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                                                                           ء  قذافینه  هیالری  کلنتون وقتل وحشیا         

Hillary Clinton  and  the  Brutal  Murder of Gaddafi                                                             

به طرز  وحشیا نه ء  درلیبی   فیقذامعمر ال« 0200»درتاریخ  بیست اکتوبر سال        

پس از اولین ضرب  نا تو توسط مشتی از شورشیان ارزال واوباش با حمایت وهمد ستی 

تاریخ   هرگز  . وشتم ونقض همه اصول و قوانین  پذیرفته شده حقوق بشر  به قتل  رسید 

قی  خواهد  گذاشت   با روزاین   جای شک وشبهه را نه تنها به ارتباط قتل رهبر لیبی در

.                                                                                          ن  وبخاک یکسا ن شد ن  لیبی را نیز فراموش نخواهد کرد  شیده شد بلکه از هم پا

عمله ودست اندرکاران  تغیر رژیم در لیبی را اکثر قدرتمندان  واتباع  از حکومت های   

تشکیل میداد که شهرت و آسمای آنها  توام  با اتها ما تی که بر آنها ازهنگام  مسلط غربی 

وارد شده  یعنی اتها ما تی  که آنها باعث  ویرا نی وبد بختی بشر  «00/9»وقوع رخداد 

درمقیاس بزرگ با عزم دوباره شکل دادن هد ف خود وتغیر جهان گردیده اند  عملی  که 

رت نگرفته بلکه برای  آنها ازباال د یکته شده است  دریک هرگز به اراده  خودشا ن صو

بد بختی ها و ویرانی های  همچنانیکه همین اکنون . لست مطول ثبت ودرج گردیده است 

بعنوان   خویش  بقای   برای  افغانستان ، عراق ، لیبی وسوریه دریک درگیری  بی رحم 

ه مقابل آن ویرانگریهای وبدبختی ب دست وپنجه نرم میکندیرفرقه ای سکوالریک دولت غ

های بمیراث رسیده ازسوی ملتی که ازد موکراسی  وبه زبان دموکراسی صحبت مینماید  

                   .                                                                                 حاالنکه در واقیعت امر تمرین سیا ست سلطه جویی وتابعیت را انجام میدهد

دی از قربا نیا نی  که توسط امپریالیزم  پس دراینصورت الزم پنداشته میشود تا به یا      

با یک استدالل قوی وُبران توام  با تخریب   ست دادند  د را از نهای شرین خود جا غرب

جنا یت  وویرانی های که لیبی را به مشت خا ک  مبد ل  سا ختند  به  منزله  یک  جرم و

تا چهره های زشت این جنا یت  بکوشند آماد گی گیرند وبا تالش همه جا نبهید بویژه شد 

مهم ودرخور آنچه که به ارتباط لیبی   صورت بهر.به جها نیا ن برمال سازندشه گان راپی

ملل  متحد    زمان  برنا مه ریزی  سا یانکشا ف اداره   که  اینستاهمیت پنداشته  میشود 

 ارد ارایه مید  چنین  (0202)ز سال  وردهای  چشمگیرانقالب لیبی را یکسال بعد ادستا 

 فوق العاده  پیشرفته  ودرنه کشوری  ل افریقا  یگا ودرشمالیبی درشرق میانه وآن اینکه 

ده مینماید ا را چنین  اف این کشور به  مربوط خص های  شامخی قرارداشت که  شا مقام 

قی  برابری جنسی  وباسال ،( 5،44)درصد ،توقع حیات ( 4،88)باسوادی نرخ ومیزان  



   بخش گذارش  وقناعت مشبت  و  یبه این کشوررا عل  مربوط  خص های دیگر همه شا

فیصد  ودارای « 0،4»، ( 0202)دی لیبی  درسال  رقم رشد اقتصامیدهد  افزون بر آن 

                                                                            . ملیارد دالر بود ( 052) ود مبلغ  های خارجی لیبی در حد

یته نیروهای مسلح  سنایی به کم( General Rodriguez)دوید رودریگیوز جنرال         

پیشکش نمود   لیبی  گذارشی را ( 0202)یسه ارقام  ثبت شده سال  ط  مقا به ارتباامریکا 

وبا تخمینی که اکنون از پا درافتاده وشکست خورده است  وچنین افاده نمود که این کشور

گفت  که حداقل ده سال دیگر  ضرورت دیده میشود  رال  به ارتباط لیبی ارایه نمود آن جن

تا اگر این کشور درهم وبرهم شده  دوباره  به ثبات  ورشد قبلی خود  نایل آید  وشکست 

                                                                                  . زسازی نماید  یخت های ناشی از جنگ را دوباره  ترمیم وباور

درحال حاضر هیچ یک دولت توانا وقدرتمند وحاکم در لیبی وجود ندارد  که  باالی         

 حکم راند  بلکه درعوض  سه  مقا م   بلند باال ی تمام قلمرو  لیبی تسلط داشته باشد  ویا

بر لیبی  حکم میرانند  از جمله حکومتی یگربت وهمچشمی با یکد  رقاملوک الطوایفی در

 پیما نبنام نا دولت   به رسمیت شناخته شده است  هماه  از سوی  نهاد های بین المللی ک

این   ست شد  که ریا یبام  (”The government of National  Accord “GNC) ملی

بعهده دارد که مقر  این دولت در تریفولی ( Feyaz al Sarraj) فیاض آل سراجدولت را 

(Tripoli )میباشد ؛دولت دیگری بنام دولت نجات ملی( National Salvation ) درتحت

نیز   که مرکز ومقر این دولت رهبری میشود( Khalifa Ghwell)زعا مت خلیفه گیوال 

اما  دولت سومی  یا مرکز  سوم قدرت  درقسمت شرقی    شد میبا( Tripoli)ابلسدر طر

 خلیفه هفتردرتحت زعامت  جنرال ضد اسالمی  (  Tobruk)  کشور  واقع در توبروک

( Khalifa Hafter )رهبری میشود که اردوی ملی  لیبی (Lbyan  National  Army) 

باید اذعان کرد که لیبی ازنظر اقتصادی . نیز درتحت نظر همین جنرال قرار دارد میباشد

در صد را داشت ( 92)واز نظر درآمد های نفتی  خود در زمان زمامداری  قذافی   رقم 

که این درآمدها به دولت متعلق بوداما اکنون دراثرگسترش خشونت ها و شکست وریخت 

آمد  به نصف ویا نیمه زما ن قذافی رسیده است ومطلب قابل های ناشی از جنگ  این در

به اینطرف  داعشی ها توانسته اند  که در لیبی برای (  0200)تذکر دیگر اینکه  از سال 

ماه های اخیر  در ( داعش)ی  ست آورند گرچه که این سازمان تروریست خود جای پای بد

نیروهای  به   مربوط (  Sirte)ها ید  در مقر ومرکز خود  توسط سرت  تحت  فشار شد

قرارگرفته بودند ولی  با آنهم  اکنون  داعشی ها  در لیبی  نمایندگی  از دولت پیمان ملی  

                                                                                                                                                         .وجود دارند 

مردم  بی گناه بعد ازسرنگونی معمرالقذافی تاثیرات ناگوار ازهرج ومرج وقتل وکشتار   

پناهندگان با قبول خطرات از اریسیبمیهن شان شدند وو  باشندگان کشورمجبور به ترک 

نند ودرخواست  یترانه  خودرا به اروپا رسا ند تا از راه دریای مد جانی  درتالش آن شد



میتوان  آن   بر  پناهندگی  بدهند  تا اگر بتوانند خودرا ازاین بدبختی  نجات دهند افزون

بختی های ناگفته ای دیگر نیز  روبرو هستند  اذعان کرد که مردم لیبی با هزار گونه بد

                                                                                                             . ن را ازهم پاشیده است  ی شاگ که شیرازه زند

ره  قطعنا مه شما  «0200»بتاریخ  یازدهم  مارچ   متحد زمان ملل  ساشورای امنیت    

رعربی   بهاخود را درپا یا ن   برا فراز لیبی  مبنی برایجاد منطقه پرواز ممنوع (0941)

ودرکنا ر آن تظاهرات  تودهء  بی ما نندی که   نید تصویب رسان عربی به  زمستاوآغاز

  رک حسن مباو همتای مصری  او  اقای    بن علیمنجر به سرنگونی دیکتا تور تونس  

سرنگونی  درمصر گرد ید  این رویداد در لیبی  بوقوع نپیوست  یعنی تظاهرات  بخاطر 

جنبش ضد قذافی  متمرکز شده  زیدربنغا  با وجودیکه  –قذافی در لیبی صورت نگرفت 

بود اسالمگرایان  پیشتاز وبرآزنده که برصفوف  و پیروان  خود   مسلط  بودند  نتوانستد 

مردم را به دنبال خود درضد یت با معمرالقذافی  بکشا نند   چونکه  مردم  لیبی از وضع 

ر منطقه راضی زندگی واز انکشاف وپیشرفت کشور شان با داشتن ستاندارد بلند زندگی د

بودند وازاینرو هرگز نمیخواستند که همچو زندگی  آرام خود را ازد ست بدهند  واقدام به 

که درمخالفت  لذا نیروهای وفادار به معمر القذافی –سرنگونی زعیم کشور خود بنما یند 

 ناتو عمالو تو نا توسطله ومقابل قرارداشتند این نیروها با اسالمگرایان شورشی درمجاد

ز  نیروهای مخا لف که از بنغازی برای آغا  نه بواسطه  ولی ند شدمواجهه  به شکست  

  میکه  نزدیک که نیروهای مسلح دولتی هنگاچنین است شورش آورده شده بودند واقیعت 

دند  ناتو به بهانه ای محافظت برای ازبین بردن  وسرکوب شورشیان  شبه حومه بنغازی 

ونیروهای مسلح دولتی را تارومار روغ محض مداخله می نماید با یک دغیر نظا میان از

بود    لیبی رژیم در  تغیر  تو نا ف از مداخله هدیسازد  اما زما نیکه حقیقت برمال شود م

                                                                                           . یکته شده بود  قرص او د می  پروپا که از طرف  حا

جرم وجنا یت  قذافی  در دید و بصیرت غرب طوری  نبود  که  اورا یک د یکتا تور      

خود کا مه و کاماًل عیار بیبینند ویا مشاهده نما یند چونکه او در منطقه  یک متحد بسیا ر 

جرم وجنا یت قذافی  در دید غرب  درسلسله از ایمل اما  دیک به عربستان سعودی بودنز

مون ومحتوی جا سازی شده بود  که مض  کلنتون هیالریهای  محرم طبقه بندی شده ای 

ویکی  سری ومخفی هیالری در تضاد به قذافی وتغیر رژیم درلیبی  توسطاین ایمل های 

وچرا   ذافی سرنگون گرددازاینکه چرا باید ق –درجنوری همین سال  افشا گردید  لیکس

بهتر است که  که قذافی میخواست ویانماید ؟  موضوع از اینقرار بود  درلیبی رژیم تغیر

در که در رقابت  به ارزدالر و یورو یک ارزطال را   داشت  تمایل  قذافی  کهگفته شود 

این   ازد  بناً با درنظرداشتخیره بین المللی درافریقا مروج سدادوستد بعنوان  یک ارز ذ

 وسپس وزیر( Nicolas  Sarkozy) نیکوالی سرکوزیریس جمهور فرانسه اقای  اصل 

کلیدی تالش  بازیگران اصلی و  بحیث  هیالری کلنتونامورخارجه ایاالت متحده امریکا 



 قذافی که  در  سرنگونی یگری مل د عانند اما  را به مداخله درلیبی  بکشاناتو نمودند که

                                                                                                       .لیبی بود   فتن نقش داشت 

محتوی  ومضمون  ایمل های طبقه بندی شده هیالری فراتر از هرشک وشبهه  ثا بت     

که جرم وجنا یتی را که غربی ها درلیبی مرتکب شد ند میتوان که به عا ملین این  میکند

جرم وجنا یت  اسم بربرها را  گذاشت  که باید  به آنها  محا سبه صورت  گیرد  حالنکه  

اکنون درمدخل  آماده شدن  به بازگشت سیا سی تال ش  بخرچ میدهد  تا  سارکوزی اقای 

با عالقمندی خاص ی کلنتون وهیالر ت جمهوری فرانسه برسدس ردوم  به کرسی  ریا با

بخاطراحراز مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا ورسیدن به کاخ سفید  در برابر 

در مسا بقه  ومبارزه   انتخا با تی  مصروف  دونالد ترومپنامزد  جمهوریخواهان  اقای 

                                                                                               .                                  ومشغول است 

ل  درسا معمرالقذافی  قتل ن با شنید هیالری کلنتون(  سارکوزی وهیالری) از این دو    

مینماید  اظهارخوشی  وشا دما نی ممتد وبا دهن پرازخنده قهقه های  با کف زدن (0200)

ن داد  ما را  سروسا تو نا می ویرانی لیبی  مداخله نظا طر تخریب و که بخا  هیالری آن

یم درلیبی فلمبرداری شده ندهی وتالشهای او مبنی  برتغیر رژ چنانچه از فعالیتها وسازما

خوش دارد و یا مورد عالقه اش است  که در مسا بقه   که هیالری  کلنتونیویا آن  است  

انتخابات ریاست جمهوری  ایاالت  متحده  امریکا  به مقابل  نامزد  جمهوریخواهان اقای 

موفق گردد  و به  کرسی ریا ست  جمهوری  ایاالت  متحده  ا مریکا  در  دونالد ترومپ
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