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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  توماج: فرستنده

 ٢٠١١ مارچ ٢٤

 

  ی خارجورشۀ يني و گزی جنگ داخل،ليبيا
  

و اعتصابات به  آغاز شد از شکل تظاھرات بروریماه فۀ اني که از مليبيا حاکم بر مي مخالف رژیروھاي نزشيخ

نمودند، ارتش ” آزاد“ را ی مھم ھمچون بنغازی از شھرھایپس از آن که مخالفان برخ.  استدهئي فرارویجنگ داخل

 عزم ئی و بمباران ھواني سالح، از جمله سنگوناگون با استفاده از اقسام گی وفادار به سرھنگ معمر قذافیشايليو م

  . نشان دادندانيان مخالفان به جھدني درھم کوبیخود را برا

 یروھاي ناني میري شده ، در گلي مخالفان تبدگاهي که به پای در شھر بنغازافته،ي انتشار ی خبرھانياساس آخره ب

 ی کشور سخن م”هيتصف“ که فرماندھان ارتش از یدر حال.  ھمچنان ادامه داردی مخالف قذافیروھاي با نیدولت

 تختي شرق طرابلس، پایلومتري و پنجاه کصد کيرب کشور، واقع در  را در غ"مصراته"گفتند، مخالفان ھمچنان 

 ی ارتش و مخالفان به سمت شرق کشور جابه جا ماني نبرد می بود که جبھه ھاني چننيا.  خود داشتنداري در اختليبيا

به دولت  وفادار یروھاي دوباره به دست نیگري پس از دیکي افتاده بود، مي که به دست مخالفان رژئیشھرھا. شد

 ني که ای آورند، مخالفانروني را از دست مخالفان ب"قهيالبر" زي توانستند شھر مھم نفت خی دولتیروھاين. افتاده اند

  . کرده بودندلي تبد”ی انتقالی ملیشورا“شھر را به مرکز 

 عيقوط سر نخست از سی که در روزھای از آن دارند که مخالفانتي حکاحوت و دوم ستي منتشر شده در بیخبرھا

 ھمراه را قطع یتلفن ھاۀ  که دولت شبکیدر حال.  خود ھستندتي گفتند اکنون نگران وضعی سخن می قذافميرژ

 دوخته اند و ھمچون احمد ی خارجیروھاي ن”یاريکمک و  “ی از مخالفان چشم ھا را به سوینموده است، برخ

  ”. تر به ما کمک کندعي ھر چه سرديجھان با”:ندي گوی اول، مسي ادرليبيا شاه سابق شاوندي خو،ی السنوسريالزب

 ینظامۀ  حملی براري اخیدر روزھا” ناتو“ منظور ھمان است که جلسات متعدد اي آست؟ي کمک چني منظور از ااما

 آن ھمچون فرانسه است که اکنون ی اعضای اروپا و برخهي ھدف کمک اتحاداي مد نظر داشته است؟ آليبيابه 

 ی شورا، تشکلني که ای شناسد در حالیم تي به رسمليبيامردم ۀ ندي را به عنوان نما”ی انتقالی ملیشورا“

 گذاشته است و خواھان زهي جای سر معمر قذافی عرب است که براگي لیاري اي ست؟ آیرانتخابيخودخوانده و غ

   ست؟یممنوع پروازۀ  منطقیريشکل گ
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 در ی ھمچون بن علئیکتاتورھاي منجر به سقوط دیئ  تودهی ھازشي ھمجوارش که با خی با کشورھاليبيا تيوضع

 خود را ی خارجی ھااستي سري اخی در سال ھایھر چند معمر قذاف. تونس و مبارک در مصر شدند، متفاوت است

 ی را برای نفتی داد و دست شرکت ھاريي و استعمارگران سابق تغی غربی با کشورھای و دوستیکيبه نفع نزد

 شي که بیمياو و رژۀ  و چھارصد ھزار بشکه در روز بازگذاشت، اما سابقونيلي مکي سطح استخراج منابع نفت در

  .ستندي نريثا تی بی بزرگ جھانی قدرت ھای کنونی ھااستي سنيي گذرد در تعی ماتشياز چھار دھه از ح

در سال  .فتاي دوم به استقالل دست ی بود که پس از جنگ جھانئیقايفرا کشور ني نخست١٩۵١ در دسامبر ليبيا

 ۀ ھستکي لي اول را با تشکسي ادری سلطنتمي رژ،ی با الھام از نظرات جمال عبدالناصر مصری، معمر قذاف١٩۶٩

 را یسي انگلاني نظام١٩٧٠ در مارس وا.  زدی رشته اقدامات اصالحکي در ارتش سرنگون کرد و دست به یمخف

 گاهي پاکيدر ماه ژوئن ھمان سال .  را ترک کنندليبياک  وادار کرد تا خایئ چند تظاھرات گسترده توده ئیبا برپا

 اعالم شد، ی ملليبيا ی صنعت نفت نوپا١٩٧١در اواخر سال .  شدلي طرابلس تعطیکي در نزدزي نئیکايمرا ینظام

 در.  اخراج شدندليبيا از ئیايتالي استعمارگران اني شدند و آخری ملزي ھا نئیايتالي به اق متعلی کشاورزی ھانيزم

 ی دارهي که ضدسرمای حالني که خود را در عیمعمر قذاف. افتي بھبود ی زنان از نظر حقوقتيھمان دوران وضع

 ”ليبيا خلق ی عربريجماھ“ خود که مي را به نام رژ”ستياليسوس“ۀ  دانست واژی مزي نستياعالم کرده بود ضدکمون

  . افزودد،ينام

 ھمراه بوده ی خارجی ھااستي سی نهي در زمی فراوانیاز و فرودھا با فرليبيا در ی قذافی حکمرانی طوالنی ھاسال

 ني ایھمکارۀ  به بھانليبيا را با کايمرا ی و تجاری روابط اقتصادگاني، رونالد ر١٩٨۶ سال جنوریدر . است

 ی به ناوھاليبيا ی ملی در آب ھائیکايمرا مابري ناو ھواپکي ھمان سال چدر مار.  قطع کردسميکشور با ترور

 در انفجار ئیکايمرا چند سرباز زي ھمان سال ناپريلدر پنج .  بردنيموشک انداز آن حمله کرد و آن ھا را از ب

 ۀدر حمل.  عمل کرد و دستور ضدحمله دادني را متھم به ای قذافمي رژگانير.  کشته شدندی غربني در برلیسکوتکيد

 ١٩٨٨ دسامبر ٢١ بعد، در یچند. ش حنا درگذشت دخترزه،ي در باب العزی به محل سکونت قذافکايمرا ئیھوا

 نسبت ليبيا و ھفتاد تن شد به ستي که منجر به مرگ دوورکيوي در پرواز لندن به نکنيمرا پان ٧۴٧ نگيانفجار بوئ

  .داده شد

 ھا و مي سازمان ملل متحد تحرتي امنی قول داد تا دو متھم انفجار مذکور را محاکمه کند، شورای که قذافیھنگام

 بلوک یفروپاش.  از سر گرفته شدليبيا روابط انگلستان و ١٩٩٩ جنوری کاھش داد و از ليبيا هي ھا را علتيمحدود

 سفر به ی برای غربی سران کشورھایالدي مديجدۀ در آغاز سد.  نبودريثا تی بی قذافی ھااستي سرييشرق در تغ

 ی برلسکون٢٠٠٢اکتبر :  مسابقه گذاشتندگري دکي با نفت و گازۀ ني در زمژهي به وی روابط اقتصادی و برقرارليبيا

 ٢٠٠۴ و نوامبر یلمانا دري شرو٢٠٠۴ اکتبر ،یسي بلر انگل٢٠٠۴چ مار،ئیاي آسنار اسپان٢٠٠٣ سپتامبر ،ئیايتاليا

  .یراک فرانسويش

 سي رئ،ی در بروکسل مھمان رومانو پرود٢٠٠۴ اپريل گذاشت و در رپاي اروپا را زروزمندانهي پزي نیقذاف

 ل،ي اکسون موبی نفتی ھمان سال مھمان بوش بود ھمچنان که شرکت ھاگستاو در ا.  اروپا بودهي اتحادیپلماسيد

  ! شدلي تبدليبيا  کشورارف متعسي رئکي ناگھان به ستي تروریقذاف. پسيليشورون تکزاکو و کنوکو ف

 که بر ی به عنوان سه کشوریه شمال و کرراني را به ھمراه اليبيا جمھورش سي که رئکايمرا ٢٠٠۶ ی ماه مدر

در ھمان سال و .  خارج کردسمي تروری حامیقرار دارند، گذاشته بود آن را از فھرست کشورھا” محور شر “یرو

 بلر یپس از آن که تون.  امضاء نمودندليبيا ا بیئ ھسته نهي در زمئی و فرانسه حتا قراردادھاکايمراسال پس از آن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

.  امضاء کردليبيا منابع گاز با ی بھره برداریبرا” قرارداد مھم “کي ومي پترولشيتيفت، بر رليبيا به ٢٠٠٧در مه 

از  ی کشور قرارداد امضاء کرد که برخني با اوروي ارديلي به فرانسه رفت و به مبلغ ده میدر دسمبر ھمان سال قذاف

  . ستی نظامحاتيتسلۀ نيزم در آنھا

 ی خارجیروھاي از نظر دولت کار نمي ضد رژیروھاينۀ  اقدامات مسلحان و تظاھرات وليبيا در ري اخیدادھايرو

 ی بزرگ می قدرت ھاژهي و به وی خارجیروھاي توانند خودجوش باشند، ھر چند که نی میاعتراضات کنون. ستا

 که نير اد.  بگذارندريثا تدادھاي روني بر اند از آن بخواھئی بخش ھااي ونيسي به نفع کل اپوزیريتوانند با موضع گ

 سميالي وجود ندارد که امپری ھم شکني در است،ي نی ست که دورانش به سر آمده است، شکیکتاتوري دیمعمر قذاف

 را بر خود گذاشته است بر ی انتقالی ملی که نام شورایونيسي از اپوزتي اروپا قصد دارند با حماهي و اتحادکايمرا

دفاع از مردم “ به نام نيآن ھا ھمچن.  را به نفع خود رقم بزنندی بگذارند و دوران پس از قذافريثا تاعروند اوض

 زي میرو” ناتو“ جنگ طلب التي را با استفاده از تشکینظامۀ حملۀ تکاراني اقدام جناگري بار دکي قصد دارند ”ليبيا

 ني در ای کساگر.  از مردم نبوده استی بخشاي مردم از ھرگز دفاع ی نظامی دخالت ھاگريھدف ناتو و د. بگذارند

 و ئیکايمرا ی ھاستياليناتو، امپر.  و حاضر در برابر چشمانش استیموضوع شک دارد افغانستان و عراق ح

 ی از منافعشان ھستند که در حوضه ھایحفظ بخشۀ شي باشند در اندليبيا از آن که در فکر دفاع از مردم شي بئیاروپا

 کي را از ليبيا نفت دي توانند کاھش تولی می ھستند که تا به کنيآن ھا نگران ا.  استدهي خوابليبيا ی و گازینفت

   تحمل کنند؟ی کنونی ھادادي رولي صد ھزار بشکه در روز به دلی و چھار صد ھزار بشکه در روز به سونيلم

 دست به تظاھرات بزنند و حتا سالح به یکتاتوري دمي رژکي نجات خود از چنگال ی حق دارند که براليبيا مردم

 یاسي و حتا سی ھمزمان مخالفت خود را با ھر گونه دخالت نظامدي آن بجنگند، اما آن ھا باهي و علرنديت بگدس

 ی در می صورت از چاله اني اري که در غچرا.  سرنوشت شان اعالم کنندنيي در تعی و جھانیئ منطقه یقدرت ھا

  . افتندی می و به چاھنديآ


