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 لیبی از سوی ناتو، و جنگ امروز شبه نظامیان بر سر منابع نفتی۲۰۱۱بمباران 
*مصاحبه ی ایمی گودمن با ویجی پراشاد

لیلی میر، لیل ی کاظم نیکو، آیدا: مترجمین

بگگا جنگگگی عملیات رشته کی طی معمر قذافی ، که2011 سال از  :وب سایت مرجعمعرفی موضوع در 
پارلمگگان دوشنبه، روز. گذراند می سر از را جنگ ها ی داخلی شدیدترین  لیبی ، سرنگون شدناتو پشتیبانی

و شده است، بار دیگر آغاز به کگگار کگگرد قبلی پارلمان جایگزین ژوئن ماه در انتخابات یک طی که لیبی،
دو بگگا لیگگبی حگگال،. برگزیگگد جدید وزیر نخست عنوان به گرایان را اسلم حمایت برخوردار از ا ی نماینده

مانگگده برجگگا ی شوند، می پشتیبانی مسلح احزاب توسط هریک که رقیب] سیاسی[  ی مجموعه دو و رهبر
دو گذشگگته  ی هفته طگگی عربی متحده  ی امارات و مصر که نمود فاش تایمز نیویورک حین، این در. است
بگگه. انگگد داده ترتیب جنگیدند می تریپولی کنترل سر بر که گرا اسلم متحد نظامیان شبه هوایی علیه حمله
بگگه را تریپولی حیاتی بخش کنترل اصلی، فرودگاه بر تسلط با گرا، اسلم نظامیان شبه مزبور، حملت رغم

:گویگگد می ترینیگگتی کالگگج در الملل بین مطالعات استاد پراشاد، ویجی .کرده اند آن را حفظ گرفته و دست
نظامیان شگگبه گروه  ها ی مختلف پیشرو ی برا ی را راه و کردند بمباران را کشور این] ناتو و متحد ایالت«[

سگگو، ایگگن بگگه شگگد کشگگته قگگذافی که روز ی از بنابراین،. برخیزند رقابت به یکدیگر با اینک تا گشودند،
.»اند کرده گیر یکدیگر گلو ی در استخوان همچون اساسا مذکور جویان ستیزه

*  *  *
شگگدیدترین  تاکنون دستخوش2011از سال  که کشور ی][ رویم، می لیبی سراغ به  امروز: من گود اایمی

متحگگده ایگگالت نگگاتو و پشگگتیبانی بگگا نظامی عملیات رشته یک طیدر آن سال  . جنگ ها ی داخلی است
متحگگده  ی امگگارات و مصر که نمود فاش تایمز نیویورک دوشنبه روز.  سرنگون شدقذافی معمرحکومت 

تریپگگولی کنگگترل سگگر بگگر که گرا اسلم متحد نظامیان شبه هوایی علیه حمله دو گذشته  ی هفته طی عربی
اصگگلی، فرودگگگاه بگگر تسلط با گرا، اسلم نظامیان شبه مزبور، حملت رغم به. اند داده جنگیدند ترتیب می

. کرده اندحفظ گرفته و آن را  دست به را تریپولی حیاتی بخش کنترل

مطالعات استاد پراشاد، ویجی با لیبی وضعیت درباره  ی خصوص Democracy Now دوشنبه در روز در
،عربگگی بهگگار: قبیگگل از اسگگت گونگگاگونی کتاب هگگا ی مولف او.  کردمگو و گفت ترینیتی کالج در الملل بین

تگگا خواستم او از ابتدا در. جهانی جنوب یک تاریخی احتمال: فقیرتر ها ی ملت ، به تازگیو لیبیایی زمستان
. [متن کامل این گفتگو در ادامه می آید]گذرد می چه لیبی در حاضر حال در که دهد توضیح

کگگه چرا اند، داده تشکیل جلسه یکدیگر با شمالی آفریقا ی از مردانی دولت قاهره، در امروز :پراشاد ویجی
بگگا طگگولنی مگگرز ی دارد، مصگگر بگگا طولنی بسیار مرز ی لیبی،. است شده کننده نگران بسیار لیبی بحران
خشگگونت ها تشدید و گسترش خصوص در دیگران از بیش کشور سه این. تونس با مرز ی و دارد الجزایر

. اند افتاده هراس به
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 نیگگز بگگرآنها و باشد، شده آغاز دیروز که نیست خشونتی این که دانید می شما چیست؟ خشونت این اما
حگگال در 2011 سگگال از خشونت این. باشند داده تشکیل در مورد آن اضطرار ی ا ی جلسههمین اساس 

لزم نخسگگت. بگگود متفگگاوت شد پیگیر ی آن طریق از قذافی علیه جنگ که مسیر ی. است بوده پیشرفت
با است، اندونز ی همانند لیبی. دهم ارائه لیبی خصوص در توضیحاتی جنگ این سرشت درک برا ی است

ندارنگگد؛ یعنگگی حگگومه تقریبگگا شگگهرها آنجا در. است واقع بیابان آن کوچک شهرها ی بین که تفاوت این
علیگگه که کرد احساس 2011 سال در قذافی که هنگامی بنابرین،. الجزایر مجمع یک در واقع شهرهایی
شگگهرها، ایگگن اجدابیا، و بنغاز ی الجزایر مجمع که بود این داد رخ چه آن گرفته، شکل مقاومتی قلمرواش

عنگگوان بگگه شدند، منفک شهر مثابه به آنها که است این است جالب بسیار که چه آن. شدند منفک فورا
رخ قیگگام ،زینتگگان در ،مصراته در که دیدید سپس. عمده و اصلی لیبیایی قیام یک عنوان به نه و بنغاز ی

از. داشتند معینی سیاسی شخصیت شهر ی نظامیان شبه این و داشت، را خودش نظامیان شبه شهر هر. داد
 شگگبه نظامیانامگگا کنگگد، خلگگق پارچه یک نیرو ی یک تا- مختصر تلشی-گرفت  صورت تلشی ناتو سو ی
تگگا گشگگود مختلگگف نظامیان شگگبه برا ی را راه و کرد بمباران را کشور این] ناتو. [زدند سرباز آن از اساسا
 یگگادنظامیان شگگبه حگگال، به تا شد کشته قذافی که روز ی از بنابرین،. برخیزند رقابت به یکدیگر با اکنون
. اند کرده گیر یکدیگر گلو ی در استخوان همچون اساساشده 

یکایگگک بگگه دارد، سلطه نفتی عایدات بر حدود ی تا که ،تریپولی حاکمیت که است توجه قابل این نکته و
نظامیان شگگبه بگگه دارد تریپولی حاکمیت. است انگیز شگفت این. است داده پول نظامی شبه ها ی گروه این

یگگک این. اند کرده حمله تریپولی حاکمیت به] اینک[دو  هر و دهد می پول مصراته نظامیان شبه و زینتان
.است غریب و عجیب و مرموز وضعیت

دهد؟ می پول چرا: گودمن ایمی
آن طی که داشت وجود طولنی فرایند ی .بود صلح حفظ منظور به توافقات از بخشی این: پراشاد ویجی

هسگگتند افگگراد ی ها این. گرفت قرار فشار تحت آمده بود، فرود تریپولی در نجات چتر مانند که حکومتی
جبرئیل، محمد آقا ی ،]لیبی[ انتقالی ملی شورا ی اصلی رهبر نخستین. اند بوده قطر امیر مالی مشاوران که

برخگگوردار ا ی تگگوده پایگگگاه از افراد، این بنابرین. بود 1شیخه موزامشاور مالی اصلی همسر دوم امیر قطر، 
تصگگگمیم کنند محافظت صلح از اینکه برا ی و شدند تریپولی وارد ناتو هواپیما ی یک بر سوار آنها. نبودند
ایگگن بگگه آنها. کنند حساب تسویه پول پرداخت با شهر ی کوچک نظامی شبه ها ی گروه یکایک با تا گرفتند

.اند داده ادامه کار
.اسگگت اغگگراق ا ی گونه این و. اند کرده گیر یکدیگر گلو ی در استخوان مانند اساسا نظامیان شبه این اکنون

اختیگگار در را فرودگگگاه که گروهی( زینتان نظامی شبه گروه که شود گفته مثال طور به که اندازه همان به
که اکنون فرودگاه و شهر را در اشغال خود( مصراته نظامی شبه است؛ یا گروه سکولر گروهی) بود گرفته
صگگفات درسگگتی هگگا این. اسگگت برخگگوردار المسلمین اخوان قالب یک از  یا و گراست اسلمگروهی ) دارد

نظامی شگگبه گگگروه کگگه نیسگگت گگگونه این اما. است گرا اسلم نیرو ی یک گروه شبه نظامی مصراته. هستند

ناصر» است. بنت «موزه . منظور1
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متفگگاوتی بسگگیار پشگگتیبانان از هگگا آن کگگه اسگگت گونه بگگدین دقیقگگا. نباشگگد گرا اسگگلم نیرو ی یک زینتان
عمگگدتا اسگگت، درآورده خگگود اشغال به را تریپولی شهر اکنون هم که نظامی شبه نیرو ی آن. برخوردارند

. المسلمین است اخوان] متکی بر[ نیرو ی یک
در نیگگرو دو میگگان خگگونین بسیار و بزرگ نزاعی بود، شورش خاستگاه که بنغاز ی شهر در  این میان، در

قتگگل و متحگگد ایگگالت سفارت به حمله که است گروهی همان که است انصارالشریعه یکی. است جریان
ژنرال او نام. شناسیم می خوب بسیار را او که است فرد ی دیگر ی، و شد؛ داده نسبت آن به آمریکا سفیر
1987 سگگال در] بعدها[ که بود قذافی اصلی ها ی ژنرال از یکی چاد جنگ تا که مرد ی. است حفتر خلیفه

10 تنهگگا کگگه گزید سکنا جایی در و گریخت ویرجینیا ایالت به سپس و وین،  به و گرداند رو ی قذافی از
بنغاز ی، در شورش به مانده هفته چند سپس. داشت فاصله لنگلی در سازمان سیا مرکز ی ستاد با دقیقه

دسگگت به را نیروها تمام مشترک فرماندهی کنترل و ی که بود این ها آمریکایی امید .بازگشت بنغاز ی به
لیگگبی در تگگا است کرده تلش بار دو گذشته سال سه طی ،حفتر ژنرال .ماند ناکام کار این در که بگیرد؛
،تریپگگولی در کودتگگا یک برا ی تلش جز به بار این. است شده مواجه شکست با بار دو هر که کند کودتا

بگگگه را اش نظامی نیروها ی از همین رو و دهد قرار لیبی اعظم منجی جایگاه در را خود تا است آن بر و ی
برخگگی اکنون،. است مقابله حال در انصارالشریعه  با مستقیما که جایی به است؛ برده پیش بنغاز ی سمت

. شود نابود انصارالشریعه خواهند می ها آن زیرا هاست؛ آمریکایی المر تحت او که گویند می
کگگگه ،انصارالشریعه میان خونین جنگی ،بنغاز ی در یعنی لیبی، شرق در که اینجاست نکته صورت، هر در

غگگرب شگگهرها ی دیگگگر همانند ،تریپولی در. است جریان در حفتر خلیفه و است، تروریستی سازمان یک
شگگهر نظامیان شگگبه کگگه زینتگگان، نظامیان یکی شبه: برپاست خونین نبرد ی نظامی شبه گروه دو میان لیبی،

فرمانگگدهی مگگرد ی توسط که مصراته نظامیان شبه و اند؛ خورده شکست عمدتا حال به تا و هستند زینتان
اسگگت کگگه بگگه طگگور بگگاد ی صگگل ح او نام. شود معاینه پزشک یک توسط تا است نیاز واقعا که شوند می

.برد می رنج ) PTSD(هولناکی از اختلل استرس پساتروماتیک 

چیست؟ اختلل استرس پساتروماتیک او بیماری علت و: گودمن اایمی
]باد ی صل ح[ که هایی جنگ طبیعت به شود می مربوط] بیمار ی این علت از[ بخشی خب،: پراشاد ویجی

مم خط در قدرت منصب بر و وارد لیبی شدند ناتو ها ی هواپیما با که کسانی. است داشته حضور ها آن مقد
مثگگل مردانی]. حفتر خلیفه ژنرال منظور[ نداشتند حضور جنگ ها ی میدان] این[در  نشستند طرابلس در

دنیگگا سرتاسگگر در جهگگاد ی المللی بین] ها ی گروه[ قالب در که کسانی بودند، جنگ میدان در باد ی صل ح
سگگال ها ی] وقگگایع[ در ا ی عمگگده نقش و  بودند2لیبی جهاد ی اسلمی گروه عضو که کسانی. بودند جنگیده

افغانستان در القاعده گروه به و رفتند لیبی از خارج به ها آن پیروز ی، از پس. داشتند لیبی دهه  ی نود در
.بودنگگد جنگیگگده افغانسگگتان و فیلیگگپین چچگگن، در هگگا آن از زیاد ی تعداد بازگشت،] هنگام تا[ و پیوستند
…وقتی متاسفانه، و دارند روانی روحی حاد بسیار مشکلت افراد این بنابراین

2.  Libyan Islamic Fighting Group
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اایمی گودمن: و چگونه این مشکل ت روحی را بروز می دهند؟

مشگگابه رفتگگار ی کننگگد، می مخگگالفت او با مردم وقتی ،باد ی صل ح آقا ی مثال، برا ی خب،: پراشاد ویجی
آنهگگا پنداشگگت می کگگه دلیگگل ایگگن به بود، عصبانی پارلمان از او گذشته سال. دارد 3کاران تبه  ی سردسته

پارلمگگان سگگاختمان بگگه تگگا داشگگت  وارا مسلح افراد از گروهی بنابراین  اند، کرده عمل او خواست خل ف
سگگازمان سرپرسگگتی او بگگه اگر که کرد تهدید را دولت باد یصل ح   سال، همین ابتدا ی در. ببرند یورش

اند ترسگگیده حگگد ی به لیبی پارلمان اعضا ی حال. کشت خواهد را پارلمان اعضا ی ندهند، را لیبی اطلعات
.کنند برگذار طرابلس ساحل  ی کناره ها ی آب در تفریحی قایقی رو ی بر را خود جلسات دارند تصمیم که
در کگگه گرفتنگگد تصگگمیم عوض در و نکردند ملقات مجلس ساختمان در دیگر ها آن تاکنون موقع آن از

بگگه که است ممکن واقع در حال و بود؛ برخوردار بهتر ی امنیت از که کنند، ملقات ستاره پنج هتل یک
.است لیبی سیاسی وضعیت این. کنند مکان نقل طرابلس ساحل  ی کناره ها ی آب

 و براننندازی۲۰۱۱اایمی گودمن: پروفسور ویجی پراشاد، شما مخالف دخالت نظامی آمریکا در سال 
 بودید. ممکن است توضیح دهید چرا؟معمر قذافی

بله. مخالفت من با دخالت نیروها ی آمریکایی و نگگاتو در لیگگبی دو دلیگگل اساسگگی داشگگت.ویجی پراشاد: 
اا کسی چه که این از داشتم کامل اطل ع من کهنخست  آن  .بگگرد خواهگگد سگگود] ها آشگگوب[ ایگگن از  نهایتگگ

اا[ کشورها در جایگزین دولت تشکیل زیگگاد ی زمگگان معمگگول] جنگ یا و آشوب دوره یک از پس خصوص
لیگگبی دولت و بمباران را طرابلس ناتو اگر. است بر زمان قدرت جدید ساختارها ی تشکیل. طول می کشد

می شبه ها ی گروه این به و کرد می نابود سریع را داد، می را قگگدرت گرفتگگن دسگگت به فرصت پراکنده نظام
می دلیل از یکی این. شد می ایجاد مرج و هرج آن گاه بگگرا ی مگگن دوم دلیگگل امگگا. بگگود من] مخالفت[ اصل

صحبت به شرو ع تازه ها آمریکایی که زمانی که بود این ناتو نیروها ی و آمریکا نظامی دخالت با مخالفت
خگگارج قگگذافی آقگگا ی کنترل از پیشاپیش لیبی سوم یک بودند، کرده] لیبی در[ نظامی  ی مداخله  ی درباره

سگگوریه یا و مصر لیبی، به عربی بهار از پیش اگر کنم، ترسیم تان برا ی آن از تصویر ی بگذارید. بود شده
نبود؛ بیش ا ی ویرانه سو این به 1987 سال از لیبی ارتش. خوردید می بر جالبی  ی نکته به بودید کرده سفر

خگگارج آن از یگگا و وارد نظگگامی پایگگگاه یگگک به توانستید می راحتی به. جنگاور ی  ی انگیزه گونه هیج بدون
.بگگود ریخته  هم به  بسیار ارتش اوضا ع دیگر، بیان به. گیرید قرار وجو پرس مورد حتی اینکه بدون شوید،

پگگدرش به طرابلس به بازگشت هنگام  کرد، دیدن بنغاز ی از قذافی پسر ها شورش آغاز از پس هفته یک
اا هگگا آن». پگگدر اسگگت شگگده تمام چیز همه. ایم داده دست از را بنغاز ی« :که داد پیغام گونه این آن نهایتگگ

ناتو دخالت به نیاز ی هیچ. بود سقوط حال در قذافی فرمانروایی و لیبی. کردند واگذار را کشور از قسمت
نسگگبت به سربازان. دارد وجود. آن  ی درباره جالبی  ی نکته اما است، قدرتمند بسیار ارتش مصر در. نبود
هستند، منضبط بسیار اند، شده گرفته خدمت به مصر شمال از آنها. دارند تر ی تیره پوست مصریان سایر

برخوردار بالیی بسیار جنگاور ی  ی انگیزه از ارتش سوریه در. ندارند بالیی چندان جنگاور ی  ی انگیزه اما
کگگه داشگگتند باور دیگران و ترکیه چرا که کند می مشغول را مذهن همواره] پرسش[ این دانید، می. است

3.  Gang leader
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سگگطح و سگگاختار دارا ی کشگگور دو ایگگن ارتش هگگا ی کگگرد؟ خواهگگد سگگقوط لیبی مانند نیز سوریه دولت
ال  ی مندانگیزه لیگگبی در نظامی  ی مداخله با من مخالفت باعث که علتی بنابراین دومین. ودند متفاوتی کام

.دهگگد ادامگگه را اش طگگبیعی رونگگد فرایند،] این[ دهید اجازه. بود قذافیناپذیر  اجتناب و حتمی سقوط بود،
و برآید سیاسی دیالوگ یک شورش این دل از تا بگذارید. بجنگند بیشتر ا ی ذره] لیبی مردم[ دهید اجازه

دهید، تحویل لیبی مردم به شده ویران کشور ی اگر. کنند ایجاد قدرت ساختار برا ی جایگزینی خود ها آن
ا ی شگگیوه بگگه هوایی بمباران واقعی خطرات همه ها این و بسازند؟ ا ی آینده تا بود خواهند قادر چگونه آنها
]اش[ مگگردم بگگه بعگگد و کننگگد می یکسگگان خگگاک بگگا را] هگگا[کشور آنها. بود دیده تدارک آمریکا که بود
و چهار سه، لیبی مردم به اگر. نیست صحیح شیوه این. کنید ایجاد دموکراسی یک] حال[خب،« گویند می
بگگود شگگده ضگگعیف هگگم بسیار زمان آن تا که قذافی علیه تا بود شده داده بیشتر ی فرصت ماه هشت یا

.بود می امروز از متفاوت کامل کار  ی نتیجه کنم می فکر بجنگند،

لیبی، حامی نیروهای  لیبی، کنونی شرایط از مردم درک اهمیت کلیدی که کنید می فکر: گودمن اایمی
چیست؟  در لیبی ی آینده و

خگگاک آمریکگگا. کنگگم معرفی را حامیان بگذارید کند؟ می حمایت را لیبی امروز کسی چه: پراشاد ویجی
 ی همه واقگگع در. انگگد کرده تخلیه را خود ها ی خانه سفارت نیز انگلیس و فرانسه. است کرده ترک را لیبی
اا کشورها این به لیبی اهمیت  ی درباره بحثی دیگر کشورها این از یک هیچ در. اند کرده طرد را لیبی  اساس

بایگگد] «کگگه هگگا بحث آن[ ،اجگگدابیا در مردم کشتار  ی درباره جنجال و سروصدا همه آن. رسد نمی گوش
]بگگاره یک بگگه[ همگگه غیگگره، و» کنیم دار ی نگه و حراست] لیبی مردم از[ و شویم] میدان[ وارد مسئولنه

-متحگگد ملگگل سگگازمان در آمریکگگا  ی نماینگگده-  4پاور سامانتا از روزها این که چیز ی تنها. شدند ناپدید
ممسکن نوعی شنویم می همیگگن». است سیاسی فرایند یک شدن طی به نیاز] لیبی در: «[است] آرامبخش[ 

سیاست یک به اینجا. باشد] جنگ از قبل[ 2011 سال در] مسلط[ ادبیات توانست می پاور خانم صحبت
.است نیاز] واقعی[

؟است چقدر قذافی سقوط از  پس و حال بود سطحی چه در ۲۰۱۱  از پیش خشونت: گودمن اایمی

لیگگبی دولت بیستم قرن نود  ی دهه در. دارد طولیی ید لیبی در خشونت دانید، می خوب،: پراشاد ویجی
زمگگان آن در. کشت را نفر 200 حدود در چیز ی زندان یک در کرد، سرکوب شدت به را گرایان اسلم

زنگگدان بگگه را ها زنگگدانی آمریکگگا وقگگتی یکم و بیست قرن اول  ی دهه طول در. نگفت زیاد ی چیز آمریکا
آمریکگگا. نگفگگت چیگگز ی کگگس هیگگج گیرنگگد، قگگرار شگگکنجه مگگورد آنجگگا تا فرستاد، می] لیبی در[ قذافی

دولگگت تحویگگل را لیگگبی مبارز اسلمی ها ی گروه اعضا ی.  داد می انجام زندانیان میان عجیبی ها ی معاوضه
آنهگگا. بود باردار ماهه چند زمان آن در همسرش کنم می فکر که ارشد جنگاوران از یکی جمله از داد، می
هگگا آن بگگه اطلعگگات نیروها ی  ،طرابلس به ورود هنگام به. شدند منتقل طرابلس به و دستگیر مالز ی در

.بودنگگد شگگده داده انتقگگال لیگگبی بگگه بریتانیگگایی هواپیما ی یک توسط ها آن ».بودیم منتظرتان« که گفتند

4. Samantha Power

 5 | صفحه



Praxies.                                                                                          پراکسیس org

این گگگونه شگگیو ع  سگگر بگگر مگگن بحگگث امگگا. دارد لیگگبی در طولنی  ی سابقه خشونت که است این منظورم
.است اصالت از عار ی من نظر به که است] غربی جنس از[ بشردوستانه ها ی دغدغه

کننه کنگننره در ی اکمیته از جمله  ،بنغازی] اتفاقا ت[ حول متحده ایال ت در هیاهو تمام: گودمن اایمی
هسننتند وقننوع حننال در لیننبی در اکنون هم که رویدادهایی در نقشی چه زد، خواهد تحقیق به دست
دارد؟
گوینگگد می هگگا امریکایی وقگگتی  اسگگت کگگه این منظورم. است غریبی و عجیب موضو ع این: پراشاد ویجی

کنگگم نمی فکگگر مگگن دانید، می. شدن جمهور رئیس برا ی است کلینتون هیلر ی تلش منظورشان بنغاز ی،
اا ها آمریکایی  مسگگالهکنگگم می فکر من بگویم، صادقانه. دهند  باهمیتی افتد می اتفاق لیبی در آنچه به حقیقت

بگگرا ی جمهور ی خواهگگان تلش و سگگفید کگگاخ] سگگمت[ بگگه کلینتون هیلر ی  ی رژه به است مربوط تماما
علقمند بودم ببینم. خصوصا را لیبی به مربوط بخش خواندم؛ را او خاطرات من. حرکت این از جلوگیر ی

بنگگابراین،. راست جمهور ی خواهان می آیند مانور می دهد] طیف[ سو ی ز اه کی هایهدر برابر گلولر  چطووا
در بشگگر حقگگوق سرشناس کنشگرانبرخی از . دهند  باهمیت لیبی واقعا به آمریکا مردم کنم نمی فکر من

آقا ی لیبی، وزیر نخست موارد از یکی اند؛ در شده کشته دولتی ارشد ها ی اند؛ چهره رسیده قتل به بنغاز ی
چگگرا در. کگگرد فگگرار کشور جمهور رئیس یعنی رفت؛  المان به و شد کشور ترک به مجبور ،زیدان علی

 کگگهشناسگگیم، می تنها به این خاطر را» بنغاز ی« لغت ما همه  ی این موارد خبر ی از هیاهو ی کنونی نبود؟
کنگگم می فکر من. کلینتون گردد هیلر ی ا ی حرفه زندگی در مهم بسیار  ی حادثه یکبناست موجب خلق 

.دهد می شما به آمریکا خارجی نظرانه  ی سیاست تنگ ماهیت خصوص در زیاد ی اطلعات امر این

خیننزش ایننن در دارد؟ یعنننی جننایی چننه خاورمیانه ماجراهای در لیبی حاضر حال در: گودمن اایمی
.اید کرده دنبال را آن حرکت طولنی مد ت برای شما داعش،که

خوب، این تا حد ی اساس تمام ماجرا است. مردم می گویند که هر آن احتمال می رود کهویجی پراشاد: 
اعضگگا ی از یکگگی هگگم او که کتد اعلم مصراتگگه]  از رهبران نیروها ی شبه نظامی [شهرصل ح باد یآقا ی 
مالی] کشور[ به اگر همه، این با. هستند محتمل کامل ها این  ی همه که است این من منظور .است داعش

می طلبانه فرصت به طور افراد اوقات از بسیار ی کنید، نگاه القاعده ظهور دیگر ها ی شکل به اگر کنید، نگاه
در بودنگگد و انسگگان قاچاق کار در سابقا القاعده] اعضا ی[ از بسیار ی مالی در.» هستیم القاعده ما: «گویند
بودنگگد، مگگواد مخگگدر قاچاق چیگگان هگگا آن. داشگگتند دسگگت افریقا بزرگ صحرا ی سراسر در مردم قاچاق

.شگگوند تبگگدیل القاعده به باره یک که بود این مناسب اهدافشان] به رسیدن[ اما برا ی. سل ح قاچاق چیان
حکومت اخیر دستاوردها ی  ی واسطه به. نیست محتمل غیر این پس. بربر] قوم[ با اتحاد یک ایجاد برا ی

اعتماد از ا ی تازه نو ع که چرا است، خطرناکی بسیار  ی پدیده  این. است یافته افزایش آن اعتبار  اسلمی،
شگگان جنگ بگگه بایگگد آنهگگا بگگر شگگدن پیروز برا ی که کند می ایجاد را حساسیت از ا ی تازه نو ع و نفس به

تمام خواهیم می بلکه کنیم، تامین را خودمان شهر امنیت تا جنگیم نمی این برا ی تنها دیگر حال ما. برویم
در ها مصگگر ی. کننگگد ملقات قاهره در است قرار وزرا که است این. آوریم در زانو به را شمالی آفریقا ی
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تهدیگگد ی هگگا آن بگگرا ی ایگگن و.  کند سرریز مصر داخل به مستقیما تواند می این که هستند این از هراس
.است مستقیم

چیست؟ افتد می اتفاق لیبی در آنچه ی درباره مصر دولت وزیران موضع و: گودمن اایمی

تگگا بسازند، بزرگ دیوار یک خواهند می تنها آنها کنم می فکر من ،]بگویم[ صادقانه خوب،: پراشاد ویجی
در اقگگدامی هگگر تواننگگد می که اند کرده تهدید بارها ها مصر ی دانید، می. شوند رخدادها ی لیبی ورود مانع

سربازان وجود داشگگگته مصر تحرکات-لیبی مرز در به همین خاطر. کنند متوقف را مصر سو ی به حرکت
آقگگا ی کگگه امیدوارند نظامیان یعنی-امیدوارند همه . ندارند لیبی به ورود برا ی طلبی جاه هیچ ها آن. است
نشگگده  ی بیگگان و جگگالب ها ی  ویژگی از یکیبرا ی تان از . داشت برخواهد میان از را الشریعه  انصار حفتر
 ی بگگاره در شگگما  ی همه: «گفت او.  شنیدممصر ارتش ارشد افسر یک با بگویم که طی صحبتی عربی بهار

.دهید می گویید و گزارش می سخن رخ می دهد المسلمین  اخوان  با رابطه در آنچه و ها خیابان در مردم
لیگگبی عراق، سوریه، مصر، ها ی ما ارتش  ها،  رویداداین  ی همه خلل در که است این دانید نمی شما آنچه

معینگگی دیگگدگاه  و همگگدیگر دارنگگد، بگگا عملگگی ارتبگگاط نوعی ها آن». بودیم ارتباط در یکدیگر با غیره، و
راهپیمایی یک در ممرسی آقا ی وقتی. آورم می باره این در مثالی شما برا ی من. دارند امور  ی نحوه  ی درباره
… گفت مصر مردم به او آنجا کرد، می سخنرانی مردم برا ی قاهره در عظیم

بود؟ جمهور رئیس او وقتی: گودمن اایمی
سگگپس و» بجنگیگگد سوریه در و بروید: «گفت مصر مردم به بود جمهور رئیس وقتیبله، : پراشاد ویجی
دشگگمن شگگیعیان: «گفگگت و کگگرد صحبت آنجا در بلندمرتبه روحانی یک آمد، پایین تریبون از که وقتی

یگگک دارد، وجگگود ا ی شیعه جمعیت زحمت به مصر در که این وجود با بعد روز چند». هستند] ما[ بزرگ
گفگگت مگگن به همان افسر .شد سلخی خیابان در  اساسا یعنیشد؛ کشته خیابان در شیعه ارشد شخصیت

مصگگر در و برویگگد: -شگگود عمگگل  واردممرسگگی آقا ی رفتار، علیه همین دلیل به گرفت تصمیم ارتش که
مگگردم  ی تگگوده از گگگروه یگگک خواهیم نمی ما. هستیم مصر پرغرور ارتش ما «او زیرا به گفته  ی- بجنگید

ارتش بنابراین». افغانستان به شود تبدیل عرب بزرگ جهان عرب، جهان خواهیم نمی ما. ببینیم را پست
ارتگگگش با طور همین و، داشت سوریه ارتش با نزدیکی بسیار عملی ارتباط سیاسی، مسائل  با وجود مصر،
یگگک بازساز ی حال در ، حفتر ژنرال خلیفه آقا ی و. است کرده سقوط زیاد ی حد تا لیبی ارتش حال. لیبی

بگگه. اسگگت نزدیگگک تمگگاس در مصگگر ارتش با که مطمئنم تقریبا من بنابراین،. است لیبیایی متحد ارتش
تنهگگا ایگگن. دارد وجگگود منطقگگه در هگگم دیگر ی متشنج سیستم که است این گویم می آنچه دیگر، عبارت
م ی جهانی پیونگگد نوعی همچنین اینجا. نیست القاعده ساز ی جهانی ،المسلمین اخوان ساز ی جهانی مردم، ساز
و. کارکنند باید چگونه کشورها این اینکه از دارند درک و دیدگاه معینی آنها و. دارد ارتش ها وجود میان
کنگگم نمی فکگگر بنابراین. کنند می حمایت ها عمل ابتکار این از برخی از ها آن اساس همین بر کنم، می فکر
.باشد خودکشی به اقدام] نوعی[ واند تمی] عمل[ این. کنند عبور مرز از دارند قصد ها مصر ی که
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 ی نویسگگنده هگگارتفورد، در ترینیگگتی کالگگج در المللگگی بین مطالعگگات پرفسور پراشاد، ویجی: گودمن اایمی
جنگگوب یگگک تگگاریخی احتمگگال: فقیرتر ها ی ملت و لیبیایی زمستان ،عربی بهار جمله از متعدد ها ی کتاب
.بروید democracynow.org در ما وبسایت به توانید می ما ها ی مصاحبه  ی بقیه  ی مشاهده برا ی. جهانی

*  *  *

 
نن این*  در) 2014 آگوست 26به تاریخ ( ویجی پراشاد با ایمی  گودمناز مصاحبه  ی  است ا ی ترجمه مت

ترجمه  ی حاضر از رو ی متن پیاده شده  ی این مصاحبه انجام شده. Democracy Nowبرنامه  ی تلویزیونی 
:عنوان اصلی مصاحبه چنین است. است

2011 NATO Bombing of Libya Led to Rise of Militias Now Fighting for Oil-Rich Land
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