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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

  
   شمس الدين شيتور:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جنوری ٢٧

  :گروگان گيری در الجزائر 

 به ما ارتباطی ندارد )ماليستان(در مالی ) ١(جعبۀ پاندورا

  

  » داری جنگ را با خود حمل می کند ھمانگونه که ابر رعد و برق را با خود حمل می کندسرمايه«

  )ژان ژورس(

 ناگھان ما را به بيست سال گذشته پرتاب کرد، يعنی دورانی که الجزائر برای ادامۀ حياتش جنوری١٦چھارشنبه 

 نفت و گاز در منطقۀ مرزی با موضوع چيست؟ گروگان گيری حجيم در يکی از مراکز استخراج. مبارزه می کرد

 ٧٣٠ کيلومتری ورقله و در ٨١٥ کيلومتری شمال شرقی ايليزی، در ٢٦٥واقع در ) يا آميناس(، در آمناس اليبي

، سايت آميناس ٢٠١٠سال .  کيلومتری اجزيره پايتخت الجزيره١٥٠٠کيلومتری حاسی مسعود و تقريبا در فاصلۀ 

 ميليارد متر مکعب گاز طبيعی در سال توليد می کند، ٩بيعی و به ھمچنين  گاز ط-  بشکه در روز نفت سبک ٥٠٠٠٠

  . درصد صادرات گاز الجزائر را تشکيل می دھد١٨اين مرکز استخراج گاز .  درصد توليد ملی گاز١٢يعنی 

ری حملۀ نيروھای ويژۀ ارتش الجزائر برای آزاد سازی گروگانھا از چنگ يک گروه اسالمگرا، به گفتۀ آژانس خب

صدھا کارگر الجزائری و . ھيچ گزارشی دربارۀ اين عمليات منتشر نشده است. الجزائر، پنجشنبه شب خاتمه يافت

حدود چھل نفر از کارمندان خارجی روز چھا شنبه توسط يک گروه وابسته به القاعده در مرکز آميناس در مرکز 

 ای اعالم کردند، که حرکت آنھا در پاسخگوئی به گروگان گيران در بيانيه. شرق الجزائر به گروگان گرفته شدند

ً همداخل  بر اين که الجزائر نيز به   عليه اسالمگرايان مسلح در شمال مالی توسط ارتش فرانسه انجام گرفته، مضافا

 مالی بمب افکن ھا به ھدف بمباران شمالفرانسه اجازه داده است که از حريم ھوائی کشورش برای عبور شکاری 

يد کرده و اظھارداشته است که ئجۀ فرانسه نيز در رسانه ھا تأيعنی موضوعی که وزير امور خار. کنداستفاده 
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در نتيجه روشن . »الجزاير استفاد ه از حريم ھوائی اش را مجاز دانسته است و ما از اين کشور سپاسگذاری می کنيم«

  .ھستيم» ھمکار«است که ما علی رغم ميل باطنی مان 

گونه ای منعکس ساخته اند تا اين ه وز الجزائر برای استفاده از حريم ھوائی اش توسط فرانسه را بدر رسانه ھا مج

  .نشان دھند» جرم«موضوع را به عنوان حرکتی معنی دار و اساسی جلوه دھند و ما را شريک 

ئر به مجموعۀ گاز بر اساس آخرين گزارشات مقامات امنيتی الجزائر، پنجشنبه، در حملۀ نيروھای ويژۀ ارتش الجزا

 اسالمگرا کشته ١١ گروگان و دست کم ٣٠در آميناس در شرق کشور در عمليات رھائی گروگان » تيگانتورين«

گاه   در جنگ داخلی حاکميت الجزائر عليه تروريست ھا ھيچ٩٠در اين گزارش آمده است که، مثل سالھای . شدند

يم، در روياروئی عليه تروريست ھا، امروز، مثل ديروز ئما می گو «، نه تھديد، نه تسليم،وارد مذاکره نشد، نه مذاکره

  .»موضع گيری ما در الجزائر از مدتھا پيش شناخته شده است«و اين » و در آينده مذاکره ای در کار نخواھد بود

  

  گروگانگيری ھای مھم ديگر

چند  جمله منتشر کردند ھا  رسانه .جای شگفتی بسيار داردديگر تمايالت کشورھای غربی در امور داخلی کشورھای 

ديويد کامرون خوشحال نيست، و می پرسد چرا الجزائری ھا او را مطلع نکرده اند، . که گواه بر ھمين تمايالت است

بر فراز مرکز گاز فرستادند، که می ) پھپاد(مريکائی ھا نيز اظھار نگرانی کردند تا جائی که يک ھواپيمای پرداتور ا

يم که مجوز چنين پروازی را داشته اند، و برای تکميل اين آلبوم می توانيم از واکنش دولت ژاپن ياد توانيم تصور کن

  .  عمليات را متوقف کندکنيم که از الجزائر خواست که فوراً 

 و ۵. ن است يادآوری می کنمی را که جزء ناماليمات زندگی و جزء الينفک دوزخيان زميئدر اينجا گروگانگيری ھا

 عضو نمايندگی اسرائيل در جريان اين گروگانگيری کشته ١١، طی بازيھای المپيک در مونيخ، ١٩٧٢بر م سپت۶

 نفر ١٧واقعه در اين : مترجم (لمان ا نفر در تيراندازی توسط پليس ٩ نفر از آنھا توسط گروگانگيران، و ٢. شدند

 روز بعد با ۴۴۴ت متحده اسير شدند، و مريکائی در سفارت اياالا ۵٢، در تھران، ١٩٧٩مبر  نو۴). کشته شدند

 ۶.  آزاد شدند١٩٨٠ اپريلمريکا در ا توسط تيم کوماندوئی ھامداخلۀ الجزائر، و پس از شکست عمليات رھائی گروگان

يکی از سازمانھای چريکی  (١٩ نفر در کاخ دادگستری توسط  ام ۴٠٠) کلومبيا(، در بوگوتا ١٩٨۵مبر  نو٧و 

 در يک مدرسه در ٢٠٠۴مبر  سپت٣ تا ١.  نفر کشته شدند١٠٠د ليس حدوودر حملۀ پ. رفته شدندبه گروگان گ) کلومبيا

 نفر، کودک و والدين و آموزگاران را گروگان می ١٢٠٠چن حدود ي، کوماندوی چ)ستی شمالی در قفقازاو(بسالن 

 در  مارچ-فبروریجام و سران.  زخمی خاتمه می يابد۴٠٠ کشته و حدود ٣٣١حملۀ نيروھای روسيه با . گيرند

لندی و اتريشی در چند گروه توسط سلفی ھا به گروگان گرفته می ايسی، ھلمانی، سوا گردشگر ٣٢صحرای الجزائر، 

لمانی در اثر آفتاب زدگی  می ميرد و ديگران در ماه می با مداخلۀ عمليات نظامی الجزائر آزاد ايک گروگان . شوند

 .الی با پرداخت باج در مگستمی شوند، و سپس در ماه ا

 به درخواست الجزائر به تصويب رسيد که پرداخت باج را ٢٠٠٩مبر  دس١٩٠۴آوری می دانم که قطعنامۀ الزم به ياد

ولی دولت نيکال سرکوزی نخستين دولتی بود که اين قطعنامه را زير پا گذاشت و برای رھائی . منع می دارد

که فرانسه برای آزاد سازی گروگانھا اقدام کرده، به مرگ گروگانھا دوبار .  باج پرداخت کردشوطن ھم ھایگروگان

 نفر ٣مرگ به  در سومالی که انجاميده است، مانند دو سال پيش از اين در جريان گروگانگيری در موريتانی، و اخيراً 

  .انجاميد که يکی از آنھا عضو مديريت عمومی امنيت خارجی بوده است

کل استعمارزدائی نيمه کاره، از ھر دو سو می باشد، از سوی مالی ھا و به ھمينگونه مشکل مالی پيش از ھمه يک مش

 توسط ايم که ھديۀ تخريب ليبيئمالی، تروريستھا، بايد مشخصا بگوپيش از . خاطر طرز تفکر استعمارگران قديمیه ب
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چه اتفاقی می افتاد اگر . الجزائر کمابيش از مرزھايش محافظ کرده است. غربی ھا و از جمله خود فرانسه است

 کيلومتری بيشتر برای ھواپيماھای ٣٠٠الجزائر به فرانسه اجازۀ استفاده از حريم ھوائی اش را نمی داد؟ يک مسافت 

با اين وجود اين حمله از مدتھا پيش برنامه ريزی شده بود و در نتيجه . فرانسوی الجزائر را از مداخله معاف می کرد

  .بايد انجام می گرفت

در مورد . واکنش در روياروئی با گروگان گيری ھميشه مشکل است و ھر کدام ويژگی خاص خود را دارد

، خود محل يک ءابتدا: رو بودند ه گروگانگيری در الجزائر، نيروھای ويژه ھمزمان با تمام مشکالت قابل تصور روب

 نفر در يک ۶٠٠گيری پر جمعيت بود و بمب احتمالی بود، در صورتی که گاز آزاد می شد، عالوه بر اين گروگان

فضای وسيع، بين مخازن، برجھا، تجھيزات مختلف و لوله کشی ھا، و می بايستی گروگان گيران را تک تک خنثی 

در نتيجه برای کارشناسان از . معموال داوطلب شھادت نيستند» کالسيک«سرانجام، نکتۀ مھم، گروگان گيران . ساخت

تنھا ھمين کار باقی «ارشناسان الجزائری مسلح چندان مناسبتی ندارد که دائما تکرار کنند  به ويژه برای ک–ھر نوع 

ليس ويژۀ وکلود گالوآ، رئيس قديمی پ. و از چيزی حرف بزنند که از آن اطالعی ندارند» می ماند که بايد انجام دھيم

ليات رھائی گروگان خيلی مشکل می شود، فرانسه در تلويزيون توضيح می داد که وقتی تعداد گروگانھا زياد است، عم

خوبی انجام دادند، آنھا به زمان ه از ديدگاه او، نيروھای ويژۀ الجزائری کار خودشان را ب. و اين مورد کنونی است

  .نياز داشتند که حفاظت از محل را تأمين کنند

  

  دوستان ما کجا ھستند؟

با ما از تروريستھای سنگين اسلحه يا تا به دندان مسلح . دھيمدر اين مورد، مشکل بتوانيم بازيگران اصلی را تشخيص 

ولی مسلح شده توسط چه کسانی؟ پول سيگار، پول مواد مخدر يا پول کاالی ديگری؟ دو مسير در . حرف می زنند

ريستھا  که پس از اعدام بی دادگاه قذافی متفقين درھايش را به ترواقطر و انبار اسلحۀ ليبي : بوداينجا قابل تشخيص 

  .تقديم کردند

  

  :گشودن صندوق پاندورا و ريزش مالی

رويداد خير، گروگانگيری، نان مقدس برای رسانه ھائی که در مورد حرکت نظامی نيروی زمينی فرانسه در مالی 

چيزی برای گفتن نداشتند، يعنی نيروھائی که فعال در انتظار عمليات آکروباسی کشورھای مجاور روی زمين 

  .ه اندميخکوب شد

در مجموع، . درست است که به سوی جابالی حرکت کرده اند، ولی اھالی مالی را در مقابل اسالمگرايان قرار داده اند

بر . عمليات مالی با طرح نامناسب و محاسبات اشتباه، عملياتی بود که در آغاز به شکل عمليات برق آسا معرفی کردند

پاريس دائما متحدان اروپائی اش را فرامی خواھند، ولی متحدان برای  رسيده و ٨٠٠اين اساس، نفرات فرانسه به 

فرانسوآ ھوالند، سرانجام رئيس جمھور می شود و در . شرکت در اين ماجراجوئی شتابی از خود نشان نمی دھند

ند که او در تمام رسانه ھا، روزنامه ھا، راديوھا، تلويزيون ھا اعالم می کن. می نامند» رئيس جنگ«فرانسه او را 

مانند بوش پس از اعالم جنگ عليه عراق، و مانند اوباما . »واقعا از وقتی که اعالم جنگ کرد رئيس جمھور شد«

، ولی فرانسوآ ھوالند در زمين بی ثباتی اپس از مرگ بن الدن، يا مانند سرکوزی پس از حمله به ليبي» رئيس جنگ«

  .»اين آن فرانسه ای نيست که من خواھان آن ھستم«دوويل پن در اين مورد گفته است . حرکت می کند

 که طرفدار "ازاواد"طی مدتھا، فرانسه به جنبش ملی رھائی بخش . چه بايد کرد وقتی چند دھکده به اشغال در می آيد

  .  حاال به مالی کمک می کند؛ کمک کرده است،تجزيه بود
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جنگ کشتار افرادی است که «:  را تداعی می کند "ل والریپ"اين ماجراجوئی نو استعماری برای مواد اوليه، جملۀ 

 ».ديگر را نمی کشند ديگر را می شناسند ولی يک ديگر را نمی شناسند به نفع کسانی که يک يک

 فرانسوی در سنت قطعاتالجزائر علی رغم ميل باطنی اش ماجراجوئی استعماری فرانسه را تمديد کرده است، 

برخاسته اند و در عين حال اروپائی ھا را تحريک می کنند که با ) اصطالح فرانسوی (»مسلح شويم و برويم«خالص 

اين کشورھا سربازان خود را که . فرمان ھستنده بی ميلی پايشان را روی زمين می کشند و افريقائی ھائی که گوش ب

جنگ گسترش . يل می کنندنه آموزش مناسبی ديده اند و نه تجھيزات مناسبی دارند به جبھۀ جنگ خشونت باری گس

باز کردند، بتوانند ) بر وزن افغانستان ("ماليستان"خواھد يافت و اطمينانی در کار نيست که وقتی جعبۀ پاندورا را در 

برای الجزائر بسيار ضروری خواھد بود که وارد منازعه ای . جنگ ادامه خواھد يافت. به اين زوديھا در آن را ببندند

  .اطی نداردنشود که به او ارتب

Professeur  Chems Eddine Chitour 

Ecole Polytechnique enp-edu.dz 

  

 :توضيحات مترجم 

اين روزھا در بسياری از مقاالت در مورد حضور القاعده در مالی، از اصطالح جعبۀ . "جعبۀ پانداورا"پاندورا، )١

به شکل جعبۀ جادوئی ترجمه ) خوانيد از روی تنبلیب(در مقاالت پيشين من اين اصطالح را . پاندورا استفاده می کنند

کردم ولی در اينجا خود اين اصطالح را به کار می برم و در نتيجه توضيح مختصری را در مورد جعبۀ پاندورا يا 

  . ضروری می بينم،صندوق پاندورا که اصل آن سبوی پاندورا می باشد

زئوس برای انتقام به ولکان دستور . و آن را به انسانھا ھديه می کنددر اساطير يونانی، پرومته آتش را از خدا می ربايد 

زيبائی، : اين زن از خدايان متعدد استعدادھائی را به عنوان ھديه دريافت می کند . می دھد تا زنی از خاک و آب بيافريند

آن « به زبان يونانی به معنای او را پاندورا ناميدند که. ولی ھنر فريبندگی و اغوا کردن...بلندپروازی، ھوش، و غيره

سپس، پاندورا را به نزد پرومته فرستادند که با ازدواج کند، ولی پرومته ھديۀ . »است که تمام استعدادھا را دارا می باشد

روز ازدواج آنھا، زئوس سبوئی به او . ولی اپيمته، برادر پرومته به دام او افتاد و با او ازدواج کرد. زئوس را نپذيرفت

زئوس او را از گشودن در اين سبو منع کرده بود، . يه داد که حاوی تمام بدبختی ھا و دردھا و رنجھای بشريت بودھد

ولی از روی کنجکاوی پاندورا اين سفارش را رعايت نکرد و در سبو را باز کرد و اينگونه بود که تمام مصيبتھا روی 

 که حتی به انسان ھا اجازه نمی داد که بدبختی ھايشان را با آن تحمل تنھا اميد در عمق سبو باقی ماند،. زمين پراکنده شد

به شکل استعاری  برای » جعبۀ پاندور يا پاندورا«اين اسطوره بعدھا و به تدريج به عنوان اصطالح رايج شد، و . کنند

  .علت مصيبتھا در ادبيات و زبان رايج گرديد

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری ٢۶

  ٢٠١٣ جنوری ٢٠لعات جھانی سازی، مرکز مطا

-du-pandore-de-boite-algerie-en-dotages-prise/ca.mondialisation.www://http

5319746/malistan  

 

 


