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  ھنر جنگ

  نیروهای استعماری دوباره تولد میشوند
  ږمنخو. و: نلیو دینوچی، برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن فرانسویانوشتھ م

 

بدون  زمان آن فرا رسیده تا. فریکوم بودبیا استقرار پایگاه متداوم برای آیکی از اھداف رسمی جنگ ایاالت متحده در لی

.مانلیو دینوچی از این روش پرده بر میدارد .ی نمایندنرا عملسر و صدا آ  

شبکھ ولتر  ٢٠١٢اکتوبر  ٢٣ | روم (ایتالیا) |   

 

 

لیبیایی ھا در خدمت مستعمره ساختن کشور خود: »دیدلیبیای ج«اولین کندک قوای خاص   

 

، ناتو عملیات حملھ ھوایی و نیروھای خاص تعبیھ شده ١٠٠٠٠ بھ کمک دولت لیبیا سرنگونیکسال بعد از ی

جنگ  پایاناما این  .نمودارزیابی خویش،  سرویس ھای مخفی بدست را، با از بین بردن معمر القذافی محافظوی حدمت

 .، وسعت و شاخھ پیدا کردندبندش وجود داشتسرنگونی دولت لیبیا  محدودهھای کھ در آنھا خارج از  آن درز. نیست

. مبارد و محاصره شده بود، اکنون تمام شھروندان بھ مقاومت پرداختھ انددر بنی ولید کھ توسط موشک ھای مصراتھ ب

کھ دستخوش درگیری ھای مسلحانھ میان شبھ  را زیر کنترول دارد »لیبیای جدید«طرابلس تنھا یک بخش کوچکی از 

و سھل انگاری در خیر ، دلیل آن تاً المقریف محمدبھ قول رییس جمھور . نظامیان، کشتار و ناپدید شدن ھا گردیده است

در حال حل شدن است، البتھ نھ در معضل اما او از این بابت تشویش ندارد، زیرا این . استتشکیل یک اردوی ملی 

با تجھیز اردو، ، در حال حاضر یمتحد محافظوایاالت متحده پس از رھبری عملیات  طرابلس، بل در واشنگتن
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لیبیا » قوای خاص«بھ تشکیل یک پیش از این ارت دفاع کشور پنتاگون و وز .است لیبیای جدیدسرگرم حمایت از 

سرمایھ  .تن بھ مثابھ یک ھستھ پرداختھ است کھ در اطراف آن بعدھا بتوان اردوی آینده را تشکیل کرد ۵٠٠متشکل از 

عملیات ضد «گذاری ابتدایی آن بالغ بر ھشت میلیون دالر میشود کھ از صرفھ جویی در کمک بھ پاکستان در 
است،  ، کھ آموزش آن از جانب کانگرس تصویب شده»قوای خاص«ماموریت رسمی  .بدست آمده است »وریزمتر

انتخاب افراد توسط کارمندان  .میباشد» مقابلھ و سرکوب سازمانھای تروریستی و افراط گرایان خشونت طلب«

آنھا را با معیار  .نینگ در جریان استافراد بنام سکری ی آی ای از ورای برنامھ فلتر کاریپنتاگون، وزارت دفاع و س

  .ھای توانایی جسمی، شیوه تفکر و قبل از ھمھ نگرش آنھا نسبت با ایاالت متحده بر میگزینند

، زبانی )»م. مربوط بھ آمریکای شمالی«تقدم بر انگلیسی با لھجھ آمریکایی (دانستن زبان انگلیسی : امتیازیمھارت 

از پاکستان و   آنھا در واقع توسط نیروھای خاص زیر فرماندھی ایاالت متحده کھ. با آن قومانده برایشان داده میشودکھ 

  .یمن بھ لیبیا گسیل شده اند، آموزش میبینند

.عالی از جانب واشنگتنیک ستراتیژی   

 در واقعیت: ھا بھ نام لیبیایی اند، نیروھای انتخاب شده، آموزش دیده و زیر فرماندھی پنتاگون، تننخست مدر گا> =

  .را کھ قبال نیروھای بومی استعماری بازی میکردند، ایفا خواھند نمود نقشی آنھا

م بعدی، با در نظر داشت آنکھ سالھای متمادی برای تشکیل اردوی لیبیا الزم است، لذا پیاده کردن نیروھای گادر > =

خود کھ بدین ترتیب ایاالت متحده آمریکا در لیبیا از پایگاه نظامی . ستخاص آمریکایی در لیبیا موقتی نی، بل دایمی ا

بنغازی و دیگر شھرھا  حتا امروز. اھند بوددار خوبا پایگاه ھای آمریکا در جزایر سیسیل در ارتباط میباشد، برخو

میشوند مورد گزمھ  پرواز میکنند و از ایاالت متحده کنترول) سیسیل(توسط ھواپیماھای بی سرنشین کھ از سیگونال 

ی کھ در جا(پایگاه ھا نھ تنھا برای انجام عملیات در خاک لیبیا، بل در قسمت ھای دیگر قاره . ھای ھوایی قرار دارند

جای کھ شبھ نظامیان لیبیا از آنجا (و خاور میانھ  )بزرگ است» مانور نظامی« ١٤آن افریکوم امسال در حال انجام 

  .ستفاده قرار دارندمورد ا )داخل سوریھ شده اند

ابزار قدرت نھ تنھا نظامی، بل سیاسی و اقتصادی را در اختیار خواھند این در گام سوم، ایاالت متحده آمریکا > =

  .گرددتضمین می قدم دسترسی بر منابع نفت لیبیاتوسط آن امتیاز تداشت کھ 

شاید . ای یک دست پیشی ندای ھمکاری دریابندو متحدین اروپایی؟ آنھا زیر فرماندھی ایاالت متحده شاید گاه گاھی بر

سربازان محلی (و استفاده از عسکری ھا  یسی سالھ استعمار قوی تجارب ایراسھم بزرگتری بھ ایتالیا قایل شوند کھ د

. خدمت میکردند نیروھای نظامی استعماری اروپایی ھاکھ برای  یمرکزآفریقای و  یشمالآفریقای ، یشرقآفریقای 

زیر فرماندھی افسران ایتالیایی در حبشھ، آنھا بھ قتل عام دست زدند کھ راه را . میباشددر لیبیا .) م. کی پدیاتکیھ بر وی

  .برای امپراتوری ھموار میکرد

  )ایل منیفستو، ایتالیا(منتشره در منبع اصلی . مانلیو دینوچی
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