
 حقوقدان - اميرفيض  -جامعه جھانی و ليبی -نالگوی ايرا      ١برگ  ٠٨/ ٠٩/ ٢٠١١ 

  اين تحقيق   

  حضور اعليحضرت

  مده استآخر تحريرآن درآسبب  ،پيشكش ميشود

  الگوی ایران

  جامعه جهانی ولیبی
  حقوقدان –امرفيض 

                       ِ ودرحالت تکامل وياتطبيق  الگوھائی است که سابقه اجرائی داشته  وحتی زندگانی انسانھا جھانی رويدادھا وتحوالتبيشتر
   .باموقعيت زمان ومکان شکل اجرائی يافته است

فروردين سال  ١۴در  ٢٠٠٣تا  ٢٠٠١درسالھای  ١ آمريکاريچارد ھاس مديرموسسه تحقيقاتی شورای روابط خارجی 
   :جاری دربرنامه سی ان ان گفت

بدست بگيرند  ودولت مرکزی درليبی قدرت را ممکن است بعد از سقوط قذافی گروھای افراطی اسالم گرا«
    احتمال درگيری بين  نجا که غرب درکنارمخالفين قذافی قرارگرفتهآاز  قادر نباشد که امور ليبی راداره کند

درمورد   Richard N. Haass  ھاسريچاررد ( »مخالفين قذافی برای رسيدن به قدرت خيلی زياد است
        )انقالب مصرھم مطالبی گفته است که دقيقا واقع شده است

در فروردين سال جاری که خبر مزبور انتشار يافت ھنوز موضوع ليبی رسانه ای نشده بود بھمين دليل از اظھارنظر  
که چگونه ممکن است يک کشور عضو سازمان ملل درمسير سقوط بوسيله کشورھای غربی  ريچارد ھاس تعجب کردم

   .قرارگيرد ويک حکومت اسالمی جايگزين حکومت سکوالر لبيی بشود

مدن آچندروز پيش که خبرموفقيت جامعه جھانی دربراندازی حکومت ليبی منتشرشد وخبرگزاريھا از  امکان روی کار
بوده عالقه  درانگلستانکه يک مسلمان تبعيدی حکومت اسالمی درليبی خبردادند ورئيس شورای انقالبی ليبی ھم 

ماه قبل  که ھنوز  ۵ن جھت فراتررفت که چگونه درآزدرليبی اعالم کرد  تعجب من ا حکومت اسالمیخودرابه برقراری 
ن گرديده ين بوسيله غرب پيشبينی بلکه نوع حکومت بعدی ھم تعيآبرقرار بوده نه تنھا سقوط  حکومت قذافی درليبی

   .است

تصميم کشورھای بزرگ عضو گاھی از آبلکه با ،رسيدم به اين حقيقت که ريچارد ھاس پيش بينی نظری نکرده بود
ينده آتصوير  لمان تشکيل شده بودآو آمريکاواجالسی که درلندن باحضور نمايندگان انکليس وفرانسه و امعه جھانیج

ريچارد ھاس ميدانست که برای کمک به رفع بحران مالی وبيکاری کشورھای اروپائی خاصه  ليبی راترسيم کرده بود
   .ن کشور نفتی الزم است  يعنی بکاربستن يک قاعده معمولیآحمله نظامی به ليبی ونابود کردن ھمه ساختارھای ايتاليا 

                                               
1  -  Richard N. Haass, President, Council on Foreign Relations 
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نھا آکشورھای شرکت کننده درحمله به ليبی مطامع خاصی دارند که درروی ھمه « :المانی نوشتآيکی ار روزنامه ھاي
ويک روزنامه خارجی ديگر  »ن کمک به رفع بحران اقتصادی کشورھای اروپائی استآوجوددارد و يک ھدف مشترک

ناتو باھدف تخريب زيربنای صنعتی ليبی دراين جنگ ماموريت داشته تا برای کشورھای اروپائی ميدان کار < :نوشت
  ٢. >م سازدھفرا

از طريق مسلح کردن گروھای  تالشھای فرانسه  درانقالب ليبی«  :پرفسور < سانتی >  استاد دانشگاه ايتاليا گفت
 ١٩۶٩که دولت فرانسه بعداز ملی شدن نفت ليبی بدنبال انقالب سال مزدور باقصد دستيابی به مناقع نفتی ليبی است 

  »ازدست داد

ذخاير نفتی ليبی عامل اصلی ھجوم به ل کانادا نوشت <آنتروقای ميشل شوسوکی مديرپژوھش ھای جھانی سازی درمآ 
عمليات ليبی بخشی  .ستآمريکا فريقابشمارميرود مقدار ذخاير نفتی ليبی دوبرابر ذخايرنفتیآانبارنفت  ليبی  .ليبی است

نفت ليبی خالص ترين   .درصد نفت جھان تنظيم شده است ۶٠ست که باھدف دستيابی به آمريکاازبرنامه سياسی نظامی 
حمله به ليبی پيامد ھای اقتصادی مھمی  پانصد ھزار بشکه به اروپا صادرميکند. و ليونيوروزانه يک م نفت جھان است

درحمله  آمريکايکی از اھداف مھم «نويسنده مزبور اضافه کرده است   >.خواھد داشت وکشورھای مھاجم آمريکابرای 
ھزارکارگرچينی درليبی فعال ھستند واين برای  ٣٠متخصص و ۴٠٠به ليبی خروج شرکتھای نفتی چينی است که باتعداد 

ن برای آمسئله ليبی والگوی ودرپايان مطلبی نوشته که حساسيت مارابه  »،فريقاستآواشنگتن يک مداخله چين درامور
گون نيست واز قبول درخواستھای پنتاآمريکاليبی جزء کشورھائی است که زير نفوذ < :ايران موجب ميشود  نوشته است

  >خودداری کرده است

نچه برليبی  رفته وبقيه اش ھم خواھد رفت مسائل آمد که آاين اشارات بدان جھت بنياز 
   .زادیآرعايت حقوق بشر وياتامين سياسی ومنافع اقتصادی است نه 

  تحوالت بین المللی درروابط کشورها

نظربه اينکه حقوق بين الملل مجموعه ای از تحوالت واجرائيات بين کشورھاست که سنت ورويه حقوقی ناظر به عمل 
کشورھابوجود  کشورھاراتشکيل ميدھد ونظر به اينکه جريان ليبی تحوالتی بسيار تازه وغيرقابل انتظار درروابط بين

  وبه مصداق بيت  نگاه ميکنيم به اتفاق به تحوالت مزبور ن درامان باشد  دراين تحرير،آنميتواند از زورده که کشورمانيآ

  ب زن که نوبت تست آريش خود       ريش ھمسايه چون تراشيدند                                

ينده آکپی والگوئی است که در ن درمورد ليبی آکشورھا وبکاربستن  به اين حقيقت نزديک ميشويم که تحوالت درروابط
 ودرکالمی ساده ھمانطور ! عليه کشورھائی که درخط غرب نيستند بکار گرفته ميشودھمواره مورد استفاده جامعه جھانی

  .خواھند تراشيدبه ھمان نحوکه ريش ليبی راتراشيدند ريش کشورھای ديگر راھم 

از تظاھرات ومخالفتھائی عليه حکومت ھا حمايت  !ار صراحت اعالميه جھانی حقوق بشر جامعه جھانیتا کنون به اعتب
از تظاھرات واقدامات بدون خشونت استفاده کنند وھمينکه ثابت ميشد که مخالفين مسلح اند جامعه  ،ميکرد که مخالفين

ولی درکمال تاسف  ،خلی وقانونی ميدانستجھانی باب حمايت از مخالفين رامسدود ميساخت ومسئله رايک موضوع دا
نھا تائيد بلکه تسليح مخالفين به آتحوالت ليبی اين محدوديت رابکل برداشت ومخالفين مسلح حکومتھا  نه تنھا مبارزه 

نجا آمد واز آدر !سالح ھای پيشرفته واعزام کارشناسنان نظامی وداوطلبان اجيرشده بصورت يک تصميم جامعه جھانی
وانگلستان وفرانسه وايتاليا وساير کشورھا دراجالس  < دوستان ليبی > درپاريس تائيد  آمريکاکشورھای  که اقدامات

که کامال خالف  وردآجای نامانوسی درروابط وحقوق بين الملل بوجود خواھد  ،شد درکمال تاسف اين شيوه نابکارانه
   .منشور سازمان وروابط حقوق  بين کشورھا بوده است

                                               
بجای آن ملت ھا را بجان ھم  امروزه، ميبود (تجربه دو جنگ پيشين)جنگ جھانی اجبار به مخاطره می افتاد در گذشته ھرگاه اقصاد جھانی به  - ٢

يد (بخوان بگردش بيافتد جھانیبه اصطلعاح  کشور جای جامعه می اندازند ويا مردم کشور ھا را بشورش وا می دارند تا کار و سرمايه ھای 
 ک- . حبيلدربرگ)
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   :باالست  ميگويد ھای سی دررابطه باتحوالت ليبی مطلبی دارد که تائيد نگراني -بی –مفسر سياسی بی 

ليبی اکنون نمونه والگوی تازه ای برای روند جنبشھای عربی شده است  ونخستين جنبشی است که <
جنبش ليبی  .شود نرا دارد که الگوئی از موفقيتآو پتانسيل  بامداخله مستقيم خارجی به ثمررسيده است

    .)ھمچنين وامدار ارتش خارجی است

  قطعنامه شورای امنیت سازمان 

   :شورای امنيت درباره ليبی مشخصاتی روشن دارد  که شامل موارد زير است ١٩٧٣قطعنامه  

  جنايتکاران جنگارجاع پرونده مسؤلين ليبی به دادگاه برای تحقيق واتھام  –الف 

  ايجاد حريم ھوائی برای نيروی ھوائی ليبی  - ب

  تحريم صادرات وواردات کاالھای نظامی به بنادرليبی وحق بازرسی کشورھا - پ

  نفر از سران ليبی به مسافرت خارج از جمله قذافی  ١۴ممنوعيت  - ت

  ن ضبط اموال وسرمايه ومنابع مالی واقتصادی قذافی ودختر وپسرھای او درکليه کشورھای جھا - ث

   .ه اجرا قرارنگرفته استيرقطعنامه مزبور ھنوز دردا :بند الف

وبدين منظور پياده شده است که قذافی نتواند عليه شھروندان بی دفاع  از   ،که ايجاد حريم ممنوعه پرواز است :بند ب
نعتی ليبی که کشتار تبديل شد به تھاجم وسيع ھوائی به تمام تاسيسات  اقتصادی ونظامی وبندری وص ھواپيما استفاده کند

قطعنامه شورای امنيت اجازه بمباران مينيچکو> حقوقدان مشھور روسی <بسياری از مردم رادرپی داشت وبنابراظھار<
  ١٣/۴/٢٠١١> ليبی راھرگز نداده است

قطعنامه < :رئيس جمھوری استراليا که دراجالس دوستان ليبی درپاريس شرکت نکرد درسخنرانی خود دراستکھلم گفت
  >بجای حمايت ازمردم ليبی بطرفداری ازگروھھای خاصی اقدام کرده است

وبنادر وکشتی ھای  ئی درھمان ھفته اول حمله ناتو به ليبی کليه ھواپيماھا وپايگاه ھای ھوائیآمريکابنوشته روزنامه 
   .دارد ولی ھنوز فعاليت ھوائی وبمباران ليبی توسط ناتو ادامه –ليبی از بين رفته است 

پوتين نخست وزير روسيه ماھيت قطعنامه مزبوررادرحمايت از اقدام نظامی عليه ليبی شبيه دعوت به جنگھای صليبی 
   .ھمچنين او گفت ناتو بدنبال نفت ليبی است درقرون وسطی دانست 

  :وزير خارجه روسيه گفت

 دام نظامی عليه ليبی رانداده است ولی ھمکاران ما مانتوانستيم ھمکاران غربی خودمان راقانع کنيم که قطعنامه اجازه اق<
  >عقيده دارند که قطعنامه اجازه ھراقدامی رابھرکشوری عليه ليبی داده است

رسما اعالم کرد که  ،درسازمان ملل آمريکاسفير سخانم سوزان راي ،دررابطه باھمين اظھارات وزيرخارجه روسيه
   >ور راعليه دولت قذافی داده استشورای سازمان ملل متحد اجازه توسل به ز<

اين قطعنامه نخستين  قطع نامه ای است که به کشورھا اجازه حمايت نطامی از مخالفين < :سی گفت –بی  -مفسر بی  
  >حکومت راميدھد

بلکه بھانه تفسيراست  حال کدام مرجع بين المللی ميتواند  ؛اين شواھد نشان ميدھد که قطعنامه ھا صورت مسئله نيست 
   .تابه اين فکربرسند قال قضيه کنده شده است  ونوشدارو بعد از مرگ سھراب است ،مفھوم صحيح قطعنامه راارائه دھد
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انجام حمالت ھوائی عالوه براجرای < :به شبکه تلويزيونی الجزاير گفت ،رئيس شورای انقالبی ليبی ،مصطفی جليل
  ٣  >وضروری استمھم منطقه ممنوعه پروازبرای توقف رژيم قذافی 

اين است که خودسری ھای غربی ھا ھمواره بازمينه سازی از طرف عوامل مصطفی جليل مقصود از استناد به اظھارات 
درخارج از کشور رجوع کرد که  مکررسران جنبش سبزودراين جريان ميتوانيم به درخواست ھای  ھمراه استنھا آ

ناتو اعالم کند که بمباران ليبی  ،اتوــــراض به بمباران ليبی از سوی نواگر درمقابل اعت >رونوشت برابر بااصل است<
براساس درخواست مخالفين قذافی برياست ھمين مصطفی جليل که امروز رئيس شورای انتقالی ليبی است  انجام شده 

  ؟چه جای اعتراضی باقی است

شورای امنيت خشونت اعمال شده از سوی دولت قذافی < :يادمان باشد که شورای امنيت درمقدمه قطعنامه خود ميگويد
نرا محکوم ميکند ..... وبعد به صدور قطعنامه مبادرت کرده آو راعليه مردم بی دفاع از مصاديق نقض حقوق بشردانسته

    .است

ن چنين ـــن کشور کشيده شد وايآکه به نابودی ليبی واستقرار حکومت اسالمی در !يعنی بھانه نقض حقوق بشراست
ھانه ای باچنين واکنشی تاکنون درجھان حقوقی سابقه نداشته است واين درواقع شتری است که ھمه جا ميتواند بخوابد ب

  .ايران ما در واول ھمه

  دارائی لیبی ویاقذافی 

خر قطعنامه شورای امنيت متوجه مصادره اموال متعلق به قذافی وفرزندان اوست  درحاليکه کشورھای اروپائی آبند 
   .است  ضبط کرده اند  واين چنين اقدامی درجھان کامال بيسابقه استمتعلق به ملت ليبی رائی ھای ليبی که ھمه دا

نيروھای  -نمايندگی ھا –فوريه سال جاری باامضای يک حکم تمامی اموال ودارائی ھای دولت ليبی  ٢۵قای اوباما درآ<
ئی آمريکاوديگر موارد تحت اختيار وياکنترل  آمريکانھاد ھای تحت اختيار بانک مرکزی ليبی در –عوامل واسطه  –فعال 

  )سی  تفسير سياسی –بی  –ان (       مصادره کرد>  را ھا ونيز افراد سرشناس ليبی

)  اماموقت  (قبيل مصادره ھادارد ھمان است که درفقه تشيع به حاکم  دراين آمريکاحقی که رئيس جمھوری  -  حاشیه

خمينی به  .وبه ھرکس ويابيت المال بدھد که امام يعنی حاکم وقت حق دارد اموال ھرکس رامصادره ؛داده شده است
   (پايان حاشيه ) نرابه افرادی منتقل کردآھی اموال بسياری رامصادره وبخشی ازاعتبارھمين حق فق

دولت دره فقط نسبت به اموال شخص قذافی وفرزندان اونيست استناد به دستور اوباما بدين جھت است که می بينيم مصا
نجا که گفته شده خانواده آنکه از آليارد دالر  دارائی دارد  عجيب تريم ۵٠ميليارد ودرسايرکشورھا  ٣۴ آمريکاليبی در

   .قذافی درنفت ليبی ھم سھمی داشته کشورھای مھاجم به ليبی تصميم دارند که نفت ليبی راھم مصادره کنند

دولت < :نوشت آمريکابرای مشروعيت دادن به عمل  آمريکااستوارت لوی عضو ارشد امنيت ملی ووحدت اقتصادی 
ن دربازسازی ليبی استفاده آحق دارد تاقسمتی ازاموال ودارائی ھای مسدود شده ليبی راکه مصادره کرده از  آمريکا
  >کند

نرابه شورای آن بود آ حال چاپ کردندرکه بدستور حکومت ليبی د دالری ميليار دو جرائد خبر دادند که دولت انگليس
  يا اين اسکناسھای درجريان چاپ ھم جز دارائی فرزندان ليبی بوده است؟آ .انتقالی ليبی خواھد داد

چه کسی باورميکند که کشورھای مھاجم به ليبی که عموما گرفتاربحران شديد اقتصادی ھستند سرمايه ھای مصادره 
 ل ھابنھا صورت حسابھائی بابيست وسی برابرواقعيت برای حمايت از رآ .ن کشورپرداخت کنندآبه شده ليبی را
(Rebels) ) ويک معترضين مسلح)  ترتيب ميدھند وپولھا ودارائی ھای مصادره شده ملت ليبی راباال خواھند کشيد

                                               
در نامه ای به سناتور ليندسی گراھام از حمله نظامی آمريکا به ايران استقبال کرد و به او شادباش  مراه با ديگرانيرفطروس ھآقای علی م -  ٣

 ک- حگفت. 
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نمونه عراق  مردم ليبی ميشوند زادی ليبی ميدھند وعالوه برچند پايگاه نظامی تا ابد ھم سوار آصورت حساب ھم برای 
    .از عراق آمريکاومطالبه خسارت 

 آمريکاراتھا اعالم کرده است که دولت کگفته شده است که کميسيون مشترک جمھوريخواھان ودم   ٢٠١١/٨/٣٠ روز
خبری بود  چند روز قبل ھمپيمانکاری رادردھه اخير درافغانستان وعراق به ھدر داده است ميليارد دالر پولھای  ٣٠
   !؟ن کجاستآمعلوم نيست که سرخرج   .درعراق گم شده استآمريکاميليارد  از بودجه   ١۴که

درطول اشغال  آمريکا> نوشت  ديوان محاسبات عراق اعالم کرد که وزارت دفاع البينه الجديدهروزنامه < ٢٠١٠درسال 
اين درحالی است که  ست  بدھدحی ھم حاضر نيميليارد دالر ازنفت اين کشوراختالس کرده ودراين باره توضي ٩عراق 

   .سال است که پيگير موضوع است وبدون جواب مانده ۵ديوان محاسبات عراق 

بی وطن نوکرخودشان می اندازند وبقيه  (Rebels) ھای لبکشورھای مصادره کننده اموال مردم ليبی چندرغازی جلوی ر
    .ميکشندباالراھم 

ھای اخير  درھفته ئی ميگويند که نمايندگان شورای انتقالیآمريکامقامھای <بی سی گفت  که  -بی روز اول سپتامبر

ھستند ھاائی > واينھم شاھد مقصود که اين خود ليبيئيھا واروپائيھا ھستنداآمريکمشغول ديداربا درخفـــــــــا

قابل تطبيق باايرانی ھای ( ئيھا واروپائيھا درخفا تماس ميگيرندآمريکاکه برای سرسپردگی وابراز وفاداری ونوکری با 
  . خائن)

  نچه برعراق رفت وميرود خواھد بود    آورد که بمراتب سياه تراز آخواھند  غربيھا روزگاری بسرمردم وکشور ليبی
چراکه غربی ھاتجربه درغارت کردن عراق پيدا کرده اند ھم اکنون گفته ميشود که گروھھائی برای دستبرد به موزه ھای 

  .ی فعالندليبی درليب

چرا جسد ھا تکه   .ن فرارکرده اند خبرداده اندآخبرگزاری ھا از تکه تکه شده صد ھا جسد دربيمارستان ھا که مسؤلين 
اسرائيلی ھا رواج  يافته رجوع  ؟ به خبرجھانی شدن بازار فروش کليه وکبد وقلب که بوسيلهده استی شتکه ومتالش

. درجنگ که کسی فرصت الشه کردن درليبی ھم کارساز شده است عراقی ھاکشتار فلسطينی ھا ونھا درآتجربه  .کنيد
يقين بدانيد که ترور دانشمندان ليبی شروع شده وياخواھد شد  –مگرباھدف سرقت قطعات بدن مقتول  اجساد راندارد

کی يوسايت و ١٣٨٩/٩/٢۴بنا براعالم روزنامه تايمز .يعنی ھمان برنامه ای که توسط اسرائيل درعراق صورت گرفت
استاد دانشکاه عراق بوسيله اسرائيل ترور  ٢٠٠کارشناس اتمی و ٣۵٠ليکس  ومرکز  بين المللی خدمات صلح عراق 

   .شده اند

  بدعت بزرگ وخوفناک  

بدعت بين المللی بسيارخطرناک درجريان ليبی اين است که درکنفرانس پاريس به کشورھائی که درحرکت نظامی عليه 
وقراراست درماه سپتامبر اجالسی به ھمين منظور درلندن  ته اند سھمی دربازسازی ليبی داده نميشودليبی نقشی نداش

قطعنامه تحريم ليبی رای موافق ندادند معھذا شورای  هنکه بآ وبه ھمين دليل است که روسيه وچين با تشکيل شود
   .انتقالی ليبی رابرسميت شناختند تااز قافله عقب نمانند

درحقوق اسالمی ھم اين حق وجوددارد که غنائم جنگی به کسانی که درجنگ شرکت ندارند تعلق نميگيرد اين  - حاشيه
رويه دربين حيوانات وحشی  ھم جاری است گرگان وحشی که به يک شکارحمله ميکنند اجازه نميدھند گرگانی که 

  )ان حاشيهدرشکار شريک شوند مگر برای خرده ريزھا ( پاي درحمله شرکت نداشته اند

اين چنين ضابطه ای درحقوق بين الملل بی سابقه است  وبجای اينکه سازمان ملل قيمومت ليبی بھم ريخته راعھده 
   .نفع وعامل ويرانی ليبی  خودشان راقيم ليبی ساخته اندـدارشود کشورھای مت

ستان ليبی گرفته شده سی دررابطه باقيمومت کشورھای متجاوزبه ليبی وتصميمی که دراجالس دو –بی  –مفسربی 
   :اينطور نوشته است
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دولتھائی که دراين روزھا از توانائی وامکانات خود برای باز سازی ليبی دم ميزنند درواقع خبرازسرمايه گذاريھای <
ی برايشان يينده ميدھند وبه کشورھائيکه درقضيه ليبی وارد نشدند ويامخالفت کردند کنايه ميزنند که چه بھاآپرسودی در

  >اھد داشتخو

ينده  ھرتھاجمی که از طرف کشورھای بزرک برکشور ديگری صورت گيرد  برای آخطر اين ضابطه اين است که در
درتطبيق مورد حتی   .کشورھا به حاشيه رانده نشوند درحمله نظامی به کشورمورد تجاوز شرکت خواھند کرداينکه 

   .قمارش به ايران مشارکت خواھند نمودوا آمريکاھم درحمله احتمالی  وترکيه  ھمين روسيه وچين

  پیشکش حضور اعلیحضرت 
  :به حضور اعليحضرت تقديم گردداستدعای حاضر  ميدھد اين تحقيق بدان سبب  افتخار تقديم يافت که اجازه

بطور مرتب باسران وقانونگزاران کشورھا درسراسرجھان ديدارھای خصوصی وعمومی «اعليحضرت  نظر به اينکه 
  )ز پرسش وپاسخ ژوئيه سال جاریابرگرفته (انھاراآگاه سازند  ،دارند تااز سرنوشت ھموطنان

است که جامعه  ينیــلقــت متمرکز ،شکارآونظر به اينکه درکمال تاسف باورفکری واعتقادی اعليحضرت براين نادرستی 
جھانی بايد از مبارزه عليه جمھوری اسالمی حمايت وحتی ابراز عقيده ميفرمايند که بدون دخالت وحمايت جامعه جھانی 

دخالت وکمک  ھيچ معجزه ای روی نخواھد داد و نظر به اينکه الگوی ليبی يک ضابطه اجرائی درمورد چگونگی
ذا اين استدعای ميھنی صورت تکليف وقانونی پيدا ميکند که اعليحضرت ل وحمايت جامعه جھانی از کشورھای ديگراست

بطورکلی واصولی دخالت کشورھادرامورداخلی کشورھا ومبارزات ان باروسای کشورھا شدرمالقات ھای مستمر
مھر تائيد  جامعه جھانی درليبی محکوم وباسکوت خودشان به رويه حقوقی غيرانسانیرا زاديبخش ملت ھای اسيرآ
  .زنندـــن

بار از جامعه جھانی درخواست کمک واقدام  ۴نجا که سوابق موجود نشان ميدھد  فقط آعليحضرت فراموش نفرمايند تا ا
ولی باحيرت توام باانزجار از سوی کسانی که شھرت  (Rebels) ياغيان ( ربلز)نھم از سوی آعليه حکومت قذافی شد 

استقالل ،  مظھراز تاکيدات نماد ملت ،بنحوینھا آ که تمامی تست شوم تجديد شده اساايرانی دارند صدھا بار اين درخو
   .وشرافت ايرانی يعنی اعليحضرت برخورداراست

که اعليحضرت بامحکوم کردن دخالت کشورھادرامورکشورھا بنحوی شايسته است ھم اکنون حساسترين لحظه تاريخی 
ئت آيبخش ايرانيان برزادآجامعه جھانی به مبارزه  وکمک وروشن از اصرارھای ناموجه سابقه درلزوم دخالت وحمايت

  اميرفيض                  .حاصل بفرمايند

  

    

  

  

 


