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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

  

  یريش. م. ا: برگردان

 ٢٠١١ جون ٣٠

  

   کندی به ليبيا را برگزار می روز حمله نظامنيکصدمي ناتو
  

 نيمناسبت اه  رود بیانتظار م.  کندیزار م به ليبيا را برگی نظامۀ روز حملنيکصدمي، جون ٢٧ روز دوشنبه ناتو

  .ردي انجام گی حمله به مواضع ارتش دولتني م-۵٠٠٠روز، 

اگر چه . افتندي دست نیري چشمگتي ائتالف به موفقیروھاي مدت نني کارشناسان، در تمام اۀدي حال، به عقني عدر

ماه  عقب نشست، اما در مدت سه یبنغار شوک دچار شده و از تي، ارتش ليبيا واقعا به وضع]حمله[ اول یروزھا

  . خط مقدم جبھه ھستندابق السی کما فیسوراتي و مايمناطق اجداب.  نکردندرييبعد، جبھه ھا تغ

 از آن است که یخبرھا حاک.  کنندیشروي طرابلس پی غرب ليبيا توانستند به سوی فقط در مناطق کوھستانانيشورش

 فاصله ني اجازه دھد آنھا ای شک دارند که ارتش دولتلگراني تحلیله دارند ول فاصتختي با پالومتري ک١٠٠آنھا تنھا 

  . کنندیرا ط

 کي آتالنتماني پی، سنخگو)Oana Lungescu(اوآنا لونگسکو.  کندیله نگاه مأ به مسنانهي بر آن، ناتو واقع بعالوه

  : اعالم کردیشمال

  .»دينيتفاوت را بب. دي را به آتش کشیسوراتيھر م مستقر بود و شی در اطراف بنغازشي سه ماه پیارتش قذاف«

 یگفته م.  را آغاز کردندی بنغازاني دولت ليبيا مذاکره با شورشندگاني از آن است که نمای امروز صبح حاکیخبرھا

  . شودی برد، مذاکره میسر مه  که ھمچنان در طرابلس بی در باره سرنوشت خود قذافاي گوداري دنيشود در ا

 و  تواند مانع ادامه گفتی حکم بازداشت رھبر ليبيا را که می المللني که امروز دادگاه بستي نیله منتفأ مسني ااما

  .گوھا شود، صادر کند

  

   مترجم در ارتباط با خبر فوقۀوار ليتحل

 یکم با کن،يو ل.  در بر ندارد و ھمگان بر موارد آن مطلعندی موضوع تازه اچي ھشانه،ي خبر از نگاه ساده اندنيا

  :رايز.  گرددی ظاھر می طرفی در مقابل چشم ھر تماشاگر بیگريشدت خوفناک ده بای تعمق، منظره 

  :سمي شده، تروررفتهي پذفي اساس تعارهـ ب١
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  ره؛ي و غی اقتصاد،یاسي به مقاصد سلي نی برای نظامیروي کاربرد نیعني ـ

   مردم؛اني رعب و وحشت در مجادي ای برایراني کشتار و و،یعني ـ

 آزادانه نيي مستقل کشورھا و حق تعتي استقالل و حاکم،ی المللني و مقررات بني پا گذاشتن قوانري ز،یعني ـ

  . شودی محسوب میستي کامال ترورالتي تشککي) ناتو (ی شمالکي آتالنتمانيسرنوشت خلقھا، پ

 کشور ني به ای دولتیروھايله ن ليبيا در مقابل حمیرنظامي دفاع از مردم غی جعلۀ به بھانشي روز پکصديـ ناتو ٢

  . حمله کرد

 حمله به مواضع ارتش ني م-۵٠٠٠ ، روز حمله به ليبيانيکصدمي در نکهي بر ای اگر در صحت خبر فوق مبنـ

   را انجام داده؛یدولت

 ليبيا را یرنظامي تن از مردم غ۵ ناتو ی جنگنده ھااتي که در ھر عملمي حالت، فرض کنني ترانهي اگر در خوشبـ

 نفر بوده است، ١۵ از شي در ھر مورد بانيرنظامي آمار تلفات غني معموال کمترنکهي از اميبگذر. کشته شده است

 دفاع از ۀبھانه  را بیئ ليبيیرنظامي غنفر ھزار ٢۵٠٠٠تا کنون ناتو دست کم :  شودی حاصل مجهي نتنيچن

  .  کشته استانيرنظاميغ

 و ی آوارگ، از ليبيای نفر کارگر خارجونيلي مکي دادن ی فرارهي را در کنار مناظر کرزي رقت انگۀ منظرني اگر اـ

 از ی ناشی ھای خرابني و ھمچنھني کشور در داخل و خارج از مني صدھا ھزار نفر از مردم ایمھاجرت اجبار

 کي در مجموع ،مي بگذاری نظامدي جدحاتيل تسشي و آزمای و مراکز شھری مناطق مسکونزي جنون آمیبمبارانھا

  .دي آیدست مه  بیستيالي امپر»یدمکراس« و »یبشردوست« از ی تھوع آورداَ يتابلو شد

 یله منتفأ مسنيا...  را آغاز کردندی بنغازاني دولت ليبيا مذاکره با شورشندگانينما«:  شودیـ در خبر فوق گفته م٣

گوھا شود، صادر  و  تواند مانع ادامه گفتیه م حکم بازداشت رھبر ليبيا را کی المللني که امروز دادگاه بستين

 را صادر کرد، با ی حکمني چنجون ٢٧ ھمان روز ست الھه دری المللني دادگاه بنکهيبا عطف توجه به ا. »کند

 سميالي امپرسي محصول توطئه ھا و دساء شورش مسلحانه در ليبيا از ھمان ابتداۀلأمس:  توان گفتی تمام متيقاطع

 مذاکره ري در مسسم،يالي امپرگري دی الھه، اسب تروای المللني بواني از دی ابزارۀ با استفادزيروز نغرب بوده که ام

  . کندی مجادي ای دولت ليبيا موانعنگاني تحت امر خود با نماانين شورشيب

   الھه معتبر است؟یفري کواني حکم دايـ آ٤

 تي امنی شوراژهيوه  از جمله آنھا و ب،ی المللنير ب معتبی که اغلب سازمانھا و نھادھامي اگر از نظر دور ندارـ

 در اثر ستم،ي بۀ سد٩٠ی سالھالي شدن جھان از اوای الھه پس از تک قطبیفري کوانيسازمان ملل متحد و د

 ی صاحب حق وتو در شورایکشورھا (ني مرموز چشهي ھمیاستھاي و سهي روسیئاي مزمن دولت مافیانتھايخ

 فيطبق تعر(یستيالي امپری کشورھای دولتسمي استعمارگرانه و تروری ھای لشکرکشديھمواره ضمن تأئ) تيامن

 سران و ۀ بازداشت و محاکمب،ي و حکم تعقسمياليامپر» نامطلوب «ی کشورھامي در تحریئ، قطعنامه ھا)فوق

   شده را صادر کرده اند؛دهيرھبران ممالک در ھم کوب

 ی کشورھاهي از سران و مقامات بلندپاکي چي و مجازات ھبي تعق الھه حکمیفري کواني که دمي اگر فراموش نکنـ

 ی توننتون،ي کلیالري و ھلي، از جمله ب... وليلمان، اسرائا فرانسه، س،ي انگلکا،يمرا و در رأس آنھا یستياليامپر

ز  را که اگري دیاري راس موسن، و بس،ی سارکوز، باراک اوباما، کامروناھو،يبلر، جرج بوش، شارون، نتان

 افغانستان، عراق، کشتار ی کشورھای تا اشغال نظامیوگسالوي ی و مستعمره سازهي منجر به تجزیجنگھا

 نفر از ونھايلي مجموعاَ م، به ليبيای پاکستان و حمله نظاماني مستمر روستائی لبنان، بمبارانھان،ي فلسطیخلقھا
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 به ی که شوراستي نتي دور از واقعیستنتاج اني قتل عام کرده اند، صادر نکرده است، چنا کشورھا رنيمردم ا

 کنند و قطعنامه ی مأفي را اسميالي امپر»یاسب تروا« الھه نقش یفري کواني سازمان ملل متحد و دتياصطالح امن

  .   استیھا و احکام فاقد اعتبار قانون

  

   ١٣٩٠ ماه ري ت٩

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/ ٥٩٣٧٧/  

www.eb١٣٨٤.wordpress.com 

  


