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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 اکتوبر ٢٩

 

   نه؟اي داشته باشد ی حدديرذالت و انحطاط ھم با
  

تا » اوباما«و ) اصغر(ش  جورج بواني به آقاهي التماسی نامه ھاۀدر ادام) تياکثر(راني خلق ااني فدائسازمان

 ی استبدادمي رژِ یمني از چنگال اھر»رانينجات مردم ا «ی اروپا برایستيالي امپرهي و پارلمان اتحادئی اروپایدولتھا

  .اد به آب دیتازه تر»  گلۀدست «ران،ي ای اسالمیجمھور

 و اول ]ميزان[مھر٢٩ و ٢٨ (ري اخی در روزھا،ليبيا هي غرب علسميالي امپری ارتباط با جنگ استعماردر

 استعمار به ني از بازگشت خونتي و حمادي دو تا در تأئ،ئی متعدد فدایانھاي جری از سوه،يسه اعالم) ]عقرب[آبان

شادباش به مردم  «وانتحت عن) تياکثر (نراي خلق ااني سازمان فدائی اجرائ-یاسي ستيأ ھی با امضاليبيا

 مرد، زنده باد یقذاف« تحت عنوان راني خلق اانئيان اتحاد فدا سازمی مرکزتهي کمی از سویگري، د)١(»!ليبيا

 ی فدائتيثي با حیاز باز« سازمان با عنوان ني ای مرکزتهي کمی با امضا،ی اولحي در رد و تقبیو سوم) ٢(» !یآزاد

  .  استافتهيانتشار ) ٣(»!دي نمائی خوددارداَ ياک

 اتي بر رد عملیمبن) تياکثر (راني خلق ااني سازمان فدائی مرکزتهي کمۀيانيدر ب:  کنمی شروع می از آخرءابتدا

 با توجه به ھزاران سند، مقاالت ،»ليبيا به مردم ی اجرائیاسي ستيأ شادباش ھاميپ «حي و تقبليبيا ھا در یناتوچ

 مقاالت مستند فيترجمه و تأل( خودم ی شخصیرھا مطالعات و کان،ي مستند و ھمچنیلمھاي و فیقي تحق-یليتحل

 نقد باشد، به چشم ازمندي که نی قابل مالحظه اۀ کشور، نکتني ای اشغال استعمارۀ و فاجعليبيادر رابطه با ) عددمت

 خلق اني اتحاد فدائی مرکزتهي کمۀي سازمان و اعالمني ای اجرائ-یاسي ستيأھ»  شادباشاميپ«اما، .  خوردینم

  . گرفتدهي آنھا را ناددين و نبا توای باشند که نمی می قابل تأملاري نکات بسیو حاران،يا

 ی ھا، می در واقع به ناتوچ»ليبيامردم «خود به »  شادباشاميپ«در ) تياکثر...( سازمانی اجرائ- یاسي ستيأھ

 حکومت اهي سۀ و کشته شدن او، دوریبا سقوط حکومت معمر قذاف.  کشته شدليبيا کتاتوري دیمعمر قذاف«: سدينو

کشته شدن :  چند نکتهني ھماتفاقاَ . »دي آغاز گردليبيا مردم اتي در حیت و دوره تازه ا گرفاني پاليبيا در یاستبداد

 اطي به حليبيا لي منظور تبدديشا (ليبيا مردم اتي تازه در حۀ استبداد و آغاز دوراني سقوط حکومت او، پا،یقذاف

 سازمان ی مرکزتهي کمۀي اعالم»تيبشاه «، »!ی مرد، زنده باد آزادیقذاف «ن،يو ھمچن)  ناتو بوده باشدۀخلوت تاز
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 ۀاما، قبل از ادام.  مورد مداقه و نقد قرار داده شوددي ھستند که بای تأملۀستي ھمان نکات شاران،ي خلق ااني فدائداتحا

 راني ای اسالمی جمھوری ارتجاعمي رژ،یاسياصطالح سه  باني دو جرني که، عالوه بر استيادآوريبحث، الزم به 

 ونيانقالب«و » انقالب« در قبال ی موضع مشابھ»یاسالم یداريب «ۀمثابه  بليبيا ني اشغال خونۀحادث في با تعرزين

 و ليبيا مردم مسلمان یروزي پل،ي عبدالجلی به مصطفیامي با ارسال پراني اۀ امور خارجريوز«گرفت و )  ۴(»ليبيا

 یروزي مجلس پی علنۀ در جلسیم اسالی مجلس شوراسيامروز رئ«. » گفتکي کشور را تبرني کامل ایآزاد

  ).۵(» گفتکي کشور تبرني ادي مردم مسلمان و دولت جدبه را ليبياانقالب 

 مي و مقامات رژراني خلق ااني اتحاد فدائی مرکزتهي، کم)تياکثر( سازمان ی اجرائ-یاسي ستيأ ھب،ي ترتنيبد

 را ليبيا استعمار غرب در ۀ کم سابقتيه سبع خارج از ناتو بودند کیراني ا ظاھراَ یانھاي جرني اولی اسالمیجمھور

 سميوني گماشتگان صھگريو د) ۵( فرانسه مھور جسي رئ،ی و سارکوزسي انگلري از کامرون، نخست وزتيبه تبع

 ی مرکزتهي کمهي اعالم»تيشاه ب«.  گفتندکي نموده و آن را تبرفيتعر» انقالب «،ی جھانسميالي الملل و امپرنيب

 را در اني سه جرني در واقع مخرج مشترک مواضع ا-»!ی مرد، زنده باد آزادیقذاف «- رانيا خلق انياتحاد فدائ

 و ني که زمیدرست در زمان.  باشدی داده و منبع الھام آنھا ملي تشکليبيا ھولناک ۀ از فاجعیدانسان ضیابي ارزنيچن

اعترض »  انسان در قفس درندگانرھا کردن «ۀوي به شیرکشي و اسی به ترور قذافزي الملل نني عفو بیزمان، حت

 ترور یکي ھا، یان ھمصدا با ناتوچي آقاني اۀ باشد، ھمی محانهي وقتي جنانيکرده و خواستار روشن شدن علل ا

 ی فرستد و آن سومیم»  شادباشاميپ «یگري خواند، دیآن م» ذلت بار«، آنھم از نوع »مرگ« را ی قذافانهيوحش

 یمن که جسارت تماشا( نه اي اند دهي فوق العاده را تا آخر دتي بربرني الم فانيآقا ني دانم اینم! دي گوی م»کيتبر«

  . دھدی شان را نشان میشرمي واقعا اوج وقاحت و بت،ي واقعفي تحرني چنا، ام)آن را نداشتم

  !انيآقا

 رھا کردن د؟ي فرستیم»  شادباشاميپ« به کدام مردم و به کدام رھبر د؟ي کنیصحبت م» مرگ ذلت بار« از کدام 

مرگ ذلت « او در وسط آدمخواران مزدور را »نيجرم سنگ «ی حتاي و یستي ساله، صرفنظر از ک٧٠ ري اسکي

 یگذاشتند، چه نام م» عموم «ی معرض تماشادر او را که چھار روز ۀ جنازد؟ي گوئی و شادباش مدي خوانیم» بار

 مخالفان خود را ۀ و شاھان جبار، جنازنيمگر سالط بوده است؟ یواني حاتي جناني کم شاھد چنخي مگر تارد؟يدھ

 ی نگه نمزاني روزھا از چوبه دار آونيادي در معابر و ماي بر سردر شھرھا و گران،ي زھر چشم گرفتن از دیبرا

 ی اگر از گذشته ھاد؟يستي در مالءعام نی اسالمی جمھوری اعدام و مخصوصا، اعدامھامخالفداشتند؟ مگر شما 

 ۀدي خلق ستمدی ھمتای محمد، رھبر بی قاضدي خودمان، شھراني معاصر اخي حداقل در تارد،ينده ا نخوایزيدور چ

 آنھا را پس از ۀ جناز،»راتدمک «ی آنگلوساکسونھاهي تحت الحمایامھري آرمي که رژدي آوراديه  را بارانشيُکرد و 

 ی است معنني شما کو؟ ائیادعا پس حقوق بشر د،ي داراديه اگر ب! اعدام، چھار روز بر سر دار نگه داشت

 شما؟ حقا که درس استادان ئی و قانونگرای است مفھوم عدالتخواھني لغو مجازات اعدام؟ ایشما برا» ۀمبارز«

 حد و دي رذالت و انحطاط ھم باايباالخره، آ! یشرمي بیزھ! ديخود را خوب فراگرفته ا» دمکرات«و » بشردوست«

   نه؟اي داشته باشد یمرز

ھنگ شده ا امر ھمکي»  گفتن ھاکيتبر«و » مرگ ذلت بار«، » شاد باشاميپ «ني که تطابق انيقيل،  حاھره ب

 ی ھاشهي افکار و اندحي صادر کنندگانشان در توضی ظاھریرغم تفاوتھاه  آنھا بۀ روشن است که ھم،ی ولستين

 و خواه در فرم ی قالب اسالم وکلخواه در ش( واحد یستي آلدهي ایني جھان بکي واحد، از ی فکرانيخود، از بن

 به ؛یو از نوع نگرش واحد آنھا به انسان و حقوق انسان)  آنیستي فاشاي و ی دمکراس- الي سوس،ی دمکراس-براليل
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 و ی الملني سرنوشت ملتھا؛ از قرائت واحد آنھا از روابط و مناسبات بنيي کشورھا و حق تعیانقالب؛ به استقالل مل

 لجام ۀ واحد آنھا از مداخلفي از تعر؛ی المللني بني و قوانی حقوقني موازرياتوان؛ از تفس توانمند و نی کشورھانيب

خره،  و باالشي خوھني حاکم بر میمھاي ملتھا با رژفي تکلنيي تعی و از تجاوز خشن به حق انحصاری خارجۀختيگس

  .رندي گیلفان سرچشمه م مجازات مخایبرا)  در ھر شکل آنسميترور(از اعتقاد آنھا به کاربست روش واحد 

 شده از ده یزي شروع جنگ برنامه رۀ رابطه الزم به گفتن است که تمام اسناد و مدارک منتشره در بارني ھمدر

 یتي رخ نداد، بلکه ھمه سبعی انقالبليبيا دھند که نه تنھا در ی، نشان م)٧(ليبيا مجدد ی مستعمره سازی براشيسال پ

 یکي دني در ھم کوبی بودند برای نا متعارفۀرانيانتقامگ و انهي جوی تالفی اقدامات،وستيوقوع په  کشور بنيکه در ا

ه  بی قذافعي قرن گذشته و ترور فج٨٠ تا ۵٠ ی دھه ھای سالھای بخش ملئی مبارزات رھای دستاوردھانياز آخر

  .  دورهني رھبران مبارزات استقالل طلبانه اني از آخریکيعنوان 

 ست،ي ضد کمونی که سرھنگ قذافني نامتعارف با در نظر گرفتن اۀراني و انتقامگانهيجو ی اقدامات تالفتيواقع

 یمني کشورش را از چنگال اھرزي نیزي بدون خونرد،ي به قدرت رسیزي بدون خونری سالگ٢٧ درکه یزمان

 کشور در ني ترتهشرفي خود، به پی ملل ساله استقال۴٢ در طول دوره ليبيا سبب ھم کشور ني و به ھمدياستعمار رھان

 بر ليبيا با آنچه که استعمارگران در بازگشت به سهي در مقاد،ي گردلي تبدانهي و خاورمقايفرا ۀ قاری ھمه کشورھاانيم

 ی با ھم براديائيحال ب. سھولت قابل درک استه  و پنج فرزندش آوردند، بی کشور و مردم آن، از جمله قذافنيسر ا

 منجر به وارد آمدن ی اگر حادثه ای خود دارد، حتی که جاليبياجر به اشغال مجدد  منعي که فجاميکن تصور یلحظات

 ی از کشورھاکيھر » منتخب« جمھور ی از رؤسایکي اي سي پادشاه انگلئی زلف طالی فقط به چند تار موبيآس

 ني ھممگر پدران! آورد ی جھان متي بر سر بشرئیچه بال» متمدن« غرب دي داد، فکرش را بکنی رخ میغرب

 آتش جنگ وو،ي مجار در سارا-شيرت اعھدي ولۀ ترور توطئه گرانۀبھانه  اردوگاه جنگ نبودند که بانيفرمانروا

   ساختند؟شي خوۀغماگراني مطامع ی انسان را قربانونيلي م٣٠ اول را برافروخته، ريعالمگ

 ونيلي شش متي کشور با جمعني مردم ایونيلي دادن میھا ھزار نفر و فرار  امان دهی کشتار ب،ليبيا ۀ گستردیرانيو

 چي کشور ھني مقامات اگري و پنج فرزند او و دی ترور قذافت،ي ناتو و در نھازي جنون آمی بمبارانھاینفر در پ

 ستيسر به ن «ی که برای اوهي شیحت.  غرب نداردیستي تروریمھاي رژئی ادعای با حقوق بشر و دمکراسیارتباط

 اتفاق کي  صرفاً زي به کار بسته شد نليبيا یانواده و قتل عام طرفداران دولت قانون خی اعضا،یشخص قذاف» کردن

 رھا کردن انسان به قفس جانوران یعني ،ی روش آدمکشنيا.  از روند ناھنجار حوادث نبودی ناشۀ نشدیني بشيپ

 امور ري وزن،نتي کلیرلي روز قبل ھکي ۀرمنتظريسفر غ.  باشدی می استعمارگران غربی و اجداباء آۀيدرنده، ارث

 او و ھمرزمانش عي شده و ترور شنئی شناسا قبالَ ی قذافی احتمال را که محل اختفاني ازي به طرابلس نکايمرا ۀخارج

 تختي پایپولي وارد تریطور سرّ ه  بننتي کلیرليبر خانم ھونوزده اکت«.  کندی متي تقووست،يطبق برنامه به وقوع پ

در حضور خبرنگاران سخنان  ) NTC (ی اعضاء اصلی طارھونی و علليحمود جبرئ مل،ي شد و با عبدالجلليبيا

  : کردرادي را اريز

، یو). ٨(“»دي از او ترس نداشته باشني از اشي تا بدي بقتل برساناي ري دستگیزوده  را بی شما معمر قذافميدواريام ”

در » واو« بلند ی صدال،ين موباولفي در تتي سبعني الم فی ضمن تماشا،ی قذافۀاني روز پس از ترور وحشکي

 داد و ی تکان منئيطرف پاه  مشت کرده بی دستانش را گاھکه ی در حالیري و شعف کم نظیو با شاد) ٩(آورد

ھا .  او مرددم،ي ما دم،يما آمد«: گفت ی در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد نظرش قتل قذافد،ي سائی به ھم میگاھ

خاطر بسپارند که ه  را حتما بیادآوري ني مدافع حقوق زنان، ایتھايزمانھا و شخصالزم است سا). ١٠(»...ھا 
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 طفل، یجاه  است که بري گلدا مات،ي مادلن اولبراس،ي رازهي کاندالس،ي مثل سوزان رای زنانۀ خانم ھم از ساللیرليھ

  . دارندی به جھان عرضه داشتند و مکنبمب و موشک و بمب اف

دستان آنھا ه  و ھم دستمال بسميالي کارگزار امپری است که ھم گماشتگان و رسانه ھاني اگري قابل تأمل داري بسۀنکت

 خود تي حاکمۀ سال٣٧ ۀ در دوری ھزار عراق٣٠٠ را به کشتار نيکه صدام حس  خالف آنیراموني پیدر کشورھا

 را قتل عام نموده، ی عراقونيلي ممي و ن٢ کشور، ني سال اول اشغال ا۵متھم کرده و خود مھاجمان فقط در عرض 

 ندي نمای اعالم نمی قذافکتاتوريد» ۀ سال۴٢ یکشتارھا «ۀ در باری، رقم)١١( کردندستي ھزار نفر را سر به ن٨٠٠

اعتراف ه  ماه ب٩ که در مدت کمتر از ستي در حالنيا.  خوانندی مکتاتوري د،ی کلی ھایو مرتب او را با لفاظ

 ،ليبيا بر فراز ی پرواز جنگ٢٩٠٠٠ با توجه به که ني از اميبگذر(خاک افکنده اند ه  را بئیليبيا زار ھ۵٠خودشان، 

شدت ه  رقم بني مختلف، صحت ای سپاه مزدوران در شھرھاعي وسیھايزي و خونرئیاي از ناوگان دریبمباران متوال

  ). استديقابل ترد

 پرسش را ھم ني پاسخ ادي باصورت نير ا باشد دليبيا بر ی قذافۀ سال۴٢ ی رھبر،یکتاتوري منظور آنھا از داگر

 عمان، ن،ي غرب در بحرۀدردانزي عزی مترسکھاايو ...  وکي دانمارک، ھلند، بلژس،يبدھند که پادشاھان انگل

 پست و مقام، ني در ازي نگري و چند سال ددارندس قدرت قرار أچند سال است که در ر...  وتياردن، عربستان، کو

  اھند کرد؟ خوشهيخون مردم را به ش

 تي جناهي توجی کودنانه برای تراشلي مبھم و دلی ھائی گوی کل،ی جعلی حال، صرفنظر از ھمه ادعاھاھره ب

 کشور، قبل از ني اشغال اۀ فاجعتيولؤ در نظر گرفت که مسدي را ھم باني ا،ليبيا در کايمرا اروپا و یستھاياليامپر

 یاستھاي از سیروي است که با پنيچخصوص، دولت ه  ب وهي روسیستيوني صھ- ئیاي مافتي حاکمۀھمه به عھد

  . مثبت دادی رأتي امنی شورا١٩٧٠ مرموز خود، به قطعنامه شهيھم

 مھم را از ني ادي نبانده،ي در گذشته و حتما در آی اشغالی کشورھاگري داي و ليبيا اشغال ۀ فاجعلي و تحلی بررسدر

. ستي نگري آن شخص داي شخص ني آن کشور، بر سر ااي ني اطور مجرد بر سره له فقط  بأنظر دور داشت که مس

 زي نني بوده و بعد از ااتي و جنامي جرانگونهي غرب، مشحون از اخيخصوص تاره  جھان، بخي سراسر تارکه نيچه ا

  غرب، سالخي تواند در تاری کس نمچي ھکه نيکماا.  خواھد بودني چنابد،ي موجود دوام یرانساني که نظم غیتا زمان

 ی فکریانھاي بناءيله برسر احأولذا، مس.  ھم نشان دھدتي جرم و جنای روز بکي ی خود دارد، حتیو ماه که جا

 بازگشت به سنن و فرھنگ دوران ۀشي اندجي به دوران استعمار کھن، به عھود باستان و تروانن جھندابازگرد

 توحش برج لندن است که اجداد ۀروپا، به دور ائی قرون وسطایوتنھاي و گونيزاسي انگی به عھد دادگاھھات،يبربر

. ھزار نفر را در آن گردن زدند سؤال و جواب، ھفتاد ی روز، بکي غرب، در ی امروزی دمکراتھانيو پدران ھم

  . مجازات روم باستان، رھا کردن بردگان به قفس درندگان استی روشھایاي و احميله بر سر ترمأمس

 ی اجرائ-یاسي ستيأھ»  شاد باشاميپ«منظور درک روشنتر مضمون ه  بر ھمه آنچه گفته شد، بافزون

 مرد، زنده باد یقذاف «»راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائی مرکزتهي کمۀي اعالم،»ليبيامردم «به ) تياکثر...(سازمان

 با ھم ديائي ب،»ی اسالمیداريب «عنوان کشور تحت ني از فاجعه اشغال ای اسالمی جمھورفيو تمام تعار» !یآزاد

 به یطور فرضه  بی لحظاتی آن آوردند، برای و مردم و مقامات قانوندفاعي بیليبيا ھا بر سر یآنچه را که ناتوچ

  : صورتنيبد. مي انطباق دھرانيا

)١(  

   نکردند؛ليبيا کنند که در ی شورش می اسالممي رژهي علراني امردم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

)٢(  

   نکرد؛  ليبيا مي کند که رژی و ھوا بمباران مني را از زماني شورشراني اميرژ

)٣(  

 را راني خود، آسمان ا١٩٧٠ قطعنامه ی ط،یرنظامي مردم غتيمنظور حماه  سازمان ملل متحد بتي امنیشورا

   ھا پا را فراتر گذاشتند؛ی کند که ناتوچیپرواز ممنوع اعالم م

)۴(  

، )ی دمکراسۀمدن و صادرکنندغرب برده دار، غرب استعمارگر و باالخره غرب مت( غربیستيالي امپریدولتھا

 نجات جان مردم ی، برا)١٢(» فراتر گذاشتهتي امنیپا را از قطعنامه شورا «قي بھروز خلی آقاشاتيطبق فرما

 باران بمب را بر سر اي از ھوا و درصله، بالفا)ليبيا(ی اسالمی جمھوریکتاتوري دمي در مقابل حمالت رژیرنظاميغ

 ی خانمان می نفر را آواره و بونھايلي افکنند، میخاک و خون مه ا ھزار نفر را ب بارانند، دھھی میراني و ارانيا

   گردانند؛ی به عصر حجر بر مليبيا کشور ما را مثل ت،يسازند و در نھا

)۵(  

ه  بران،ي و دانش و فرھنگ ای خود در رشد آگاھیخاطر نقش منفه  که بی، ھمان شھر)رتيس( شھر قم مثال،

 شھر را ني ھا ایناتوچ.  شودی ملي تبدمي مقاومت رژگاهي پاني ندارد، به آخری خوبتي جذابانيراني در نزد ایدرست

 نژاد را ی احمداي ی رفسنجانی ھاشم،یزدي ح مصبا،ی مثال، خامنه ام،ي نموده، مقامات منفور رژکساني با خاک زين

آدمھا و ھمراھانشان را به ھمان شکل  ني ازيآنھا ن.  کنندی درندگان رھا ماني در ماني نموده، در وسط بريدستگ

 في که به تھران تشرننتيسرعت به خانم کله  آن را بلم کشند و فی و ھمراھانش را ترور کردند، می که قذافیعيفج

 م،يما آمد«: ندي فرمای ممتد می خندھااني در مر،ي با شوق و شعف کم نظزيازل نو رسانند و مادمی م،فرما شده اند

  .»...ھا ھا ھا ھا!  او مردم،يديما د

)۶(  

 نيانتقاد عفو ب« در پاسخ به ،»راني ای انتقالی ملی شوراسيرئ«) لي عبدالجلیمصطف (قي بھروز خلی آقاسپس،

 چه کند ی نمیفرق«: ندي فرمای می آرام و شمرده و در کمال خونسردیليخ» )یخامنه ا (یالملل از قتل معمر قداف

 را »راني کامل ای انقالب و آزادیروزيپ« آن، زو پس ا) ١٣(» شدستيربه ن است که او سني افتاده، مھم ایاتفاق

  . کندیاعالم م

)٧(  

 یم»  شاد باشاميپ «رانيبه مردم ا) تياکثر(راني خلق ااني سازمان فدائی اجرائ- یاسي ستيأنھا،ھي اۀ ھماني پادر

 یم» مرگ ذلت بار«را ) یقذاف (ینه ا خامۀ شدیزي خلق ترور برنامه راني سازمان اتحاد فدائی مرکزتهيفرستد، کم

  . کندفي تعر»ی اسالمیداريب« را ليبيا ۀ نمانده است تا فاجعی ھم که باقی اسالمی جمھورميخواند و رژ

 جز عشوه و ناز یزي را، چانھاي جرني اۀ ھمۀ سرانرهي خیھايري موضعگني چنی مضمون واقعاي آل،ي تفاصني ابا

چرا که !  رسد، نهینظر مه  کرد؟ بیابي توان ارزی آنھا می بندگرشي و پذسميالي به درگاه امپرشتري ببي تقریبرا

 گسترده ی و کمکھاليبيا اشغال ۀ قبال فاجعر خود دۀ خصمانیري با موضعگی اسالمیاول از ھمه، مقامات جمھور

 ما خود در د،ي نگذار سر به سر ماادي دادند که، زی جھانسميالي روشن را به امپرامي پني ا،»ليبيا ونيانقالب«به 

 ی خصوصم،ي حذف کرده ا»ھاه اراني یھدفمند ساز« را تحت عنوان دھاي که سوبسديني بیم: مي حاضریخدمتگزار
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 کشور مسلط ساخته ی اقتصاد-ی اجتماعی زندگی را بر ھمه عرصه ھااني نظامم،ي اتمام رسانده اه بباي را تقرھايساز

  . کردمي ما خودمان اجرا خواھد،يبفرمائ ھر چه امر زي ننيو بعد از ا...  وميا

 ی اجرائ-یاسي ستأيھ»  شادباشاميپ« و راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائی مرکزتهي کمۀي مفھوم اعالماما

  : کنند که مای اعالم مآنھا در واقع رسماَ :  تفاوت داردی کمی اسالمی جمھورمي رژ»اميپ«با ) تياکثر...(سازمان

استقبال ) ناتو (سميالي امپریستي ترورني ماشزي جنون آمی بمبارانھاري در زی اسالمیمھور جمي رژی از سرنگونــ

  م؛ي کنیم

  م؛ي کنی فعاالنه شرکت مراني اهي غرب علی در جنگ استعمارــ

  م؛ي کنی کشور و بر گرداندن آن به عصر حجر سھم خود را ادا می ساختھاري کردن زراني در وــ

 ی شرکت ممي و ترور مقامات منفور رژراني مردم ایونيلي می در کشتار و آوارگسمياليپر ھمراه با آدمخواران امــ

  .ميجوئ

مردم «به ) تياکثر (راني خلق ااني سازمان فدائی اجرائ- یاسي ستأيھ»  شاد باشاميپ «،ئی نھاليخره، در تحل باالو

 کي تبریامھايو پ» مرگ ذلت بار «»تيه بشا« با راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائی مرکزتهي  کمهي اعالم،»ليبيا

 ستي نیزي، چ)١۴( آدمخوارانیروزيمناسبت په  بلي عبدالجلی به مصطفی اسالمی جمھوری ارتجاعميمقامات رژ

 به ی چارواداری کشورھا؛ فحاشۀ کشور و ھمني ای استقالل مل،ليبيا خلق ی و رنجھاتي مظلومیجز خوارشمار

 انسان؛ تي به شعور و شخصشرمانهي بني تحت ستم جھان؛ توھی خلقھاۀ  ھمیکلطور ه  و براني ا،ليبيا یخلقھا

 رفتن به رجهي ش؛یاسي و سی اخالق انسانی پا گذاشتن تمام مرزھاري عدالت؛ زو قتي به چشم حقمي مستقکيشل

ب به  و ورود پرشتاتي خروج آگاھانه از عالم انسان؛یاسي سی اوج ھرزگۀ صعود به نقط؛یمنجالب رذالت و پست

 ی جھانسميالي امپریشکاري قبول پی برای تقاضانامه رسمت؛ي و سبعیرحمي خشونت، بۀ گستاخانري تقدت؛يميعالم بھ

  !راني اۀدي ستمدی و به خلقھاھني پروا به می بانتي خ؛ی المللني بسميونيو صھ

 منحط مي رژ»کي تبریامھايپ« ھمان قي جز رونوشت دقستندي نیزي چالنه،ي رذ»کاتي و تبرامھايپ «ني باالخره، او

 ی اعدام ممي رژی که پس از تجاوز در اسارتگاھاران،ي آن دالور دختران معصوم اۀ به خانوادی اسالمیجمھور

  ! شدند

 ی اجرائ-یاسي ستأياما، سقوط ھ.  داردئی طوالدي ف،ي کثی عرصه ھاني در چنی اسالمی جمھورکه، ني اطرفه

 -الي پس از سقوط آزاد به گنداب سوسی درجه دنائت، حتني تا به اانيتحاد فدائ ای مرکزتهيو کم) تياکثر... (سازمان

  ! آور استرتي ح واقعاَ ،ی دمکراس-برالي و لیدمکراس

مرگ « و »ليبيا شادباش به مردم اميپ« به مبتکران ن،ي و ھمچن»ی اسالمیداريب «یدئولوگھاي گفتار، به اني ااني پادر

  : کنمی مشنھاديھم ھستند، پ» غرب دمکرات «مي ھا مقی که اتفاقا آخر»یذلت بار قذاف

 ھا بخواھند منازل خودشان را یوچشوند، بھتر است از نات»  پدرهيمرد ھمسا« عجله دارند به حساب نقدري حاال که ا

 ی کشورھاگري و دليبيا شده که بر خاک قي رقومي آغشته به اوراناي ی فسفری از آن بمبھای ازهيم زهي ریبا نمونه ھا

 ئی بمب افکن کوچولو موچولو بمباران کند و چند سرباز و مزدور ھم از ھمان گروھھاکي ۀليوسه  بختند،ي ریاشغال

 فرستاد، به سراغ زنان و ی اشغالی کشورھاگري و دليبيازنان و دختران و کودکان عراق، » نجات «یکه برا

 »ی اسالمیداريب«و »  شادباشاميپ«، »گ ذلت بارمر«دخترانشان و کودکان ھر کدامشان بفرستد تا بتوانند مفھوم 

بگذار . ستيمھم ن. ديا جلوه نمیرعادي ھا غی در نظر برخشنھادي پنيممکن است ا!  درک کنندنهيعه  و بقاَ يرا عم
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، »مرگ ذلت بار« و »ی اسالمیداريب «،»روزمنديانقالب پ «ني چناني است که با جارچنياما، درست ا.  باشدنيچن

  !ان خودشان صحبت کردزبه  بديبا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.eb1384.wordpress.com  
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