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   سدوفیتريدم

  یريش. م. ا: شگفتاري و پبرگردان

  ٢٠١٢ جون ٢٧

  

  رود ی در منجالب فرو م،ليبيا
  : مترجمشگفتاريپ

وان در  فراتر از اري امروز بس، کشور و مردم ليبياۀــ فاجع١ شراي کيآن است که بت ه ت د مقال رد و توضحي چن  حي ک

ا زي حاضر نۀ است که مقالني اتيواقع. داد سري تصوکي تنھ شرده و مختصر از اري ب  شدت رقته  منظره بکي ف

را صرفاً ا کند و من ھم آن ری ممي را در برابر چشم خواننده ترسیمي عظزيانگ ر و انزجار پااني بی ب ذاني تنف  ري ناپ

  :د ھمراه و ھمصداخو

   جھان؛خواھاني با تمام صلحدوستان و آزادــ

   کشورھا؛گري در امور دی خارجۀ و مخالفان ھر گونه مداخلی با مبارزان ضد استعمارــ

   کشور؛ني شاغل در ليبيا در اثر تھاجم استعمار گران به ا سابقاً ی خارجی کارگر فرارونيلي مکي با آن ــ

   بمبارانھا؛ري کشته شده در زیئ ده ھزار ليبيانيگان آن چند و بازماندکاني با نزدــ

   مانده؛سرپرست ی آواره و بم،يتي با ده ھا ھراز کودک ــ

   کودک از دست داده؛ني با والدـ

  گان؛ي محروم شده از بھداشت و درمان راماراني با بــ

  گان؛ي رالي محروم شده از تحصانيآموزان و دانشجو  با دانشــ

  ؛»سيگن «ی ليبيا در کتاب رکوردھاۀ ثبت شدی آبرسانساتيگران در ساخت تأس با تالشــ

  ؛ ليبيای خاک صحراھاري زی متر۵٠٠ آب گوارا در ی با محروم شدگان از آب شرب سفره ھاــ

   با محتاج ماندگان به نان شب؛ــ

  ؛ی با تمام ساقط شدگان از ھستــ

  ؛ مردان ھمسر از دست دادهوهي زنان و بوهي با بــ

   گلوله ھا؛ري با نوزادان و طفالن ھراسان از غرش بمبھا و انفجارھا و نفــ

   شغل و مسکن از دست داده؛ش،ي و آساتي با مردم امنــ
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   شوند؛یدست استعمارگران غرب کشتار مه  بیاپي که سه نسل پی قذافۀندگان خانواداخره، با بازم و باالــ

  :نسبت

   غرب؛سميالي به استعمارگران متجاوز امپرــ

   و آدمخوار آنھا؛ ستي تروری به نوچه ھاــ

م کوبران،ي ای اسالمی جمھورمي رژسر ی به سران بــ ه در ھ ردن پراني و ودني ک رشرفتهي ک ايفرا کشور ني ت  و ق

ه را، ني مردم انيتر  مرفهامان ی و کشتار بانهيخاورم سلم»یروزيپ« منطق ا و اخوان الم اتو در ليبي ده و ن  ن،ي القاع

  کنند؛ ی مفي تعر»ی اسالمیداري بالئمع« در تونس و مصر را، سميوني صھکيدئولوژي برادران انيا

ايرژ« استعمارگران غرب، وجود یخيتار ی طبقاتتي ماھیجاه  که بی آن کوته فکرانۀ به ھمــ اتوري دیمھ  را »یکت

  خوانند؛ ی مختلف می به کشورھایستيالي غرب امپریعلت تھاجم نظام

وــ ستاخ به آن ک ه یردالن گ اتو»یروزيپ« ک تعمارگران ن ا را بیالملل ني بسمي و ترورئی اس ام ه  در ليبي  یرزيپ«ن

  فرستادند؛»  شاد باشاميپ« خوانده و »انقالب مردم ليبيا

اــ ه پادوھ دار ی بی ب تعمار و امپرمق انسميالي اس ل ني بسميوني و صھی جھ راالمل م ب روز ھ ه ام سخی ک ۀ  کاربست ن

سران،ي اه،ي در سوررهي افغانستان، عراق، ساحل عاج، و غ،ی سومال،بيا لي،یوگسالوي الروس و ب شورھایاري ب  ی ک

  . ترجمه کردمشناسند، ی سر از پا نمگريد

ا«موقع ه  بی که نسبت به برگزاردي آی بر مني حاضر چنۀ کالم مقالیــ از فحوا٢  »انتخابات مجلس مؤسسان در ليبي

ا شک و ترد اه مديب دی نگ ر ا.  کن ن ب ا، م ه حتنيام اورم ک زاری ب ع ه  بی در صورت برگ ر»آزاد«موق  و نيت

اتیباز شعبده از یزي چگر،ي انتخابات چه در ليبيا و چه در ھر کشور دني تر»کيدمکرات« ا دي عای انتخاب ردم ليبي  م

شور دايو  ر ک ري ھ ا موجب جابیگ ه، تنھ د، بلک د ش ائه  نخواھ رهیج تگان ادار  مھ ا و گماش  دالالن و یاي مافیھ

ا»بازارآزاد«سوداگران  ا و بازارھ ازان بانکھ ورسی، قمارب تيکل:  ب امرون، نن ا ک راون ب ر و ب ا، بل ا اوبام  و بوش ب

درئو ،»تياليسوس« با اوالند ی و سارکوزراکي ژاک ش،یحي با مرکل دموکرات مست دموکراالي سوسدريشرو  پاپان

ونتیلسکون بر،ی با پاپادموس و راخو»ستياليسوس «یو زاپاترو ن عل،ی با م ا منصف المرزوقی ب ا ،ی ب ارک ب  مب

  .دي بر ھمان پاشنه خواھد چرخی دارهي خواھد شد و دِر نظام سرمایمحمد مرس

  شگفتاري پانيپا

  

***  

  

ادي دولت جدشيداي ماه پس از پھشت اال  آشوبی در ليبي زارزده، ب رار برگ انیخره، ق ات پارلم .  صادر شدی انتخاب

ورا ت ش ت موق ه ا،ی ملیدول رای حق ه ب ود ک ه ۀ دوری ب ذار ب تراتژ»کي دموکراتميرژ« گ ستر س انی در ب  ی جھ

  . شدی طراحی ناتوئ-یئامريکا

 کيتالنتا ی در شورای ضمن سخنرانی ملی ابو شاغور، معاون نخست دولت موقت شورای، مصطفجون ماه ششم

اني بحار خود اطمی به اربابان ماورانگتن،يدر واش ه انتخان اه جار داد، ک ا در م ات مجلس مؤسسان ليبي زار یب  برگ

زار جون ١٩ تا ستي بای انتخابات م،ی ملی مصوب شورا»یقانون اساس«بر اساس . خواھد شد د برگ  ،ی، ولمی ش

اش شود، روز »  انتخاباتونيسيعضو کم «کيآژانس فرانس پرس به نقل از  امش ف زارش جون ٩که نخواست ن  گ

 در ی الهي قبنيجنگ ب.  موکول شده استجوالی به ماه فتد،ي نري به تأخ»ی فنليداله ب« انتخابات اگر یداد که برگزار
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ال دو ه دارد، و عم شور ادام تک زل داردی مرک ود ن ه ز.  وج اطق ب ام من اريتم واع گروھھ رل ان سلح، از ی کنت  م

ه یدبني حال، پانيدر ع.  ليبيا در آمده استیري وفادار به جماھیگرفته تا سازمانھا» القاعده« ابقميرژ« ب جرم »  س

دانھااي شود و ی در جا مجازات ماي، »مجرم« شود و یمحسوب م ه زن شمار . ردد گی المدت محکوم ملي طوی ب

  . رسدی ھزار نفر مني به چند،ی به قذافیجرم وفاداره  بیئ ليبياۀ از رمق افتادانيزندان

ا ،یطي شراني بستر چنبر شور پد» حزب« دھھ دهدياسالمگرا در ک ا ا.  است آم زارنيب  ی حساب، در صورت برگ

  . خواھد بودی حتماني اسالمگرایروزي پ،انتخابات در ليبيا

اتۀي بود اتحادقرار اظران انتخاب ا ن رای اروپ اه ی خود را ب ات مجلس مؤسسان در م ر انتخاب ا جون نظارت ب ه ليبي  ب

ه اني اروپا به اۀي ناظر اتحادکي یبفرستد، اما تا کنون حت ه ا. ست کشور نرفت سنيالبت  ستيآور ن له اصال تعجبأ م

  . خواھد بودی معنی بی انتخابات کاریار کشور، برگزني ھرج و مرج در ای حکمرانطي در شرارا،يز

ا  اخبار جبھهز،ي از ھر چشي پ، ليبياۀ و اطالعات منتشره در باراخبار دی میادآوري جنگ را یھ بخش اعظم .  کنن

ه در جر ۵٠٠ باي تقرۀخاک کشور تحت سلط ه ک رار گرفت ار عرب «انيگروه مسلح ق دتي اعالم موجود»یبھ .  کردن

سلحانیريدرگ.  شده استهيکشور عمال تجز ارۀ م اه م ولي قباچ م ه مرگ ب در جن ا ب اه ١۵٠ ليبي ر منجر شد؛ م  نف

ر نخست وزیري خواستار از سرگانينظام گذشته، شبه ده، دفت ه یري پرداخت پول نقد به خود ش ورد حمل رار  را م ق

  .دي در اطراف طرابلس به بستن مرز با تونس منجرگردی دائمیھايريدادند و درگ

ته ھای وزارت کشور برااقدام تقرار دس به نظاماني در میتي موجب نارضاتخت،ي در اطراف پاسيلو پی اس  اني ش

ونی سازمانھاني قدرتمندتر،یسوراتي و منتانيز ا کن سلح ت ر اني ااني نظامیشورا. دي در کشورگردی م  ني شھرھا ب

  . اطاعت کنندی از مقامات محلدي باسيلو پیروھايباورند که ن

  

  :  در ليبياجون ١٣ و ١٢ حوادث فقط دو روز ی ھم برخني و ا

ا ۀلي قباني و جنگجواني شبه نظامني مسلحانه با توپخانه بیري درگــ اال، المشعشع با(  الماشاش رجم.  باشددياحتم ، )مت

اهي نفر کشته شدند، ن۵٠در مجموع .  دادی روزداهي شھر میکي موقت، در نزدیمخالف شورا اد روگ ار افت رق از ک  ب

  و برق منطقه قطع شد؛

د و درگاني شورشــ دیري ترخون فرودگاه طرابلس را تصرف کردن سلحانه چن ه داشتني م سھا.  ساعت ادام  یآژان

   خبر دادند؛ی خارجیکوپترھا ی در اطراف فرودگاه و بمباران آن توسط ھلیري از درگیخبر

ستقر شدندی گذرگاه مرزۀ الجلتا در منطقاني شورشــ ونس م ا منطق.  رأس اجدر در مرز ت رزۀآنھ  را از وجود ی م

   کنترل خود درآوردند؛ري کردند و راه تونس را به زی موقت ليبيا پاکسازی وابسته به شوراانينظام

اه فرارهي به تصف،یراندازي موقت با دست زدن به تی شورااني جنگجوــ ا ساکنان اردوگ اراني حساب ب  ۀفي طای اجب

  تاوراگ پرداختند؛

   داد؛ی روهيزي باب العزۀ زمان بمبارانھا، در منطقی مثل انفجارھاب،ي انفجار مھــ

  افت؛ي گسترش وي البمافوراي و سوي شروع شد و به مناطق والبهي گرمانۀ مسلحانه در منطقیري درگــ

  د؛ي منجر گردی اصلی اعتراضات گسترده به بستن راھھاهياجدب در شھر ــ

ـ سلحانه بیري درگرتي در اطراف سـ دھاني م ه شورای واح سته ب رباز ٢۵.  دادی رواني موقت و شورشی واب  س

   موقت کشته شدند؛یشورا
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ـ ازـ ھر بنغ دیري درگی در ش سلحانه ش دۀ در منطقیدي م دان بوھ ا و تیصدا.  دادی رومي زن دازي انفجارھ  در یران

   شد؛ی مدهي از مناطق شھر شنیاريبس

ادائوم ی شورای نظامی به واحدھاني سنگۀ با تانک و توپخانشواني رلهي وابسته به قباني شورشــ  موقت در اطراف ق

  .حمله کردند

ری اطالعچي که ھستي در حالنيا ر رھب اختار دوری از سواني شورشی دال ب ذافۀ س مقاومت . ستي در دست نی ق

اديجد«لحانه در مقابل حکومت مس ائ» ليبي ا و قباه  و بني از پ ار خود گروھھ .  شودی می مختلف سازماندھليابتک

ذاري از قدرت تأثیمشاوران خارج ایرگ ر مواضع طرفھ اي و فعالستند،ي برخوردار نري درگی ب ا ھدي شدیتھ  چي آنھ

د و خودش ب سي انگلري سفلي روزھا اتوموبنيھم.  گذاردی حوادث نمی رویريتأث سته ش ار ب ه رگب طور ه در ليبيا ب

  . زنده ماندیاتفاق

 یعالۀتي کمليتشک.  آورده استی و فشار روبي تعقاستيشدت به سه  موقت بی آمده، شوراشي اوضاع و احوال پدر

 جراح ،یدکتر سالم فرجان.  زندی دست می و ترور روانینيآفر  و شکنجه، وحشتیربائ  در کشور به آدمی ملتيامن

ه پا. است ی ملتي امنی عالۀتي کمتي نمونه از فعالکي ،مشھور قلب در ليبيا د و ب وده ش اهياو رب  یکي در نزدهي نقلگ

ه ی زنده ماند، ولیفرجان. شدت کتک زدنده  را بیدر آنجا و. افتيطرابلس انتقال  انواده و ن ه خ بانه روز ن نج ش ا پ  ت

ستند ھريفاطمه خمروش، وز ان، نتوان داری اطالعچي بھداشت و درم ورد محل نگھ ده  او بی در م در . دست آورن

ا وزی ملتي امنیعالۀ تي کمۀنديمنتقل کردند، نما) فرودگاه طرابلس (قهيتي مگاهي گروگان را به پاکهي زمانت،ينھا  ري ب

امچيبھداشت و درمان تماس گرفت و پس از آن که نتوانستند ھ انی اتھ ر فرج ازند، او را آزاد کردنی ب  نيا. د وارد س

  . شدگان بوددي ناپدیجو و  جستونيسي روشن است که او کارشناس کمھاياري بسیموضوع برا

و ل ني بعف م از المل ن خ» ۀمحاکم« ھ ور ب م ان ر ھاش أخال،يدکت ام ت ه اتھ صاب ب ز و اع راح مغ دري ج  در ی عم

ر داد مجروح، فاتح محمود ابو شنف، که موجب مرگ ای در سال گذشته به شورشی طبیامدادرسان ھاشم . و شد، خب

ون در الزاونيا.  در طرابلس ربوده شداپريل ماه لي اوااليانور بن خ ان شورشه،ي پزشک ھم اکن اه ھم رده ی زادگ  م

ل ني عفو بسي رئبي نا،ئی حاج صحرائوبهيحس.  او را شکنجه کرده انداني شورش،ی وۀگفته ب.  شودیمحاکمه م  المل

ه نم«: دي گوی مقايفرا و شمال انهيدر امور خاورم ه او محاکم ام میاز و.  شودیواضح است، ک دي گی انتق  نيا. رن

  .»رندي گی ممي تصمی در مورد مجازات مجرم احتمالی متوفکانينزد خطرناک است که اريبس

ومی ملتي امنی عالۀتي کمیھار ا شده استی موجب ترس و وحشت عم ارتاني.  در ليبي دي نمان،ي م  سازمان ۀژي وۀن

  . در سراسر ليبيا اعالم کردی ملتي امنی عالۀتي خود را از گسترش ترور کمقي عمیرانملل متحد نگ

ارهي روسۀ بازداشت شدۀ دو نفر تبعۀ به پروندیدگي رسی ليبيا برای دادگاه نظامی نھائۀ جلسجون ۴ اه ٢٧ خي در ت  م

راۀ تبع٢۵ نيشاروف و ھمچن. ف. دالگوف و آ. و.  در طرابلس و٢٠١١ اگست شک و ني اوک الروس ت  ۀھم.  شدليب

دی نظامی تکنولوژري راه تعماز قتل ی و تالش برای معمر قذافمي با رژی به ھمکاراني زنداننيا تھم شده ان . ف. آ.  م

دیبي سال زندان تأد١٠ به کي و بالس  ھر ني اتباع اوکراۀدالگوف و ھم. و. شاروف به حبس ابد، و .  محکوم شده ان

ا مقامات هي مستمر وزارت امور خارجه و سفارت روسی پرتو تماسھا درژهيوه  احکام، بنيصدور ا  در طرابلس ب

  . استختهي و  خشم مسکو را برانگیله، نگرانأ مسني به ایدگي رسی مساعد طرف ليبيا برای ھاهليبيا و وعد

الۀتي کمري اخی روزھادر دگي نماتأي ھی اعضای ملتي امنی ع ري کواني دین رده، و  را بازداشتیالملل ني بیف  ک

رد، .  اطالعات استفاده کندی کسب برخی بازداشت براني کند از ای می، سعظاھراً  د ک ا بازداشت شدگان چه خواھ ب
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د یاملل ني ھم بازتاب ب»ی بغدادۀپروند «ندهي آی روزھادر تي خواھ ون دب. اف ونس اکن ا یملۀ کل کنگرريدولت ت  ليبي

ا تحومي را که از بی محمودید، دکتر بغدا)مترجم.  سابق ليبيارينخست وز( ود، ب ده شد ب ونس پناھن  لي جان خود به ت

ا تحوجون ١٩ را در ی محمودیدتونس، دکتر بغدا( کند ی مدي تھد»یدگيرس «یبه ليبيا برا ه ليبي ه نيا.  دادلي ب  مقال

ار ته شده استخيقبل از آن ت رجم.  نگاش دان ب). مت رایسر مه او در زن رد و در اعت ه تحو ب ه دست ليض ب  خود ب

داد.  اعتصاب غذا کرده است،ی ملیشورا ان حاکم،یدکتر بغ مبل مخالف ا بدي جدتي س  مي رود؛ تصمیشمار مه  ليبي

  .  و لندن اتخاذ شده استسي در پارن،يقي به بي انتخابات، به احتمال قرۀ در آستانو مجازات ایبرا

ه از عھدی قذافميژ که ليبيا را بمباران کردند و ری آنھائیھا نوچه امال واضح است ک  ۀ ادارۀ را سرنگون ساختند، ک

ل آن، ترور.  آورده استی به خشونت روء با تمام قوادي جدتيحاکم. نديآ ی کشور بغرنج برنمنيامور ا  ستھايدر مقاب

رق شعارھا.  انددهي بخشت به مقاومت مسلحانه خود شدد،ي مخالف دولت جدليو قبا  یاردات وکي دموکراتیزرق و ب

دريي تغھا-یئ ليبيا را در نظر ليبيایري جماھنياز غرب نتوانست قوان ا رژ.  دھ ق ليبي ذی را نمی عروسکميخل . ردي پ

  . استانين نماآ یتي جمعی با ھدف نابودیليبيا و جنگ داخل»  کردنزهيافغان«افق 
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