
عبرت از تاریخ
از الب��ه الی پرونده های متروک و ش��اید مت��رود به پرونده 
هس��ته ای لیبی می رس��یم، آنجایی که همه خواسته های امریکا 
و انگلیس از این کش��ور بوس��یله قذافی اجرایی می ش��ود و در 

نهایت باز لیبی رفع تحریم نمی ش��ود، آنج��ا که از بهانه حقوق 
بش��ری و ساقط شدن هواپیما در حادثه معروف به الکربی بهانه 
حقوق بشری تحریم لیبی را ایجاد می کند تا قذافی بدون توجه 
به پش��توانه مردمی برای بقای کش��ورش پا در مسیری بگذارد 
ک��ه در نهایت هم مرگ خود را و هم نابودی ملت لیبی را درپی 

داشت. 

قذاف��ی هر کاری کرد ام��ا دیر فهمید ک��ه اعتماد به غرب 
و بس��تن قرارداد تس��هیالت نظامی با انگلیس بزرگترین اشتباه 

زندگیش بوده است. 
او اعتراف هم کرد و از کره ش��مالی و ایران خواس��ت فریب 
حرفه��ای خوب امریکا را نخورند و سرنوش��ت لیبی را به عنوان 
الگ��و بپذیرند اما خیلی زود دیر ش��د، زمان��ی برای جبران باقی 

نمانده بود. 
آن زمان که قذافی با دس��ت خود اجازه بمباران تاسیسات 
هس��ته ای و موشک های دور برد خود را می داد باور نمی کرد که 
پیم��ان امنیتی که با انگلیس ب��رای دفاع در مقابل متجاوز دارد 
به پش��یزی نمی ارزد و ناتو به کشورش حمله می کند و به دست 

همین نیروها توسط اسلحه خودش کشته می شود.
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پژوهش و تالیف: تورج گیوری

زمین گیر شدند
نیروهای س��ازمان پس از ش��روع عملیات در ساعت 
4 بعدازظهر از مرزهای بین الملل��ی عبور کرده وارد خاک 
جمهوری اسالمی شدند از آنجا که رژیم عراق تجاوز خود را 
تا شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب شروع کرده و پس از 
عبور از ِکرند به سمت اسالم آباد پیش روی کردند و حدود 
ساعت 2130 به اسالم آباد رسیدند و شهر را تصرف کردند 
در این شرایط عراق با توپ گردنه پاطاق را می زد از طرفی 
هواپیماهای عراقی منطقه شمال گردنه موسوم به )ریجاب( 
و چند روستای پرجمعیت آن حوالی را بمباران شیمیایی 

نمودند که عده زیادی کشته و مصدوم برجای گذاشت.
یکی از کارکنان ارتش جمهوری اس��المی ایران که 
خود در نبرد مذکور حضور مس��تقیم داش��تند در این 
زمین��ه می گوی��د: »منافقین در قال��ب تیپ های 200 
نفره با تانک های برزیلی بس��یار پیشرفته با 80 دستگاه 
آمبوالنس و صدها خودروی س��بک، دو کامیون اسلحه 
آزمایش��گاه و بیمارس��تان های صحرایی و به طور کلی 
بس��یار مجهز وارد ایران شده بودند آنان در سر راه خود 
بسیاری از مردم بی دفاع را به شهادت رساندند در شهر 
اسالم آباد اوج این فجایع رخ داد منافقین در بیمارستان 
اس��الم آباد تم��ام نیروهای پاس��دار و بس��یجی که در 
بیمارس��تان بس��تری بودند را س��ر بریدند و 13 نفر از 
بچه های جهاد سازندگی را هم تیرباران و اعدام کردند. 
منافقین بعد از اس��الم آباد راهی کرمانش��اه شده بودند 
که در 30 کیلومتری کرمانشاه و در گردنه چهارزبر که 
بعدها به تنگه مرصاد معروف شد با مقاومت رزمندگان 
مواجه ش��ده و متوقف شدند ش��هید صیاد شیرازی آن 
موق��ع فرماندهی هوانیروز را برعهده گرفت و با بمباران 
ماش��ین های آنها موقتاً آنها را متوقف کرد و ستون های 
آنها را به آتش کشید در درگیری تنگه مرصاد منافقین 
با از دس��ت دادن تعداد زیادی از نفرات خود زمین گیر 
شدند و از همان جا تصمیم به فرار گرفتند، مشکلی که 
رزمن��دگان با آن مواجه بودند تعقیب منافقین بود آنان 
ب��ا قرار دادن نیروهای انتح��اری در گردنه های مختلف 
مقاومت جدی از خود نش��ان می دادند تا س��ایر نیروها 
موفق به ف��رار به خاک عراق ش��وند این جنگ و گریز 
تا پل ماهی در نزدیکی س��رپل ذه��اب ادامه یافت ولی 
منافقی��ن با انفجار پ��ل ماهی مانع ادامه تعقیب ش��ان 
ش��دند. هواپیماهای عراقی هم در این موقع عماًل وارد 
کار شدند و با بمباران وسیع رزمندگان تعداد زیادی از 
نیروهای ما را به ش��هادت رس��اندند در ساعت 23:30 
یکی از تیپ های باختران راه را اش��تباه رفته همین امر 
باعث شده بود که ترافیک سنگینی در شهر )اسالم آباد( 
و در خارج ش��هر به وج��ود بیاید همچنین به علت فرار 

وسیع مردم از شهر ستون سازمان کاماًل متوقف شد.

سازمان منافقین

ورق زدن پرونده های متروک

از وصيت هاى حضرت علی)ع( اس��ت به لش��گرش، پيش از ديدار با دشمن در صّفين: دست به جنگ نزنيد تا آنان 
شروع كنند، زيرا به حمد خدا حّجت با شماست و جنگ نكردن از سوى شما تا شروع جنگ از جانب آنان حّجت ديگرى از 
شما بر آنهاست. دشمن چون به اذن حق پاى به هزيمت نهاد فرارى را به قتل نرسانيد، و ناتوان را آسيب نزنيد، و زخمی 

را نكشيد. و زنان را با آزردن به هيجان نياوريد گرچه متعرض آبروى شما شوند، يا به بزرگانتان ناسزا گويند، زيرا توان 
و جان و عقلشان ضعيف است. زمانی كه در شرك بودند مأموريت داشتيم از آنان دست بداريم.و اگر در روزگار جاهليّت 

مردى زنی را با سنگ يا چماق می زد، او و فرزندانش را به اين عمل سرزنش می كردند.)نهج البالغه خطبه 14(

مخاطب شماييد!

یر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم  یکا ز آمر
یب میکند مسئوالنش از پشت تخر

گاهی دش��منان موانعی ايجاد ميكنند. بله، عاقالنه 
است كه انسان برود با تدبير، اين موانع را برطرف كند، 
اّما به دشمن اطمينان نميشود كرد؛ يک نمونه اش همين 
مذاكرات هس��ته اى و برجام است كه امروز مسئولين 
دس��تگاه ديپلماسی خود ما و همان كس��انی كه در اين 
مذاكرات از اوّل تا آخر حضور داش��تند، همينها دارند 
ميگويند آمريكا نقض عهد كرده است، آمريكا زير ظاهر 
آرام و زبان چرب و نرم مس��ئوالنش و وزير خارجه اش 
و ديگران، از پشت دارد تخريب ميكند، مانع ارتباطات 
اقتصادى كش��ور با كش��ورهاى ديگر دنيا است؛ اين را 
مسئولين خود برجام دارند ميگويند. اين حرفی است 
كه بنده البتّه از يک س��ال پيش و يک سال ونيم پيش، 
مرتّب تكرار كردم كه به آمريكايی ها نميش��ود اعتماد 
كرد -بعضی ها سختشان بود قبول كنند- اّما امروز خود 
مسئولين ما ]ميگويند[. همين هفته ى گذشته، مسئولين 
محترم مذاكره]كننده ى [ ما با طرفهايشان در اروپا جلسه 
داشتند؛ همين حرفها را مسئولين ما به آنها گفتند و آنها 
جواب نداشتند؛ گفتند ش��ما اين نقض عهد را كرديد، 
اين تخلّف را كرديد، اين كارى را كه بايد انجام ميداديد 
انجام نداديد، از پشت سر اين جور تخريب كرديد، آنها 
هم جوابی نداش��تند بدهند؛ ش��ش ماه هم از امضاى 
برجام ميگذرد، هيچ تأثير محسوس و ملموسی هم در 
وضع معيشت مردم به وجود نيامده است؛ ]درحالی كه[ 
خب، برجام اصالً براى برداشتن تحريمها بود؛ براى اينكه 
تحريمهاى ظالمانه برداشته بشود. مگر غير از اين است؟ 
خب برداشته نشده؛ حاال ميگويند بتدريج، يواش يواش 
دارد درس��ت ميشود! مگر بحث سِر يواش يواش بود؟ 
آن روز مس��ئولين، ه��م به ما ميگفتند، ه��م به مردم 
ميگفتند كه در اي��ن مذاكرات، قرار بر اين اس��ت كه 
وقتی ايران تعهّدات خود را انجام ميدهد، يكباره همه ى 
تحريمها برداشته بشود؛ يعنی اين مانعی كه آمريكا سر 
راه ملّت ايران ظالمانه و خباثت آميز به وجود آورده بود، 
برداشته بشود؛ خب حاال شش ماه از اين موعد گذشته 
اس��ت، برداش��ته نش��ده؛ ش��ش ماه براى يک مملكت 
هشتاد ميليونی زمان كمی است؟ در اين شش ماه دولت 
محترم كم ميتوانست كار بكند اگر چنانچه اين خباثت 
آمريكايی ها نبود؟ اين برجام شد براى ما يک نمونه، يک 
تجربه. .....خب، اين تجربه به ما ميگويد اين كار براى ما 

سّم مهلک است.
 اين تجربه به ما نشان داد كه ما در هيچ مسئله اى 
نميتوانيم ]با او[ مثل يک طرف مورد اعتماد بنش��ينيم 
صحبت كنيم. انسان گاهی با دشمن هم حرف ميزند اّما 
دشمنی كه به حرف خودش پايبند باشد و انسان بتواند 
اعتماد كند كه او به هر دليلی زير قول خود و زير تعهّدات 
خود نخواهد زد. .... اينكه بنده سالها است دائم تكرار 

ميكنم كه با آمريكا مذاكره نميكنيم علّتش اين است. 

بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم
11 مرداد 1395

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

 تاريخ پر از عبرت است، حتما الزم نيست براى عبرت 
از تاريخ به دوران هاى كهن برويد همين بيست سی سال 
اخير پر از نقاط حساس و پيچ هاى تندى است كه می تواند 
مس��ير آينده را برايمان روشن كند. در پرونده اين هفته 
اتفاقاتی كه منجر به نابودى ليبی و مردم اين كش��ور ش��د 

را بررسی می كنيم.

سکانس نخست دهه هفتاد از1970
ابت��داى س��ال 1970 بود كه ليبي نتوانس��ت از چين 
س��الح اتمي خريداري كند، در ادامه اي��ن تالش ها قذافي 
س��رگرد عبدالس��الم جاس��ود را موظف كرد تا در س��فري 
غيرقانون��ي ب��ه چين س��الح اتمي  تهي��ه كن��د و در نهايت 
راكت��ور تحقيقي 10 مگاوات��ي را براي ني��روگاه تاجورا از 
 IAEA ش��وروي خريداري و اين راكتور زيرنظر بازرس��ان
بود.همزمان ليبي برنامه س��اخت راكتور 440 مگاواتي به 

همراه شوروي در نزديكي خليج سيد را كنسل كرد.
 اكتب��ر 1973 در ديدار محرمانه اي در پاريس، ليبي و 
پاكستان در پي امضاي معاهده مخفيانه اي براي ساخت بمب 
اس��المي با تجارب پاكس��تان و پول هاي نفت��ي ليبي تصميم 

گرفته شد اما اين موضوع هيچ وقت به نتيجه نرسيد. 
اواخ��ر 1973 ليبي ت��الش كرد ت��ا 20 كالترون براي 
غني ك��ردن اوراني��وم از تامس��ون CSF تهي��ه كن��د. اين 
موضوع كه توسط كمپاني هاي معتبر حمايت مي شد از سوي 
دولت فرانس��ه بلوكه ش��د، زيرا تكنولوژي غني سازي در 
برنامه هاي سالح هاي هسته اي اعالم نشده، مورد استفاده 

قرار گرفته بود.
 فوري��ه 1974 فرانس��ه گزارش داد كه در جلس��ات 
مختلف ب��ا عراق و ليبي، به آنها پيش��نهاد داده كه به جاي 

نيروگاه اتمي  از نيروگاه فسيلي استفاده كنند. 
ام��ا نقط��ه عط��ف تح��والت ليب��ی از ژانوي��ه 1975 
ص��ورت می گيرد آنج��ا كه س��رهنگ قذافي اع��الم كرد از 
تمامي دانشمندان عرب سراسر جهان دعوت كرده تا آمريكا 
و كش��ورهاي غرب��ي را ترك كنند و براي ب��اال بردن قدرت 
هس��ته اي ليبي به اين كشور بيايند، يكي از اعضاي انقالب 
ليبي نس��بت به آغاز اين حركت خبر داد. آوريل 1975 در 
مصاحبه اي با روزنامه س��وداني )آس ساهانا( قذافي اعالم 
كرد آرزويش انتقال قدرت هسته اي به ليبي است و گفت: 
س��الح هاي هس��ته اي ديگر يک مس��أله رازآلود نيست. اما 
ماجرا به همين جا ختم نش��د. مي 1975 كارشناس��ان ليبي 
و روس��يه بر سر فعاليت هاي صلح طلبانه اتمي  و استفاده از 
اي��ن تكنولوژي در ليبي صحبت كردند. 26 مي 1975 ليبي 
معاهده NPT را امضا و اع��الم كرد تمام فعاليت هايش در 
زمينه انرژي هس��ته اي و امكان��ات مختلف در اين زمينه را 
زيرنظر بازرس��ان انرژي اتمي انج��ام مي دهد. ژوئن 1975 
ليب��ي و اتحاد جماهير ش��وروي س��ابق پيمان��ي را به امضا 
رس��اندند كه در آن مركزي صلح آميز براي اهداف ليبي در 

نظر گرفته شده بود كه شامل يک راكتور كوچک بود.
 1976 معاه��ده اي بين فرانس��ه و ليبي براي راكتور 
600 مگاواتي در حال انجام بود، اما وقتي اين موافقتنامه 
به دس��ت آمد صاحبنظران بين المللي ب��ا اين امر مخالفت 

شديد كردند و فرانسه مجبور به توقف پروژه شد. 
مارس 1976 فرانسه و ليبي قراردادي را براي برنامه 
هسته اي ليبي درنظر گرفتند. آگوست 1976 كارشناسان 
كاخ س��فيد ليبي را در ليس��ت كش��ورهايي قرار دادند كه 
به فعاليت هاي هس��ته اي عالقه مندن��د. 1977 روابط بين 
پاكس��تان و ليبي آغاز ش��د. ليبي امكان ارتباط كارشناسان 
با پاكس��تان را فراهم كرد و س��پس اوراني��وم و كيک زرد 
از نيجر خريد به اين اميد كه پاكستان در نتايج برنامه هاي 
هسته اي در كنار ليبي باشد.قذافی از ساخت سالح هسته اى 
براى آزادى فلس��طين با همكارى پاكستان خبر می دهد اما 
س��پتامبر 1979 رئيس جمهور پاكستان ضياءالحق فعاليت 
پاكستان با ليبي را براي ساخت بمب هسته اي براي سازمان 
آزادي بخش فلسطين رد كرد.12 نوامبر 1980 در مقاله اي 
در كريستن س��اينس مونيتور آمده است رهبر ليبي معمر 
قذافي در جس��ت و جوي ظرفيت هسته اي مستقل است و 
ليبي در حال آماده س��ازي خود براي جنگ با اسرائيل، مصر 
و ديگر اعضاي اتحاديه عرب اس��ت. اي��ن رويه تا دهه 90 

به همين منوال كژدار و مريز ادامه 
می يافت و گاهی 

با هش��دارهاى امريكا به ش��وروى و ليبی همراه بود. البته 
يكبار در س��ال 1983 دولت آمريكا فعاليت هاي علمي ليبي 
را ممن��وع كرد، پيش از امضاي اين ط��رح 200 ليبيايي در 

دانشگاه هاي آمريكا تكنولوژي هسته اي مي خواندند.

 سکانس دوم: حمله به صهیونیست ها!
ش��ايد دومي��ن اتفاقی ك��ه بع��د از كمک خواس��تن از 
دانش��مندان توس��ط قذافی منجر ش��د امريكا در راس��تاى 
متوقف كردن صنعت هس��ته اى ليبی فعالتر ش��ود س��خنان 
قذافی بود او در 22 ژوئن 1987 قذافي در س��خناني اعالم 
كرد:»عرب ها بايد بتوانند بمب اتم بسازند و تعداد آن را به 
يک هزار ميليون برسانند تا زماني كه بياموزند چگونه آب را 
تجزيه كنند و فلسطين را آزاد كنند.« بعد از آن نيز دومين 
مولفه كه فشار امريكايی ها را در دهه 90 ميالدى بيشتر كرد 
فروپاشی شوروى و اشراف امريكا به نداشتن پايگاه مردمی 

و همچنين وابستگی صنعت هسته اى ليبی به شوروى بود.
اما نيمه آوريل 1990 معم��ر قذافي براي فعاليت هاي 
هسته اي و توسعه آن در بخش هاي مختلف فراخوانده شد. 
29 آوري��ل 1990 معمر قذافي براي محصوالت س��الح هاي 
هس��ته اي ليبي فراخوانده ش��د. اكتبر 1991 كارشناسان 
آمريكايي و اسرائيلي نسبت به فعاليت هاي ملت هاي مختلف 
چون ليبي براي همكاري با دانشمندان هسته اي روسيه در 

راستاي اجراي برنامه هاي هسته اي متمركزتر شدند.

سکانس سوم و سناریوی مهار لیبی
اما از زمانی كه اين رويه س��اخت بمب اتم براى نابودى 
اسراييل مطرح شد سناريوى طراحی شد تا قذافی را مجبور 
به س��ازش كند، ماجرا از اين قرار اس��ت كه يكس��ال بعد 
از اين س��خنرانی هواپيماى مس��افربرى ك��ه از لندن عازم 
نيويورك بود در آس��مان منفجر می ش��ود و همين حادثه كه 
بعدها به حادثه الكربی مشهور می شود اهرمی براى فشار به 
ليبی را براى سازش فراهم می كند، الكربی را به گردن ليبی 
می اندازند و درخواست غرامت می كند. 21 دسامبر 1988. 
هواپيماي پان آمريكن با 259 مسافر كه اكثر آنها آمريكايي 
هستند در آسمان اسكاتلند منفجر مي شود. آمريكا ليبی را 
به عنوان مقصر اصل��ی اين حادثه معرفی می كند، حادثه اى 

كه در رسانه ها به پرونده الكربي معروف مي شود.
يعنی به واقع وقتی ديده می شود كه قذافی به واسطه 
توسعه سالح هسته اى با اظهاراتی كه در راستاى اسراييل و 
توسعه سالح هسته اى در اين رژيم می كند قابل مهار نيست، 
س��ناريويی در امريكا نوش��ته شده و به س��مت مهار ليبی با 
حربه هاى حقوق بش��رى و مديريت اف��كار عمومی می روند. 
اول م��ردم بيگن��اه را قربانی می كنند و س��پس حادثه را به 
گردن ليبی می اندازند تا اهرم فش��ارى شود براى آنچه آنها 
می خواستند يعنی نابودى س��الح هاى هسته اى ليبی؛ تامين 

امنيت اسرائيل و ...خواسته هاى ناتمام و نابودى قذافی.
با حربه مديريت اف��كار عمومی 3 فوريه 1992 ليبي 
تمام امكانات و مكان هاي هس��ته اي را به روي كارشناسان 
IAEA باز كرد و كارشناس��ان اعالم كردند در اين بازديد 
هيچ پروژه توليد هيچ نوع س��الح هسته اي وجود نداشته 
اس��ت. هانس بليك��س مدير IAEA در اي��ن زمينه گفت: 
ليبي هيچ مخالفتي براي ورود كارشناسان و بازرسان براي 
بازدي��د از تكنولوژي انرژي هس��ته اي و اس��تفاده آن در 

بخش نظامي نكرد. 

سکانس چهارم: اهرم فشاری به نام شورای عالی امنیت
ريگان بعد از سرنگونی هواپيما در الكربی با وجود اينكه 
سندى مبنی بر اقدام ليبی در اين حادثه وجود ندارد به راحتی 
می گويد: قذافي فقط دش��من ما نيست. او دشمن همه مردم 
دنياست. ما به او اجازه نمي دهيم كه ما را تهديد كند و نسبت 
به آمريكا بي تفاوت باش��د. اين آخرين جنايت قذافي خواهد 
ب��ود. آمريكا خواس��تار تحويل دو مامور امنيتي ليبي اس��ت. 

اماپاسخ قذافي به اين اتهام تنها لبخندي معنادار است.
امريكايی ها پرونده را به ش��وراى امنيت سازمان ملل 
مي كشانند. 21 ژانويه 1992 قطعنامه اي از سوي شوراي 
امنيت صادر مي شود كه ليبی را موظف به همكارى با امريكا 
مي كند. دو ماه بعد شوراى امنيت، قطعنامه جديدي صادر 
مي كن��د به اي��ن مضمون كه دولت ليب��ی دو هفته فرصت 
دارد ت��ا با پذيرفت��ن مس��ئوليت انفجار الكربي مش��مول 
تحريم هاي همه جانبه نشود. تحريم هايی شامل ممنوعيت 
پ��رواز و ي��ا حت��ی ترانزي��ت از آس��مان ليب��ی، ممنوعيت 
فروش يا انتقال هواپيما و تجهيزات و خدمات مهندس��ی، 
ممنوعيت فروش تس��ليحات و تجهيزات و خدمات آموزش 
نظامی، كاهش س��طح روابط سياسی، كاهش تعداد دفاتر و 
نمايندگی هاى ليبی در س��اير كشورها و باالخره محدوديت 

در صدور رواديد براى اتباع آن كشور .
استفان هادلي ) مشاور امنيت ملي كاخ سفيد( اين ماجرا 
را ترفندى براى فشار بيشتر معرفی می كند و می گويد: اين 
يک ترفند تازه براي تحت فشار گذاشتن است. ما مخالفانمان 

را كه براي ما مش��كل درس��ت مي كنند از ارتباط با دنيا دور 
مي كنيم. آنها در اين انزوا له مي شوند و از بين مي روند. مگر 

اين كه بخواهند با ما به زبان خودمان صحبت كنند.
پاس��خ قذافي همان پاس��خ قبل��ي اس��ت. لبخندهاي 
بي تف��اوت و اي��ن رويه20 ماه طول می كش��د. فش��ارهاي 
آمريكا به ش��وراي امنيت منجر به صدور قطعنامه جديدي 
مي ش��ود. اي��ن ب��ار قطعنام��ه 883 ك��ه توقيف ام��وال و 
دارايی ه��اي ليبي و نيز ممنوعيت تجارت با اين كش��ور به 

خصوص در حوزه نفت را شامل مي شود.

 سکانس پنجم: پاشنه های آشیل حکومت قذافی
و تسلیم بی موقع!

 فشارهاى امريكا بيش��تر و لبخندهاي سرهنگ قذافي 
هر روز كم رنگ تر مي شود. پاشنه هاى آشيل حكومتی كه با 
كودتا شكل گرفته است بيرون زده و او كه از عناصر داخلي 
تشكيل دهنده قدرت بهره چنداني ندارد و اقتصاد كشورش 
را نيز تنها با پش��توانه فروش نفت پايه گذاري كرده است، 

حاال بدون پول نفت نمي تواند كشورش را اداره كند.
 اقتصاد وابس��ته به فروش نفت اقتدار را از قذافي و 
تصميمات سياسي اش مي گيرد. او ناچار است براي حل اين 
معضل از ديگران كمک بخواهد. اما هيچ كدام از كشورهاي 
عرب كه زماني دوست او محسوب مي شدند حاضر به حمايت 
از او نيستند. در اين بين تهديد آمريكايي ها و تاكيد آنها بر 

گزينه هاي نظامي فشارها بر ليبي را افزايش می دهد.
كلينت��ون اين تهديدات را اينگون��ه علنی می كند: آنها 
بايد بدانند كه ما هميشه صبور نيستيم. شايد ساده ترين 
راه براي حل مشكل ميان ما و ليبي حمله نظامي به اين كشور 

باشد. ولي ترجيح مي دهيم فعال به آنها فرصت بدهيم.
سال 1999 اولين جرقه هاى تغيير رفتار ليبی در قبال 
آمريكا آش��كار می ش��ود. قذافي كه در اين م��دت از طريق 
ديپلماسی پنهان با سرويس هاى اطالعاتی آمريكا و انگليس 
ارتباط برقرار كرده اس��ت مي پذيرد در ازاى هر فرد كشته 
شده در حادثه الكربي مبلغ ده ميليون دالر، جمعاً بالغ بر دو 
ميليارد و هفتصد ميليون دالر بپردازد!12 سپتامبر 2003 
. شوراى امنيت سازمان ملل تحريم هاى ليبی را لغو مي كند، 

اما تحريم هاى يک جانبه آمريكا، به قوت خود باقی می ماند.

 سکانس ششم: بی پایان بودن درخواست امریکا
از لیبی تسلیم شده

قذافی تسليم خواسته امريكا می شود اما خواسته هاى 
امريكا به اخذ غرامت الكربی خالصه نمی ش��ود چرا كه قبال 
س��ناريوى الكربی براى نابودى هسته اى تعبيه شده بود و 

حاال وقت عمل به اين سناريو رسيده است.
بر اين اس��اس آمريكايي ها غرامت پرداخت شده براي 
حادثه الكربي را كافي نمي دانند. قذافي با افزايش غرامت 
قربانيان الكربي موافقت مي كند تا دومين گام اشتباهی را كه 
به س��رازيرى نابودى خودش و ليبی منتهی می شود بردارد. 
آمريكايي ها كه متوجه ضعف و انفعال در ليبي شده اند، حاال 
توقعات جديدي را مطرح مي كنند آنها می گويند بايد تعطيلي 
فعاليت هسته اي ليبي آن هم به بهانه نگراني از رفتارهاى 

خصمانه احتمالي ليبي در دستور كار قرار بگيرد.
جان بولتون ) س��فير آمريكا در سازمان ملل ( در اين 
ب��اره به وضوع اع��الم می كند كه ما معتقدي��م كه در ليبي 
نبايد تاسيس��ات هس��ته اي و اتمي وجود داشته باشد.از 
طرف��ي حمل��ه آمريكا به ع��راق در همين س��ال، قذافي را 
بيش��تر از قبل ترس��انده اس��ت. او حمله نظام��ي به ليبي 
را دور از تص��ور نمي بين��د. قذافي كه معم��وال اهل اعالم 
نگرانی نبود اما اينبار اين نگرانی خود را با صراحت اعالم 
می كن��د: »از كجا مي دانيد كه كش��ور بعدي كه مورد حمله 
ق��رار مي گيرد يكي از ش��ما نباش��يد؟ هر كش��وري ممكن 
است. امروزعراق، فردا ليبي و بعدهم كشورهاي ديگر.«

سرهنگ در داخل كش��ور از اعتماد مردمي برخوردار 
نيست و نفت نيز به عنوان تنها پشتوانه اقتصادي وي در 
ش��رايط تحريم قرار گرفته اس��ت. در نتيجه تنها راه حفظ 

حكومت خود را در كنار آمدن با غربي ها مي بيند!
مطالبات آمريكا و انگليس شامل دست كشيدن كامل 
ليب��ی از هر نوع برنامه هس��ته اى اعم از تحقيق، توس��عه 
و تولي��د، انه��دام وانتق��ال تجهي��زات مربوط��ه، و اعطاى 
دسترس��ی كامل و نامحدود به بازرسان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي مي شود. آنها هم زمان با تهديدهاي گسترده، 
به قذافي وعده لغو تحريم ها و كمک به برقراري مناسبات 
تج��اري با دنيا را مي دهند. بوش در ترس��يم راهبرد خود 
در قب��ال ليبی می گويد: بهترين تصمي��م براي رهبر ليبي 
متقاعد شدن براي همكاري با جامعه جهاني است.آنها بايد 
حس��ن نيت خودش��ان را با تعطيلي برنامه هسته اي ش��ان 
نش��ان بدهن��د. در آن صورت آمريكا ه��م كمک مي كند تا 

دنيا ليبي را به عنوان يک شريک تجاري بپذيرد.

سکانس هفتم: تسلیم و سرازیری سقوط
 19 دسامبر 2003 است كه قذافی در همان مسيرى 
می افتد كه قبال امريكا شايد به وسيله سرويسهاى اطالعاتی 
موس��اد و انگليس براي��ش پهن كرده اس��ت. دولت ليبی 
سرانجام تس��ليم مي ش��ود و در بيانيه اى اعالم مي كند نه 
تنها تجهيزات هس��ته اى ، نظامی و شيميايی خود را تسليم 
خواهد ك��رد بلكه ب��ا امض��اى پروتكل 
نظارت هاى  الحاقی، 

بيش��تر آژانس انرژى اتمی و بازرسان تسليحات شيميايی 
را پذيرفته اس��ت. و عالوه بر اين ها، برد موشک هاى خود 

را نيز به 300 كيلومتر كاهش خواهد داد.
 توني بلر، نخس��ت وزير انگليس در همان روز با صدور 
بيانيه اى تصمي��م قذافی را تاريخی و ش��جاعانه مي خواند: 
»اين يک تصميم بزرگ و شجاعانه بود. تصميمي كه مي تواند 
سرنوشت ليبي و مردمش را در مسير مناسبي قرار بدهد. 
اين يک لحظه تاريخي براي ليبي محس��وب مي شود و مطمئنا 

آينده متفاوتي براي اين كشور رقم مي زند.«
قذافي ظرف 9 ماه يعنی از ژانويه 2004 تا س��پتامبر 
هم��ان س��ال ب��راى اعتمادس��ازى اقدام��ات گس��ترده اي 
انج��ام مي دهد: »ليبی تاسيس��ات هس��ته اي خ��ود اعم از 
دس��تگاه هاى س��انتريفيوژ، قطع��ات مربوط��ه، م��دارك و 
مخزن ه��اى حاوى هگ��زا فلوراي��د اورانيوم را ب��ه آمريكا 
منتقل مي كند. بيش از 15 كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده 
با خلوص باال نيز به روسيه منتقل مي شود.اما عجيب ترين 
اق��دام ليبي انهدام تمامی تجهيزات مرتبط با موش��ک هاى 
اسكاد – س��ی اس��ت. قذافي همچنين موافقت مي كند تا 

موشک هاى اسكاد – بی را نيز منهدم كند.«
در تمامی اين زمينه ها ليبی دسترسی كامل به هر فرد و 
سندى را براى آمريكا فراهم مي كند تا همكارى كامالً گسترده اي 

با بازرسان و نمايندگان آمريكا و انگليس صورت گيرد.
ام��ا با وجود همه اين اقدم��ات در ژانويه 2004 جيمز 
كانينگهام س��فير آمريكا در اسرائيل، باز هم لغو تحريمهاي 
ليبي را اقدامي خطرناك اعالم می كند: » مشخص نيست كه با 
لغو تحريم ها دولت ليبي چه رفتاري در پيش خواهد گرفت. 
به نظر من لغو تحريم هاي ليبي بسيار خطرناك بوده و ممكن 

است تبعات نااميد كننده اي براي همه داشته باشد.«
در ادامه اين روند اسپنسر آبراهام وزير وقت انرژي 
آمري��كا نيز مدعي مي ش��ود تنها پنج درصد خواس��ته هاي 
آمري��كا از س��وي ليبي برآورده ش��ده اس��ت: »مش��كالت 
هسته اي ليبي بس��يار بزرگتر وعميق تر از چيزي است كه 
امروز در رس��انه ها به آن اش��اره مي ش��ود. اين مشكالت 
مثل يک كوه يخ اس��ت كه االن تنها قل��ه آن بيرون از آب 

ديده مي شود. چيزي حدود پنج درصد از آن!«
اينه��ا در حال��ی مط��رح می ش��ود ك��ه ليبي ب��ه تمامی 
خواس��ته هاى غرب تن داده، آمريكا ليبی را الگوى موفقی 

براى ديپلماسی اعمال زور خود معرفي مي كند!

بازتاب تسلیم لیبی به امریکا
بعد از اين توافق و اجراى بند به بند دستورات امريكا 
كاندوليزا رايس با اش��اره به نمونه موفق ليبی می گويد: » 
خرسندم اعالم نمايم كه اياالت متحده روابط كامل خود را 
با ليبی از سر خواهد گرفت. ليبی نيز از فهرست دولت هاى 
حامی تروريسم واز فهرست كشورهايی كه همكارى كاملی 
با آمريكا در مقابله با تروريس��م جهانی نداشته اند، حذف 
می گردد. اين نتيجه آن تصميم تاريخی اس��ت كه ليبی در 
سال 2003 گرفت. همان طور كه سال 2003 نقطه عطف 
تاريخی براى مردم ليبی بود س��ال هاي ديگر نيز می تواند 

نقطه عطفی براى مردم ايران و كره شمالی باشد.«
26 ژوئن 2006 . معاهده اي ميان انگليس و ليبي منعقد 
مي شود. بر اين اساس انگليس متعهد مي شود تا در صورت 
حمله احتمالي به ليبي، امنيت قذافي و حكومتش را تضمين 
كن��د. ام��ا زمان زي��ادي الزم نبود تا قذافي ب��ه توخالي بودن 
وعده ه��اي آمريكا و انگليس پي بب��رد. آمريكايي ها لغو كامل 
تحريم ها و كمک در جهت گسترش مناسبات اقتصادي با دنيا 
را به ليبي وعده داده بودند. اما بهانه جويي آنها پاياني نداشت. 
بهانه هايي نظير قوانين داخلي آمريكا، اختالفات بر سر تحويل 

متهمين پرونده الكربي و وضعيت حقوق بشر در ليبي.

اعتراف دیرهنگام معمر
پيمان ش��كني هاي آمريكا آنقدر ادامه می يابد كه قذافي 
رسما از اعتماد به آنها ابراز پشيماني كرده و سرنوشت كشورش 
را عبرت و الگوي مناسبي براي ساير كشورها در مسير ارتباط 
با آمريكا معرفی می كند: »اين عادت آمريكايي هاست. آنها فقط 
به منافع خودشان فكر مي كنند. آمريكا بايد به تعهداتش عمل 
كند تا كش��ورهايي مثل ايران و كره شمالي با مشاهده رفتار 

آمريكا با ليبي تصميمات ديگرى نگيرند.
همزمان با باال گرفتن اعتراضات مردم ليبی در س��ال 
2011 ، نيروهاي ناتو س��وار بر موج بيداري اسالمي مردم 
منطق��ه و براي تحت كنت��رل در آوردن آن به اين كش��ور 
حمله مي كنند. انگلس��تان كه متعهد ش��ده بود در صورت 
تهدي��د نظامی ليبي از اين كش��ور دفاع كن��د؛ حاال خود در 

اين حمله، تحت عنوان نيروهاى ائتالف حضور دارد.
ليب��ي كه در نقطه عطف به اصط��الح تاريخي خود توان 
نظامي اش را پس از توافق با آمريكا از دس��ت داده است، 
زير ساخت هاي اقتصادي خود را هم در جريان حمالت ناتو 
از دس��ت مي دهد. قذافي نيز در وقايع آن سال ها به طرز 

مشكوكي كشته مي شود.
قذافی می خواهد عبرت شود و خودش می گويد ايران 
وكره ش��مالی بايد از اعتماد من به امريكا درس بگيرند اما 
اي��ن عبرت به بهاى ناب��ودى خود و همه م��ردم ليبی تمام 
می ش��ود و نش��ان می دهد كه نهايت اعتم��اد به امريكا چه 

چيزى می تواند باشد!

بازخوانی پرونده لیبی و نابودی تاسیسات هسته ای؛

پله آخر خندیدن با کدخدا


