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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  یريش. م. ا

  ٢٠١١ اگست ٢٣

  

  يييا استعمار به لميبازگشت بھا
  

» بشردوستانه« ليبيا پس از پنج ماه بمباران تختيطرابلس پا) ١٣٩٠ اسد ٣١( امروز ھا،ي خبرگزارگزارشه ب

 و یحي مس،یھودي یستھايوني اعم از صھی جھانزميوني عمال صھیفرماندھه  غرب بسميالياستعمارگران امپر

ال غه بودند، با اش راندروني بکشور آنھا را از شي سال پ٤٢ که ارانشي و ی سرھنگ قذافني سقوط کرد و ھم،یاسالم

 حرفه خو گرفته اند، خلع ني سو به اني بدیر غرب که از آغاز دوران برده دایئ آدمکشان حرفه ی از سوتختيپا

  . شده استی حتمباي از قدرت، تقری وی رھبرريدولت ز

 آن، قبل از ھمه بر یامدھاي به ليبيا و تمام پی ھولناک بازگشت استعمار وحشۀ فاجعتيولؤ است که مسدي به تأکالزم

ه  باشد که بی و اروپا مکايمرا یتھاسيالي امپرطرهي سري سازمان ملل متحد زتي به اصطالح امنی شوراۀعھد

 یاستھاي در اثر سزي اشغال ليبيا نی براو نموده أفي استعمار را ای نقش اسب ترواري سال اخستي بیخصوص ط

  . را صادر کرد١٩٧٣ یئ کذاۀ قطعنامه،ي روسیئاي مافی دارهي و دولت سرمانيھمواره مرموز چ

 ني ترشرفتهي پني ایرساختھاي تمام ز، ليبياۀه بمباران بالوقف پنج مااني در جر،ی تخصصی برآوردھایکسري طبق

 نيآساترھای تکنولوژيک  از معجزه یکي شي نمای که براانهي و خاورمیئقايفرا ی کشورھاانيکشور در م

 اي نفر از مردم آن ار و صدھا ھزدي نابود گردیکله  شد، بیآماده م)  ليبياعي وسی صحرایآبرسان( خود یدستاوردھا

  .دامن وحوش غرب پناه بردنده  خود را ترک نموده، بۀ خانه و کاشانايه و مجروح شدند و کشت

 توده یکاري اول خود را نشان داد، بی که از ھمان روزھای جنگ استعماریامدھاي پني از فاجعه بارترگري دیکي

  .  کشور بودني از ای نفر کارگر خارجونيلي مکي از شي شدن و فرار بکاري ب،یئ

 سرھنگ ۀ سال٤٢ باي تقرتي در ليبيا را با حاکمی جھانسميالي امپریگري کنند وحشی می از ناآگاھان، سعیرايبس

 دانمارک، ک،ي ھلند، بلژس،ي انگلی پادشاھیمھاي توجه داشته باشند عمر رژنکهي بدون اندي نماهي توجیمعمر قذاف

 دھھا و ،ی سلطنتی کشورھاگري عمان و دیاي فارس و درجي خلۀي حاشی کشورھایسوئد، نروژ، ژاپن، مترسکھا

  .ستي از آنھا متصور نکي چي بر ھیاني باشد که ھنوز ھم پای در ليبيا می قذافمي از عمر رژشتريببار صدھا 
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 ني پس، مردم انياز ا.  کشور استني ھولناکتر مردم اتيغاه  بیھاي تازه آغاز تراژد، استعمار به ليبيابازگشت

 داده خواھد شد، شي افزای سن بازنشستگی که طبق دستور العمل بانک جھاننندي بنشیئروزھا در انتظار ديکشور با

 قتل و ،ی، دزدء فحشااد،ي خواھد رفت، اعتني از بی اجتماعازاتي امتگري و دگاني راليبھداشت و طب و تحص

 اني نموده و از مدادي بی عضو در اتحاد شورواً  سابقی ھای جمھور،یوگسالوي ھمچون عراق، افغانستان، ت،يجنا

 ني تر از ھمه اعيفج.  خواھد گرفتی کشور، ھزاران نفر را قربانتي بسته به تعداد جمعايمردم، ھمه روزه صدھا و 

 غرب استعمارگر بر آسمان بلند خواھد ی سم وحوش دو پاري گسترده  ليبيا زی خاک صحراھا، پسنياست، که از ا

 محابا ی ب،یستيالي در غرب امپری دارهي سرمای بحران ساختاری دردھاني تسکی آن برای و روري زیشد و ثروتھا

  .به تاراج خواھد رفت

مورد بشمارم، با صراحت ه  و مورد بزيره  بزي ليبيا را ری اشغال استعمارۀ بخواھم تمام جوانب فاجعنکهي ابدون

 گري دن،ي مردم آن و ھمچنزينون آم کشتار جۀ کنم که، بازگشت استعمار غرب به کشور ليبيا و فاجعیتمام اعالم م

 و عدالت ی صلحدوست،یخواھي آزاد،یگاھ آی مدعتي بشری ابدی ننگ و سرافکندگهي استعمارزده، مایکشورھا

 باشد که از تمام فرصتھا و امکانات ی محروم و استثمار شونده می قبل از ھمه، اقشار و طبقات اجتماع،یطلب

  . و عقب راندن آن بھره نجستندیستياليمارگران و جنگ ساالران غرب امپر استعی آدمکشني توقف ماشیموجود برا

  

    ١٣٩٠ اسد ٣١

  

  :یادآوري

  

قطع سر، تجاوز به عنف و « عامالن آن، به مقاله یستي اشغال ليبيا و کۀ در مورد فاجعشتري اطالعات بیبرا

   آدرسنيم، از جمله در ا قلني ترجمه ھمنداوئر،ي نوشته سوزان ل،»ی غربی ارمغان دمکراس- یآدمخوار
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  .دي  مراجعه کن
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