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  شيری. م. ا:  از و تحليلبرگردان

 ٢٠١٢ اگست ٠۴

  

  نسل کشی

   ديگر برای غرب موضوعيت نداردليبيااينک خشونتھا در 

  

  . شدت ھم می گيرد نه تنھا فروکش نمی کند، حتیليبياجنگ داخلی در  

 نفر از شبه نظاميان ١٠٠٠بيش از :  و سوريه اعالم کردليبيا ھمبستگی روسيه با خلقھای ۀسخنگوی مطبوعاتی کميت

 تانک و ديگر ماشينھای سنگين جنگی، شھری را که در ١۵٠ميسوراتی، چند صد ماشين زرھی، و ھمچنين بيش از 

، » ھرالدليبيا«، ليبيا دولتی ۀگزارش روزنامه ب. ند، محاصره کردند تا آخر به قذافی وفادار ماليبياجريان جنگ 

  .تمامی راھھای منتھی به شھر بسته شده و در بنی وليد کمبود سوخت و خواربار احساس می شود

 محاصره ، به اين شھرجوالی ٨علت ورود غيرمجاز در ه  بازداشت دو خبرنگار ميسوراتی بۀشھر بنی وليد به بھان

 می شود که بر اساس ءدر ميسوراتی نيز قانون مشابھی اجرا. (به شھر بر اساس قانون محلی ممنوع استورود . شد

خبرنگاران تلويزيون ميسوراتی ).  بدون اخذ مجوز حق ورود به اين شھر را ندارندليبياآن، ساکنان ديگر شھرھای 

 حمله به شھر، از پستھای بازرسی و مناطق  ساکنان محلی، آنھا برای تدارکۀگفته ب. را به جاسوسی متھم می کنند

  .نظامی عکسبرداری می کردند

 جنوریمی نامند، از » امارت ضدانقالب در کشور«بنی وليد که روزنامه ھا » پاکسازی«در مورد ضرورت 

 شورش مردم، مقامات وابسته به حاکميت جديد و شبه نظاميان از بنی ۀآن وقت در نتيج.  سخن  گفته می شود٢٠١٢

عمل آمد ولی، با ه  برای تصرف شھر اقداماتی بیدر ماه م. وليد بيرون رانده شدند و شھر اعالم خودگردانی کرد

  .پشتيبانی شھرھای ھمسايه، حمله دفع شد

 نفر از ميان اسرای اين شھر که شبه نظاميان ميسوراتی ١٢٠ بازداشت شدگان با ۀحاکميت شھر بنی وليد برای مبادل

با اين وجود، ھنوز معلوم نيست .  ھمکاری با قذافی به اسارت گرفته اند، اعالم آمادگی کردۀ بھاندر سال گذشته به

حاکمان ميسوراتی اين خواست را غيرقانونی دانسته و از آزادی اسرای بنی وليد .  زنده اند يا مردهءکه اين اسرا

  .امتناع کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زندانی در زندانھای ميسوراتی شکنجه شدند، مورد  ١۵٠٠٠ در حدود ٢٠١١الزم به يادآوری است که در سال 

بريتانيا گزارش می دھد که شبه نظاميان » ديلی ميل«خبرنگار . تجاوز قرار گرفتند و بدون محاکمه اعدام گرديدند

 ٢٠١٢ سال جنوریدر ماه .  نفر اسير را سر بريدند١٠٠٠ميسوراتی در يکی از پالژھای ميسوراتی در يک روز، 

 زندانيان در زندانھا، کار خود را در ميسوراتی تعطيل ۀبه علت شکنج» پزشکان بدون مرز«المللی سازمان بين 

  .کرد

 ألۀ، مسليبياجالب توجه است که بالفاصله پس از سرنگونی قذافی و اعمال کنترل بر بخش اعظم معادن نفت در 

می نامند، نه تنھا موضوعيت » ليبياتان دوس«خشونتھا در اين کشور از نظر مقامات کشورھائی که وقيحانه خود را 

» دوستان سوريه«حتی نمی توان ترديد داشت که اگر . طور کلی پايان يافته تلقی شده خود را از دست داده، بلکه ب

  .بتوانند اسد را سرنگون سازند، در اين کشور ناگزير چيزی غير از اين اتفاق نخواھد افتاد

***  

  

  :تحليل مترجم

ابسته به دولتھای امپرياليستی و اولترافاشيستی غرب با استفاده از تصاوير جنايت امپرياليسم در تروريسم خبری و

» الجزيره«عراق و ھمچنين، با انتشار صحنه ھای شبيه سازی شده در استوديوھای تلويزيونی، از جمله، در کانال 

برای آگاھی بيشتر در . عليه اين کشور تبليغات می کند، عليه آن کشور و اينک در جنگ سوريه ليبياقطر، در جنگ 

  :در اين نشانی» بان شاھد عينیز از ليبياجنگ «اين باره، به  مقاله 
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  :و برای ديدن برخی تصاوير جنگ عراق به اين نشانی ھا
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  .مراجعه کنيد

نام جنايت ارتش سوريه ه  که تروريسم خبری غرب بئیرسد اگر ھنگام تماشای ويدئوھا نظر میه عالوه بر اين، ب

 نگيرد، اشتباه در ارزيابی در رسانه ھای تصويری و سايتھای اينترنتی انتشار می دھد، نکات زير مورد توجه قرار

  :ھا، اجتناب ناپذير خواھد بود

ُ آگبار«ــ صدای استوديوئی ١ در متن فيلمھای انفجارھا و صحنه ھای کشتار مردم غيرنظامی شھرھا و » آ

  . و سوريهليبياويژه زنان، کودکان و پيران در ه روستاھا، ب

  :شدت ادامه دارد، اين سؤال مطرح می شود که ه استعماری در سوريه ب- که جنگ تروريستی ــ در حالی٢

   نام ارتش سوريه می نويسد؟ه  چرا تروريسم خبری غرب، کشتار مردم را فقط ب- اوال 

 اگر ارتش سوريه فقط زنان و کودکان و پيران را می کشد، چرا اجساد مقتولين را برای فيلمبرداری به اختيار -ثانيا

ُ آگبار«تروريستھا و مزدوران    رھا می کند؟»  گوآ

که، شرکت پر رنگ برخی زندانيان سابق گوانتانامو از جمله، عبدالکريم بلحاج در  موضوع سزاوار تأمل ديگر اين

نه زندان، » گوانتانامو« و سوريه، آيا چنين شبھه ای را القاء نمی کند که ليبيا استعماری عليه - جنگھای تروريستی
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راحتی با کارد و چاقو سر ه  انسان و آدمخواری است که رھا شدگان از آن، ببلکه يکی از مرکز مھم آموزش قصابی

  می برند، انسانھا را تکه تکه می کنند؟

  :در اين مورد، به اين نشانی ھا مراجعه کنيد
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» زندانيان«نظر می رسد، پخش ويدئوفيلمھا از صحنه ھای اين سو و آن سو بردن ه بر فرض صحت اين فرضيه، ب

 در ءبسته به برانکارد در ميان حفاظھای تارعنکبوتی گوانتانمو ابتدا» زندانيان«درغل و زنجير و چشم بسته و يا 

به ھر حال، . تصويری غرب، با ھدف ايجاد جّو رعب و وحشت در ميان مردم جھان صورت می گيردرسانه ھای 

   .گمانم اين ھم نکته ای است که نبايد مورد بی توجھی قرار گيرده ب

 نامه تکاندھنده را به ھمه رھروان راه حقيقت و راستی، به مبارزان صلح و استقالل، آزدای و عدالت ۀاين فاجع

  .ھان و ميھنم تقديم می کنماجتماعی ج
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