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فريد پرواز: فرستنده  

٢٠١۴ می ١۴    
 

کند   آماده میا نظامی در ليبيۀمريکا خود را برای مداخلا  

 

  

 نظامی ديگر در ۀبار خود را برای يک مداخل  نظامی و قتل و سرنگونی معمر قذافی و دولتش، اينۀ به رغم حملامريکا 

 ،لش خارج شده اندو خودش که بار ديگر از کنترۀگرای تندرو ساخته و پرداخت ھای اسالم  با ھدف انتقام از گروهاليبي

 .کند آماده می

 وی و يکی از فرزندان و وزير ۀ سقوط نظام سرھنگ معمر قذافی که به قتل فجيعان، به رغم“الرای اليوم”به گزارش 

ھای نظامی و سياسی نظام وی منجر شد، اما  دفاع وی و ھمچنين بازداشت دو فرزند ديگر و شماری از مقامات ارگان

موريت آن أکند م احساس میکرد، ھمواره   رھبری میاو حمالت ھوای آن را در ليبي“ ناتو” نيروھای ۀ که مداخلامريکا

 ھمچون مبارزه با فساد و ئیھا ھا و يا به بھانه با سقوط نظام ﴿قذافی﴾ تکيمل نشده است و الزم است بار ديگر به روش

  .ھای تروريستی، به اين کشور بازگردد نابود کردن گروه

سيسات و أ حمالت به تۀ تحقيق دربارۀخواھان، روز پنجشنبه، با تشکيل کميت  با اکثريت جمھوریامريکامجلس نمايندگان 

در جريان . گرايان تندرو، موافقت کرد  توسط اسالم٢٠١٢مبر  شھر بنغازی در سپتمقرھای ديپلماتيک اياالت متحده در

  . به قتل رسيدندامريکائیو سه ديپلمات ديگر “ کريستوفر استيونز”يکی از اين حمالت 

ھای   برای پاکسازی گروهامريکا نظامی ۀبررسی احتمال پيروزی مداخل اين روزھا سرگرم امريکا ۀھای کنگر کميته

 در امريکااين گروه متھم به حمله به کنسولگری . است“ انصار الشريعه“ويژه گروه موسوم به ه  بئیليبيا“ جھادی”

  . استامريکائیھای  شھر بنغازی و کشتن ديپلمات
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ر امر مبارزه با تروريسم درخصوص مطرح شدن موضوع  متخصص دامريکائیکارشناس “ ديويد گارتنشتاين روس”

ای که  ثباتی فرو برده است به گونه  اين کشور را در بیا ناتو در ليبيۀمداخل: ” گفت امريکا ۀ نظامی در کنگرۀمداخل

  “.ل وضعيت نيستو﴾ قادر به کنترادولت ﴿ليبي

ھای آن مانند الجزائر، تونس و مصر   بلکه بر ھمسايهابات نه تنھا ليبيثمنفی بر ثيرات أ تا ناتو در ليبيۀمداخل”: وی افزود

 نظامی فرانسه در آن کشور را ۀھا را برای اشغال شمال مالی ترغيب کرد شرايطی که مداخل گذاشته است و جھادی

  “.باعث شد

 ھزار کشته بر ١۵٠ که انگيزی ور شدن جنگ غم حوادث سوريه و شعله”اين کارشناس ھمچنين معتقد است دخالت ناتو 

  “.جای گذاشت، تسريع بخشيد

ل درآوردن اوضاع و حفظ و برداشته و نسبت به قدرت آن در به کنترا به طور کلی دست از دولت ليبيامريکادولت 

گرای تندرو  ھای اسالم  و اشغال آن توسط گروها ليبيۀوحدت و انسجام کشور و نيز تالش آن برای جلوگيری از تجزي

 از طريق بمباران آن از طريق ھوا و زمين است و خود ا نظامی مستقيم در ليبيۀ مداخلۀرو در انديش ست؛ از اينبدبين ا

  .، آماده کرده استامرز با مرزھای ليبي اش در جنوب تونس ھم  زمينی از طريق پايگاه سریۀرا برای مداخل

 کند بلکه به تشديد بحران آن می  کمکی نمیات به ليبي در صورتی که عملی شود، به بازگرداندن ثباامريکا نظامی ۀمداخل

  .رو خواھد شده گرای تندرو ھمچون عراق و افغانستان روب ھای اسالم  گروهۀکه با مقاومت سرسختان نجامد؛ برای اينا

کند  يجاب می و اروپا اامريکا بسيار است؛ زيرا منافع ا نظامی در ليبيۀرو، اما احتمال مداخل   تھديدھای پيشۀبه رغم ھم

 به اھای تندرو مبارزه و از مھاجرت غير قانونی آنھا از سواحل ليبي ل و با گروهواوضاع امنيتی آن کشور کنتر

  . جلوگيری شودئیکشورھای اروپا

داند چگونه   کشورھای منطقه را در معرض تھديد قرار داده است و اينک نمیۀ، خود و ھما به ليبيئی ھواۀ با حملامريکا

نظاميان مسلح بر آن   تشکيل شد که شبهاخورده در ليبي دولتی شکست. ات اين اقدام بسيار خطرناک برخورد کندبا تبع

 ١.۶ای که ميانگين توليد نفت اين کشور از  ھا درآمده است؛ به گونه ھای نفتی آن تحت اشغال اين گروه تسلط دارند و چاه

  . ھزار بشکه رسيده است٢۵٠ميليون بشکه در روز به 

محمود ”نظام معمر قذافی دموکرات نبود اما نظامی که جايگزين آن شده است اوضاع بھتری ندارد و شايد توصيف آقای 

  .ترين تعريف باشد  درخصوص اوضاع اين کشور دقيقاوزير سابق ليبي نخست“ يلئجبر

 شکست خورده يا پيروز م آنئي دولتی وجود ندارد که ما بگوادر ليبي”: وگوی مطبوعاتی گفت يل در يک گفتئجبر

  “.است

 


