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  ليبياجنگ استعماری عليه 
 

 

Stella-Calloni  

» جنگ داخلی« را ليبيا آنھا در سراسر جھان که وقايع انحراف خبرگزاری ھای آمريکائی و اروپائی و وابستگان

دالئل مختلف بر آن ه مريکا و شرکای آن با نشان می دھد که چگونه يک ھجوم استعماری به کشوری که ،می نامند

  . گشته است که می بايد نيز به دليل انساندوستی از آن حمايت گرددیقصد غلبه دارند، تبديل به قيام

 مجبور است بمباران بی مھابائی از جانب ناتو را بدان کشور که چ از نيمه ھای ماه مارليبياه ملت حقيقت اين است ک

بمباران ھای مزبور در .  ميليون جمعيت می باشد، تحمل کند۶عظم آن از صحرا تشکيل شده و فقط دارای اقسمت 

گرفته اند که برای نيروھای سراسر آن کشور موجبات کشتار و خرابی را فراھم نموده و بدين دليل صورت 

  . عليه معمر قذافی بوده اند، راه را بگشايندليبيااصطالح شورش ملت ه مزدوری که عامل اصلی اين ب

نه از اين قيام مردمی تصويری وجود دارد و نه از بمباران ھائی که گويا قذافی دستور داده است بر مردم غير مسلح 

و اکنون ھمين مردم غير مسلح به . ، آنھم در قرن بيست و يکم شده است نظامیۀ اين حملۀصورت گيرند که بھان

دست محافظان خود از جانب ناتو قتل عام شده، خانه ھايشان ، مراکز بھداشت و تأسيسات ارتباطی و آموزشی و 
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ه در آينده کاری ک. ھايشان تخريب و تمامی منطقه توسط تسليحات آلوده به تفاله اورانيوم مسموم می شود بيمارستان

  .جنايتی نسبت به بشريت و محيط زيست محسوب خواھد گشت

 يب به تصوليبيا امسال به ظاھر برای ايجاد تحريم پرواز بر فراز چ مار١٧ سازمان ملل که در ١٩٧٣ ۀقطعنام

ش دادن مزبور بدون گوۀ قطعنام. رسيد تنھا بدين خاطر بود که دولت اين کشور مستقل را از امکان دفاع ساقط نمايد

  .به اظھارات ناظران محلی به تصويب رسيد

و اين را می توان دليلی بر شکست اخالقی .  امکان پدافند ھوائی نداشته باشدليبيابدين ترتيب لوازم آن فراھم شد که 

 ماه تمام در مقابل بمباران ھوائی آنھا استقامت و ثابت نمود که شورشيان ۶زيرا که اين کشور . آنھا تلقی نمود

  .ادعائی بدون کمک ناتو عمال نمی توانستند وجود خارجی داشته باشند

برای درک ابعاد اين امر که توسط رسانه ھا مسکوت گذاشته شده است کافيست به يکی از تصاويری که در ساعات 

 را با ليبيات اين تصوير ھا مخالفين ادعائی دول.  توجه کنيم،پيشين انتشار يافته و در رسانه ھا به گردش افتاده اند

دست دارند، نشان می دھد که درست مانند نيروھای مزدوری که ه لباس ھائی که پوشيده اند و اسلحه ھائی که ب

  . می باشند،قدرت ھای خارجی به منطقه آورده اند

استفاده  را آغاز و ادامه دھند از رسانه ھای گروھی گيتی ليبيا خود به ۀمريکا و متحدينش برای اينکه بتوانند حملا

د از ھمکاری و ھمسازی نھا ھمچنين توانستنآ. کردند که در واقع تحت کنترل نظامی و امنيتی آنھا قرار دارند

  . استفاده کنند که خواه ناخواه در مشروعيت بخشيدن به دروغ ھای آنھا سھيم بودند"مترقی"خبرنگاران 

د که ناتو پيروز گردد و داستانسرائی پيروزی بر اين خبرنگاران برای توجيه کار خويش فقط منتظر اين نشسته ان

 برايشان تعريف کنند و ھمه ، را علی رغم تمامی نقض حقوق بشری که آنھا در اين ميان مرتکب گشته اندليبيادولت 

ند به فراموشی سپارند، درست نظير آنچه که آنھا در آنچه را که نيروھای مزدور آنھا و مھاجمين مرتکب گشته ا

  .عراق و افغانستان و جاھای ديگر کرده اند

مريکائی در اآيا ما به اين زودی کنتراھای نيکاراگوئه را به فراموشی سپرديم و فراموش کرديم که از پايگاه ھای 

تخريب کرده، می کشتند، شکنجه می کردند ھندوراس به ساندينيست ھا در نيکاراگوئه حمله می کردند، روستاھا را 

  .می ناميد» مبارزان راه آزادی«و به زنان و نوباوگان تجاوز می کردند؟ ھمان زمان رونالد ريگان آنھا را 

دستجات مزدور تحت رھبری سازمان سيا و حاميانش را شورشی ناميدن، معادل است با بی حرمتی به شورشيان 

  . آزادی خويش می کوشندواقعی که در سراسر گيتی برای

 آنھا بوده است و ھر کشوری نيز در جھان ۀ نه تنھا حق داشتند از خويش دفاع کنند، بلکه اين وظيفليبياملت و دولت 

  .که از خارج مورد حمله و تجاور قرار گيرد بايد ھمين کار را بکند

  

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

  الکسکاالتذکر تحريريه ت

 به شدت انتقاد می کنند، شماری نيز می باشند که کليه اخبار مربوط ليبيااز جمله کسانی که نسبت به حمالت ناتو به 

. تفسير فوق يکی از نوشتجاتی است که با اين ديد به موضوع می نگرد. به وقايع آنجا را از ديد توطئه می نگرند

توسط مطبوعات غرب و از ديد و برداشت آنھا گزارش می شود، توجه  به شدت ليبيادرست به خاطر اينکه وقايع 

آنگاه . مسلم است که حقيقت ماجرا برای ھميشه در ابھام نخواھد ماند. بدين گونه برداشت ھا دارای اھميت است
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کنند  متکی بوده و به نفع آن عمل می ليبياروشن خواھد شد که به چه ميزان نيروھای مخالف حکومت قذافی بر ملت 

  .و تا چه ميزان در خدمت دول خارجی می باشند

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

 La مکزيکیۀمريکای جنوبی و برای روزناماال کالونی از يروزنامه نگار، شاعر و آموزگار آرژانتينی، ست

Jornadaۀ وينس آيرس و نيز عضو شبکوی عضو رھبری سنديکای کارکنان مطبوعاتی در ب . گزارش می کند

 و مؤلف چندين کتاب می باشد که Desafó وی ناشر مجله  .ھنرمندان و روشنفکران مدافع حقوق بشر می باشد

 :والنه از جمله ست بر کتب شعر و گزارشات مسؤشامل ا

 "Memorias de trashumante" (PDEC, Buenos Aires, 1998), “Los años del Lobo: 

Operación Cóndor” (1999),  “Argentina, de la crisis a la resistencia” (2002) , 

“Operación Cóndor, Pacto criminal”(2006). 

   

  

  ٢٠١١ اوت ٢۵ –لونی در خبرگزاری آرژانتين، تالم اال کيتفسير سياسی از ست

44348=id&234841=idPub&1=sec&1=dis&N=tipo?php.vernota/ar.com.telam.www://http

443489=idnota&9 

 

  :يادداشت

نداده و نمی دھد تا زير نام دفاع از چ اصل و اساسی به ناتو اين اجازه  را نبايد يک نکته را فراموش نمود که ھي

و يا واقعی به کشتار خلق ليبيا دست يازيده با منھدم ساختن تمام زير ساخت ھای اقتصادی و يک اقليت موھوم 

، بکشاند را به عصر حجر سرزمين، آن  عليه فقر و خود کامگی رژيم قذافی آن کشور سال نبرد خلق۴٠ماحصل 

  .زمينه ھای غارت منابع آن کشور را برای خود فراھم نمايندتا 

 AA-AAادارۀ پورتال                                                               


