
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 

  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١١ می ٢٧

 

  :ليبيا
   قوام نکرومه فتح مجدد افريقا توسط غرب را پيش بينی کرده بود

  
  

ی متحدی ئ افريقا در صورتی که قادر به ايجاد دولت قاره ۀر قوام نکرومه اخطار داد که قا١٩٦٠ ۀدر سال ھای دھ

که مجھز به ارتش و فرماندھی مشترکی باشد نگردد، ھيچ کشوری قادر نخواھد بود استقالل و نيز منابع طبيعی و 

  . کانی خويش را حفظ نمايد

  .قعيت پيوستن بيم نکرومه است فعلی بھترين دليل بر به واۀ و بمباردمان موذيانليبياجنگِ غيرقانونی ناتو عليه 

 سازمان ملل متحد که اصال برای ١٩٧٣ شماره ۀبا سوء استفاده ای که از شورشيان در بنغازی و از قطعنام

بران فرانسه و انگلستان که محافظت غيرنظاميان در صورت بروز جنگ داخلی تصويب گشت می شود، رھ

آن ھا مصمم اند رژيم دست .  به راه انداخته اندليبياجنگی را عليه وری ھای استثمارگر سابق افريقا می باشند، امپرات

  .نشانده ای را آنجا نصب نمايند که مطيع توقعات غرب باشد

وجود آمده است احتماال ه  بليبياتمامی دستاوردھا و برنامه ھای اجتماعی که از زمان برکناری رژيم سلطنتی در 

  .ھد آمد که تابع انتظارات بانک جھانی و صندوق بين المللی پول باشدنابود خواھند شد و رژيمی بر سر کار خوا

  

   اکنون ھمان زمانی است که آفريقا بايد برخيزد 

جھانی مرتبه نامداری خواھد داد که ارتباط ۀ ايستادگی در مقابل ناتو به اين جنگِ خالف قانون به افريقا در صحن

 ادامه می دھد، ليبيابا اينکه ناتو به نابودی ميلياردھا دالر ثروت اما . ر می دھدييبردگی آن را در قبال غرب تغ

  . که در رھبری دارد کامال ساکت مانده استئیسراسر قاره به دليل خال

تی از رھبران افريقا به قصد واسطه شدن برای برقراری ی در معيت ھيأياکوب زوما، رئيس جمھور افريقای جنوب

شنھاد صلح افريقا برقراری آتش بس و ايجاد کريدوری برای کمک رسانی به پي. آتش بس به تريپولی سفر نمود

يافته، ناما پيشنھاد مزبور ھنوز تولد .  ايجاد قانون اساسی جديد و انجام انتخابات بودۀگو در بار و غيرنظاميان و گفت
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عمل آمد، اما ناتو و ه می باگرچه در تريپولی از آنھا استقبال گر.  وفات نمود،ليبيات به به ھنگام رسيدن آن ھيأ

  .بلندگوی آن در بنغازی پيشنھاد اتحاديه افريقا را رد کردند

 ھيچ ربطی به نجات ليبيا عمليات ناتو در –رھبران افريقا می بايست خواھان پايان دادن به اين مسخره بازی گردند 

 ھوائی و ۀمراه حمالت روزانجان غيرنظاميان نداشته و جز کشورگشائی لخت و عريان چيز ديگری نيست که ھ

  .کوشش ھای متعدد برای کشتن معمر القذافی انجام می شود

آنھا به .  جنگ داخلی آغاز گشتليبيا، ھنگاميکه بنغازی را شورشيان به تصرف در آوردند در فبروریدر ماه 

  . نمودندفتحسرعت پيشروی کرده و چندين شھر ساحلی ديگر را نيز 

 ورق برگشت و شورشيان مجبور به عقب نشينی شده، ليبيا متقابل ارتش ۀ با حملچ ماه مار و آغازفبروریدر پايان 

 در ميان ليبياشورای امنيت سازمان ملل از ترس اينکه ارتش فاتح . اھالی وحشتزده به جانب مصر فراری گشتند

ه از تمامی وسائل الزم برای  را به تصويب رساند که استفاد١٩٧٣ ۀاھالی بنغازی کشتاری را به راه اندازد قطعنام

  .نجات غيرنظاميان را جايز دانسته است

زی و نخست وزير انگلستان ديويد وجای آن ناتو و به ويژه رئيس جمھور دمدمی مزاج فرانسه نيکال سارکه اما ب

 ليبيا کامرون دست به حمله ای ھوائی برای حمايت از بنغازی زدند، در حالی که حتا ھنوز معلوم نيست آيا مردم

  .طرفدار آن باشند

وقوع نپيوسته است ه  قيام مردم بليبيااگرچه پيمان ناتو رھبری عمليات جنگی را بر عھده گرفته است، اما در غرِب 

 به کشتار مردم امريکااسته و ناتو و اراالسد به پا خو اين  در حاليست که در سوريه مردم عليه نيروھای امنيتی بش

  .ندآن سامان توجھی نمی کن

  .ال برده و بدان شک دارند دالئل چندی می تواند داشته باشدؤ قيام بنغازی را زير سليبيااين که بسياری از مردم 

 حتا پسر سلطان ادريس را که با کودتای قذافی برکنار -قيام بنغازی سلطنت طلبان را با آغوش باز پذيرفت  .١

 .شد

افی شرکت دارند، از جمله وزير دادگستری سابق و در رھبری قيام بنغازی بسياری از مأموران سابق قذ .٢

 . که اکنون بر سر رھبری نيروھای شورشی با ھم در حال جنگ ھستندليبيادو تن از ژنرال ھای ارتش 

 اول فايننشال تايمز منتشر شد  به جھان اعالن نمود که قراردادھای نفت ۀبنغازی در مطلبی که در صفح .٣

 پس از قذافی متناسب با کمک ھائی که کشورھای غربی برای سرنگونی وی کرده اند با آنھا بسته ليبيا

 .*خواھد شد

چنانچه روزنامه وال استريت ژورنال با سند و مدرک ثابت کرده است جنگندگان بنغازی توسط افراد سابق  .٤

 .*القاعده آموزش نظامی ديده اند

را که به ملت تعلق دارد توسط ديکتاتور قطر به فروش رسانده  ليبياصورت غيرقانونی نفت ه بنغازی ب .٥

 .است

 .جنگندگان بنغازی ھم توسط سازمان سيا و ھم توسط افسران انگليسی و فرانسوی آموزش می بينند .٦

بنغازی عملياتی تبليغاتی برای انتقام گيری به راه انداخته است و ھر کس را که به وی نسبت به ھمکاری  .٧

اين موضوع در نيويورک تايمز نيز که از بنغازی حمايت می کند .  باشند، می کشندبا قذافی مظنون

البته فرستاده دادگاه بين المللی، لوئيزمورنو اوکمپو در گزارش خويش از اين .* (گزارش شده است

 )زيرا گزارش وی فقط در باره وقايع تريپولی می باشد. موضوع نامی نبرده است
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ائی ھای دارای پوست تاريک را به نحو وحشتناکی به قتل رسانده، ليبياقائی و بنغازی سياھپوستان افري .٨

ويديوھائی در يوتيوپ ھست که نشان می دھند اھالی بنغازی برای اينکار کف زده، ھورا می کشند و 

در اين باره نيز اوکمپو، . تصاوير افريقائيان به قتل رسيده را توسط دوربين موبايل ھای خود می گيرند

 سياھپوستان را قابل ۀستاده دادگاه بين المللی چيزی اظھار ننموده و نيويورک تايمز نيز کشتار وحشيانفر

 .گزارش ندانسته است

 کشور نبوده، ارتباطاتی که با ۀ به روشنی نشان داده است که قادر به ادارليبيابنغازی به ملت گرايان : نتيجه گيری

  .قالل برايش نگذاشته استسازمان سيا و ناتو دارد، اثری از است

 سال حاکميت قذافی دل پری دارند، می بايست از وابستگی و فسادی که در بنغازی حاکم ٤٢ئی ھائی که از ليبياحتّا 

  .ھمين دليل ھم از قيام مردم در آنجا خبری نيسته ب. است دوری جويند

اما ناتو دليلی نيافت که آن .  در راه استقيام ھای مردمی در تونس و مصر به وقوع پيوستند و در سوريه نيز ھنوز

  .کشورھا را بمباران کند

 اکنون با ھجوم نظامی اروپا روبرو می باشد که قيام بنغازی را دستاويز خود ساخته و نيات خويش را در قبال ليبيا

  . آن کشور با ثروت بيکران نفتی که دارد و سياست خارجی اش دنبال می کند

 بی پروای ناتو از اطالعاتی که شورشيان بنغازی برای بمباران ھا در ۀبرای استفادوگرنه چگونه می توان 

اختيارش می گذارند توضيحی يافت؟ و چکونه می توان برای اين ھمه حمالتی که به محل اقامت قذافی در تريپولی 

   سازمان ملل مناسبتی دارند؟١٩٧٣می شود توضيح يافت؟ آيا اين ھا با قطعنامه 

 ھنگامی که فرمانده نيروھای انگلستان، ديويد ريچاردز اظھار داشت که ناتو می بايد به نابودی زيرساخت ديروز به

  . رفتکلی کنار استعمار جديد به ۀ اقدام نمايد، نقاب از چھرليبياھای 

ادھای  ربطی دارد؟ يا اينکه نابودی حداکثری زيرساخت ھا، بيش از ھمه به قرارد١٩٧٣آيا اين نيز به قطعنامه 

  بازسازی ربط پيدا می کند که می خواھند پس از آن به شرکت ھای غربی واگذار نمايند؟

  . ناميده استليبيا است که والديمير پوتين آنرا دعوت به جنگ صليبيادنيا ناظر رفتار جنايت بار ناتو در قبال 

 حمايت ليبيانيستند با ھم متحد شده و از  قادر – مراکش اتحاديه افريقا را ترک کرده است – کشور افريقائی ٥٣اينکه 

بيم ھای . و با حمالت غيرقانونی ناتو به مقابله پردازند ثابت می کند که کشورھای افريقائی ھنوز ھم مستقل نيستند

  .نکرومه به واقعيت پيوسته اند

  

-   -  -   -  -  -  -   -  -   -  -  -  -   -  -   -  -  -  -   -   

 برای اثبات دعاوی خويش در اين مقاله نه لينکی به مأخذھای نام برده در متن گذاشته و نه عين متاسفانه نويسنده*   

  )مترجم. (اين از ايرادات مقاله می باشد. جمالتی را که بدانھا اشاره کرده در پاورقی اضافه نموده است

رھای افريقائی در مقابل فتح  سال پيش بينی کرد که تک تک کشو٥٠ او پيش از –قوام نکرومه با دکتر کينگ *  

 مجدد توسط اروپا قادر به مقاومت نيستند
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