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  نوشتۀ نيل کالرک

  ترجمه توسط حميد محوی
  ٢٠١٣ جنوری ٢٣

  

 القاعده يا پردۀ استتار در خدمت مستعمره سازی مجدد

 فريقای شمالی توسط ناتوا

 

شکل مستقيم يا غير مستقيم وارد جنگ در مالی می شوند، و بيش از پيش اين پرسش ه  ببيش از پيش کشورھای غربی

نيل کالرک روزنامه نگار در اينجا در سايت  . برای بسياری مطرح می گردد که انگيزۀ اصلی اين مداخالت کدام است

  .»اين مداخالت تنھا علت اقتصادی دارد«روسيۀ امروز می گويد که 

تا کنون کمکھای خودشان را به فرانسه پيشنھاد کرده اند، و فرانسه نيز برای تقويت نيروھايش تا چندين کشور غربی 

  . نفرخواھد رساند٢٥٠٠ھفتۀ آينده شمار سربازانش را به  

بريتانيا کمکھای لوژيستيک ھوائی فرستاده، و اياالت متحده نيز سامانه ھای نگھبانی تدارک ديده و عالوه بر اين در 

  .طالعاتی نيز به فرانسه کمک می کندزمينۀ ا

واشينگتن در عين حال اعالم کرد که ھواپيماھای باربری برای حمل نيروھای فرانسوی خواھد فرستاد که فرانسه گسيل 

عالوه بر اين ھواپيماھای سوخت رسان نيز برای شکاری بمب افکن ھای فرانسوی نيز . آنھا را برنامه ريزی کرده است

  . خواھد فرستاد
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کانادا در عين حال به شکل غير مستقيم، . کانادا نيز با ارسال يک ھواپيمای باربری از فرانسه اعالم پشتيبانی کرده است

  . ضد تروريست در نيجريه کشور ھمسايه، در اين اردوی جنگی شرکت داردقطعاتبا آموزش 

 نظامی فرانسه قطعاتادگی کرده است، ولی به ايتاليا نيز در زمينۀ پشتيبانی لوژيستيک برای عمليات ھوابرد اعالم آم

 روز سه شنبه در سنا اعالم کرد که کمکھای "جيامپااولو دی پااوال"وزير دفاع ايتاليا، . در خاک مالی نخواھد پيوست

  .ايتاليا تنھا به عمليات ھوائی محدود خواھد بود

گفت که به اعتقاد او پايه و اساس تمام ) امروزروسيه (» روسين تو دی«نيل کالرک روزنامه نگار گاردين به روزنامۀ 

  . سال گذشته اقتصادی بوده است، و مالی نيز از اين قاعده مستثنا نيست٣٠ماجراجوئی ھای غرب در اين 

 بريتانيا از اردوی نظامی فرانسه در مالی با ارسال اسلحه پشتيبانی می کند و چندين گروگان بريتانيائی :روسيه امروز 

  به اعتقاد شما بريتانيائی ھا و سياستمدارانشان تا کجا حاضر به مداخله خواھند بود؟. جزائر کشته شده اندنيز در ال

 فکر می کنم که افکار عمومی خيلی پر مشغله است، زيرا آنچه در اين جا به وقوع پيوسته، اين است که :نيل کالرک 

شورشيان اسالمگرا در سوريه می کرد، حاال راه ديويد کامرون که در سال گذشته بيشتر وقتش را صرف تشويق 

ديگری را انتخاب کرده و می گويد شورشيان اسالمگرا در مالی بزرگترين خطر برای تمام جھان ھستند و ما با تمام 

  .نتايج قابل پيشبينی آن برای بريتانيا، بايد مداخله کنيم

 از سياست کامرون انه، نخبگان سياسی در بريتانيا کامالً متأسف.  گمراه کننده استو فکر می کنم که اين سياست کامالً 

ولی باز ھم فکر می کنم که مردم در رابطه با رويدادھا نگران . پشتيبانی می کنند، و اين موضوع نگران کننده ای است

  .ھستند

  می کند؟ موضع بريتانيا کدام است؟ چه عاملی انگلستان را برای پشتيبانی از فرانسه تشويق :روسيه امروز 

 فکر کنيم، می بينيم که افرادی مثل ديويد کامرون و ويليام ٢٠١١ خيلی جالب است، زيرا اگر دوباره به :نيل کالرک 

و حاال، ھمين افراد، . ھاگ بودند که بلند تر از ھمه خشن تر از ھمه برای سرنگونی سرھنگ قذافی فرياد می کشيدند

در نتيجه تناقض و . روری است و بايد گروه ھای القاعد ه را سرکوب کنيمکامرون و ھاگ می گويند مداخله در مالی ض

فريقا فوری ترين وظيفه تلقی می شود؟ چرا ما اچرا مبارزه عليه القاعده در . رياکاری واقعی دراينجا مشاھده می شود

 موارد نھفته است؟ فکر می بايد در سرنگونی رھبران نقشی به عھده بگيريم؟ و بريا بريتانيا چه چيزی در پشت تمام اين

فريقای شمالی توسط نيروھای ناتو، اکنم که تھديد القاعده به عنوان پردۀ استتار برای بازسازی نظام استعماری در 

  .فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده به کار برده می شود

   اظھار نگرانی نمی کنند؟ فکر می کنيد که به ھمين علت است که از ارتقاء القاعده در سوريه:روسيه امروز 

 سال گذشته ٣٠ يا ٢٠زيرا، البته، القاعده يکی از مھمترين اساطير در مناسبات بين المللی در اين !  کامالً :نيل کالرک 

قدرتھای غربی از خطر القاعده، در . ولی حقيقت ندارد. بوده که قدرتھای غربی گوئی يک تنه عليه آن جنگيده است

ولی از سوی ديگر، . ، مثل تسخير افغانستانکار گرفته اند بھانه برای تسخير برخی کشورھا برخی شرايط به عنوان

شبيه .  پشتيبانی می کنند از القاعده عمالً اقدرت ھای غربی برای سرنگون ساختن رژيم ھای مدنی مثل سوريه و ليبي

ن باز می گردد، يعنی وقتی که غرب  از  در افغانستا٨٠فرانکشتاين ھيوالئی است، و البته، تمام داستان به سالھای 

و اين موضوعی است که به . القاعده و گروه ھای اسالمگرای افراطی  برای بيرون راندن ارتش سرخ استفاده کرد

  .جھان سياست مرتبط می شود

  فريقای شمالی مداخله خواھد کرد، چه واکنشی نشان خواھد داد؟ا بريتانيا تا کجا در :روسيه امروز 

 فکر می کنم که ما حضورمان را تقويت خواھيم کرد، زيرا در ھفتۀ گذشته، داويد کامرون به ما اعالم کرد :الرک نيل ک

اگر چه حرفھايش با مطالبی که در چند روز . که نمی توانيم اجازه دھيم که اسالمگرايان در مالی قدرت را تصاحب کنند
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زيرا گفته بود که اگر اسالمگرايان در مالی به قدرت برسند چندان اھميتی . بودپيش از اين مطرح کرده بود در تضاد 

ز و پيرمی خواھم بگويم که نئو محافظه کاران در جنگ عليه سوريه. در نتيجه من واقعا نگران ھستم...نخواھد داشت

  .نظرم می رسد که بايد ھمه از اين مداخله در مالی پشتيبانی کنيمه نشدند، ولی حاال ب

کدام کشورھا در پی گسترش منافع خود در اين قاره . فريقا منابع طبيعی سرشار دست نخورده ای داردا :روسيه امروز 

  است؟ و چگونه اين منافع می تواند با ھم در تضاد قرار بگيرد؟

رانسه در وضعيت  اقتصاد ف– فکر می کنم که ازد يدگاه فرانسوآ ھوالند  به احتمال خيلی قوی، زيرا کامالً :نيل کالرک 

 و اميدوار است که با مداخلۀ موفقيت آميز در مالی در داخل مقبوليت مردمی اش را افزايش –خيلی بدی قرار دارد 

و مالی بزرگترين توليد کنندۀ . در عين حال موضوع اورانيوم نيز مطرح می باشد که فرانسه بدان نيازمند است). ١(دھد

ای مداخالتش دليل ردرنتيجه فکر می کنم روشن است که فرانسه ب. عی وجود دارددر آنجا منابع طبي. اورانيوم است

 سال گذشته بوده است ٣٠و فکر می کنم که داليل اقتصادی در اساس تمام مداخالت غرب در اين . اقتصادی دارد

  ). سال٣٠٠ سال، ٣٠و نه تنھا ھمين : مترجم (

، تمام اين موارد لباس مداخلۀ بشردوستانه اعليه سوريه، جنگ در ليبياگر به گذشته نگاه کنيم، حمله عليه يوگوسالوی، 

و غرب به منابع . تمام اين موارد مداخالت اقتصادی بوده اند. ولی واقعيت امر چيز ديگری بوده است. به تن داشته است

فريقا ا خواھد در شمال به باور من ناتو می. نيازمند است، و می خواھد کنترل منابع اين مناطق را در اختيار بگيرد

 روشن است، خطر القاعده را در واقع بايد به عنوان ابزار مداخلۀ ناتو من فکر می کنم که موضوع کامالً . مستقر شود

  .فريقا مستقر خواھد شداتلقی کنيم، پس از خارج شدن از افغانستان در شمال 

20 janvier 2013 – Russia Today 

Article original en anglais : 

http://rt.com/news/mali-interventio 

  :پی نوشت مترجم 

 مثل ميشل کولن دربارۀ – البته به درستی –در اينجا کمابيش می بينيم و می توانيم  حدس بزنيم که مسائلی که برخی )١

د که مردم بلژيک يا فرانسه، و يا ديگر کشورھای غربی به دليل مطرح می کنند، و مدعی می شون»  دروغۀرسان«

 ناتو تبديل شده اند، از واقعيت امور بين المللی بی اطالع واحد ھای به يکی از دروغ پردازی رسانه ھائی که قوياً 

مردم کشورھای  اين است که -  احتماالً –ولی بخش ديگر واقعه . ، تنھا يک بخش از واقعه را تشکيل می دھد...ھستند،

 در بحث تاريخی غالباً . امپرياليستی طی قرون و اعصار با چنين سياستھای تجاوزکارانه ای آشنا و حتی ھمگام بوده اند

 اشاره می کنند که در المان نازی، از توده ھای فاشيست حرف می زنند، و يا مقاومت بخش ديگر ازمردم الماندربارۀ 

در متن تاريخی نازی، ديگر » توده ھای فاشيست«ولی خارج از موضوع ...و غيرهبرابر نازی ھا مقاومت کرده اند 

من فکر می کنم که از اين پس بايد تعارفات را کنار بگذاريم، و اين . حرفی از توده ھای فاشيست در جای ديگری نيست

 واقعيت اين است که دست کم عمل نياوريم، نه، نه، به احتمال قویه ھمه از مردم بی اطالع و گول خوردۀ غرب تجليل ب

  .بخشی از مردم اروپا خيلی خوب می دانند که دولتھايشان چه کار می کند و با آن ھمراه ھستند

در ھر صورت رتبۀ فکری .  اصطالح توده ھای فاشيست را دوباره بايد وارد ادبيات جامعه شناختی و سياسی کنيم

  تفکر بھيمی نزد – تفکر بھيمی –وريانه ھا قابل مشاھده است فراسوآ ھوالند رئيس جمھور منتخب فرانسه در حد م

 کافی دانه جمع کرده و ذخيرۀ غذائی ايجاد کرده است، ۀموريانه ھا چنين است که وقتی می بينند قبيلۀ ھمسايه به انداز

 موريانه ھای –رند  از بمباران ھوائی نيز بھره می ب و اتفاقاً –ای تصاحب ذخيرۀ غذائی، به آن قبيه حمله می کنند رب

با توجه به توضيحات نيل کالرک می بينيم که . از باال روی صفوف موريانه ھا رھا می کنندرا  شن ريزه ھا ،بالدار
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گوئی فرانسوآ ھوالند برای پاسخگوئی به چشم انداز عمومی مردم فرانسه و افزايش ميزان طرفدارانش دست به چنين 

ته حملۀ اخير دولت و ملت بھيمی فرانسه به مالی را بايد در ابعاد وسيع تاريخ استعمار الب. حملۀ جنايتکارانه ای زده است

 مد نظر قرار –  و القاعده به عنوان پردۀ استتار – دسيسه چينی برای سرنگونی رژيم قذافی فريقا و جھان و متعاقباً ادر 

  . پی نخواھيم بردمسألهدھيم، در غير اين صورت به عمق 

 ٢٠١٣ جنوری ٢٢-   مبارزهگاھنامۀ ھنر و

  ٢٠١٣ جنوری ٢١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  ٢٠١٣ جنوری ٢٠سايت  روسيه امروز، 

http://rt.com/news/mali-intervention-france-assistance-365/ 

http://www.mondialisation.ca/al-qaida-sert-decran-de-fumee-a-la-recolonisation-de-lafrique-
du-nord-par-lotan/5319872 


