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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ مارچ ٢٧

  :ليبيا
  شورشيان بودند که بمباران می کردند، نه قذافی

  

، از جمله سالح ھائی است که ٢٣بد راکت، ھواپيمای شکاری ميگ  با مسلسل و س٣۵-  تھاجمی میھليکوپتر

با آگاھی به اين امر که قذافی مردم . خود به کار برده اند» انقالب دموکراتيک« برای متحقق ساختن ليبياشورشيان 

 را به خودش را بمباران نکرده، از اين پس آشکار شده است که شورشيان قطعنامۀ مرتبط به  منطقۀ ممنوعۀ پرواز

را به روشنی برای ما بازگو » جنگ بشر دوستانه«چنين موردی ماھيت اصلی ...پشتيبانی ناتو زير پا می گذاشته اند

  .می کند

 

 

در آن دوران تمام رسانه ھا اطمينان می دادند که سرھنگ . اين رقم در تمام رسانه ھا منعکس شده بود. شش ھزار کشته 

اران کرده است، که به شکل صلح آميز برای اعتراض به قدرت حاکم و ديکتاتور وقت طی  را بمبليبيامعمر قذافی مردم 

ولی اين گزارشات معتبر نبود، زيرا تنھا از سوی يک فرد، فردی به نام علی .  سال گذشته، به خيابان ھا آمده بودند٤٠

دفاع از حقوق بشر و عضو عالی رتبۀ  برای ليبيازيدان تھيه شده بود که خودش را به شکل اختياری سخنگوی اتحاديۀ 

 اشغال کرده است، و در بطن دولت ليبياامروز، علی زيدان پست نخست وزيری را در . اپوزيسيون معرفی می کرد

 توسط ناتو و سپس سرنگونی قذافی شد، به او ليبياخاطر دروغ پردازيھايش که موجب بمباران ه کس ب جديد، ھيچ

  .اعتراض نمی کند

 کشته، از اين پس شمار قربانيان پيش از ٦٠٠٠خيلی دور از . د، علی زيدان از دقت کافی برخوردار نيستبا اين وجو

اين رقم از گزارشات سازمان ھای معتبر مانند عفو بين الملل، ديدبان حقوق .  نفر تخمين زده شده است٣٠٠بمباران ناتو 
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اين مدارک تنھا مدارکی ھستند که با گزارشات . ه استبشر و فدراسيون بين المللی اتحاديۀ حقوق بشر استخراج شد

  . در آن دوران بلوا تطبيق می کندليبيادولت 

شمار قربانيان به ويژه از اين جھت حائز اھميت و توجه است که رياکاری کشورھای غربی را بر مال می سازد، زيرا 

اقی که رسانه ھای غربی از افشای وسعت آن اختن. در ھمان دوران سه برابر کمتر از قربانيان مبارک در مصر است

عکس ه ب. امتناع کردند، و به اين دليل که در زمان مبارک، مصر يکی از بھترين متحدان غرب در خاورميانه بود

ر رژيم ييدر نتيجه، ھر بھانه ای برای تغ.  قذافی به دليل استقالل بيش از حد مجاز عامل مزاحمی به شمار می آمدیليبيا

  .نظر می رسيده مناسب ب

ديدبان حقوق بشر اطمينان می .  توسط قذافی، از اين پس می دانيم که دروغی بيش نبودهليبيامردم  » بمباران«در مورد 

با وجود گزارشات برخی رسانه ھا، ھرگز ثابت نشد که ھواپيماھا يا ھليکوپترھا روی تظاھرات مردم در «دھد که 

  .»طرابلس آتش گشوده اند

مبر گارو ماه سپتدر واقع، اگر به مقالۀ في. رشيان  ھواپيمای شکاری و ھليکوپتر تھاجمی به کار برده اند عکس، شوهب

ھواپيماھای شکاری ميگ  - يعنی پيش از مداخلۀ نظامی ناتو  - چ مار١٤ باور داشته باشيم، شورشيان از تاريخ ٢٠١١

يا » تانک پرنده«اين نوع ھليکوپتر ھا به نام .  در اختيار داشته اند٣٥-  و دست کم دو ھليکوپتر تھاجمی می٢٣

  ).١(شھرت دارند، به چھار مسلسل در جلو و دو سبد راکت زير بالھايش مجھز می باشد» ترميناتور«

در نتيجه خالف آنچه رسانه ھای حاکم در . دارند» ويرانگر و مرگ آوری«اين ھليکوپترھا ھيبت » لو فيگارو«به گفتۀ 

عالوه بر اين شورشيان با خيال راحت . شورشيان به سالح ھای سنگين مجھز بودند) ٢( منعکس ساختندغرب غالباً 

 بر اين که شورشيان با رضايت و تبانی ناتو دست به مضافاً .  سازمان ملل متحد را نقض می کرده اند١٩٧٣قطعنامۀ 

  .چنين اعمالی می زدند

ن دو اي.  چين با ھر گونه قطعنامه عليه سوريه مخالفت می کنندبر اين اساس جای شگفتی نيست که امروز روسيه و

به خوبی می دانند که غربی ھا يک ثانيه ترديد نخواھند کرد و به محض اين که قطعنامۀ مشابھی تصويب شود،  رکشو

ردن جنگ يعنی بر پا ک. فورا آن را برای منافع خودشان به کار خواھند برد و مداخلۀ نظامی به راه خواھند انداخت

  .جديدی که به ھرج و مرج بيشتر در کشور دامن زده و به تمام منطقه گسترش خواھد يافت

گاه تا اين اندازه موجب وحشت ھمسايگانش   ھيچليبيادو سال پس از انقالب، «: نوشت » فريقای جوانا«اخيرا روزنامۀ 

  . در خاورميانه اجتناب کنيمبا چنين وضعيتی کامال موجه است که بخواھيم از تکرار آن. »نشده بود

  

Source : michelcollon.info 

Libye - Mouammar Kadhafi - OTAN  

  ميشل کولن: منبع 

html.qui-rebelles-les-sont-ce-Libye/info.michelcollon.www://http  

  

  :پی نوشت مترجم 

 فروند از آنھا را به ١٠ برزيل  است که ھنوز ھم خريد و فروش می شود و اخيراً ٢۴-  البته مدل تجارتی می٣۵ -می )١

 و کا ۵٠ و کا٢٨ولی اين نوع ھليکوپترھا در حال حاضر با وجود می . ر از روسيه خريداری کردال ميليون د٣٠٠بھای 

 نوع ھليوکوپتر ھا برای مقابله با پارتيزانھای افغان استفاده شوروی از اين.  در وضعيت نازلتری قرار گرفته است۵٢
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می کرد و دارای شکنندگی ھائی در جنگ چريکی بود که سعی کردند با کارگزاری مسلسل در پشت ھليکوپتر جبران 

  .عراق نيز از اين نوع ھليکوپتر در جنگ نيابتی عليه ايران به کار برده است. کنند

ه ھای اپوزيسيون ھای انيرانی تا خود جمھوری اسالمی در فارس نيوز که فرصت را غنيمت و به ھمين گونه رسان )٢

در زمان خاتمی نيز، امروز کاشف به عمل آمده که اين آقا به انضمام . ياد کرده بود مساجد شمرده و از حملۀ قذافی به

ن پادوئی کرده است، يعنی موضوعی که رھبر جنبش سبز موسوی برای امپرياليسم جھانی در تھاجم به عراق و افغانستا

  .  آنھا را نيز به ھمکاری در جنايت عليه بشريت متھم می سازد
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