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 ٢بخش 

  

 ساخت فرانسه

مبر گذشته در خاک خودش نون ھرگز روی نداده بود را در نودر حالی که فرانسه فجيع ترين عمليات تروريستی که تا ک

 ٤٠. %دست داشتنده  سالح ھای ساخت فرانسه را بتجربه می کرد، در منطقۀ ديگری از جھان، گروه ھای تروريست

دست ه اين سالحھا چگونه ب. از سالحھای توقيف شده از مبارزان بوکو حرام  توسط ارتش چاد ساخت فرانسه بوده است

 .تروريستھا رسيده است؟ در اينجا به اين پرسش پاسخ می گوئيم

  

 ٤٠%« اعالم کرد که ) ١(ی در بازديد از کامرون  حسن سيال بن بکر،، وزير اطالعات چاد٢٠١٥ چ مار٤روز 

: وزير چادی اضافه کرد .  ساخت فرانسه بوده است،سالحھای توقيف شده از مبارزان بوکو حرام توسط ارتش چاد

اين تصاوير را نشان داد و به افشای آن ادامه خواھد داد تا به سازندگان آن نشان دھد که اين سالحھا در  کشور من  «

خود ه ًپاريس آيا صدای من را می شنوی؟ توئی که اخيرا حملۀ تروريستی مرگباری را ب). ٢(نيستند که بايد باشند جائی 

ديده ای و دولت اسالمی نيز آن را به عھده گرفته است، آيا به ھمين اندازه از مرگ بی گناھانی که با سالحھای ساخت 

 » متأثری؟شده اندتو در نيجريه و کامرون کشته 

در )  در فرانسه-ادارۀ کل امنيت خارجی (DGSE، رئيس قديمی سرويس اطالعات امنيتی Alain Chouet ن شويهآل

که جمع دوستان صميمی فرانسه را در اين ) فارس( اعالم کرد که رژيمھای سلطنتی نفتی خليج ٢٠٠١ و ٢٠٠٠سال 
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ھای نفتی شان تأمين مالی دالررا با منطقه تشکيل می دھند، ھمانھائی ھستند که گروه تروريستی بوکو حرام 

قطر و به ويژه عربستان اقتدارشان را روی اسالم بنيانگذاری کرده اند و اين کشورھا مجبورند با ھر گونه  « : کنند می

با رقيبی مثل ايران، سياست دائمی شان . نقد و رقابتی در رابطه با اصولگرايانه ترين قرائت اين مذھب مقابله کنند

اسالم در سطح جھانی بوده و تحقق اين امر را نيز با امکاناتی که به اندازۀ کافی در اختيار دارند، يعنی پول ل وکنتر

ندازد و يا اند اقتدار آنھا را به مخاطره بياين کشورھا نسبت به ھمۀ حرکات اصولگرايان محلی که بتو. کنند تضمين می

اين . ل خودشان را حفظ می کنندون درآمدھای نفتی سيطره و کنتر و به يم قانونيتشان را خدشه دار کند حساس ھستند

 و ھمۀ عامالن محلی پی بره اند که ھر چه بيشتر روی  است داليل باال گرفتن اسالم مبارز در سطح جھانی

  »).٣(اصولگرائيشان پافشاری کنند، بيشتر مورد عنايت پول رژيمھای سلطنتی وھابی قرار خواھند گرفت

 نفتی عرب و -بيم رژيمھای سلطنتی « : يش بوکو حرام در نيجريه، آلن شويه در يک مقالۀ ديگر می گويد  دربارۀ پيدا

ًاحتماال مشتريانشان آن بود که نيجريه از زير سيطرۀ نفوذ اسالمی که رياض مبشر و مفسر آن است خارج شود و خالف 

نوب نيجريه، در پی استقالل اقتصادی و سياسی جھت منافع اکثر اعضای اوپک حرکت کند و تحت تأثير ديناميسم ج

دومين صادر کنندۀ نفت (در نتيجه بايد از ھر گونه خطری جلوگيری می کردند که نيجريه از الگوی ايران . باشد

و از ھمه بدتر طرح ماجراجويانه برای ملی کردن نفت را » جدائی طلبانه«يا ونزوئال پيروی نکند و طرح ھای ) جھانی

 نفت و از حداکثر ۀقواعد آنان از ميزان توليد برای حفظ دائمی بھای بشک رعايت نکردن با اه ندھد، و يابه ذھنش ر

 سرپيچی کند يعنی دالربھائی که از ديدگاه بين المللی قابل تحمل است فراتر برود، و يا از پذيرش پرداخت پول نفت به 

بيش از پيش با دقت . [...]  داخلی اش را به خارج صادر کندِروندی که به اياالت متحده اجازه می دھد تا قرض سنگين

. ھای زيبا ياد می کننددالر، و چمدانھای انباشته از )شھری در نيجريه( بين رياض و کانوھایبيشتری از رفت و آمد

ديگر و ھر ، سوريه، مالی، تونس و در جاھای ادست را در سودان، افغانستان، ليبيه پيش از اين حامالن چمدان ب[...] 

رھبر شبه نظامی بوکو (ابوبکر شکائو  . جائی که عربستان و قطر برای منافعشان ضروری می دانستند ديده بوديم

ارتش و دستگاه ، Goodluck Jonathanپس از ضربۀ سياسی و قاطعی که به رئيس جمھور گودالک جاناتان ) حرام

زيرا او نيز می تواند مانند ھمۀ . ن موضوع خيلی اھميت ندارداي. دولتی نيجريه وارد آورد، شايد چندان دوام نياورد

.  نفتی جانشينھای ديگری داشته باشد- جھاد طلبانی که سلفی و وھابی مسلک ھستند بر اساس منافع رژيمھای سلطنتی

البته ..] [.اگر ضروری باشد، جانشينی با چمدان برای او خواھند فرستاد، ھمانگونه که خود او جانشين محمد يوسف شد 

عربستان و قطر زير فشار بين المللی و با آگاھی دير ھنگام به وضعيت جديد موضع گيری رسمی خودشان را بازبينی 

کردند، ولی پشتيبانانی ثروتمند در بخش خصوصی به ويژه آنانی که به صنايع نفتی وابسته ھستند در منطقه وجود دارند 

  » ).٤(ی کند که برای آنان نيجريه مشکل خاصی ايجاد م

اگر جامعۀ بين الملل در خاموش کردن مداخالت محلی مداخله نکند، و اگر غربی ھا « : آلن شويه نتيجه می گيرد که 

برای متوقف کردن پشتيبانيھای ايدئولوژيک و مالی از شورشيان سلفی مسلک، به اندازۀ کافی روی رژيمھای سلطنتی 

  ). مترجم١يادداشت (» ).٥(کو حرام بر نمی آيد کس از عھدۀ بو وھابی فشار نياورند، ھيچ

در کشور مالی نيز بازی جغرافيای سياسی فرانسه بيش از حد ابھام آميز است و دولت فرانسه برای دفاع از منافعش 

منطقۀ صحرائی ( بود ازوادول امور خارجه در شورای دولت موقت ؤ مسحاما آق محمود. دست به ھر کاری می زند

 نظر به اتحاد حنبش آزادی ٢٠١٢مبر آق محمود در دس). زادی ملی ازواددولت خود برگزيدۀ جنبش آ. در شمال مالی

، او ٢٠١٤نويه به تاريخ ژ) Dans un article (طی مقاله ای. ملی ازواد و گروه جھاد طلب انصار الدين استعفا داد

:  کرد و گفتء بی تأثير بودن مداخلۀ نظامی فرانسه در شمال مالی را افشاServal»  سروال « يک سال پس از عمليات 
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رسانه ھا از اين رويدادھا چيزی . خانه ھا و منابع آب بوده امًمن غالبا شاھد قتل شھروندان، غارت، تخريب  «

 کشته از بين شھروندان غير نظامی که ما از آغاز عمليات نظامی به ثبت رسانده ايم ٦٠٠چه چيزی دربارۀ . گويند نمی

ملل، پاکسازی  منطقه از مناطق شمالی، زير چشمان بردبار ارتش فرانسه و جامعۀ بين ال٣در [...] منتشر کرده اند؟ 

امروز . [...] اين موضوع مرا منقلب می کند. کس دربارۀ اين رويدادھا چيزی ننوشت و نگفت ھيچ. قومی راه انداختند

 عليه اين مداخلۀ به جامعۀ بين ٢٠١٢سر تا سر سال . ّھمه می دانند که پشت اين مداخالت برنامه ای سری نھفته است

ولی فرانسويھا پيشنھادی را که در . [...] ھواپيما و زره پوش عليه تروريسم مبارزه کنيمنمی توانيم با . الملل ھشدار داديم

 مذاکرۀ شورای امنيت به تصويب رسانده است، ٢٠٨٥يعنی ھمانگونه که قطعنامۀ . آن دوران مطرح کرديم نپذيرفتند

می دانيم از کجا می آيند، چه کسانی . نداز نيستی برنيامده ا] جھاد طلب[ھمۀ اين جريانھای [...] برای دستيابی به صلح 

ھمۀ موضعگيريھای سياسی آنان با مواضع سياسی برخی از کشورھا تطبيق می . آنان را تغذيه و تأمين مالی می کند

  »)٦.(روشن است، جھاد طلبان عليه جنبش ملی آزادی ازواد جنگ نيابتی راه انداختند. کند

از . ًين جنبش ملی آزادی ازواد و گروه جھاد طلب انصارالدين  رسما اعالم شد اتحاد ب٢٠١٢ با وجود اين، در ماه مه 

اعالم رسمی اتحاد حاصل تحريف خارجی بود که می خواست چھرۀ جنبش ملی آزادی ازواد « ديدگاه حاما آق محمود، 

ولی با ھمت مقامات . طرفدار اسالمگرائی نبوددر آغاز، جنبش ملی آزادی ازواد ھرگز . را لکه دار و بی اعتبار کند

يعنی الجزائر و . عالی رتبۀ کشورھائی که مشوق تروريسم ھستند، عناصر نفوذی به جنبش ملی آزادی ازواد راه يافتند

. ھمه ديديم چگونه در شمال مالی پول تقسيم شد و تدارکاتشان را تأمين کردند، و می دانيم از کجا می آيد. قطر

  »).٧(يھا و فرانسويھا را نيز در اين طرح شريک بودند ئامريکا

فرانسويھا برای فراری دادن مبارزان ازواد که «  کرد که ءحاما آق محمود در عين حال بازی دوگانۀ فرانسه را نيز افشا

 سپس مسدود.  خدمت می کردند، از جنبش ملی آزادی ازواد درخواست ھمکاری کرده بودنداطی جنگ در ارتش ليبي

به ازای اين کمک، قرار بود که برای استقالل ازواد چراغ . ھا در ازواد و در العير در نيجريهائی کردن راه استخدام ليبي

ولی پس از . اين قراردادی بود که پيش از جنگ بين جنبش ملی آزادی ازواد و فرانسه منعقد شده بود. سبز روشن کنند

فرانسه ھمۀ امکانات ديپلماتيکش را . ر دادييًانسه سياستش را کامال تغپيروزی جنبش ملی آزادی ازواد در جنگ، فر

نتيجه گيری از چنين وضعيتی اين است که ھدف فرانسه خيلی به سادگی . کار بسته عليه جنبش ملی آزادی ازواد ب

  »)٨. (اد نبودتضعيف دولت مالی بود، و می توانم به شما اطمينان بدھم که برای طرفداری از جنبش ملی آزادی ازاو

جنگ بر « : پس اسرار پنھان مرتبط به مداخلۀ فرانسه در مالی کدام است؟ حاما آق محمود به اين پرسش پاسخ می گويد 

 کند و سپس بايد منابع معدنی را ءفرانسه پيشدستی کرد تا مالی قرارداد دفاعی را بپذيرد و امضا. سر  منابع مواد معدنی

. اين واقعيت جوھر اصلی اين جنگ است. و به ھمين گونه حفاظت از منابعی که وجود دارد  به فرانسه واگذار می کرد

ئيھا، روسھا و حتی چينيھا نيز امريکا و ممکن است به مداخلۀ خارجی کشيده شود، زيرا  قدرتھای ديگر گول نمی خورند

  .به اين معادن چشم طمع دوخته اند

در . خودش اختصاص دھده انسه اجازه دھند که منابع ازواد و منطقه را ببه سختی باور می کنم که اين کشورھا به فر

ما در اين منطقه، معادن طال، . اين منطقه منابع سرشاری وجود دارد که ھنوز بھره برداری و حتا شناسائی نشده است

به ( بستر تائودنی .  استمنابعی که حتا از نفت و اورانيوم نيز پر اھميت تر. فسفات، گاز، نفت و در عين حال آب داريم

تصور کنيد در منطقه ای که بيش از پيش . يک دريای داخلی از آب شيرين وجود دارد Taoudeni »تودنی«عربی 

از مدتھا پيش قدرتھای . ژيک استيًمنطقه قويا سترات. دچار بی آبی می شود، چنين منبعی به چه معنائی خواھد بود

را در نظر بگيريد، امريکائيھا ھميشه به  Tessalitمی توانيد پايگاه تساليت . ستندبزرگ در پی دستيابی به شمال مالی ھ
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زيرا از . ھمه می خواھند اين پايگاه را در اختيار بگيرند. آن به چشم طمع نگريسته اند، اروپائيھا و به ھمينگونه روسھا

ولی . که به سوی ھمۀ منطقه باز می شود پنجره ای عمل می کند ۀ به مثابTamanrassetاين پايگاه، مثل تامانراست 

نخستين شرط بھره برداری از منابع ايجاد ثبات . نمی توانيم در منطقه ای که ناامنی دائمی حاکم است بھره برداری کنيم

  »)٩. (اين موضوع مسائل جنگ کنونی را روشن می کند. است

که با  ی بی نوايان و بی گناھان آمده است و يا ايندر اين صورت  آيا فرانسه کشوری ست که سخاوتمندانه  فقط به يار

حرص و طمع و بی ھيچ ترحمی به روی طعمه اش خيز برداشته و آن را برای مدتی از حرکت بازداشته ، يعنی تا 

  وقتی که ضرورت تصرف منابع حياتی اش حکم می کند؟

Source : Investig’Action 
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