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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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 Political سياسی

 

(Ruslan valiulin) ني اولی ولروسالن  

یريش. م. ا: برگردان از  

٢٠١٢ اگست ٠٢  

  :ليبيا

  »انقالب «ۀ توحش تاز
 

روزانه دھھا .  ادامه داردی غربی قدرتھاهي تحت الحمایراط اف" مسلمانان-ونيانقالب"دست ه  بليبيا مردم ی کشنسل

 افراد یاستثناه  آنھا، بتي شود و اکثری نامند، کشته می مدي جدتي مسلح که خود را حاکمیدست باندھاه  بیئليبيانفر 

 سابق ريز نخست ور،ي اخیدر روزھا.  ماندی پنھان مین جھاۀ جامعدي از د،یائيخولي مالوني انقالبی قربان،شناخته

 لي تحوانهي توسط دولت تونس مخف،یو.  به چنگ آنھا افتادی المحمودی کشور و سرپزشک اطفال، دکتر بغدادنيا

 یري اعترافگی برا»روزمندانيپ«.  زنده نماندیاديسپردند و، البته، مدت ز» دادگاه عدالت«او را به دست . داده شد

  .دندي پرسی را میف قذای پولھای مرگ او را شکنجه کردند و جامتا د

 ت،ي بالیدکتر آ( شھرت داشت »تي بالیدکتر آ« به ليبيا در سراسر ،ی سابق قذافري نخست وز،ی المحمودیبغداد

 به یو حت) مترجم. ی چوکوفسکی کارنئۀ نوشت،ی کودک روسی معالج ھمه و ھر کس در داستانھا،یئپزشک افسانه 

 وزارت بھداشت و یري از انتخاب به مقام دببل تا قیتوجه است که وجالب . داده بودند» پدر بزرگ کودکان«او لقب 

 سال به کار طبابت در بخش زنان و ٣۵، )یبه مقام وزارت بھداشت و تندرست (ليبيا یري جماھی خلقۀ کنگریتندرست

دارج  مجيتدره  پزشک ساده کار خود را آغاز کرد و بکيعنوان ه  ب،ی المحمودیدکتر بغداد.  مشغول بودمانيزا

 از ھر شياو ب. دور بوده  بیاسي سیھاي از بازد،ي رسیري به مقام نخست وزکه ی زمانیاو، حت.  بودمودهي را پیترق

  .ديشي اندی مگاني نظام بھداشت راۀ کشور، مثال، به توسعیمنافع عمله  بز،يچ

 دعوت کردند، اني شورش بهوستني پی و از دکتر براد،ي گردلي تحمليبيا طوفان شورش به که ی است، زمانواضح

 را یالمحمود.  کارساز شدانتي اما، خ- ممکن نشدی گرفتن ویمزدوره ب.  وفادار ماندی به سرھنگ قذافیالمحمود

 کينيالزم به ذکر است، که دوم.  انداختندمداه  کردند، و در آنجا ببي ترغ»یبھار عرب« رفتن به تونس، آرمان یبرا

 ريپ. گو به تونس دعوت کرد و  مذاکره و گفتی سابق را براريفرانسه، نخست وز نيشي پۀ امور خارجري وزلپن،يود

 ليبيا قدرت را در اني شورشکه نيھم. دام انداخت، دست خود را شست و به فرانسه بازگشته مرد را در آنجا ب
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اما نخست . د دھلي، به آنھا تحو»دادگاه عدالت« محاکمه در ی را برای المحمودستندتصرف کردند، از تونس خوا

 موفق شد یطور معجزه آسائه  موقت از عدالت، بی ملی با در نظر گرفتن درک خاص شوراليبيا اسبق ريوز

  . اعدام متقاعد سازدۀ چوبی به پای وعيزندانبانان خود را به نفرستادن سر

.  کردی خوددار به طرابلسی ولي با درخواست او موافقت کرد و تا روشن شدن موضوع، از تحولي تونس اوادولت

 بعدا با احساس یدر زندان نگه داشتند، ول»  تونس- ليبيا از مرزیرقانونيعبور غ «ی را به اتھام واھیالمحمود

 جمھور تونس، سي رئ،یمنصف المرزوق.  نکردنددالبته، که او را آزا.  حماقت، او را تبرئه کردندني از ایسرمشار

.  ماندی سابق در زندان مري، نخست وز» خواھم نام ببرمیه نم کرتبه،يبخواھش مقامات عال«اعالم کرد، که 

 ،ليبيا سابق ري اسناد معتبر در خصوص ارتکاب به جرم نخست وزافتيبدون در«:  افزودني ھمچن،یالمرزوق

 یروھاي ندي بودجه، تھدلي و مفي را به حريدر کشورش دکتر پ(» ... نخواھم کردادر حکم استرداد او را صچگاهيھ

  ...ی، ول) کردندی به تجاوز به عنف متھم مکي با اسلحه و تحریتيامن

 تي را به حاکمی کشور، المحمودۀ جمھور تازه انتخاب شدسي بدون موافقت رئانه،ي، دولت تونس، مخفجون ٢۴یول

 اقدام، با حالت بھت زده، ني تونس در رابطه با ای جمھوراستي ری مطبوعاتیسخنگو.  دادلي تحوليبياسه رنگ 

  :م کرداعال

 را گرفته مي تصمني جمھور و بدون دستور او اسيئ بدون اطالع رار،يدولت با در نظر گرفتن مالحظات بس «

طرف « اظھار اداشت که شد،يندي بی بھترزي چکه ني بدون ا،یري بوخني کشور، نورالدی دادگستررياما وز. »است

 سابق فراھم آورد تا موجب آزار ريادالنه نخست وز عۀ محاکمی الزم را براطي متعھد شده است که تمام شراليبيا

  .» نشودیالمحمود ی روحاي یجسم

او را ھمان روز اول بازگشت به خاک .  ُمردیالمحمود.  نداردشرمانهي بی جز مسخره بازی مفھومچي ھیاناتي بنيچن

 رياس« دھند، یرش م مصر و تونس گزای خبری آژانسھاکه یطوره ب.  وجه شکنجه کردندني ترانهيوحشه  ب،ليبيا

 مي عبدالحکران،ي آنجا، در حضور وزدر موقت بردند و ی ملی شوراۀ فوق العادۀ را بالفاصله به جلسیاسترداد

 که گفته یوقت.  جھنم درست کردندري پزشک پیبرا. » طرابلس شخصا او را شکنجه کردیبالحاج، فرماندار نظام

 ی توانند ابعاد و معنای اند، مدهي را دی از قتل قذافشيحظات پ دھشتناک لیدئوي که وی شود شکنجه، فقط کسانیم

 و نشان دادن محل ی به اظھار ندامت از کار انقالبی واداشتن المحمودیبرا.  کلمه را تصور و درک کنندنيا

 اليبي که ھم اکنون در ی ھم نام قصاباننيو ا.  را سوزاندندشي و زخمھادندي با چاقو تکه تکه بر،ی قذافیطالھا

 ی معمر شکرون، عل،»ی ملتي امنريمد «ف،ي، خالد شر» طرابلسیفرماندار نظام«بالحاج، :  کنندی میفرمانروائ

 موقت، با ی ملیشورا»  دولتسيرئ «ب،ي شخص الکن،ي و ھمچن،»ی ملتيمأموران امن «رهي و احمد کریموس

در حضور » ندامت«و اظھار » تباهاعتراف به اش« از ري پزشک پکه ی خود او زمانقايدق. یکائيمراپاسپورت 

  »! آفتاب بگذارري را در زشي کن و گوشتھای را سالخاو«:  امتناع کرد، به بالحاج آدمخوار دستور دادروزمندانيپ

 ی برد و با مرگ نھائیسر مه  بیني در حالت مرگ بالنکي شد و اھوشي و باوردي در مقابل شکنجه تاب نپزشک

 "ی جھانۀجامع" در مقابل سؤال گنگ ليبيادولت .  دارندی زنده نگه میصورت تصنعه ب.  نداردی تفاوت چندانگريد

  : موقت اعالم کردی ملی شورا-اوال.  دادحي توضوهي شني را گرد کرد و حادثه را به چندشيچشمھا

 لباسش از تونس آورده بود، ري در زانهي که مخفی خواست با خنجری شکنجه نشده است، بلکه، میالمحمود «

 کند، ی مريرا در ذھنش تصو»  دھشتناکیخودکش« طنز ني اکه یآدم وقت. » شدیزي کند، که دچار خونریخودکش

  . لرزدی بر خود میراراديبطور غ
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او زنده، . راه استه  رو بزي اعالم کردند، که ھمه چتي با عصبانی رسممهي به صورت نليبيا مقامات - اي اما، ثانو

 چه وقت، ،ی واقعا، به چه کسست،يروشن ن.  خود در زندان نشسته استیبشرسرحال و منتظر مھمانان حقوق 

 في با سدارکنندگاني با توجه به سرنوشت ناگوار دژه،يوه  از او را خواھند داد و سرنوشت آنھا، بدياجازه بازد

 سرخ که ده بيمثال، صل.  برد، چه خواھد شدیسر مه  در زندان بشي که از چند ماه پیاالسالم، پسر سرھنگ قذاف

 را ی از المحموددي اجازه بازدليبيا خود در ۀندي نمای داشت، نتوانست براداري دیبار در زندان تونس با المحمود

  .رديبگ

 ی المحمودليخاطر تحوه  جمھور روشنفکر بسيرئ.  اوج گرفتی حادثه در تونس جنجال وحشتناکني رابطه با ادر

 کشور نياکنون ا. پرخاش کرد) ري با نخست وزم،ي تر بگوئقيدق(دولت خودش  به راه انداخت و با اھويبه جالدان، ھ

 بوده اني دست اسالمگراۀچي کرد که بازتراف جمھور، که ناگھان اعسي رئۀ داوطلبانی خبر استعفاۀعيپس از شا

 خود دي جمھور تونس مراتب اعتراض شدسي رئن،يھمزمان با ا.  روبرو شده استتي با بحران حاکمگرياست، بار د

.  به اعتراض او اعتنا نکردليبيا رفت، طرف ی ھمانطور که انتظار م،ی اعالم کرد ولليبيا موقت ی ملیرا به شورا

 تنگنا قرار ني جمھور کشورش را در چنسي رئیخاطر دولت خارجه  تونس بري نخست وزرا است که چنيسؤال ا

  داد؟

رغم اظھارات ه  سکوالر و در ھمه حال، بی، فرد جمھورسي اسالمگرا است و رئی فردر،ي نخست وز،یجبال

 ليبيا موقت ی ملیخود در شورا» برادران« به یلحاظ معنوه  بی جبال،»یگانگي« آنھا به دي و تظاھر شد»یکل«

 مي حد و مرز رژی و بیرانساني که تمام مظالم غستيادآوريالزم به .  جمھور کشورشسي است تا رئکينزد

 تعجب ھم یالبته که جا.  شودی نم»ی مترقتيبشر «ی جدی موجب نگران،ليبيار  غرب دۀآدمخوار دست ساخت

 ی در اقدامات غرب براست،ي قاتل و تروری امروزه با اعزام دسته ھاليبيا موقت ی ملی شورارا،يز. ندارد

  . کندی مشارکت مهي سور»یآزادساز«

  

***  

  

  : افزود مترجمیپ

 باعث ی تحرکنيکمتر.  خود گرفتار شده استی بحران ساختارنيآخر و ني در سخت تری دارهي سرماۀ فرسودنظام

 آغاز شد، یالدي قرن گذشته م٨٠ ۀ دھی که از سالھایبحران کنون.  شودی فرورفتن آن در منجالب مشتريب

 پنجم کي بايوسعت تقره  بديجد بازار کي شيو گشا» سرد«اصطالح ه  در جنگ بسميالي امپریروزيشوربختانه، پ

 در ،یستيالي امپری مصرف کننده در بلوک شرق، موجب شد که انفجار در کشورھازانيھمان مه  و بني زمۀکر

 ريتداب. دي را درنوردی دارهي زود اشباع شد و بحران، جھان سرمایلي بازار، خنيا. فتدي بري به تأخی سالستيحدود ب

. دنديازي جنگ دست ی نظام، به ستراتژی جھاننرايو باز طبق معمول، مد. فتادي نگر گردانندگان نظام، کارۀنابخرادان

 یکي را یئ محدود و منطقه ی استعماری بلکه آتش جنگھار،ي نه آتش جنگ عالمگ،ی واضحليداله  بار بنيمنتھا، ا

 نظرھا پنھان ز خود را ای قبلتي جناد،ي در گرد و خاک جنگ جدش،يزعم خوه  بر افروختند تا بیگريبعد از د

 سودان، عمال ،یوگسالوي (ی اشغالی کشورھامي و تقسهي حالت، تجزنيگھا، در مطلوب تر جننيھدف ا. سازند

 مرکب از ۀ دست نشاندی دولتھالي صورت و در ھر دو حالت، تشکني اري، در غ)ی و امروز مالليبياعراق، 
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 یشتن ارتشھا بردااني امور کشور، از مۀ غرب و ناتوان از اداری توسط متخصصان آدمکشدهيآدمخواران آموزش د

  . باشدی کشورھا مني و صدور بنجالت خود به بازار ای ملی آنھا، تاراج ثروتھاۀي و در سادي مستعمرات جدیدفاع

 و ليبيا ،ی گذرا بر اوضاع رقت بار افغانستان، عراق، سومالی اگر نظرد،ي نگاه کنیوگسالوي ی پاره ھا- به تکهاگر

 امور نه تنھا تمام ۀ قادر به اداری از آنھا نه دولتچکدامي که ھديشو ی مطمئن مد،يندازي بدي مستعمرات جدگريد

ه  وقفه بی بشاني وجود، ثروتھاني با ایول.  آن رای از مرزھاع قادر به دفای را دارند و نه ارتشتختي پایکشور، حت

 و دولت ليبيار اوضاع فاجعه با.  برندیسر مه  بري ناپذاني غرب روان است و خود در آشوب و ھرج و مرج پایسو

 یوگسالوي در ء است که ابتدای دارهي سرماۀ از بحران ھمه جانبی محصول ھمان جنگ ناشنيآدمخوار آن فعال آخر

   ؟... ادامه دارد و فردا در کجاهي نشست، امروز در سور»مرث«به 

 خواهي ترقتي دارد که بشرني به ای نه، بستگاي افتي فردا باز ھم ادامه خواھند ی استعماری جنگھاني ااي باالخره، آو

 غرب گرفتار در چنگال مھلک بحران مقابله »یصدور دموکراس« و »یحقوق بشر «یھايچقدر بتواند با حقه باز

  .کند

 

http://politsvoboda.ru/genocid/2930 

http://eb1384.wordpress.com/2012/07/31/ 

 ١٣٩١ ]اسد[مرداد١١

 


