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 قسمت سوم

 لیبیا  

آغاز شد و به سایر کشور های عرب  2010خیزش های مردمی جهان عرب که به نام "بهار عرب" مسمی است، از ماه دسمبر 

اشتباهات سیاسی بعضی رهبران مغرور کشور های عربی بود. گسترش یافت. بهار عرب زادۀ بیداری شعور سیاسی مردم و 

باوجودیکه این جنبش ها در آغاز روحیۀ ملی داشت، اما امپریالیزم  غرب با استفاده از وضع ناهنجار شرق میانه، بیشترین بهره 

که قبالٌ به یک نحوی مورد داری را نمود که با انهدام و سرنگونی تعدادی از نظام های شرق میانه منجر گردید.  کشور هائی 

حمایت شوروی سابق بودند و یا از مش مسکو در قضایای بین المللی پشتیبانی میکردند مانند عراق، لیبیا، سوریه و یمن اول در 

تیررس امپریالیزم غرب قرار گرفتند که در نتیجه جنبش های اصیل مردمی و میهنی درین کشور ها جای خود را به تندروان 

ورد حمایت غرب خالی کرد. هدف غرب دلسوزی به حال مردم این کشور ها نبود، بلکه به بهانۀ جانبداری از مردمان اسالمی م

این کشور، خواستار تجزیه و اضمحالل نظام های مستقر و اعدام رهبران آنها بود. ما  شاهد سرنگونی و قتل  بیرحمانۀ صدام  

 ایم. حسین در عراق و معمر القذافی در لیبیا بوده

به کام مرگ کشاند. دول فرانسه، ایتالیه، برتانیه  2011بلعید و قذافی را در ماه اکتوبر  2011بهار عرب لیبیا را در ماه آگست 

آن بر تأسیسات نظامی این  9000حملۀ هوائی بر لیبیا انجام داد که  23000و امریکا نقش اساسی در انهدام لیبیا داشتند. ناتو 

ین جا تروریزم گسترش یافت که نه تنها شرق میانه، بلکه اروپا را هم بی تآثیر نگذاشته است. صد ها  هزار کشور بود. از هم

لیبیائی وطن خود  را ترک گفتند و به کشور های همسایه و اروپا سرازیر شدند. قذافی قربانی اشتباهات خود و توطئه های 

ا پشتوانۀ طال روی صحنه بیاورد و از کشور های مسلمان افریقا تقاضا جهانی شد. او می خواست که پول دینار لیبیائی را  ب

نمود که بعد از آن خریداری تیل را از لیبیا به طال و دینار بپردازند. اگر قذافی میتوانست که این طرح خود را عملی سازد، در 

برای کشور های حوزۀ یورو قابل تحمل آن صورت  دالر و یورو به اسعار بی ارزش تبدیل میشدند که نه برای امریکا و نه 

بود. انهدام لیبیا و قتل قدافی یک اخطار برای رهبران سایر کشور ها هم است که هرگز به فکر پشتوانۀ طال برای پول خود 

رب و غنباشند و اال به سرنوشت مرگبار قدافی مواجه خواهند شد.  همچنان نفوذ رو به تزاید چین در لیبیا و شمال افریقا، جهان 
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طور خاص امریکا را وادار ساخت که قذافی را از صحنه بردارند. در اواخر، قذافی یک سلسله افشاگری هائی کرد که برای 

میلیون دالر به نیکوالس سرکوزی  50غربیان هم غیر قابل پذیرش بود. در یک مصاحبۀ تلویزیونی، قذافی فاش ساخت مبلغ 

((Nicolas Sarkozy انسه به منظور انتخاب شدنش کمک کرده بود. همچنان او افشاء نمود که مقدار رئیس جمهور وقت فر

صدراعظم ایتالیه ریخته بود. در یک ویدیوی کوتاه که هنوز  Silvio Berlusconi)عظیم پول در جیب سلفیو برلوسکانی  )

 س یوتوپ توجه فرمائید:هم در یوتوپ موجود است، نشان میدهد که برلوسکانی دست قذافی را می بوسد. به این آدر

https://www.youtube.com/watch?v=dYCvfnnb0os 

افشاء ساختن چنین راز ها همراه با قدبلندی های قذافی و رخنۀ فزایندۀ چین، امپریالیزم غرب را واداشت که با استفاده از نارامی 

ت این کشور را به یغما ببرد و سازمان های تروریستی های سیاسی و اجتماعی، لیبیا را منهدم نماید، قذافی را نابود کند و ثرو

 را به منظور خاص حمایت نماید.

 

 حالت کنونی لیبیا بعد از قذافی

هشت سال از تجاوز ناتو و انهدام لیببا می گذرد. در خالل این مدت اژدهای تروریزم از هر سو زبانه کشیده و خون هزار ها 

لیزم اتفاق نمی افتاد و لبیبا به نابودی کشانده نمیشد، گروه های تروریستی برخاسته از تن را ریخته است. اگر تجاوزات امپریا

های جهان سوم  هرج و مرج این کشور بشریت را تهدید نمی توانستند. اما حرص و ولع امپریالیزم در غارت ثروت کشور
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کشور های پیمان ناتو به لیبیا همراه با باالخص شرق میانه، چشمان زعامت کشور های متجاوز را کور ساخته است. تجاوز 

گروه اسالمی مخالف قذافی، فضای نشو نمای و گسترش تروریزم را نه تنها در لیبیا بلکه در سایر کشور های شرق میانه آماده 

ریه تن جنگجویان تربیه شده در لیبیا روانۀ سو 3000ساخت. سوریه اولین کشوری بود که به این مصیبت مواجه شد. بیش از 

  شدند تا آتش جنگ و بی ثباتی را در این کشور بیافروزند که بعداً درین مورد صحبت خواهم کرد.

 

 اوباما و تحفه اش برای مردم لیبیا

 

 آرزومندی امپریالیزم: یک  شهر زیبای لیبیا قبل از جنگ و بعد از جنگ

 

 قبل از جنگ         برای لیبیا        ارمغان امپریالسم             بعد از جنگ                               
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دیدی جتجاوز اعضای پیمان تجاوزکار ناتو در لیبیا آغاز انارشیزم در این کشور بود که باعث خلق  سازمان های تروریستی 

عبۀ داعش ش در لیبیا گردید. داعش قوت گرفت و شاخه های متعدد القاعده به نام های مختلف در کنج و کنار لیبیا سر کشیدند. یک

تحت عنوان  "شورای مجاهدان درنه"  به وجود آمد که  از برجسته ترین گروه های تکفیری حاضر در شهر درنه واقع در شمال 

شرق لیبی معرفی شده است. رهبر این گروه را شخصی به اسم  "سالم دربی" یکی از مبارزان  سابق سازمان تروریستی القاعده 

د. سالم دربی پدر معنوی تمامی تشکیالت  های تروریستی مربوط به القاعده در این کشور به شمار در افغانستان به عهده دار

می رود.  "النواصی" یکی دیگر از گروه های نظامی مسلح در طرابلس است که رهبری  آن را متعصبین جنبش های جهادی 

ر" به عهده دارد. سازمان جدیدی به اسم "الصمود" در دست دارند. سرکردگی آن را فرد متعصبی به نام "مصطفی ابراهیم قدو

یا مقاومت پا به عرصۀ وجود گذاشت که با خشن ترین روش مخالفان را نابود میکند. بعداً این گروه با یک سازمان دیگر به نام 

ه یکی از وحشی "فجر لیبیا" در یک ائتالف داخل شده و یک جبهۀ وسیع تری را به وجود آوردند. همچنان جبهۀ "الفاروق" ک

ترین تشکیالت ترویستی در لیبیا شمرده میشود، خلق گردید. شخصی به اسم "التهامی بوزیان" این جبهه را تأسیس نمود و با 

استفاده از انارشیسم و بی قانونی در لیبیا، مرتکب جنایات عظیمی گردیده است. قابل یادآوری است که بوزیان از حمایت ترکیه 

ت. جماعت "المرابطون" یعنی نگهبانان یک سازمان دیگر تروریستی است که از برکت تجاوز ناتو به لیبیا برخوردار بوده اس

روی صحنه آمد. رهبر این گروه در دست "هشام عثماوی" یکی از نظامیان سابق مصر بود که مرتکب اعمال تروریستی بی 

به قتل  2018ت. این تروریست توسط اردوی لیبیا در اکتوبر شمار گردید. او در انفجار قونسلگری ایتالیه در قاهره دست داش

رسید که ضربۀ کشنده ای بر این سازمان تروریستی وارد کرد.  پس مشاهده می نمائیم که چطور بعد از تجاوز ناتو و سرنگونی 

ار منجالب بدبختی قرقدافی و انهدام لیبیا، سازمان های تروریستی یکی پی دیگری روی صحنه آمدند و این کشور را در یک 

 دادند که کشیدن ازین ورطه چندین دهه را در بر خواهد گرفت.

کشور هائی که خبر کشته شدن قدافی را جشن گرفتند، خود قربانی فعالیت تروریستی برخاسته ار لیبیا شدند. برتانیه اولین 

تن را در یک کنسرت در  22، 2017در سال   کشوری بود که مزۀ تجاوز خود را در لیبیا چشید. فردی به نام "سلمان عابدی"

 2015شهر منچستر برتانیه به هالکت رسانید. فرد دیگری   به اسم "عبدالحمید اباوود" حادثۀ تروریستی پاریس را در سالی 

" بود. اتن کشته شدند. این شخص مربوط به یکی از سازمان های تروریستی "کاتیبات البتر ال لیبی 130خلق نمود که به اثر آن 

حمالت متعدد تروریستی در کشور های بلجیم، ایتالیه، و آلمان اتفاق افتاد که همه زادۀ عملکرد امپریالیزم در لیبیا و سایر کشور 

 های شرق میانه بوده است. قذافی به غرب اخطار داده بود که بعد از نابودی من، شما هم آرام نخواهید بود. 

تروریستی در امان نمانده اند. تروریستی های تربیه شده در لیبیا، کشور های تونس، مصر، همسایه های لیبیا هم از حمالت 

الجزایر، مالی و مراکش را بعد از مرگ قدافی زیر ضربه گرفتند. یک گروه تروریستی موسوم به "انصار بیت المقدس" که در 

تن از مسحیان مصری را در سال های  29قاهره  لیبیا نشو و نما نمود در صحرای سینا د رمصر دست به قتل عام زد و در

کشت. د رنتیجه، دولت مصر مجبور شد از قوای هوائی خود استفاده نموده و مراکز این گروه   2017و  2016، 2015

د که نتروریستی را در لیبیا بمباران نماید. داعش در لیبیا و یک گروه تروریستی در نائیجریا به اسم "باکو حرام" به توافق رسید

به موجب آن فعالیت های تروریستی مشترک را در نائیجریا به راه اندازند. باکو حرام یکی از خونخوار ترین و وحشی ترین 

سازمان های تروریستی است که حد و حصر نمی شناسد. اکثر تروریست های داعش در لیبیا، لیبیائی نیستند بلکه  برای آموزش 

ال و مراکش آمده و بعد از آموزش طرق به راه انداختن تروریزم دوباره برای انجام اعمال از کشور های کینیا، چاد، سینیگ

تروریستی به کشور های مورد نظر اعزام میگردند. مصیبتی را که تجاوز امپریالیزم در لیبیا خلق کرد، دامنگیر عدۀ کثیری از 

ۀ اوباما در انهدام لیبیا و خلق سازمان های تروریستی جنایت کشور ها شده که هنوز پایان نیافته است. قابل تذکار است که ادار

نا بخشودنی را مرتکب گردید. اکثر مردم در شرق میانه  در آغاز معتقد بودند که با قدرت رسیدن اوباما منحیث یک فرد ستمدیده 
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ل بعضی جهات بدتر از بوش اومربوط به یک اقلیت مظلوم، شاید تغییرات مثبت در سیاست خارجی امریکا پدید آید، الکن در 

 و دوم بود. 

 

 ******** **** 

 
 این مقاله را می توانید با کلیک بر لینک زیر مطالعه فرمائید: و دوم قسمت اول
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ند مطالعه کنند، می توانرا  ی از این نویسندۀ معززو مطالب دیگر باشند که نبشته هادگان محترم متمایل هرگاه خوانن

 به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! ،عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت با اجرای "کلیک" بر
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