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  ]تقديس رھبران جھان سرمايه از قذافی[

احترام و پذيرائی معمرالقذافی نزد قدرتمندترين سران : گاز، زمانی پناھندگان مانیزمانی نفت، ز
  دولت ھا کشورھا و

 
 

 ديميتری مدوديو
پيش از . ھمکاری شرکت ھای گاز و نيروی دريائی روسيه و ليبی:  آنۀنتيج. بود" پرثمر " داشتند٢٠٠٨بنا به ارزيابی کرمول ديداری که در اول نوامبر 
  .شيرينوسکی، رھبر راستگرايان روسيه به قذافی پيشنھاد پناھندگی داد: عالوهه ب. آن نيز بدھی ھای ليبی به روسيه ملغی گشته بودند
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 نيکال سارکوزی
فرانسه با ھمه کسانی که راه احترام متقابل را می روند گفتگو می : " با او داشت اظھار نمود٢٠٠٧ دسامبر ١٠رئيس دولت فرانسه در ديداری که در 

ھنگامی که وزير امور حقوق بشر، راما ياده، ديدار قذافی از : عالوهه ب.  ايرباسقراردادھای چند ميلياردی نيروگاه ھای اتمی و ھواپيماھای:  آنۀنتيج". کند
  .، از مقام وزارت خلع گشت"فرانسه کفش پاک کن نيست"فرانسه را به نقد کشيده، گفت که 

  
 

 
  

 ئی زاپاتروخوزه لو
.  در مادريد داشت ، قابل درسترسی يافت٢٠٠٧ دسامبر ١٧را رئيس دولت اسپانيا پس از ديداری که با وی در " امکانات سرمايه گذاری بيش از حد"

و به او تبريک گفت که  زنگ زد ٢٠١١خوان کارلوس، شاه اسپانيا، به قذافی به مناسبت سال نوی : عالوهه ب. قراردادھای ساختمانی ميلياردی:  آنۀنتيج
  . سال از تولد حضرت مسيح می گذرد٢٠١٠
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 سيلويو برلوسکونی
وی از قذافی برای حضور در ." ر شما می يابيمما مکان مناسبی را برای چاد: " داشت، گفت٢٠٠٩ مارس ٢نخست وزير ايتاليا در ديداری که با وی در 

دفاع مشترک در مقابل موج پناھندگان، مزايای ويژه برای شرکت نفتی :  آنۀنتيج.  دعوت نمود و زير يک قرارداد دوستی را امضا کرد٨-ديدار سران جی
ENIرا برلوسکونی به گفته خودش از قذافی دارد" بونگا، بونگا"عبارت : عالوهه ب.  و ديدارھای مکرر.  

 

 

 

 
 تونی بلير

: نتيجه آن.  بود٢٠٠٤لين ديدار او از ليبی در مارس او.  داشتند٢٠٠٧ مه ٢٩ارزيابی نخست وزير انگلستان از ديداری بود که در " مثبت و سازنده"
دفتر : عالوهه ب. خواند" دوست و برادر"سيف، پسر قذافی، بلير را . ٢٠١٠ژانويه : آخرين ديدار . BPو   Shellقراردادھای ميلياردی برای شرکت ھای 

  .يه اروپا وارد مذاکره شودوکالتخانه ھمسر معاون وزير انگلستان، نيک کلِگ، به ليبی توصيه نمود با اتحاد
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 گرھارد شرودو
ھائی بود برای قرارداد:  آنۀنتيج.  داشتند تأييد کرد٢٠٠٤ اکتبر ١٥با اين جمالت، نخست وزير آلمان قذافی را در ديداری که در " جھِت آن درست است"

  . ليبيائی را افتتاح کرد–لمانی اکارل تئودور سو گوتنبرگ در ليبی تازه ترين مجمع اقتصادی : عالوهه ب. لمانیازيمنس و ساير شرکت ھای 
  

  

  :يادداشت

" اخالق دوگانۀ غرب و شبه روشنفکران خود فروخته"زير عنوان " موسوی"به دنبال نشر مقالۀ ھمکار ما آقای 

مدافع اعمال ننگين امپرياليزم و در تمام عمر ز ھمان شبه روشنفکران که سوگند خورده اند در ھمه حالت يک عده ا

، ما را متھم دانستهباشند، ضمن ارسال ايميلی چند، ھمکار ما را تحت تاثير مبارزات ضد امپرياليستی صدۀ قبل 

س عملکرد جنايتکارانۀ امپرياليزم بر شمشير که ھمه با تقدي حاکم،  که با شنا در خالف جريان رسانه ئیدساختن

 حاکم در جھان غرب خط بطالن "انسانی"خونچکان آن بوسۀ تطھير می زنند، گويا می خواھيم بر تمام ارزش ھای 

  .بکشيم

از زبان المانی به دری برگردانيده شده، اين شبه " بھشتی"اميدواريم آنچه را که به وسيلۀ ھمکار ديگر ما آقای 

ان با دقت مورد مطالعه و غور قرار دھند باشد اگر چيزی به نام وجدان نزد آنھا وجود داشته باشد، در روشنفکر

  -زياد بدان اميد داشت ھر چند نمی توان –. قضاوت ھای مزدور منشانه و انقياد طلبانۀ شان تغييری وارد نمايد

 AA-AAاداره پورتال                                                                                                                  

  

   
 
  


