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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  )فرانسه (ساني میتر

  یريش. م. ا: مترجم

  

  ینيجنگ ليبيا از زبان شاھد ع
  

 مرکز سيرئ ،ی فرانسوسي مقاله نوسان،ي می با شرکت تری اژهي وۀ برنامهي سورونيزي، تلو٢٠١١ اکتبر ۶

او .  از تجارب کار خود در ليبيا سخن گفتساني برنامه، منيدر ا. پخش کرد» Réseau Voltaire «یاسيعلوم س

  . سخنان او راديبخوان.  کرده بودفر کشور، در کسوت خبرنگار به ليبيا سني از حوادث ای واقعري تصوۀ ارائیبرا

  

وقوع ه  بی قذافهي علی انقالبچيھ.  نداشتتي واقعکدام چيھ. دمي کردند، دی را که ھمه از آن صحبت می آن حوادثمن

  [...]. اتفاق افتاد یگري دۀ حادثوست،ينپ

 »یبھار عرب« موسوم به ري با حوادث اخی ارتباطچي امر ھني سال قبل اتخاذ شده بود و ا١٠ ليبيا هي جنگ علميتصم

 گرفت مي تصمديوي کمپ دداريز، دولت بوش در د رو۴ پس از قاَ يمبر، دق سپت١١بالفاصله پس از حادثه . شتندا

 موضوع را نيا.  مورد حمله قرار دھدیگري پس از دیکي را راني اتيو در نھا... ھفت کشور افغانستان، عراق

  . طرح افشاء کردني کالرک، فرمانده سابق ناتو و مخالف ااميليھمان وقت و

 کرد ی می رو، ھمواره سعني اجتناب از جنگ بود و ھم از ایھا راھافتنيدنبال ه  ليبيا بر،ي اخی طول تمام سالھادر

 کايمرا ۀ متحداالتي اساسا اکه ني ایبرا.  دچار اشتباه شدکنيول.  به توافق برسدنگتن،يگوھا با واش و  گفتانيدر جر

ارت بر تمام  اعمال کنترل و نظی کشور براني در ای نظامیگاھھاي خود در ليبيا و ساختن پاتي موقعميبه دنبال تحک

، بالفاصله بعد از ٢٠٠٣ که در سال مي کنیفراموش نم.  ماندجهي نتی بی قذافی سبب، تمام مساعنيبه ھم.  بودقايفرا

با .  کندلي آزاد تبدی گرفت ليبيا را به کشورمي تصمیھمان وقت قذاف. افتيسقوط بغداد، فشارھا بر ليبيا شدت 

اما، .  برگرداندی و روابط متشنج را به حالت عادرفتي آن را پذی اقتصادني به مذاکره نشست، موازنگتنيواش

 با ليبيا هي سورتي که وضعتي واقعنيا.  شدی آماده مهي حمله ھمزمان به دو کشور ليبيا و سوری ھمچنان براکايمرا

  اتفاق افتاد؟اما چه .  دفاع از خود برخوردار بودیرا بی المللني از توافق بهيسور.  استريفرق داشت، انکار ناپذ

 خواست سي از فرانسه و انگلکا،يمرا در اذھان مردم دي جنگ جدهي توجی اوباما برای با توجه به ناتواننگتنيواش

  [...]. خود قرار دھند ی به ليبيا را در صدر برنامه ھای نظامۀحمل
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 یطور سنته  که ب،یاديز یمن با انسانھا.  برخوردار بودی قابل مالحظه ای مردمتي از حمای قذاف، خود ليبيادر

اول . وستندي تجاوز ناتو پهي علی قذافۀ به مبارز،ی دوستھني نظر مۀآنھا از نقط.  کردمداري بودند، دیمخالف قذاف

 نفر است، ونيلي ممي و نکي طرابلس تي کل جمعکه یدر حال. دي برگزار گردیمي در طرابلس تظاھرات عظجون

 از دولت در مبارزه یبانيمنظور اعالم پشته  که از اطراف و اکناف بی مردمیعني ھزار نفر، ٧٠٠ و ونيلي مکي

  . تظاھرات شرکت داشتندني ناتو به طرابلس آمده بودند، در اهيعل

 امر، آنھا تياما در واقع. دندي نامی م»انيشورش« بودم که آنھا را ی کسانی از سوتي ادامه، من شاھد ارتکاب جنادر

.  از اندازه کم بودشي بی مسلح مخالف قذافی ھائیشمار ليبيا.  بودندیمزدوران خارجآنھا عمدتاَ .  نبودندیشورش

 ن،يافزون بر ا.  دادندی ملي تشکیلي و اسرائئیکايمرا ی را مزدوران مسلح به سالحھااني جنگجویبخش اصل

 فرستاد، حضور یعراق م ھم گروه متنفذ القاعده که جنگجو به در ليبيا قبالَ .  بودري چشمگاري بسزيحضور القاعده ن

 اني ھا، جنگجوئیدنبال حمله ناتوه  بمي تر بگوئقي آنھا، دقکه یزمان. آنھا طرفداران حداکثر خشونت ھستند. داشت

منظور ه آنھا، ب.  شدندی را مرتکب می ھولناکاتي مواد مخدر، جناري بردند، تحت تأثی به روستاھا ھجوم ملقاعدها

آنھا، . دندي بری می زنان را در انظار عمومیعب و وحشت، سر مردان و پستانھا ھر چه گسترده تر ری فضاجاديا

 ونيلي م۶ باَ ي تقرتياز جمع.  کردندی به فرار مر مردم را وادا،ی متشکله در بنغازتهي نفوذ کمۀ گسترش حوزیبرا

  . خود فرار کردندۀ نفر، از خانه و کاشانونيلي م٢ در حدود ، ليبياینفر

 خبرنگاران نھا،يا.  آنھا دروغ گفتندۀھم: مي توانم بگوی را مني در ليبيا من فقط ایخبرنگاران خارج تي باره فعالدر

 رهي الجزونيزيآن وقت ھنوز به تلو( فرانسه بودند ونيزي و تلو٢۴ ان ان، فرانسه ی س،ی سی بی ب-مي عظیکانالھا

اما در . رندي گی متيخبرنگار و اوپراتور اجازه فعال - از دو نفرمرکب یونيزي تلویمھاي تمعموالَ ). اجازه نداده بودند

 پر از ینھايماش. ستندي تا ھفت نفر آمده بودند و معلوم بود که آنھا خبرنگار نی سه، چھار و در مواردیمھاي تنجا،يا

م من شاھد بود... د ھستنی ادهي خوب آموزش داني آمدند که معلوم بود نظامی می با کارت خبرنگاردهي ورزیآدمھا

 ھا، یبعض.  آدمھا چه کار کنند، در گرفتني با اکه ني اۀ در باریديدر دولت ليبيا بحث شد.  ساختندیکه آنھا دروغ م

 ی تصور می االسالم قذاففياما، س.  خواستار اخراج آنھا بودند،ئی شاکر، روزنامه نگار سرشناس ليبياونسي مثالَ 

 سکوت خواھند کرد و در یطور کله  در مورد اتفاقات ليبيا بم،ي پشت در بگذارا رسانه ھا رنياۀ کرد که اگر ھم

  ... ھمه را نابود خواھند کرد،ی سکوتنيچن

 نبودن آنھا را مورد بحث اي خبرنگار بودن ی واقعألۀ که ما مسیزمان.  بودی اشتباه جدکي ن،ي کنم که ای متصور

 بودند که در جلو ی فقط کسان،یشد که خبرنگاران واقع آنھا گشتم، معلوم یستيدنبال که  بنترنتي من در ام،يقرار داد

 یکي ليبيا در صدد کنترل پست الکترونی ھم سازمان مخفیزمان.  ھستندی آنھا نظامۀي شدند و بقی ظاھر منيدورب

 ی که حتبي ترتنيبه ا. افتي دست ی تصوررقابلي برآمد، به اسناد غیھمه خبرنگاران مشغول در مرکز مطبوعات

 آنھا ۀ ھم،یعني.  کردندی فرانسه و موساد کار می، سازمان جاسوس۶ ی ھم در ارتباط با ام آیواقعخبرنگاران 

 ،ی آموزش نظامی از کتابھاري غیزي چنھاي ا-افتي دست ی ليبيا به اسناد تکاندھنده ای مخفسيلوپ. دجاسوس بودن

 ۀمعلوم شد که ھم. نبودند) اتر بالک وئیکايمرا شرکت یسيمشابه انگل(» Aegis «ی خصوصی نظامیچاپ کمپان

سه :  شودی از جمله گفته مبھا، کتانيدر ا.  کردندی سازمان بودند و با ھم کار مکي ندهينما» خبرنگاران «نيا

 از شھر خارج دي کردن طرابلس را آغاز کنند، ھمه خبرنگاران باراني وی حمله براھائيکايمراساعت قبل از آن که 

 داد که ی شده بود و نشان می طراحقي دقزي نهي تخلۀبرنام. رديواند آنھا را به گروگان بگ تی میشوند و گر نه، قذاف

»Aegis « ی ھمه خبرنگارانستيل.  کندی استفاده مهي ترکتي سازمان امنی دارد که از کمکھایگاھيپادر طرابلس 
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 کارھا در مدت سه ساعت قبل از ني اۀ انجام ھمن،ي شدند و ھمچنی ناتو منتقل می به بندر و از آنجا به کشتديکه با

  ... شده بودمي تنظقاَ ي بر طرابلس، دقیآغاز حمالت سرتاسر

 ني ارتباط بني و تأمی ارتباط جمعليمنظور کمک به کار وساه  دولت فرانسه، بی رسمونيزي، تلو٢۴ فرانسه کانال

 کردند که در دي تأئیگاران فرانسو خبرنگر،يعبارت ده ب.  قرارداد امضاء کردی بنغازۀتي با کمان،ي شورشیالملل

 حضور در ۀاجاز» ٢۴فرانسه «خبرنگاران . ند از شورشھا برخاستیباني به پشتح،ي دادن اطالعات صحیجاه واقع ب

 کردند و باالخره ی مدي طرابلس بازدۀ شدراني رفتند، از مناطق وی به محل بمبارانھا منيھمه را داشتند، آنھا با ماش

 ی ظاھر می آن ساختمان دولتاي ني از شھر، مثال در ای گروه خبرنگاران در ھر نقطه انيا که یروشن شد زمان

در نقش گرا » خبرنگاران «،یعني.  شودی مراني بمبارانھا وري بعد از رفتن آنھا، ھمان ساختمان زقهي دق١۵شدند، 

  . کردندیکار م) نشاندھنده(دھنده 

 قتل رھبران و -لي اسرائیکردھاي از ھمان روقاَ ي دانند که ناتو دقی مھمه.  افتادی اتفاق می وحشتناکاري بسعيوقا

 تواند رھبران را به قتل برساند، با کشتار زنان و کودکان آنھا را ی کند و ھر جا که نمی آنھا استفاده میخانواده ھا

 خبرنگار ھم به یه ا برگزار بود و عدی ليبيا جشن خانوادگی نظامۀرتبي از مقامات عالیکيدر منزل .  ترساندیم

 نييدستگاه تع(» GPS« از آنھا چمدان یکي اما به ھر حال ،ی چه کسقايمعلوم نشد دق. آنجا دعوت شده بودند

ان  ھمبه قاي خانه را بمباران کرد، بمبھا دقني شب ھنگام ناتو اکه یزمان. خود را به اتاق کودکان گذاشت.) م. تيموقع

  .اتاق کودکان اصابت کردند و ھمه کودکان کشته شدند

 ني تأمی ھا برائیواقع بود و ناتوای  شھرک در تپه نيا.  اتفاق افتادی کشتار جمع، کوچک ليبيای از شھرھایکي در

ا  شھرک را بني اد،ي شدی بار بمبارانھانيباالخره، در اثر چند.  کردندی آن را حذف مدي با»انيشورش«حرکت آزاد 

مقامات ناتو .  اعالم کردی جنگتين حادثه را جنايدولت ليبيا ا.  نقشه پاک کردندی نموده و از روسان کيخاک 

 در آنجا، از در انکار اني نظامیري از موضعگقي در دست داشتن اطالعات دقی خود مبنی بر ادعاديضمن تأک

 اصل ۀ حضور آنھا در محل حادثه و مشاھد،یات با مراجعه به ھمه خبرنگاران در مرکز مطبوعھايئليبيا. برآمدند

 ني ایھمه جا. دندي ندی جز کشتارگاه واقعیزي چدند،ي که خبرنگاران به آنجا رسیھنگام. کردند را خواھش تيواقع

 حادثه ف،ي کسب تکلی خبرنگاران، برانيآنوقت ا.  تکه شده انسان بود-  شده و پر از اجساد تکهکسانيشھر با خاک 

:  کردندکتهي متن را به آنھا دني ناتو ان ھمراه به اطالع ستاد ناتو در بروکسل رساندند و افسرای تلفنھاۀليوسه را ب

 در آنجا بوده اند یطور اتفاقه  بیرنظامي غی حال، عده اني بوده و در عاني محل تجمع نظامنجاي گفته شود که اديبا«

  . دروغ بوددي تولی برایري اتخاذ تدابیعنمه  بنھاي اۀھم... » کس از حضور آنھا خبر نداشتچيکه ھ

 هي خود در قطر شبیوھاي از استودیکي طرابلس را در هيزي باب العزداني الخضراء و مداني مره،يکانال الجز...

 کرد، راني آتش بود که ھمه جا را ولي بمبارانھا، سنيا.  ھا بمباران شھر را آغاز کردندئیپس از آن ناتو.  کردیساز

 الخضراء نشان داني را در م»انيشورش «یوئي استودري تصاویکسري در رهي و الجزدي لرزی منيم زمدو روز تما

ترفند  «کي را ري تصاوني انتشار اان،ي شورش»ی انتقالیشورا «سي رئ،یاکاري رنيپس از فاش شده ا...  دادیم

  . اعالم کرد»یجنگ

 نشان ی دانست چه عکس العملی سازمان نمنيا.  نداشت رایاکاري ھمه رني مبارزه با ائی ليبيا تواناتي امنوزارت

چند خبرنگار اخراج .  بکندی مشخصیري توانست سمتگی کس نمچي آمده بود که ھشي پئی استثناتيچنان وضع. دھد

.  کردی مداري در آن مستقر بود، دیمطبوعات که مرکز ی در ھتللي با سران قبای بار، مثال، قذافکي... شدند

علت ه  که بمباران کردن آن بی در مرکز مطبوعاتنجا،ي او در ای کردند ولی تالش می شکار قذافیا برھايکائيآمر
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 وارد شد و از ی از کجا به سالن مطبوعاتی قذافدي کس نفھمچيھ. ممکن نبود، حاضر شد» خبرنگاران«حضور انبوه 

 از خبرنگاران یکي ھنگام  وجود داشته باشد و شبی راه مخفکي دي کردند که باتصورھمه . کجا خارج شد

 ی بود که قذافی راه مخفافتني یجو و  که با دستگاه مافوق صوت در جستافتندي نيرزميرا در ز»  پستنگتنيواش«

  ... خبرنگار را اخراج کردندنيا. از آن وارد و خارج شد

 با ھايکائيمرا که نيھم کردند و ی با ھم کار می تنگاتنگی عضو ناتو در ھمکاری کشورھایونيزي تلوی کانالھاۀھم

 خود به خارج محروم کردند، ھمه ی ھا را از پخش برنامه ھائی ليبيا از ماھواره، ليبيایونيزيقطع پخش کانال تلو

 داده و کشتار مردم ی کردند که در ليبيا انقالب روی مور واقعا تصھاياروپائ.  دروغ غرق شدندانوسي در اقتھايواقع

 نيدند که ايآنھا اما نفھم.  بودیعي برداشت طبنيا.  استدهي گردی خارجی تھاجم نظام باعثی قذافیروھايدست نه ب

  . بازگشت غرب به مستعمرات سابق خود بودی برای جنگ استعمارکي

 رهيھم اکنون کانال الجز. مي ھستهي سورهي علیونيزي تلوی کانالھاغاتي ما شاھد کاربست ھمان متدھا، ھمان تبلنکي او

 ی آن براۀواسطه  کرده که بسي دمشق تأسعادي و می عباسیدانھاي می سازهي شبی را برایص مخصویوياستود

  ... شودیليبيا انجام دادند، آماده مدر تکرار آنچه که 

 ھزار نفر کشته و ۵٠ شي بجه،يدر نت.  کردند، عمق فاجعه را درک نکردندی می که با ناتو ھمکاری ليبيا مردمدر

 چه هي در سورديحاال تصور کن.  جنگ شدندني ای نفر جنگ زده قربانونيلي م٢ و ی ھزار نفر زخم٢٠٠ از شيب

  [...] به بار خواھد آمد؟ یعيفجا

 برنامه هي حمله ھمزمان به دو کشور ليبيا و سورء فوق العاده است که ابتداتي جھت حائز اھمني ليبيا از اۀتجرب

 ی کانالھای ھمه دروغھارا،يز. خاستن بریع از قذافدفاه  کس بچيممکن نشد، اما در جھان ھ.  شده بودیزير

 کشور را ترک نکردند ني اهي کوبا و سوروئال، ونزراني حمله، فقط سفۀدر ليبيا در بحبوح.  را باور کردندیونيزيتلو

.[...]  

 نيا.  حمالت مشترک امضاء کردندی سازماندھی برای معاھده ا٢٠١٠ ھنوز در ماه نومبر سال سي و انگلفرانسه

 ني چن»نيتمر «یويسنار.  مشترک در ھمه مناطق را داردی نظامی ھاني انجام تمری ھم برای امهيمعاھده ضم

در .  حمله کنندقايفرا جبار، به شمال یمھاي از دست رژیرنظامي نجات مردم غی موظفند برایسي انگلیروھاين: است

 به ليبيا حمله چ مار١٩ روز ايتانيما ارتش بر شده انيي  تع٢٠١١ چ مار٢١ »ی نظامنيتمر «قي دقخي سند تارنيا

  [...]. شدند ی آن ھم آماده می بکنند و برادي دانستند چه کار بای آنھا م٢٠١٠ از ماه نومبر یعني. کردند

 برنامه ٢٠٠١ در سال کايمرا متحده االتي جنگ را ھمانطور که گفتم، انيا.  تر از آن استقي عماري ھا اما بسشهير

 هي سوری براکايمرا فاجعه را نيو ھم.  آن بودندی فرعمانکاراني ھا فقط پی ھا و فرانسویسيانگل. ود کرده بیزير

 حاتي تسلی مقدار متنابھیستي بای از ھمان اول م-اوالَ .  استه ھنوز به اجرا نگذاشتلي اما به دو دلدهي تدارک دزين

 کار موفق ني به اهي چون در سوری داشتند ولارياخت پر از اسلحه در یدر ليبيا انبارھا.  نمودی انبار مهيدر سور

 عبارته ب.  کشور بفرستندني به اهي اردن، لبنان و ترکقي الزم را از طرحاتي ھا مجبور شدند تسلئینشدند، ناتو

 ی جنگجوی که گروھھاميني بیما م.  کننده را نداشتندنيي ضربه تع،ی قوۀ ضربکي امکان وارد آوردن گر،يد

 کننده نيي تعۀ توانند ضربی نمی دھند ولی آنجا را مورد حمله قرار می و گاھنجاي ای گاھه،ي سوریاض به اریاعزام

  . وارد آورندیا

 که ميني بیما م. ستي نهي و روسرانيسخن فقط بر سر ا.  داردیادي متحدان زهي سوری شده بود ولی ليبيا منزو-اَ يثان

 قادر به دفاع از هي سور،یعني.  کار خود را کردني و چهيروس ی سازمان ملل متحد، وتوتي امنیچگونه در شورا
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 که نيتصور اه  ھا بئیليبيا. ستندي ھا دست بردار نئیکايمرا رايز.  شکننده استاري ھنوز بسنھاي اۀ ھمیول. خود بود

  ... شده استمي تنظیگريچرا که نظام جھان طور د.  اشتباه کردندداَ يدفاع از خود دفاع ھستند، شده قادر ب

  

  پانوشت

تمام .  مرتکب شدی جھانتکاري جناتاَ ي ماھسميالي بود که امپریاتي جناني از ھولناکترگري دیکي ، اشغال ليبيافاجعه

 کامال متضاد یابي فاجعه در مجموع دو برخورد و دو ارزني با اران،ي جھان، از جمله ایمردم، دولتھا و تشکلھا

  : کردمي توان تقسی را به سه گروه میابيارزبرخورد و دو  دو ني اندگانياما نما. داشتند و دارند

 استعمارگران ۀ شدیزي برنامه رشي و عدالت طلبانه تھاجم از پانهي جوقتي حقنانه،ي از موضع واقع ب اول،گروه

 یابي ارزني اتي است که حقانی از آن دسته اسنادگري دیکي زي مطلب ننيغرب به ليبيا را افشاء و محکوم کردند و ا

  . کندیرا ثابت م

 سر دني بر، ليبيای ھارانهي وري تصاوۀ با مشاھد،ی ارتجاع جھاندگاهي چون و چرا، از دی بدي از موضع تأئ دوم،گروه

. دي تلفظ خوب توجه کننيبه ا(گو» آ آگبار «اني کوبان ھمصدا با شورشی زنان، دست افشان و پایمردان و پستانھا

 و سرور ی به شادمانھائيو ناتو)  ستي جاراني شورشان بر زبی شود ولی نماستفاده» گ« حرف یدر زبان عرب

  .ستي نی کارچي گروه ھنيمرا با ا. پرداختند

ه  ب را خورده و عمدتاً یستيالي ارتجاع امپریھايکاري ربي که فررد،ي گی را در بر می مجموعه ا اساساَ  سوم،گروه

 ني اۀترجم.  قرار گرفته اندتي دشمنان بشری جھنمۀ در جبھر،ي ختي با ن،ی قوارياحتمال بسه طور ناخواسته و ب

 خود را در ۀشي که با مداقه بر سر تک تک عبارات آن، عقل و انددي کنم، بدان امی مهي گروه ھدنيمصاحبه را به ا

  کلهي جھانخوار علسميالي خطر امپرکه، ني اژهيوه ب. رنديکار گه  بقي حقایجھت شناخت جھان امروز و جستجو

  . استی ھمواره جدران،ي ما اھني مهيجھان و  از جمله عل
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