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 شورشيان ليبيا سياه پوستان را: ويدئو 

 در قفس حبس کرده اند
 

 

 

نشان می دھد که در حال شکنجۀ گروھی از را  ايک ويدئوی شوک آور در انترنت منتشر شد که شورشيان ليبي

 اند، ی که از پشت بستهس حيوانات در باغ وحش، با دست ھائافرادی را داخل يک قفس نظير قف. ی ھا ھستندريقائآف

 . را در دھانشان ببلعنداآنھا را مجبور کرده اند که قطعه ای از پرچم قديمی ليبي. حبس کرده اند

اين . ت دوربين شنيده می شود، اين جمله از پش»خدا بزرگ است. صبر کن سگ، صبر کن. پرچم را بخور، سگ«

 لم در ھفتۀ گذشته در يوتوب در ف

LiveLeak.com 

 .منتشر شد
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 ا می بينيم که سياه پوستان اسير را با پارچه ھای سبزی که ھنوز در دھانشان دارند، مجبور می کند شکنجه گرھا ر

 .برخيزند و ا زجا بپرندجا 

 . شقاوت آميز ھستندۀتعدادی از افراد نيز در بيرون قفس در حال تماشای اين صحن

بارزانی در آمدند که طرفدار دولت پس از مرگ معمر قذافی، صدھا کارگر مھاجر کشورھای ھمسايه به اسارت م

 . موقت بودند

طی جنگ در سال گذشته برای . آنھا سياه پوستان را به ھم کاری و مزدوری برای رھبر فقيد متھم می دانند

فريقای جنوبی و امھاجران « سرنگونی قذافی، گروه مدافعان حقوق بشر در سازمان عفو بين الملل اعالم کردند که 

دوناتال رورا مشاور اصلی در مديريت بحران در سازمان عفو بين الملل . نی تبعيض و خشونت ھستندپناھندگان قربا

شورای در آغاز بحران، تبليغات اغراق آميز و بی پايه و اساسی شنيده می شد که مقامات باالی «: اعالم کرد که 

 »ول انتشار آن ھستند ملی موقت به شکل گسترده مسؤ

ياه پوست موفق شدند که به کشورھای ھمسايه مانند مالی و نيجريه فرارکنند، ولی بيش از تعدادی از مھاجران س

به گزارش الجزيره که در ماه سپتامبر منتشر شد، مھاجرانی که موفق به .  نفر از آنھا به اسارت درآمده اند۵٠٠٠

 .به اسارت درآمده و قربانی انتقام مبارزان ضد رژيم قذافی شده اندفرار نشده اند، 

بسياری از آنھا به حرفۀ .  کار می کردندای در ليبيافريقائ دچار بحران شود، بيش از يک ميليون اپيش از اين که ليبي

 . خدمتکاری، و يا کارگر ساختمان، رفته گری و يا به حرفه ھای کم درآمد اشتغال داشته اند

  . متھم دانسته است، به ويژه در شھر تاورغاا را به پاک سازی قومی در ليبياحقيقات حقوق بشر شورشيان ليبيت

 

 پانوشت مترجم

ی عضو ناتو و شيوه ھای آنھا آشنا می شويم، و سپس می  اياالت متحده و فرانسه و کشورھادر نگاه اّول با دوستان

ن تا ديروز يک پای ثابت اين جنگ ضد انسانی بودند، امروز چگونه بينيم که ھمين طرفداران حقوق بشر که خودشا

يعنی القاعده و مبارزان مسلح مسلمان » قربانيان«. که ديروز مدافعان آنھا بودند حرف می زنند» قربانيانی«از 

ن و تمام تو الھۀ شقاوت ھلری کلين...اکبر از شبکۀ القاعده و از دوستان صميمی نيکال سرکوزی و هللا اشاخۀ ليبي

 .»بھار عرب«= نيروھای ويژۀ ناتو 

 فراموش کنيم، و مبادا درنقش اصلی امبادا که نقش آتش بيار اين طرفدران حقوق بشر را در ابتدای جنگ عليه ليبي

 !آنھا به عنوان آتش بياران جنگ فردا عليه بشريت ترديد کنيم

پيروزمندان ظاھری .  جنگ ديگری گرفتار خواھد آمد در آتشاليبي. ستراتژی امپراتوری واقعا جنگ پی در پی است

 . و اين دور باطل ھم چنان ادامه خواھد داشت. امروز، بھانه و قربانيان جنگ فردا خواھند بود

جنگ مسلحانه و کشتار مردم بی گناه، بمباران کودکانی که ديگر : ی نظام سرمايه داری ھمين است تنھا راه رھائ

 .ديد، و نقض تمام قوانين بين المللیآفتاب فردا را نخواھند 

 کمونيست ھا کی به راه خواھند افتاد؟

 .زمين خوابشان را ديده است

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ مارس ۴
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