضر خواھند بود دولتھای امپرياليستی را مصداق کامل صھيونيستی امکانپذير ھست؟ اگر پاسخ

  تروريسم تعريف نمايند؟

  ١٣٩٠  ]سرطان[ريت ٢٤جمعه 
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