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  وپس از ھفت سال فاجعه ای به نام نات  :ليبيا

 
 با مداخلۀ مرکز فرماندھی اياالت متحدۀ ء ابتداامريکااياالت متحدۀ  ، به فرماندھی٢٠١١ چ مار١٩ھفت سال پيش، در 

کوران ھفت ماه  در.  آغاز شدليبيا جنگ عليه امريکاو سپس با مداخلۀ ناتو به فرماندھی اياالت متحدۀ  افريقا در امريکا

 . گرفت انجاماکتر مأموريت تھاجمی ھوائی با ده ھا ھزار بمب و ١٠٠٠٠کمابيش 

ھای ھوائی اش در اين جنگ شرکت داشت و با چنين حرکتی پيمان نامۀ دوستی و  کاری بمب افکن و پايگاهايتاليا با ش

اسالمگرای مخالف  ی و گروه ھایئ دو منطقۀ قبيله حریب -پيش از حملۀ ھوا. ميان دو کشور را باطل کرد ھمکاری

ای ويژه و از جمله نيروھای ويژۀ قطری نيز از پيش نيروھ  و افزون بر اين را تأمين مالی و مسلح کرده بودندليبيادولت 

می   نشان٢٠١٠تدارکاتی در ساحل جنوب مديترانه ھمانگونه که پروندۀ بانک جھانی در سال  با چنين. مستقر شده بودند

 .را به ثبت رسانده بود» انسانی سطح رشد اقتصادی باال و شاخص ھای باالی توسعۀ«دھد دولتی را از بين بردند که 

  . کار می کردندليبيائی بودند در افريقا کمابيش دو ميليون کارگر مھاجر که بيشتر آنان

 را ممکن افريقاايجاد سازمان ھای اقتصادی مستقل در اتحاديۀ  دست آورده بوده  در اين دوران با اعتباری که بليبيا 

  .اری برای سرمايه گذافريقا، بانک افريقا، بانک مرکزی افريقا صندوق پول: ساخت 
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ن نشان ری کلينت ھيلامريکاگونه که پيغامھای پست الکترونيک وزير امور خارجۀ   و فرانسه، ھمانامريکااياالت متحدۀ 

فرانک (فرانسه را متوقف کنند   و فرانک کلونيالدالرجای ه ئی بافريقادھد، سعی کردند طرح قذافی برای ايجاد پول  می

  .)ًئی سابقا استعماری خود تحميل کرده بودافريقاکشور  ١۴رانسه به کلونيال فرانسه نام واحد پولی ست که ف

ذخيرۀ :  که بايد به غارت می رفت بسيار حجيم بود ليبيا قتل رسيد، صندوق  سرنگون شد و قذافی بهليبياوقتی دولت 

چشم انداز در   و گاز طبيعی، منبع عظيم آب فسيلی زير زمينی طالئی سفيد کهافريقابزرگترين در قارۀ  نفتی،

ژيک از اھميت درجۀ يک يستراتديدگاه   که ازليبيانظر می رسد، و خود سرزمين ه ارزشمنتری نسبت به طالی سياه ب

 سرمايه دالر ميليارد ١۵٠، کمابيش ليبياملل متحد صندوق   با مجوز شورای امنيت٢٠١١در سال . برخوردار است

  .کشورھای خارجی توقيف شد  درليبياگذاری دولت 

شد، و بی ھيچ مجوز برداشت قانونی   توقيفيمجدر بل Euroclear  در بانک يوروکلرليبيا ميليارد يورو سرمايۀ ١۶ 

ئی طعمۀ امريکاگيری جنگی در ديگر بانکھای اروپائی و  ھمين غنيمت.  ميليارد از اين حساب ناپديد گرديد١٠

  .طمعکاری شد

 کاھش ٢٠١٧ در سال دالر ميليارد ١۴ به ٢٠١٠ در سال دالر ميليارد ۴٧انرژی از   درآمد مالياتی از صادراتليبيادر 

ارزش دينار که سه . شود دست دارند و شرکتھای چند مليتی تقسيم میه اين درآمدھا بين گروه ھائی که قدرت را ب .يافت

 در ٣٠%با تورم که کاالھای مصرفی روزمره وارداتی،   رسيده، در حالیدالر دينار برابر يک ٩ بود، امروز به دالر

  . پراخت شوددالرسال، بايد به 

نه امنيت وجود دارد و نه . و نبود خدمات بنيادی دچار فروپاشی شده است سطح زندگی بيشتر مردم به دليل بی پولی

) رسانه ھای غربی به پشتيبانی(مانند اتھامات دروغين : ئی مشمول بدترين شرايط ھستند افريقامھاجران  .نظام حقوقی

اسالمگرا حتا در قفس حيوانات در باغ وحش  ، اين مھاجران توسط شبه نظاميان»مزدوری برای قذافی«ی بر مبن

  .زندانی و شکنجه شدند، و يا به قتل رسيدند

دست قاچاقچيان انسان تبديل شده، و سپس امواج به ھم ريختۀ مھاجران به سوی ه ب  به جادۀ اصلی انتقال انسانھاليبيا

  . است٢٠١١ توسط ناتو در سال ليبيا که شمار قربانيان آن در گذار از مديترانه ساالنه بيش از بمباران می بينيم اروپا را

در شھر تورغا شبه نظاميان . متھم می شوند مورد اذيت و آزار قرار می گيرند  که به ھمکاری با قذافیليبيااھالی 

تجاوز پاکسازی قومی  با قتل عام، شکنجه و) ل رساندندآنانی که قذافی را به قت(مصراته به پشتيبانی ناتو  اسالمگرای

  . ترک شھر شدندبازماندگان وحشت زده مجبور به. تمام عياری را به ثبت رساندند

پس چرا نمايندگان . انسانی به سر می برند و نمی توانند به تورغا بازگردند  نفر در شرايط غير۴٠٠٠٠امروز کمابيش 

 بودند ليبياايتاليا در  ض حقوق بشر در بوق و کرنا فرياد می کردند و خواھان مداخلۀسال پيش به نام نق چپ که ھفت

  ؟سکوت کرده اند 

  

  :لينک متن اصلی 
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