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 ٢٠١١ جوالی ٢٢

 

  ليبيا ناتو دراتي گرفتن جنادهيند
  

 هي رفتند تا علابانھايخ  آدم بهونيليم کي نيقط در برل عراق آغاز نگشته بود که فهي علجيجنگ سوم ناتو در خلھنوز 

  .برسانند انيبه گوش جھان  مزبور اعتراض خود راتباري جنایجنگ افروز

  ست؟ي نني چنليبيا در مورد چرا

 ی که رھبراتي کذبني غرب با توسل بدی و رسانه ھااستمداراني است که س١٩٩٩ در سال یوگوسالوي مانند درست

 آماده شي انجام مقاصد خوی مردم را براخواستند اذھان سالح زده است، ی در حق مردم بتي جناآن کشور دست به

 توافق خود ١٩٧٣ قطعنامه بي ظاھراً با تصوزي سازمان ملل نتي امنی که شورانستي اد داریاما آنچه تازگ. سازند

 چند پھلو نوشته اري مزبور بسۀ قطعنامنکهي ابا!! ستي ننياما در واقع چن.  اعالم نموده استليبيا هيرا با جنگ ناتو عل

 که آنھا رايز. دي به وجود آی قذافیماھاي ھواپی برای پروازتي آن ممنوعۀلي بود که به وسنيشده است، قرار بر ا

        نياما در پس ا.  کندی مخالف بوده اند حمله مليبيا خلق ی جمھوری رھبرمردم خود که با به ی بودند قذافیمدع

  : دو دروغ بزرگ پنھان اندمدعا

مسلح آن کشور حمله نکرده ري ھرگزبه مردم غی از فراز آسمان اثبات گشته است که قذافی نظارت نظاملهيبه وس -١

 یکه در آن زمان به کمک نظام( افتاده بود انيشورش که به دست  رای در بنغازیاو فقط چند مرکز نظام! است

 کيو .  کردی، متالش) سواحل مجاور آمده  و به داخل کشور رخنه کرده بودند مستقر دری ھاینفرات ناتو که ازکشت

  .داد یجھان انجام م ھم دریگري را ھر کشور دی کارنيچن

 تي سازمان ملل حقانتي حماهي کشور در ساکي ی ناتو به امور داخلی المللني بنيدخالت خودسرانه و خالف قوان -٢

 متشکل از کشورھاست ی المللني مقام بکيعنوان   که سازمان ملل بهرايز.  سازدی مخدوش میکله  سازمان را بنيا

 سکوت سازمان ملل نيھمچن. ی تھاجمی فراھم ساختن مقدمات جنگ ھای  آمده و نه براوجوده ب حفظ صلح یکه برا

  !!! نمودیابي رفتار ارزنگونهي توافق آن با ای به معندي بازي ناتو را نزيآم تيدرقبال رفتار جنا
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  : گذاشته اند کهني و ھم چهي ھم روسسفانهأمت 

.  مبذول نگرددی سازمان ملل توجھۀياني ب٢٧ به بند ١٩٧٣ ۀ قطعنامبيحتّا به ظاھر ھم که شده به ھنگام تصو ) آ

 اعتبارباشد که مورد        ی داراتواند ی می سازمان ملل فقط در صورتۀ است که ھر قطعنامني از ایحاک  بندنيمفاد ا

   . باشدتي امنی اعضاء شورای تمامديئتأ

  .دندي خود امتناع ورزی از دادن  رأني و ھم چهي که ھم روسمي داشته باشادي به

 کند،        ی که انجام شد سوء استفاده می بمباران ھائی سازمان ملل براتيپس از آن ھم که معلوم شد که ناتو از حما ) ب

  .ط ناتو نکردند توسليبيا ی با بمباران شھرھایمخالفت

 ني فرستاده شد کامالً خالف حقوق بی به بنغازه،يجمھور روس سي رئو،يکه از جانب مدود ی اندهيمارِگلُو، نما ) پ

  . گشتیقذاف یخواھان استعفا الملل

رھبر منتخب  تي ھر کشورشامل بر مصونی عرضتي و مصونتي داند که حاکمی آگاه باشد ، مزي نیکه اندکھر

!! دي نمای الملل تجاوز منيحقوق ب باشد، از مقررات  مطلبني ای باشد و ھر که خواھان نفی مزينمردم آن کشور 

 در داد و غال ني بني ممتنع داد در ای رأ١٩٧٣به قطعنامه   در سازمان مللنيه و چي که به اتفاق روسزي نالمان

        ارشانيمشارکت نموده و حتّا قصد دارد در صورت در خواست آنان، جنگ افزار دراخت ناتویکشورھاري سایجنگ

 که یاعمال«:  مادهنيبرطبق ا. ممنوع است المان ی قانون اساس٢۶ اده کار بر طبق پراگراف اول منياما ا. بگذارد

 فراھم آوردن ی که برایت در صورژهيو  بهرند،ي قصد صورت گني ملل بوده و بدزي  مسالمت آمیستيناقض ھمز

» .رندي مورد مجازات قرار گستي بای بوده، میساس قانون انيا  باشند، ناقضی تھاجم جنگی الزم برای ھایآمادگ

 توان انتظار داشت که        ی کند، چگونه می الملل عمل منيخالف حقوق ب  ملل متحد خود که حتّا سازمان حال ،یآر

  م؟ي کار تن دھني به اميضرھست حایتي ما مردم گايآ: دي پرسدي که بانجاستيفتد؟ ا از مشارکت در آن عقب االمان

* * * * * *        * * * * *  

  : تالکسکاالريتفس

 یو.  حمله کرده باشدليبيا از مردم ی به بخشی قذافنکهي کند به ای باال اظھار شک مۀ کِوک در مقالتهيگي برخانم

 رخنه کرده اند حمله کرده است و ليبيا ی که از خارج کشور به مرزھایانيورش فقط به شی که قذافستي مدعنيھمچن

  .ح مسلرينه به مردم غ

اِنگار او که .  باشدی منتخب مردم مليبيا ی کند که رھبری ادعا ممي مستقري کِوک به صورت غتهيگي برنھاي بر اعالوه

 یبارک و ھونِِکر خود را توسط مردم در انتخابات قدرت را به دست گرفت و مانند می نظامی کودتاکي با شيسالھا پ

  . گرددی تواند به عنوان رھبر منتخب مردم تلقی رساند، مانتخاب به ی درصد٩٨

 کنند، یمقصر قلمداد م رمسلحي وجود دارند که طرف مقابل را نسبت به ھجوم به مردمان غی ھر دو سو گزارشاتاز

 چگونه رايز.  کار از ھر دو سو صورت گرفته استنياحتماالً ھم ا. یف قذایروھايھم از جانب ناتو و ھم از جانب ن

   از حمالت انجام  شده مصون مانده باشند؟یادممکن است که مردم ع

رفتار . دي خود تظاھر کنندگان معترض را مورد حمله قرار داده و به اسارت کشۀ اقتدار منشانتي با حاکمیقذاف

 و ی ھر گونه اظھار ھمبستگاني زندانی معترض و خانواده ھای مدافع ھالي وکهي علی وۀخشونت بار و مستبدان

  . ساخته استکن ممري را غی از ویجانبدار

 کِوک به حق مورد انتقاد قرار داده است که مشمول قطعنامه تهيگي ناتو است که خانم بری سّکه حمله نظامگريد یرو

 ی میحاتي که به ناتو کمک تسلالمان دولت  رفتارزي نليل دنيھمه ب.  باشدی نبوده و از جانب ناتو مجاز نم١٩٧٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  . باشدیاست نادرست م  انتقاد کرده بدانکِوککند، ھمانگونه که 

 و ني که ما به موازات آن به مستبدستي معنا نني الملل از جانب ناتو بدني انتقاد به رفتار خالف حقوق باما

ن آن ممالک قلمداد امد کمک کرده وآنھا را رھبران منتخب مرشود ی که از جانب ناتو به آنھا حمله میکتاتورھائيد

 .ميکن
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  ٢٠١١ جوالی ١٣ –در تالکسکاال 

  

  :يادداشت

ت و قذافی چگونه به کمک غرب قادرشده بود، تامردم ليبيا را در بند استبداد قبايلی در ليبيا چه می گذشاين که 

نگھدارد، با تمام وضاحت آن، يک طرف قضيه است و اما اين که ناتو درکل و کشور ھای حمله کننده بر ليبيا به 

شتار مردم يک کشور صورت خاص، به ھيچ صورت حق ندارند تا زير نام بھانه ھای خود ساخته و يا عينی، به ک

  .دست يازند، روی ديگر قضيه می باشد

 AA-AAدارۀ پورتال                                   


