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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
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 Human rights بشر حقوق

 

  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٧

  

 

  ليبيا ۀندي و آیترور معمر قذاف
 

 ی و عللي ، محمد جبرئليبا عبدل جل شد و ليبيا تختي پایپولي وارد تریطور سره  بننتي کلیلري خانم ھاکتوبر نوزده

  .  ترور شدی کرد ودرست روز بعد قذافرادي را اريبا حضور خبرنگاران سخنان ز) NTC (ی اعضاء اصلیطارھون

"We hope he can be captured or killed soon so that you don't have to fear him any 

longer". 

  "دي از او ترس نداشته باشني از اشي تا بديقتل برسانه  باي ري دستگیزوده  را بی شما معمر قذافميدواريام"

  

 از ی کاروان، مقاومتگاهي پارتي سی نفر١۵٠.٠٠٠ مانده شھری با بمباران باقروزي دی تودايطبق گزارش راش

 ني اناني ناتو قرار گرفت و ضمن کشتار ھمه اعضاء  و سرنشیماھاي ھواپۀ شھر مورد حملۀ ھا در حومنيماش

 گزارش ني در ا. محل کشته شده استر شده و توسط طرفداران غرب دی زخمی ادعا شد که معمر قذافلھاياتوموب

 نکند آنرا به جي خود بسهي را علی آنکه افکار عمومی ناتو در ترور او دست داشته و براۀژي ویروھايآمده بود که ن

  . نسبت داده اند رتي طرفداران غرب در سیھاي گریوحش

 معضل بزرگ کيه  جھان بیسرعت در افکار عمومه  بی المللني بني موازی و خالف تمامی انسانريعمل غ ني ھم

 ئی شده تا جاايتالي ، فرانسه و اسي ، انگلامريکا غرب ۀ شدري جنگ از جمله چھار کشور تحقی حامی کشورھایبرا
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 مورد را صادر کرده ني در اقاتي دستور تحق،شته دست داماي مستقليبيا درتي کشتار و جنانيکه سازمان ملل  که در ا

  .است

 کشور آغاز و در ني انقالب اليا شروع نشده بلکه از ھمان اوشي خالف تصور از ھفت ھشت ماه پليبيا به حمله

 از یاري حمله  بسآن در . بارھا مورد حمله قرار گرفتی مسافریماي ھواپکيه  حمله بۀبھانه  ھم بگانيزمان ر

 در آن موقع طيشرا.  شدند ی کشته و زخمیاف قذۀ از جمله اعضاء خانوادیادي منھدم و تعداد زئیا بنري زساتيسأت

 افتهي اني را پاليبيا ألۀ مسی کردند ولء عکس العمل اکتفانيھمه  و ناتو بامريکا جهي نبود در نتليبيا اشغال یمناسب برا

  .  کنندلي به مستعمرات خود تبد راليبيا و کسرهي بودند تا کارا ی نکرده و منتظر فرصتیتلق

 ني نفر، در آمد ناخالص اوني مل۶.۵ آن تي، جمع مربع وسعتلومتري و ھشتصد ھزار کوني ملکي در حدود ليبيا

 اري از منابع بسليبيا . دالر در سال است١٠.٠٠٠ ودرآمد سرانه در حدود دالر ارديلي ھزار م۶٠کشور در حدود 

  . استني ارزان تر از نفت خام سنگاريبس آن هيخوردار است که استخراج و تسو خلوص باال بر ۀ نفت با درجیغن

 ھم شده  ئی که اجرای کشورطبق قانونني باالتر و ھمه افراد ائیقايفرا ی کشورھای از تمامليبيا در ی زندگاستاندارد

ه  ھمه افراد که قادر بی برا کارنيتضم.  برخورداربودندگاني رای درمانمهي ب، دانشگاهاني تا پاگاني راالتياز تحص

 ئیقايفرا یار و کمک کننده به کشورھاذ گهي کشور سرمانيزرگتر بليبيا  . شده بودني تضمی قانون،کار کردن بودند

  . قرارداشت نيبعداز چ

 ترانهي  مدیاي است در شمال به درهي و سودان ھمساجري ، نري با ھفت کشور مصر، سودان ، چاد، تونس ، الجزاليبيا

 صد سال ی طیکي ستراتژتي و موقعئیاي و ارتباط درادي سرشار و وسعت زیني زمري با منابع زليبيا. اه داردر

 ی و در جنگ جھانايتالياۀ  اول مستعمری جنگ جھاناني بر خوردار بوده و تا پایاتي حتي غرب از اھمیگذشته برا

 هي دوم با ضعف انگلستان و بقی جنگ جھاندست گشته و پس ازه  و انگلستان دست بايتاليلمان و اا نيدوم ب

  و ی نظامی ھاگاهي پاجادي شد که  با اامريکا ۀ کشور  مستعمرني ا، دومی شرکت کننده در جنگ جھانیکشورھا

  .کرد ی کشور را اداره مني عمال اليبيا پادشاه سي از ملک ادرتيحما

 مشترک ی نظامۀ  و حملديقدرت رسه اصر ب در مصرعبدالن، استقاللی برایبخش ملي آزادی گسترش جنبش ھابا

  . کشورھا فراھم شدگري استقالل  دی براطي شد و شراروزي نبرد و انقالب مصر پئیفرانسه و انگلستان راه بجا

ه د در دانشک١٩۶۵ ی متولد شد و در سالھا١٩۴٢ محکم و استوار  در سال اري بسستي ناصرکي ی قذافمعمر

 پادشاه سي ملک ادر١٩۶٩ کشورھا در سال گري انقالب مصر و عراق و دريثأ تحت تکرد ی ملي تحصینظام

 و دي را بر چامريکا یعھده گرفت و پادگانھاه  را بليبيا انقالب ی شورااستي کشور رابر کنار و رني اۀفرسود

  را هي با شرکت مصر و سوری عربري اتحاد جماھشنھادي را آغاز کرد و پی ھمه جانبه ایبالفاصله با مصر ھمکار

 یريگي طرح توسط انور سادات پني با در گذشت عبدالناصر ای صورت گرفت ولنهي زمني در ازي نیداد که اقدامات

  .نشد

 کري بر پی کشنده اۀ  غرب ضربۀ ھمه جانبیباني با پشت١٩۶٧ در سال ی عربی به کشورھالي اسرائی ناگھانۀحمل

 در ی صورت گرفت که اختالفات داخلیطيجاوز و حمله در شرا تني  ا. در واقع آنھا را فلج کرد؛اعراب وارد آورد

 ري دگري دی اورا گرفت ولی و برژنف جار بر سر قدرت ھمچنان ادامه داشت تا سرانجام خروشچف بر کنایشورو

  . کرده بودی را متالشی عربی بود و ارتش کشورھادهي کوبانهي خودرا در خاورمخيشده بود و غرب م

 مصردر یکار برد وقته  مستحکم کردن اتحاد اعراب بی تالش خودرا برای تمام،تن قدرتدست گرفه  با بیقذاف

 ، هي به اتفاق عراق، سورليبيا ، غرب گذاشتی باھمکاری اقتصادی کشور راباز سازتيزمان انورسادات الو
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 جادي در منطقه اليرائ غرب  واسد در مقابل تھاجم مجدیوجود آوردند تا سده  امتناع اعراب را بۀ جبھمني ، ريالجزا

  . افتي ادامه ی اتحاد شورویدگي سد عمال تا پاشنيکنند که ا

 منطقه  از جمله ی و کوشش کرد تا ازجنبشھاافتيسرعت اوضاع و وخامت آنرا دره  بني ھمانند صدام حسیقذاف

 منطقه محدود و تا ني تھاجم غرب را به اۀ وآنھا را  فعال نگاه دارد  تا نقشیباني پشتني فلسطبخشيسازمان آزاد

 را ی عربی کشورھایکي یکي کرده و تفاده اسی شوروی آمده و تالششي غرب از اوضاع پی کنترل کنند ولیحدود

 بر خي مرتجع تارني ایني که سرانجام عراق به اشغال در آمد و خمئی مورد تھاجم قرار دا د تا جارونياز درون و ب

  .راه  افغانستان اشغال شد ھمه  و بیسر قدرت آورده شد عراق متالش

 که یطي آنھم در شراافتي شيشدت افزاه  تا به امروز درصف مقدم مبارزه بود ب١٩۶٩ که از سال ليبيافشار بر 

 قايفرا ۀي تالش کردند تا اتحادري نظی بتي با دراليبيارھبران  . و غرب شده بود  عرب در کنترل کامل  ناتوهياتحاد

 بر هي اتحادني ااستيره  بی قذافی شد  حتی طرح عملني کنند که اجادي ائیقايفرا یھا  کشوری تمامیرا با ھمکار

  .  شددهيگز

 تالش یوني ارتش دوملجادي ای گذاشت و از آنھا رسما خواست براقايفرا هي اتحاداري تمام امکانات خودرا در اختليبيا

  مطمئن شده بودند که غرب امريکا ی جمھوراستير با انتخاب اوباما به ئیقايفرا ی از کشورھایاري و بسليبياکنند 

  . ھم شدني بر خواھد آمد و چنقايفرادر صدد اشغال و مستعمره کردن 

 که ليبيا در قايفرا کاريجوانان باز  و شاغل کردن ده ھا ھزار ئیقايفرا ی به کشورھاليبيا هي شدن سرماريسراز

 بر ليبيا ی گزارهي از ھمه امکانات سرماقايفرا بود استي سنيم ھۀجي از آنھا را قتل عام کردند نتیاريمتجاوزان بس

وان ارز معتبر از دور عنه  کرده و دالر را بليبد موجود را به طال تی  و حکومت او ارزھایخوردار شد و قذاف

 منتقل ی جنوبیقايفرا از جمله ئیقايفرا ی و به کشورھادهي کشروني ھا را از غرب بهي سرمای تمامليبيا. خارج کردند

  .کرد

 ايتالي ھمانند ائیدجه در کشورھا بوی وکسری و مالی بود که طاقت غرب طاق شد وبا گسترش بحران اقتصادنجايا

شدت ه  بی از نامزدھایکي و دارد ی جمھوراستي انتخابات رندهي، فرانسه که سال آستي اقتصادۀکه ورشکست

 ی و فرسوده که ناري در جھان است و انگلستان پیئون ناپلی امپراتوریاي است که در صدد احیمنفورآن سارکوز

   .ردي تازه بگی جانليبيا ی ھمانند گذشته با نفت مفت و مجانخواھد یو م  ندارددنيدو

 ناتو ی نظامماني پتي از جنای نماددي و کشتن رھبر آنرا باليبيا ھمانند تي مدرن و کم جمعاري کشور بسکيه  بحمله

 کشتن دکتر سوکارنو در زند ی میتي جناني که غرب دست به چنستي بار نني اولني ا. دانستکمي و ستيدر قرن ب

 و کشتن دکتر یوگسالوي ، حمله به ني دکتر مصدق ، اشغال عراق و کشتن صدام حسهي، کودتا علیاندونز

، ني التیکاامري رھبران گري کشتن و کودتا در ونزوئال و دی کاسترو ، تالش برادلي ترور فی، تالش براچيلوسويم

   .گري دۀ لومومبا و ده ھا نمونسي، کشتن و قطعه قطعه کردن پاتر عرفات در فرانسهاسريکشتن 

 ني ای مرزھاقي از طرليبياداخل ه  و آموزش آنھا  در مصر و تونس و فرستادن آنھا بی نظامیروي با تدارک نغرب

 که آنھا را در عراق و افغانستان ی جنگتکاراني و استفاده از جناليبيا به اي ھوا و درقيدوکشور و حمله از طر

 و ھزاران نفر را قتل کساني را با خاک ليبيا درن از ھشت ماه کشور مشي بیآموزش داده بود و بمباران شبانه روز

  .عام کرد

 خود سرو سامان خواھد ماري بی به اوضاع اقتصادليبيا مردم هي علتي است که با نفت و جناني غرب در تصور ا

 در آمده اند ليبيا ضد یروھاي ناتو که در لباس نۀدي آموزش دیئ کشور و صدور آدم کشان حرفه نيبا بمباران ا.  داد
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 ھار را از سميالي داده است فقط مقاومت و مبارزه است که امپرئیقايفرا یھمه مخصوصا به کشورھاه  درس را بنيا

 گزارش شده است ی ھزار نفر زخمصد از دوشي کشته و ب٧٠.٠٠٠ جنگ تا کنون ني اۀجينت . کند یدر مه  بدانيم

  . به کشور وارد آمده است ی دالر خسارات مالاردھايليکه م  آنیسوا

 یروھاي دفاع کردند آنھا نی جھانتيثي خود بلکه از حی انسانتيثي نه تنھا با مقاومت از حليبيا و مردم حکومت

 کشور ني کار اکرد ی ناتو فکر مستادندي و چه خوب ھم استادنديو عام کردند تا آخر ا ناتو را مسخره خاص یارتجاع

 هي مردم جھان علني جنگ در بني که ای و نفرتومت مقای خواھد کرد ولکسرهي کم را در عرض چند روز تيبا جمع

  . خواھد کردتيقو کشورھا صد چندان تني را در بی مقاومت و دفاع از منافع ملۀزي کرد انگجاديمتجاوزان ا

 سأله مني ضرورت اکه ی قدرت  آماده نکرده بودند در حالیجي انتقال تدری را براطي شراليبيا و حکومت یقذاف

 مانده است  و غرب توانسته ی سابق باقی شرقی اروپای که از سقوط کشور ھایتجربه ا . شد ی احساس مشيسالھا پ

 خود ۀ نامتي ھمانطور که در وصیقذاف. ھد دريينفع خود تغه ع را ب ضعف استفاده کند و اوضاني از ایخوبه بود ب

ت در حکومت و دولت بود شدت فربه شده بود و در انتظار شرکه اشاره کرده از انتظارات قشر متوسط جامعه که ب

رد مطالعه دقت موه  غرب را بیکي و منافع ستراتژی بحرانطي شراليبيا.  نگرفته بودیله را  جدأ مسنيه و اقافل ماند

  .  از تھاجم غرب را نداشت یري توان جلو گیقرار داده بود ول

 کشور تا چه اندازه در ني مصر نشان داد که ایھايري کشور و موضع گني اريثأ بحران مصر شروع شد تیوقت

   ی کشور و تونس را براني ای مصر بود که تدارک  باز کردن مرزھاکند ی می نقش بازانهيسرنوشت خاورم

 نبود ی ھنوز پخته و استخواندار نشده کافکه  قايفرا ۀي از اندازه به اتحادشي تنھا و بۀي   تک. گشودليبيااوز غرب به تج

  . . کشور دفاع کند ی پشتوانه از منافع ملني بتواند با اليبياتا 

  

  : وابسته به غرب یوالن کشورھاؤ مسیري گموضع

 کل ريدب.  استقبال کرده و اورا مستبد خوانده استیشدن معمر قذاف از کشته ی العربلي عرب نبهي کل اتحادريدب

 نگفت ی العربی و غرب خواھند بود  آقاامريکا زاني و مصر آوهي اتحادني عرب نگفت تا چه مدت  اهي اتحادیانتصاب

   نه ؟اي خواھد کرد ی بلبل زبانان را به مصر قطع کند ھمچنیارددالريلي کمک دومامريکااگر 

 گاهي نگفت که جای سرنوشت رھبران مستبد عرب است ولی عراق  گفت سرنوشت قذافۀولت دست نشاند دیسخنگو

 او  ۀ غرب دولت عراق را ھمانند مبارک و دارودستی عراق در کجاست ؟ و نگفت در چه زمانیدولت پوشال

  . از دور خارج خواھد کرد رانهيحق

 یکي در عراق و منطقه یئکار حرفه تي   جناايازمان س از اعضاء فعال سگري دیکي و ري نخست وزی مالکینور

  .  گفتکي  تبرليبيا را به مردم ی از مزدوران غرب  کشته شدن  قذافگريد

 کل ري و دبامريکا جمھور سي، رئلمانا ري، نخست وزسي انگلري ، نخست وزخواهي سناتو راست جمھورني کمک

 کشتارده ھا ۀني گفتند و اعالم کردند آماده اند تا ھزکيخودشان تبر را به بی  ھم ترور معمر قذافهيسازمان ملل و ترک

  .   ببرندغماي کشور را به ني طلب کنند در واقع در آمد و ثروت اليبيا را از مردم ليبيا یراني و ویھزار نفر

 از سميالي امپرني ھمی شده است  روزگارفي نشان داد که غرب باھمه ھارت و پود تا چه اندازه ضعليبيا مقاومت

 شده ليبيا کشور کوچک ھمانند کي توان خود  وارد جنگ با ی امروز با تمامی ولکرد یله را حل مأ کودتا مسقيطر

 ندهي آی تا سالھاليبيا . استدهيخاک ماله  از نه ماه تمام با  مقاومت خود پوزه اش رابشي کشور کوچک بنياست و ا

 کشانده اند ھرگز ینابوده  را که دسترنچ ده ھا سال آنھا را بیکسان بر خوردار نخواھد نبود مردم یاز ثبات داخل
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 گرفته اند چگونه از منافع خود ادي ارتش منظم نبوده و مردم مسلح ی داراليبيا فراموش کرد که دي نبادينخواھند بخش

.  استیارتش توده ا ني کشور شود وجود ھمني نظام  وارد اادهيت نکرد با پأ که ناتو جریلي از دالیکيدفاع کنند  

جان ھم ه  بیزوده  کشانده اند بینابوده  جنگ شده اند و کشور رابري که با کمک ناتو در گی مختلفیگروه ھا

  .    کنندکسرهي کار آنھا را ليبيا خواھد بود تا مردم ی فرصتنيخواھند افتاد و ا

  

   :ليبيا غرب و ناتو در ۀتکاراني جنگ جنایکرونوگراف

 شده ادي زاري بسليبيا در ی اخطار کرد که احتمال جنگ داخلی االسالم  پسر بزرگ قذاففي سوریبر ف٢٠.      ١

  است 

 آن ی اصللي لغو کرد دلهي اتحادني را در اليبيا تي و ناتو عضوامريکادستور ه  عرب بهي اتحادفبروری ٢٢.      ٢

   بودئیقايفرا ی کشورھا باليبيا ۀ ھمه جانبی عرب و ھمکارۀي با اتحادليبيا کمرنگ تيفعال

ه  را بليبيا ی اقتصادۀ محاصرتي امنی از جمله قطر و لبنان شورای چند کشور عربشنھادي به پبروری ف٢۶.      ٣

  . رساندبيتصو

 جانبه غرب و کي دي مصوبه تھدني  ابي را در سازمان ملل لغو کردتصوليبيا تي سازمان ملل عضوچ مار١.      ۴

  . بدون مجور سازمان ملل بود يبيال حمله به یناتو برا

  . را کردليبيا  ی پروازدر فضاتي و ناتو در خواست  ممنوعامريکا عرب به دستور هي اتحادچ مار١٢.      ۵

  . خود در آوردۀمحاصره  حرکت کرد تا شھر را بیسمت بنغازه  بليبيا ارتش چ مار١٣.      ۶

 قي را از طرليبيا ئی عضو ناتو کنترل ھوای و کشورھاامريکا ۀ سابقی سازمان ملل تحت فشار بچ مار١٧.      ٧

 حمله ليبيا کرده بودند بدون مجوز ھم به دي تھدايتالي و اسيفرانسه و انگل.  کردبي تصوتي بدون محدودی نظامیروين

را  ناتو عمال طرف مزدوران خودی بود ولري درگیھا طرفني از جنگ بیري مصوبه جلوگنيھدف از ا. خواھند کرد

  . گرفت

 ھوا و قي از طرليبيابار خودرا به  قطعنامه غرب حمالت مرگني ابي روز پس از تصوکي تنھا مارچ ١٩.      ٨

   . ادامه داشتاکتوبر ٢١ کرد که تا ليبيا ئیربناي زساتيسأ تی آغاز کرد و شروع به نابودايدر

 ارائه قايفرا ۀي که اتحادیشنھادي و قبول کرد ھر پترفي را پذقايفرا ديه اتحاشنھادي  پليبيا حکومت اپريل ١٠.      ٩

   کشور واقع خواھد شد نيکند مورد قبول ا

  .  از قدرت کردندی قذافیري را رد کرده و آنرا منوط به کناره گشنھادي پني و مزدوران آنھا اامريکاناتو ، .  ١٠

 بود ی کشته شدند ھدف شخص قذافئی ھواۀمل به اتفاق سه تا از فرزندانش در حی پسر قذافني جوانتراپريل ١١.  ١١

   .که در محل حضور نداشت

در  صادر کرد ی جنگتکاراني و پسر بزرگ اورا تحت عنوان جنای دستور بازداشت قذافی المللنيدادگاه ب٢٧.  ١٢

که با  است ئی ھاو کشورھاتي دادگاه اھرم فشار غرب به شخصنيا.  دادگاه را قبول نداردني اامريکاخود حالی که 

  .کنند ی و غرب مخالفت مامريکا استيس

 بود به اشغال ناتو و مزدوران آن تي از جمعی که خالیپولي به ترکي شھر نزدهي ناتو صفی بمباران دائمیدر پ.  ١٣

  در آمد 

  .تصرف ناتو در آمده  در غرب کشور بتني مناطق سلی ناتو و بمباران دائمیبانيست با پشت آگ١٩.  ١۴
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 تي و با حمایپولي در ترليبیاه صر چھارکي ناتو و مزدوران آن  با بمباران فشرده و باز کردن ست آگ٢١.  ١۵

  . شدراني کارانه ھزاران نفر کشته و شھر وتي اقدام جناني شھر شدند در ای اصلداني وارد مکوپتريکامل ھل

 آن ساتيسأ تۀ ھمل شد که بعداً  کامل اشغایراني پس از ویپولي سبز ترۀ ھمان منطقاي زيست باب العز آگ٢٣.  ١۶

  .غارت ومنفجر شدند

   . رفتندجري از مرز خارج شده و به نیست ھمسر و دختر و پسران قذاف آگ٢٩.  ١٧

 ني ناتو تالش کرد تا ارتي و سی والی در دو شھر بانی شبانه روزۀسابقيمبر با بمباران فشرده و ب سپت١۶.  ١٨

  .   معروف شده اندليبيا گراد ني به استالليبياشھر در  دونيدوشھر را به تصرف خود در آورد ا

 روز ني در ا. منتقل کردی به اصطالح انتقالۀتي را به کمليبيا یمبر سازمان ملل با شروط کرس سپت١۶.  ١٩

 رقم حداقل دو برابر ني که ای کشته شده اند در حالليبيا نفر در ٢٣٠٠٠مزدوران غرب به اوباما گزارش کردند که 

 که ئی کشورھاني بديعلت اختالف شده  مورد بنيدر ا.  آزاد شدليبيا ی ھائی از دارایکه مقدار ضمن آن. راستشتيب

  . حل و فصل شود ی مالألۀ شد تا با نظارت کامل سازمان ملل مسني دارند قرار بر ای منافعليبيادر 

  .کردن به اشغال خود در آوردند  کساني را پس از با خاک ی والی بانۀ ناتو منطقیروھاي ناکتوبر ١٧.  ٢٠

 تحت  نمانده بود و شبانه توسط چتر بازان ناتو تماماً ی باقی والی از شھر بانیزي که چی در حالاکتوبر ١٩.  ٢١

 گذاشتند که فقط در زمان شينماه  را در آنجا بیتي وارد شھر شدند و جنایکنترل قرار گرفته بود مزدوران غرب

  .  مشاھده کرد شد ی متلريھ

  )٢١/١٠/٢٠١١(د را . م

m.rad@gmx.net  

Source : www.michelcollon.info  
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   توانسته اسلحه حمل کند؟ی باشد، چگونه می که در گچ در حال مداوا می دستبا
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