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 مزيايف الکساندر: نويسنده
 شيری .م .ا : از برگردان

  ٢٠١۵ دسمبر ٠٩
  

  مالی، جمھوری
 ابزار يکۀ مثابه ب جھانی ترور و ساحل در مسلحانه خشونت

  

 شھر ی"بلو راديسون" ھتل در نومبر ٢٠ .گرديد متشنج نومبر آخر ھای ھفته در اگھانن مالی جمھوری اوضاع

 و شد گرفته گروگان به نفر ١۴٠ از بيش آن جريان که پيوست وقوعه ب تروريستی ۀحادث مالی جمھوری پايتخت ،باماکو

 مقياس پاريس، تروريستی حوادث لدنباه ب آمده پيش وضعيت در  .شد کشته نفر ٢٧ آنھا، آزادی برای اقدامات ۀنتيج در

 .ماند پوشيده کشور اين در واقعه پنھان معنای و

 حال، اين در .نيست روشن ھنوز آن از ھدف و نبود ھمراه خواستی ھيچ با باماکو در تروريستی ۀحمل که اين تأمل قابل

 عليه نه منتھا داد روی ھتل در آن مشابه موارد از بسياری خالف تروريستی اقدام اين که است توجه به الزم

 زندگی به دادن سامان کار در که بودند مختلف کشورھای کار و کسب صاحبان حادثه قربانيان ۀھم ًعمال  .گردشگران

 امريکائی، پزشکان چينی، آھن راه احداث و ساخت متخصصان روسيه، خلبانھای  :کنند می شرکت مالی در امن

 ...و ھندی بازرگانان فرانسه، و ترکيه ھواپيمائی شرکتھای نمايندگان

 شمالی یافريقا کشورھای ۀمجموع( اسالمی مغرب کشورھای در "القاعده" جمله، از سازمان، چند را حادثه وليتؤمس

 عھدهه ب بالمختار مختار نامه ب بدنام فردی رھبریه ب )القاعده از بخشی( المرابطون گروه و ).م .مصر غرب در واقع

 .شود می محسوب بالمختار و المرابطون موجوديت ۀادام برای ضرور شرايط مالی مھوریج در ثباتی بی  .گرفت

 ثباتی بی شرايط در فقط تروريستھا اين .راند بيرون خود موقعه ب است، کشور اين ۀزاد که را او الجزاير حاکميت زيرا،

 برسند، توافق به ھمديگر با مناقشه درگير ھای مالی اگر .دھند ادامه خود موجوديته ب توانند می مالی در حاکميتی بی و

 .نمايند ترک را مالی کاری، ھر از قبل مجبورند تروريستی، گروھھای ساير و بالمختار ھای دسته

 مورد مالی جمھوری کيدال در متحد ملل سازمان مأموران بار اين .داد رخ مالی در ديگریۀ مسلحان ۀحمل نومبر ٢٨

 در مأموريت .گرديد زخمی ديگر نفر ٢٠ و کشته صلحبانان از نفر سه ای خمپارهۀ ملح ۀنتيج در .گرفتند قرار حمله

 ۵٩ دوسال، مدت در آن طی که آيد می حسابه ب متحد ملل سازمان صلحبانی مأموريتھای خطرناکترين از يکی مالی،

 ...اند شده کشته کشور اين در متحد ملل سازمان مأموران از تن
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 اوضاع قبال در معمول واکنشھای ۀھم متن در .آيد می نظره ب معمول غير متحد ملل نسازما امنيت شورای واکنش

 مجازات و حادثه فوری بررسی" درخواست ،)تروريسم با مبارزه ۀادام برای آمادگی اعالم ھمدردی، اظھار( مشابه

 ً،مثال .است برانگيز سؤال ًطبيعتا ادعاھا با رويداد بين آشکار تناقض .بود عجيب مالی رسمی مقامات از "آن عامالن

 اعزام تقاضای متحد ملل سازمان از ھم سبب ھمين به و نيست کشور امنيت تأمين به قادر که دولتی از درخواست اين

 را متحد ملل سازمان نظامی نيروی ھمين امنيت بايد مالی دولت خود اکنون دارد؟ معنی چه است، کرده نظامی نيروی

 تنھا نه )پايگاه ۀمثابه ب( کيدال فرودگاه در مستقر متحد ملل سازمان نظاميان ناتوانی متن در تسادرخو اين نمايد؟ تأمين

 در امنيت شورای غيرمنطقی واکنش اين حال، اين با شود؟ ارزيابی بايد چگونه خود، از حتی محل، مردم از دفاع در

 .دارد را خود خاص توضيح اول، نگاه

 نيست يقين ً،مثال .زنند می دامن آن به کنند، تالش مناقشه به دادن پايان برای که آن زا بيش متحد ملل سازمان صلحبانان

 يادآوريست به الزم .بياورند عمله ب ساحل در ترور با مبارزه در جدی اقدامات مالی در متحد ملل سازمان مأموران که

ه ب ۀ افريقاقار مسلح نيروی تشکيل رایب تالش با مشکوک بسيار ارتباط در ٢٠١٢ سال در مالی در دولتی کودتای که

 کوششھای .)داشت نظر در را توره تومانی آمادو عزل کل فرماندھی( پيوست بوقوع ھا ئیافريقا خود فرماندھی

 که نبود بيھوده .گرديد سرکوب نحویه ب و شد خنثی سرعته ب خويش دسته ب خود امنيت تأمين برای ئیافريقا دولتھای

 روسيه ۀنمايند .گرديد اعزام مالی به نمارکید لولسگور مايکل -اروپائی يک فرماندھیه ب متحد ملل سازمان نيروھای

 تأمين ئيھاافريقا خود دسته ب بايد افريقا امنيت که را لهأمس اين ايليچيوف .و .پ متحد، ملل سازمان امنيت شورای در

 .داد قرار تأکيد مورد امنيت شورای ساحل اوضاع به مربوط جلسات از يکی در ديگر بار شود،

 تروريسم تجمع برای ديگری محل به که افريقا غربی و شمالیۀ منطق اوضاع عمومی متن در بايستی می مالی وضعيت

 توسعه انداز چشم نوع ھر از منطقه اين در واقع کشورھای .گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد گرديده، تبديل المللی بين

 ھزينه خود امنيت تأمين برای ھنگفتی ھای سرمايه محسوسی، موفقيت ھيچ به دستيابی ونبد که چرا .اند گرديده محروم

 نيجريه، کامرون، در انفجار -ديگر تروريستی حادثه شش مالی، در گروگانگيری از بعد که، اين ويژهه ب .کنند می

  .است سياست نيست، طبيعی ۀفاجع يک اين، ...پيوست وقوعه ب مصر ،اليبي نيجر، تونس،

 اجالسدر منطقه اين امور در متحد ملل سازمان کل دبير ۀويژ ۀنمايند (Hirut Gebre Selassie) سالسی جبر حيروت

 پناھندگان آيا که لهأمس اين طرح با نومبر، ٢٨ در ساحل وضعيت بررسی برای متحد ملل سازمان امنيت شورای ۀويژ

 ...آورد ميانه ب سخن اروپا به ساحل از بالقوهۀ پناھند نفر ميليون ۴١ رقم از است، کم اروپائيان برای سوريه

 می ساحل در ترور آتش گيراندن داليل از يکی اروپا به التين امريکای از مخدر مواد قاچاق برای "ابرايشم راه" ايجاد

 عنوانه ب( اند شده ويران کلی طوره ب ھستند، واقع "راه" اين سر در که افريقا ۀمنطق اين کشورھای از برخی .باشد

 از يکیۀ مثابه ب مخدر مواد قاچاق موضوع متحد ملل سازمان امنيت شورای اجالس آخرين در .)بيسائو گينه مثال،

 می نظره ب رياکارانه "گريھاءافشا" حال، اين با .گرديد مطرح ديگر بار ساحل در مخروبهۀ منطق ايجاد اصلی داليل

 صحبت گاه ھيچ اما يابد، می پايان نقل و حمل يا منبع، پيرامون بحث اب يا خصوص اين در ھامذاکره  ۀھم که چرا .رسد

ه ب است، شده تبديل تابو به که مخدر مواد خران عمده از سخنی ھيچ که زمانی .آيد نمی ميانه ب آن خريداران از جدی

 ۀپرد( ھم دليل مينھه ب ،ءقضا از خورد؟ می دردی چه به آن "قاچاق" مورد در گوئی گزافه ھمه اين آيد، نمی ميان

 و تحقيق مورد ھم را کوزوو در انسان بدن اعضای قاچاق ألۀمس اروپا ۀاتحادي دادگاه و شد خواھد باز )خريداران ساتر

 و دھندگان سفارش توان می جدی، قضاوت و بررسی صورت در که است روشن عموم برای .داد خواھد قرار بررسی

 .برد نامرا  آنھا اروپائی خريداران
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 را اين ھم افريقائيھا .نيست ممکن آن کنندگان ايجاد دسته ب ساحل ۀمنطق ۀھم و مالی ]جمھوری[ مشکل حل اسفانه،مت

 .دارند برمی روسيه از تسليحات خريد و افريقا مسلح نيروھای تشکيل برای گامھائی نيز سبب ھمينه ب .کنند می درک

 ًکامال کار دستور المللی بين اصطالحه ب نيروھای که کنند می درک مالی کامرون، نيجريه، مانند کشورھائی رھبران

  ...کنند مبارزه ترور با مجبورند خودشان آنھا نھائی، ۀنتيج در اما کنند، می پيشنھاد آنھا به را ديگری

 ...رسيد پايان به جنوبی افريقای در افريقا سريع واکنش نيروھای تمرينات روزھا ھمين

*** 

  مترجم يادآوری

 اصلی منشاء و ريشه زير، نشانی در "جھان در مخالف جھت در پول سيل حرکت" مقاله حاضر، مطلب بر عالوه

 :دھد می نشان وضوحه ب را المللی بين تروريسم

http://www.afgazad.com/Eqtesaadi/120415-T-AMS-Harakate-siel-Pool.pdf 
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