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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ارنست وولف و الکساندر النتيه:ه ازنوشت

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جنوری ١٧

  ر کشی فرانسه به شمال کشور مالی  کلش

 و کشتار مردم بی دفاع در بمباران ھوائی

 

جمعه و طی پايان ھفته ھواپيماھای فرانسوی و سربازان پياده نظام به نيروھای شورشی اسالمگرا در شمال مالی حمله 

  .کردند، و ھمزمان صدھا سرباز فرانسوی در باماکو پايتخت مالی پياده شدند

د، جنگ نا محدودی را فرانسوآ ھوالند بدون مراجعه به پارلمان که امروز موضوع را مورد بررسی قرار خواھد دا

بھانۀ فرانسوآ ھوالند برای چنين مداخله ای کمک به دولت مالی در روياروئی عليه . در مالی آغاز کرده است

فرانسوآ ھوالند اعالم کرد که جنگ تا جائی که ضروری باشد ادامه خواھد . نيروھائی شورشی وابسته به القاعده است

  .يافت

را تسخير خواھند » سواره«  تھديد کرده اند که فرودگاه مھم دولت مالی در نزديکیمبارزان اسالمگرا، انصارالدين

مبارزان شورشی بخش مھمی از . اين فرودگاه برای مداخالت نظامی در شمال مالی اھميت بسيار زيادی دارد. کرد

قوم طوارق که از جنگ  گذشته در تصرف خود داشته اند، يعنی پس از آن که نيروی ھای اپريلشمال مالی را از ماه 

طی ماه ھای گذشته .  گريخته بودند، نيروھای نامنسجم و ضعيف دولت مالی را از اين منطقه راندنداناتو در ليبي

  .فرانسه و ھم پيمانان ناتو در حال طرح ريزی  برای مداخلۀ نظامی در مالی بوده اند

. ليه نيروھای دولتی به تسخير خود درآوردندرا پس از درگيری ھای شديد ع» کونا«سه شنبه، شورشيان دھکدۀ 

در اين درگيريھا، يک خلبان . نيروی ھوائی فرانسه روز جمعه به کونا حمله کرد و نزديک به صد نفر کشته شدند

  . نفر از سربازان دولت مالی کشته شدند١١ھليکوپتر فرانسوی در اثر اصابت گلولۀ سالح سبک، و 

دريان اعالم کرد که اسالم گرايان به بيرون از دھکدۀ کونا رانده شده اند ولی پس از ايو لو- وزير دفاع فرانسه، ژان

  .نبردھای شديد ھنوز در منطقه حضور دارند
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.  را بمباران کرده استارتش تروريست فرانسه کونا«سخنگوی انصارالدين، سندا اولد بوآمانا به الجزيره گفت 

اعالم . ان و کودکان و افراد سالمند بيشترين قربانيان را تشکيل می دھند زن– از افراد زخمی پر شده است بيمارستان

بين افرادی که کشته شده اند تنھا پنج نفر از آنھا به . شمار دقيق آنھا نا ممکن است، ولی تعدادشان بسيار زياد است

 کور نيروی ھوائی فرانسه به بقيه از شھروندان بی گناھی بوده اند که زير بمباران. جمع مبارزان ما تعلق داشته اند

  ».قتل رسيده اند

  ».بوآمانا وابستگی اش را به القاعده تکذيب کرد و گفت مالی به افغانستان منطقه و شکست فرانسه تبديل خواھد شد

يکشنبه، الجزاير به فرانسه اجازه داد که از حريم ھوائی الجزاير برای . حمالت ھوائی طی شنبه و يکشنبه ادامه يافت

استفاده . دافش در مالی استفاده کند، و بر اين اساس از مخالفت سنتی اش با مداخلۀ نظامی در منطقه قطع نظر کرداھ

. از حريم ھوائی الجزاير به فرانسه اجازه داد تا شکاريھايش را از پايگاه ھای فرانسه به مقصد مالی به پرواز درآورد

  .لی و به ھمين گونه از چاد کشور ھمسايه نيز وارد عمليات شدندشکاريھای فرانسوی از پايگاه ھای فرانسه در ما

. يکشنبه، ھواپيماھای شکاری بمب افکن فرانسه مخازن لوژيستيک و پايگاھھای مستقر در شھرھای بزرگ گااو 

يکی از مقامات مالی در گااو که از مخالفان شورشيان است به نيويورک . کيدال در شمال کشور را بمباران کردند

  ».دو سردخانۀ شھر از جسد به حالت اشباع رسيده است. بيمارستانھا کامال اشباع شده اند« : تايمز اظھار داشت که 

 ً  با ھمکاری دولت مالی که با کودتا سر کار آمده است صورت گرفته، ولی مداخلۀ فرانسه با اين که چنين جنگی رسما

توجيه چنين جنگی در اذھان مردم مالی و فرانسه بر . يستی بناميمحرکتی است که می توانيم آن را گانگستريسم امپريال

 نفر از ساکنان مالی را ٣٠٠٠٠٠اساس دروغی صورت می گيرد که تنھا به آتش جنگ داخلی می افزايد و تا کنون 

  .به پناھنده تبديل کرده و تمام ساحل را به آتش خواھد کشيد

خشونت «ئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند ھشدار داد که کشور با ھمزمان با پرتاب بمبھای فرانسوی روی مالی، ر

تروريست ھا بايد بدانند که «و اضافه کرد که . بين شورشيان شمال کشور روياروئی می کند» عوامل تروريستی

 که فرانسه ھميشه آماده خواھد بود که نه برای منافع بنيادی خويش، بلکه برای دفاع از حقوق مردم، و مردم مالی

  ». اقدام کند،خواھان زندگی در آزادی و دموکراسی ھستند

نديشد، دروغ که به منافع بنيادی خويش بي ادعای فرانسه برای دفاع از دموکراسی در روياروئی با القاعده، بی آن

سال . القاعده ندارد بايد دانست و به ياد آورد کرد که فرانسه ھيچ موضع گيری اصولی در رابطه با ءابتدا. محض است

 در کنار پاريس و ناتو رژيم قذافی را سرنگون کردند و پاريس پيوسته از جبھۀ ا نيروھای جھاد طلب ليبي٢٠١١

النصرت پشتيبانی کرده است که يکی از شعبات القاعده بوده و در سوريه طی جنگ نيابتی از سوی ناتو برای 

  .سرنگونی بشاراالسد مبارزه می کند

. م فرانسه در حال حاضر جنگی را در مالی ھدايت می کند که کامال در راستای منافع بنيادی اش می باشدامپرياليس

فريقای غربی واقع ا مستعمرۀ فرانسه بوده و ازد يدگاه جغرافيائی در مرکز ١٩٦٠ تا ١٨٩٢کشور مالی در سالھای 

 به قلب امپراتوری استعماری فرانسه تعلق داشته مالی از ديدگاه منابع طبيعی بسيار غنی بوده و در گذشته. شده است

  .است

 تن اورانيوم استخراج کرده و ١٠٠٠٠٠ی فرانسوی آروا از کشور ھمسايه نيجريه ئ، شرکت ھسته ١٩٦٨از سال 

دولت ھوالند از اين جنگ برای .  برنامه ريزی کرده است٢٠١٤برای ايجاد دومين معدن اورانيوم جھان در سال 

نيروھای فرانسوی در . ش با رژيم الجزاير استفاده می کند که ذخائر گاز طبيعی وسيعی در اختيار داردتحکيم مناسبات

تمام اين کشورھا استعمارکده ھای قديمی فرانسه . عين حال در سنگال، بورکينافاسو و در ساحل عاج حضور دارند

  .بوده اند
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 متحدان ناتو برای مداخله در مالی برنامۀ گسترده ای انگلستان و ديگر. فرانسه با اياالت متحده ھمکاری می کند

دبير . فريقای غربی يگان ھای پياده نظام در اختيار آنھا قرار می دھداتدارک ديده اند، و رژيم ھای دست نشانده در 

وزير . را به مالی گسيل داشته اند» کمکھايشان«يه رگال و نيجييد کرد که سنئ مون تأ- سازمان ملل متحد، بان کیاول 

 ٥٠٠ آينده، پس از گردھمآئی در پارلمان، کشورش وزامور خارجۀ بورکينافاسو اعالم داشت که طی يک يا دور

  .سرباز به مالی خواھد فرستاد

فريقای غربی اعالم کرد که سازمان آنھا ھمين امروز نيروی اشنبه، يکی از نمايندگان اتحاديۀ اقتصادی دولتھای 

  .تادنظامی به مالی خواھد فرس

فرانسوآ کوپه، سخنگوی حزب  - ژا ن. احزاب راست فرانسه در پشت جبھۀ جنگ عليه مالی موضع گرفته اند

  .گوليست، اتحاد جنبش مردمی، به ھوالند قول داد که از او حمايت خواھد کرد

: ه کرد دانست و اضاف» قانونی«رھبر نئوفاشيست فرانسه، مارين لوپن به جنگ ھوالند  درود فرستاد و آن را 

کشور ما توسط دولت قانونی مالی فراخوانده شده است تا در چھار چوب ھمکاری ھای دفاعی بين دو کشور در «

  ».منطقۀ فرانسوی زبان مداخله کند

جنگ در مالی نخستين جنگ مھمی است که دولت حزب سوسياليست به رھبری ھوالند که در سال گذشته به قدرت 

خورده بورژوازی مثل حزب » چپ«نين جنگی به روشنی نقش ويرانگر نيروھای چ. رسيد به راه انداخته است

کمونيست فرانسه، جبھۀ چپ و حزب ضد سرمايه داری نوين را نشان می دھد که بی ھيچ قيد و شرطی ھمه را برای 

  .رأی دادن به ھوالند فراخواندند

 ھدف خاصی پاسخ می گويد که عبارت است از مداخلۀ نظامی در مالی ازد يدگاه فرانسوآ ھوالند در سطح داخلی به

بر حسب اتفاق نيست که چند ساعت پس . منحرف ساختن توجھات از حمالت خشونتبار عليه طبقۀ کارگر در فرانسه

  در زمينۀ بازار - عميقترين اصالحاتی که تا کنون انجام گرفته –از حمله عليه مالی، دولت ھوالند اصالحات عميقی 

کاھا موازين جديد در مذاکره با سندي. شرايط کار» انعطاف پذيری«اين اصالحات مرتبط است به . دکار را مطرح کر

ايگاه خود را در ج يد سنديکای کارفرمايان قرار گرفت که بايد به فرانسه اجازه دھد تائانجام گرفته و فورا مورد تأ

  .بازار رقابتی باز يابد

 ،فريقاامريکائی در ا نيروھای هفرماند. متحدان ناتو ھمکاری می کنددر جنگ مالی، فرانسه به شکل تنگاتنگ با 

پشتيبانی از تالش ھای «ژنرال کارتر ھوم اعالم کرد که پنتاگون در مورد شماری از گزينش ھای ممکن برای 

 نيرو در حال بررسی می باشد، به انضمام مبادالت اطالعاتی و پشتيبانی لوژيستيک، ولی در نظر ندارد که» فرانسه

  .مريکائی در دست بررسی دارداواشينگتن در حال حاضر درخواست فرانسه را برای استفاده از پھپادھای . پياده کند

دفتر نخست وزير بريتانيا، داويد کامرون به خبرگزاری فرانسه اظھار داشت که دو ھواپيمای باری برای ارسال کمک 

  . بريتانيائی در منطقه پياده نخواھد کردو حمل سرباز و تجھيزات خواھد فرستاد ولی نيروی

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری ١۶

  لشگر کشی فرانسه به شمال کشور مالی  

  و کشتار مردم بی دفاع در بمباران ھوائی

  فرانسه با اياالت متحده و ناتو ھمکاری می کند

  ٢٠١٣ جنوری ١۵مرکز مطالعات جھانی سازی، 
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http://www.mondialisation.ca/la-france-declenche-la-guerre-au-nord-mali-et-

collabore-avec-les-etats-unis/5319070 

 

 

 


