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  :فريقا اجغرافيای سياسی ترسيم مجدد 

  اياالت متحده از القاعده در مالی پشتيبانی می کند،

  »به کمک آمده است«ه فرانس

  

 ناتو ھمزمان از القاعده در سوريه و مالی  پشتيبانی کرده و عليه آن می جنگد

 

 سيلی از مقاله با شتاب خيلی زياد برای دفاع از مداخلۀ نظامی فرانسه در مالی منتشر شد

« The Crisis in Mali: Will French Intervention Stop the Islamist Advance? » 

را به » جنگ عليه تروريسم«و از اين نظريه دفاع می کند که ترفندھای قديمی بھترين ترفندھا ھستند و اصطالح قديمی 

  .عنوان سرنخ برمی گزيند

فريقا و اروپا را سرنگون ااست که » تروريسم اسالمی«ياد می زند که مداخلۀ نظامی در پی متوقف کردن فر» تايم«

  :مقاله مشخصا توضيح می دھد که . نسازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 واقعگرايانه ای در رابطه با تھديد اسالمگرايان افراطی مالی احساس می شود، زيرا غالب در فرانسه ترس احتماالً ...«

منابع اطالعاتی در .(سر می برنده  زبان فرانسه حرف می زنند و اعضای خانوادۀ آنھا در فرانسه باين اسالمگرايان به

گفته اند که جھادطلبانی را شناسائی کرده اند که فرانسه را به مقصد شمال مالی ترک کرده تا در آنجا » تايم«فرانسه به 

سالمی، يکی از سه گروه متشکل در اتحاديۀ اسالمگرای ، القاعده در مراکش ا)به تمرينات نظامی و مبارزه  بپردازند

مالی است که غالب رؤسای آن را تعيين می کند و در عين حال فرانسه را به عنوان نمايندۀ قدرتھای غربی در منطقه به 

  ».عنوان ھدف اصلی حمالت آينده انتخاب کرده است

 است که، القاعده در مغرب اسالمی به شکل تنگاتنگ تصميم می گيرد به خوانندگانش نگويد اين» تايم«آنچه را که 

 ٢٠١١ در سال اخاطر دفاع از آن فرانسه در تسخير نيابتی ليبيه  است که باوابسته به گروه مبارزان اسالمگرای ليبي

 الت ليبيمداخله کرد، و به آنھا اسلحه داد، و آموزش آنھا را نيز به عھده داشت، نيروھای ويژه فرستاد و در براندازی دو

  .برای آنھا پشتيبانی ھوائی ايجاد کرد

که توسط کارتلھای انحصاری تأمين مالی بروکينگ انستيتو از اتاق فکری بروس ريدل  ، ٢٠١١ گستدر بازگشت به ا

 را به شکل تقويت عناصر افراطی در الجزاير او موفقيت در ليبي»  سقوط خواھد کردالجزاير بعداً «می شود، می نويسد 

بين خشونت افراط گرايان و حمالت ھوائی پيشگيری کنندۀ فرانسه، . ويژه القاعدۀ مغرب اسالمی پيشبينی می کندو به 

به ھمين گونه ريدل به شکل طنز آميزی يادآوری می . برای سقوط دولت الجزاير اظھار اميدواری می کندبروس ريدل 

عده و می تواند به گسترش پناھگاه امنيتی جديدی برای القا و مواردی که االجزاير در مورد نا آرامی ھای ليبي«: کند 

  ».نجامد،  اظھار نگرانی کرده استديگر جھاد طلبان افراطی بي

 به پناھگاھی برای القاعده تبديل شد که غرب تأمين ااز ناتو سپاسگذار باشيم، زيرا سرانجام و مشخصا ليبي ممی تواني

   .مالی آن را به عھده دارد

 (- A Western sponsored sanctuary for Al-Qaeda.). 

سر پل برای القاعدۀ مغرب اسالمی در شمال مالی و حاال مداخلۀ مستقيم فرانسه که به شکل اجتناب ناپذيری به خاک 

  .ده خواھد شدالجزاير کشي

که «، »کدام راه  برای ايران؟« سفارشی اتاق فکری در نيکی از نويسندگابروس ريدل  يادآوری کنيم که بايد اکيداً 

آشکارا برای مسلح ساختن سازمان ديگری تبانی می کند که در فھرست تروريست ھا در وزارت امور خارجۀ اياالت 

ه در ايران اغتشاش به پا کرده و برای براندازی رژيم حاکم آنجا ياری می  ک مجاھدين خلقيعنی: متحد ه به ثبت رسيده 

اين موضوع طرح اصلی برای استفاده از سازمانھائی که بی ھيچ ابھامی تروريست بوده و حتی آنھائی که در . رساند

ان ھا حتی اگر اين سازم.  را نشان می دھد،مريکا به ھمين عنوان به ثبت رسيده اندافھرست وزارت امور خارجۀ 

مريکا پاسخ مثبت بگويند، مورد استفاده قرار خواھند اتروريست باشند، در صورتی که به برنامۀ سياست خارجی 

  .گرفت

طی مقاله ای که در آسيا تايم منتشر شده از روابط بسيار نزديکتر پيپ اسکوبار تحليل گر در مسائل جغرافيای سياسی 

  . القاعده پرده برداشته است وابين گروه مبارزان اسالمی ليبي

  و القاعده را رسماً ا  ادغام گروه مبارزان اسالمی ليبيظواھری القاعده ٢، شمارۀ ٢٠٠٧ و پيوسته در سال صريحاً «

  ». نيز امير آن است بلحاجاعالم کرد و گفت که اين دو گروه يکی بوده و

 ھدايت براندازی معمر قذافی را به پشتيبانی بی قيد و شرط ا، رھبر گروه مبارزان اسالمی ليبيحکيم عبدل بلحاجبلحاج، 

بلحاج کمکھای نظامی و مالی دريافت می کرد و از بازشناسی ديپلماتيک نيز برخوردار بود، يعنی . ناتو به عھده داشت

 فعاليتی اين مداخالت در عين حال مرکز. ی سوق دادئجريانی که کشور را به جنگ داخلی و منازعات بی پايان قبيله 
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آخرين اردوی بلحاج در .  به امارات نيمه مستقل تبديل شدداشت که شورشيان در شھر بنغازی ايجاد کرده بودند که بعداً 

سوريه بود، جائی که او به شکل کامال قانونی در مرز ترکيه و سوريه مستقر شده و سالح و پول دريافت می دارد و 

ارز به خدمت گرفته و ھمواره تحت حمايت بی قيد و شرط ناتو فعاليت می مب» ارتش آزادی سوريه«برای به اصطالح 

  .کند

  

ا که در فھرست تروريستھا به ثبت رسيده بود  فعال  را سازمان القاعده و گروه مبارزان اسالمی ليبيامداخلۀ ناتو در ليبي 

اين گروه که پيش از اين در عراق، افغانستان جنگيده بود، و حاال به عنوان  مبارزان، با  پول و اسلحۀ ناتو به . ساخت 

ال که نئو محافظه کاران با آن طی بيش از ده س» خليفۀ جھانی«. مالی در غرب و به سوريه در شرق مستقر می شود

 عربستان سعودی و اسرائيل و –بچه کوچولوھای غربی را ترسانده بودند، از طريق ماشيناسيون اتحاديۀ اياالت متحده 

جنگ عليه تروريسم که «در واقع مسلمانان واقعی بيشترين بھا را برای . به ھمين گونه قطر در حال شکل گيری است

 .پرداخته اند» توسط غرب تأمين مالی شده 

 که اکنون با سالح و پول و پشتيبانی ديپلماتيک فرانسه و به حساب تالش ھای ناتو برای االمگرايان مبارز ليبيگروه اس

 ضميمۀ القاعده شده در مرکز مبارزه عليه ٢٠٠٧ در سال تعويض رژيم در حال تصرف شمال سوريه است، رسماً 

  .کادامی نظامی غرباتروريسم در 

 مغرب اسالمی و گروه مبارزان اسالمگرای  ۀکادامی نپامی غرب، القاعداريسم در به گزارش مرکز مبارزه عليه ترو

سالح ھائی که گروه مبارزان  .  نه تنھا در اھداف ايدئولوژيک بلکه اھداف ستراتژيک و تاکتيک يگانه ای نيز دارنداليبي

به القاعدۀ مغرب اسالمی منتقل شده  از طريق مرز بی در و بی پيکر صحرا  دريافت کرده اند مطمئناً ااسالمگرای ليبي

  .سر می برنده است و اکنون در شمال مالی ب

 نيوز طی مقاله ای نوشته است که يکی از اعضای مھم گروه تروريستی وفادار به القاعده گفته است "آ ب ث"در واقع، 

 و اين اختيار گرفته است  دراکه اين سازمان تعدادی از ھزاران سالح ھای پر قدرت را در ھرج و مرج عمومی ليبي

  .يد می کندئتأموضوعی است که نگرانی دراز مدت برخی از نظاميان غربی را 

روز چھار شنبه، مختار بلمختار، يکی از رھبران القاعده در مغرب اسالمی به آژانس خبری موريتانيت اظھار داشت 

 ، تحت چنين شرايطی کامالً امورد سالح ھای ليبيدر . ما يکی از مھمترين برنده ھای انقالب ھای جھان عرب بوديم«که 

  ».طبيعی است

، موضوعی نيست که به ا پس از خاتمۀ جنگ در ليبيدر نتيجه بايد دانست که آغاز جنگ ديگری در شمال مالی، فوراً 

اندازی تعلق داشته که با برای شکل اتفاقی روی داده باشد، بلکه به طرح جغرافيای سياسی از پيش برنامه ريزی شده 

 شروع شده و سپس به عنوان سکوی پرواز برای حمله به کشورھای ديگر يعنی مالی، الجزاير و سوريه، از ارژيم ليبي
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طريق تروريست ھائی که به سالح سنگين مجھز ھستند و از ناتو پول دريافت کرده و توسط مستشاران آن نيز آموزش 

  .خدمت گرفته شده استه ديده اند، ب

ه شايد القاعدۀ مغرب اسالمی را از شمال مالی خارج سازد، ولی تقريبا حتمی است که به شکل پيشبينی مداخلۀ فرانس

 هکه توسط اياالت متحد» عرببھار «الجزاير طی دوران . شده و برنامه ريزی شده به الجزاير عقب نشينی خواھند کرد

فريقا در جائی است که اب  در حال تغيير کامل  راه اندازی شده بود، توانست از ھرج و مرج جلوگيری کند، ولی  غر

پکن و مسکو حضور دارند، با استفاده از شبکۀ جغرافيای سياسی اسکيزوفرنيک  و به کار بستن تروريستھا، به عنوان 

خدمت گرفتن ه بھانۀ جنگ و مداخله و تصرف سرزمين ھا و به ھمين گونه در اختيار داشتن منبع پايان ناپذيری برای ب

  .ازان مزدور در اجرای چنين نقشه ھائیسرب

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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