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 آموزشی قابل اترتئ منشأ تمام فعاليتھای گاھنامۀ ھنر و مبارزه در رابطه با نظريۀ تحقيقاً  :سخنی چند با خوانندگان 

نجامد و اگر ھنر رسالتی در فعاليتھای بالندۀ بيبررسی می باشد، به يک عبارت کلی اگر ھنر بايد به ارتقاء خودآگاھی 

 يا ھنرمند تئاتر آموزشی بايد مشابه يک کارگاه يا آزمايشگاه علمی فعاليت کند، و اگر بازيگر تئاتراجتماعی دارد، و اگر 

را به منعکس ساختن ن يکی از داليلی که بخش مھمی از ساعات کار نوشتاری م...  خود آگاه باشدبايد ازجھان پيرامون

 آموزشی برتولت تئاتررويدادھای بين المللی تشويق کرد، نه تنھا برای پاسخگوئی به چنين ضرورتی برای بازيگر 

 روی ان امپرياليست وطنی بود که کامالً برشت بود، بلکه حرکت انتقادی در رابطه با رسانه ھای القاعدۀ وطنی و دوست

اجبار از الک خود بيرون  به »بھار عرب«جمھوری اسالمی تمرکز داشتند و ھنوز ھم دارند، و تنھا اندکی در دوران 

آمدند و در نتيجه در تمرکزشان شکافی دھانه باز کرد، و ھمين امر موجب شد که بيش از پيش، در اين چرخش رسانه 

 خودشان را نشان دھند و در کنار القاعده و ارتجاعی ترين و جنايت آميزترين جريانات و طرح ھای ی، ماھيت اصلیئ

ھمين امروز نيز اگر به چشم انداز رسانه ھای انترنتی و سايت ھا نگاه کنيم متوجه غيبت چنين . امپرياليستی قرار بگيرند

مسائل جھانی به ايرانی ھا ارتباطی ندارد، . اطی نداردگزارشاتی می شويم، مسائل کشور مالی گوئی به ايرانی ھا ارتب

ما فقط بايد روی حرفھای آخوندھا تمرکز داشته باشيم و نھايت نشان ھوش و درايت و آزاديخواھی ما ھمين خواھد بود 

ا پس  اعتباری که ھنوز آزمون خود ر–که تناقضات آنھا و ارتجاعی بودن آنھا را شاخصی برای اعتبار خودمان بدانيم 

  . نداده است

ولی چنين نگرشی از کجا می آيد؟ آيا تمام اين رسانه ھای به اصطالح آلترناتيو روی دوم نظام آخوندی نيستند که در و 

پيکر جھان را به روی ايرانيان بسته است و متقابال نيز اربابان جھان ما را دائما تحريم می کنند؟ و قھرمان و اسطوره 

آيا چنين نگرشی به جھان پيرامون، توطئۀ . آفرينند که بايد خودمان را با آن تطبيق دھيمھای جديدی برای ما می 

امپرياليستی نيست که می خواھد ما را به سير قھقرائی محکوم کند، تا از سوی ديگر نقش اصلی و بازيگر اصلی جھان 

ا آنھا ھر کار می خواھند در ھر کجای جھان باقی بماند؟ و کودکانی که ما ھستيم تنھا بايد سرمان به کار خودمان باشد ت

. به ما مربوط نيست. و بالغ نيستيم.  از ھمه جا بی خبريمانجام دھند؟ و از دست ما نيز کاری ساخته نباشد، چرا که اساساً 

 و يا مثل مردم مالی از فرط گرسنگی و خشونت روزمره گيج و. و يا بايد دروغ ھايشان را به عنوان واقعيت بپذيريم

ھيوالی تخيلی نيست که ما را در خود بلعيده است؟ اين ھيوال تمام جھان » لوياتان«آيا چنين نگرشی ھمان . منگ ھستيم

  .را می خواھد ببلعد

ما اينجا و اکنون  برای . ولی ما می پرسيم، حال اگر ما نخواھيم بلعيده شويم چه بايد بکنيم؟ ما به مبارزه ادامه می دھيم

  محوی - .کت می کنيمشکار لوياتان حر
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****  

  تھاجم زمينی فرانسه به مالی

  لمان ادامه می يابدابا حملۀ زمينی 

  

 حمالتشان را عليه نيروھای شورشی به رھبری جنوری ١٥ زمينی فرانسه ديروز قطعاتھواپيماھای جنگی و 

 حمالتی را عليه نيروھای شورشی نيروھای زمينی فرانسه. فريقائی، ادامه دادندااسالمگرايان مالی، در اين کشور فقير 

اين شھر مرزی کوچک توسط .  کيلومتری پايتخت مالی، باماکو، آغاز کردند٤٠٠در شھر کوچک مرزی ديابالی، در 

  .نيروھای فرانسوی و نيروھای نظامی کشور مالی محاصره شده و درگيری در حد جنگ تن به تن در آن ادامه دارد

ساکنان محلی گفته اند که شب . ی دولتی مالی را در ديابالی به عقب نشينی وا داشتندنيروھای شورشی روز شنبه نيروھا

  .گذشته با وجود حمالت دائمی نيروی ھوائی فرانسه شھر در تصرف اسالمگرايان بوده است

ن  زرھی حامل سربازان فرانسوی به سوی مواضع شورشيان در شمال حرکت کردند، و اينفربر ٣٠از فرودگاه باماکو، 

  . زمينی به مقصد شمال مالی می باشدقطعاتنخستين آرايش مھم نظامی و 

ديروز صبح، نزديک صد سرباز فرانسوی نيز پيرامون پل ستراتژيک روی رود نيجر، نزديک شھر سگو، در فاصلۀ 

ی اين به گفتۀ سخنگوی ارتش، وظيفۀ اين سربازان ايمن ساز.  کيلومتری شمال شرقی باماکو موضع گيری کردند٢٣٠

  .پل سترتژيک و جلوگيری از پيشروی نيروھای اسالمگرا به سوی جنوب و به مقصد پايتخت است

 عمليات بمباران ھوائی ٥٠ سرباز به مالی گسيل داشته و ٧٥٠، پاريس جنوری ١١از آغاز جنگ عليه مالی، جمعه 

سر می ه  در تصرف نيروھای شورشی ب٢٠١٢ اپريلعليه شھرھای گااو و کيدال در نيمۀ شمالی مالی انجام داده که از 

رئيس جمھور فرانسه، فرانسوآ ھوالند اظھار . دوازده شکاری رافال و ميراژ اين حمالت را به عھده داشته است. برد

  . نفر خواھد رسيد٢٥٠٠داشت که شمار سربازان فرانسوی بيش از سه برابر خواھد شد و به 

القاعده اعالم کرده اند و به يکی از تجھيزات گاز طبيعی در آمناس در نيروھای اسالمگرا وابستگی خودشان را به 

.   تبديل شده استا الجزاير حمله کردند که به يکی از مناطق عبور و مرور اسالمگرايان شمال مالی و ليبيۀکشور ھمساي

 شد، تحت کنترل  و جنگ اياالت متحده و ناتو که موجب سرنگونی سرھنگ قذافی٢٠١١و تا حدود زيادی از تاريخ 

 به يکی از منابع اصلی اسلحه برای شورشيان اسالمگرای شمال ابايد دانست که ليبي. مبارزان اسالمگرايان می باشد

  .مالی تبديل شده است

 استاتوال و شرکت الجزائری سوناتراش اداره اروئیاسالمگرايان در سايت امناس که توسط بريتيش پتروليوم، وشرکت ن

گروگان گيران خواستار آزادی . دو نفراز شھروندان بريتانيائی به قتل رسيدند.  را به گروگان گرفتند نفر٤١می شود 

دولت الجزائر اعالم کرده است که در اين مورد مذاکره .  نفر از اسالمگرايانی شده اند که در الجزائر زندانی ھستند١٠٠

  .نخواھد کرد
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يد طرح ئ غربی سه شنبه در باماکو برای تأفريقایااقتصادی کشورھای رؤسای مرکز فرماندھی کشورھای اتحاديۀ 

فريقای غربی، بر اساس طرح سازمان ملل متحد برای مداخله، گردھمآئی تشکيل ا سرباز ٣٣٠٠ريزی ارسال سريع 

  .دادند

اھد فرستاد، ولی  ساعت آينده خو٢٤ سرباز در ١٩٠نيجريه که بايد مأموريت نظامی را به عھده گيرد، اطمينان داد که 

ه ودی به مالی برسند، ولی آموزش و تحھيزات آنھا مدتی ب زوشنی اعالم کرد که حتی اگر برخی از سربازان بهر به

 ٩٠٠نيجريه در سطح ملی در حال مبارزه با گروه اسالمگرايان بوکو ھارام است و برای ارسال . طول خواھد انجامد

  .رو می باشده  با مشکل روب–بود  به شکلی که قول داده –سرباز به مالی 

 حقوق ناچيزی می گيرند و تجھيزات مختصری دارند به زمان بيشتری نياز دارند تا فريقای غربی که غالباً اسربازان 

  .برای جنگ ترسيم کند» فريقائیاچھرۀ «برای عمليات آماده شوند، و براين اساس برای فرانسه مشکل خواھد بود که 

مبر گسترش کامل نيروھا را توسط سازمان ملل متحد پيش از سپتفريقائی فراخوانده شده اوھای برنامۀ مقدماتی نير

  .پيشبينی نکرده بود

فريقا برای صلح و ارئيس اتحاديۀ . فريقائی می شود از تجاوز فرانسه دفاع کرده استا کشور ٢٠قا که شامل يفرااتحاديۀ 

فريقای غربی نيز می ای خارج از اتحاديۀ اقتصادی کشورھای ئفريقااامنيت، رانتان المامرا اظھار داشت که کشورھای 

  .توانند نيرو بفرساتند و در پشتيبانی لوژيستيک شرکت داشته باشند

 فرانسوی، سوخت رسانی به ھواپيماھای قطعات در حال طرح ريزی برای کمک رسانی به مريکائی ظاھراً اوالن ؤمس

پيتر فام، مشاور عالی رتبۀ مرکز . اسوسی و حتی بمباران در مالی ھستندفرانسوی و ارسال پھپاد برای عمليات ج

حمالت پھپادھا يا حمالت ھوائی تماميت ارضی مالی را تضمين «: فريقا اعالم کرد که امريکا در افرماندھی نظامی 

ر از ھمه ضايعه نخواھد کرد و موجب  پيروزی بر اسالمگرايان نخواھد شد، ولی می توان به عنوان راه حلی که کمت

  ».بار است به کار برده شود

 وال استريت ژورنا ل. با اين وجود واشينگتن در مورد کمک نظامی به مداخلۀ نظامی فرانسه در مالی ترديدھائی دارد

 از –اگر ما به ھر کسی ھر نوع کمکی را جايز بدانيم «: به نقل از يکی از مقامات عالی رتبۀ دولت اوباما نوشته است 

  ». بايد از اھداف آن مطلع باشيم–کاران نزديک يا دور در فضای بين المللی ھم

 گلوبمستر برای فرانسه فرستاد که برای ارسال بار و نفرات به باماکو مورد ١٧- سه شنبه، کانادا يک ھواپيمای باری ث

ھيزات جنگی و نفرات به باماکو کانادا پذيرفت که اين ھواپيما را به مدت يک ھفته برای ارسال تج. استفاده قرار گرفت

  .در اختيار فرانسه بگذارد

نمايندۀ عالی مقام اتحاديۀ اروپا در امور خارجه، .  نوين فرانسه پشتيبانی کردیامپرياليسم اروپا نيز از جنگ استعمار

ده پيرامون کاترين اشتون، اعالم کرد که وزرای امور خارجۀ اتحاديۀ اروپا، امروز در بروکسل گردھمآئی فوق العا

اتحاديۀ اروپا روی تسريع تدارکات برای مأموريت تشکيالتی  جھت نيروھای . بحران کشور مالی تشکيل خواھند داد

  .از رژيم باماکو تمرکز خواھد داشت» پشتيبانی مستقيم«مالی و 

سترش نيروھای وزير امور خارجۀ بريتانيا اظھار داشت که دو ھواپيمای باری نظامی بريتانيائی برای کمک به گ

 و دو ھليکوپتر بھداشتی برای کمک به ١٣٠سه شنبه، بلژيک اعالم کرد که دو ھواپيمای ث . فرانسوی آماده شده است

 ھرکولس در اختيار فرانسه قرار خواھد ١٣٠زخمی ھا می خواھد بفرستد، و دانمارک به مدت سه ماه يک ھواپيمای ث 

  .داد

لمان اعالم کرد که کمک لوژيستيک و بشر دوستانه برای جنگ فرانسه در ادر برلن، سخنگوی وزارت امور خارجۀ 

شانسوليه، آنجال مرکل که سه شنبه و چھار شنبه از رئيس جمھور ساحل عاج آالسان کواتارا که در . نظر گرفته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ماھای باربری فريقای غربی نيز ھست، پذيرائی کرد، پذيرفت که ھواپياحال حاضر رئيس اتحاديۀ اقتصادی کشورھای 

  .را در اختيار نيروھای اين اتحاديه قرار دھد» ترانسال«لمان ا

 گيليو ترزی و ھمقطار فرانسوی اش، لوران فابيوس، ايتاليا ۀگوی تلفنی بين وزير امور خارج و دوشنبه، در يک گفت

داد که ايتاليا از  شگزار) آ-اس- ان - آ(آژانس خبری ايتاليائی . اعالم کرد که از عمليات فرانسه در مالی پشتيبانی می کند

  .اغاز حملۀ فرانسه در ھفتۀ پيش مطلع بود

اگر چه نسبت به برخی . لمان حساب کنداامپرياليسم اروپا در عين حال می تواند روی پشتيبانی تمام عيار حزب سبز 

و اظھار داشتند که چنين موردی لمان از مداخلۀ فرانسه دفاع کردند، اتاکتيکھا موضع انتقادی اتخاد کرده است، سبزھای 

فرانسه مطابق «: وزير قديمی يورگن تريتين يکی از رھبرانشان اظھار داشت » .مطابق موازين حقوق بين الملل است«

  »موازين قانونی در مالی مداخله کرده است

رک و آماده سازی بنديت آنارشيست قديمی و اکنون رئيس گروه سبزھا در پارلمان اروپا، خواستار تدا- دانيل کوھن

لمانی ھا برای موقعيت ھای پيچيدۀ ا«: گفت » کولنر اشتادزيگر«لمان در مالی شد و در مصاحبه با روزنامۀ امداخلۀ 

لمانی در خاک ادر پاسخ به اين پرسش که ازد يدگاه او احتمال پياده کردن سربازان . »احتمالی بايد خودشان را آماده کنند

  .»آری« گفت مالی وجود دارد، او پاسخ

Article original, WSWS, paru le 17 janvier 2013 

 

  ٢٠١٣ ژانويه ٢٠مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  

http://www.mondialisation.ca/loffensive-terrestre-de-la-france-au-mali-suivie-dune-invasion-

allemande/5319727 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری ٢١

 


