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  دست پنتاگون پشت مداخلۀ فرانسه در مالی
  

 

  

تا جلوی پيشروی مبارزان مسلمان را بگيرند، از اين پس در حالی که سربازان فرانسوی به مالی حمله می کنند 

نويسنده و پژوھشگر مسائل جغرافيای سياسی ويليام انگدال . پرسشھائی در رابطه با انگيزۀ چنين جنگی مطرح می گردد

  . نجات دھد تی گفت که اياالت متحده از فرانسه به عنوان بز گر گله استفاده می کند تا اعتبار خودش را- به تلويزيون آر

 وقتی که فرانسه و بقيۀ منطقۀ اتحاديۀ اروپا در پی برطرف ساختن بحران ھستند، ھدف پاريس در مداخله اش :آر تی 

  در يک جنگ ديگر در خارج چيست؟

 بسيار خوب، من فکر می کنم که مداخله در مالی يکی ديگر از الگوھای قديمی فرانسه در نقشی است که :ويليام انگدل 

به  عبارتی .  و در جريان سرنگون سازی رژيم قذافی به عھده داشتاثبات سازی آنچه به ويژه سال گذشته در ليبيدر بی 

  .خاص چنين موضوعی، حرکت نئو استعماری فرانسه را در حال ارتکاب به عمل نشان می دھد

ريکائی است که خود را برای ماولی به شکل جالبی، فکر می کنم که مداخلۀ فرانسه در واقع دست قدرتمند پنتاگون 

تجزيۀ مالی آماده می کند، يعنی واقعه ای که در شمال مالی در شرف تکوين است و منطقه ای که القاعده و تروريست 

ھای ديگر موجبات مداخلۀ نظامی فرانسه را فراھم آورده اند و به ھمين گونه در جنوب مالی که بيشتر مناطق آن به 
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  با توجه به کشف منابع مھم نفتی در شمال مالی ، چنين کشفی می تواند مستقيماً يرا اخيراً ز. کشاورزی اختصاص دارد

 فراتر اخيلی ھا را به اين فکر وادارد و برايشان فرصت مغتنمی باشد که شورشيان مسلح، طی سال گذشته، از مرز ليبي

ده است، در جنوب مالی کودتا کند و عليه بروند، و ھمزمان يک کاپيتان ارتش مالی که توسط اياالت متحده آموزش دي

ه فريقائی خيلی نادر باموضوعی که در مورد رؤسای جمھور (–رئيس جمھوری که به شکل دموکراتيک انتخاب شده 

 .ندازدراه بيه   رژيم ديکتاتوری ب-) نظر می رسد

خود دارد، و تالش بر اين است که فريکوم، را بر افريقا، امريکا در ابر اين اساس، اين جريان نشان مرکز فرماندھی 

مالی با الجزائر ھم . در اين زمينه، مالی پل اوليه و ستراتژيک است. تمام منطقه با منابع طبيعی اش نظامی سازی شود

مرز است که يکی از نخستين اولويت ھای مداخالت احتمالی و متنوع ناتو از طريق فرانسه، اياالت متحده و ديگران 

اين در اطراف مالی کشورھای ديگر مانند موريتانی، ساحل عاج، گينه، بورکينافاسو ديده می شود که عالوه بر . است

  .طال، منگنز، و مس: تمام اين کشورھا دارای منابع طبيعی سرشار و تقريبا دست نخورده است 

ی چه پيغامی برای ھم  چرا فرانسه نخستين کشور غربی بود که مستقيما مداخله کرد؟ اين ابتکار عمل نظام:آر تی 

  پيمانان فرانسه داشته است؟

بگذاريم که فرانسه روی  :  من فکر می کنم که اين موضوع ستراتژی دولت اوباما را منعکس می کند:ويليام انگلدل 

د  انجام داد و يا در موارد ديگر طی يک سال و نيم گذشته، و خواله ضربه ھا را دريافت کند، مثل آنچه در ليبيأاين مس

اياالت متحده بر آن است که مخفيانه و در پشت پرده عمل کند، زيرا اقدام مستقيم مانند آنچه در افغانستان يا در عراق 

اياالت متحده در اينجا بيشتر نقش زيرکانه ای . نجامداری ھر چه بيشتر اياالت متحده بي می تواند به بی اعتب،رويداد

چنين حرکات آفريکوم تأخير نکرد و اين م و ھ–از فرانسه و حرکت نظامی اش بازی می کند، ولی در اعالم پشتيبانی 

مريکائی است و فرانسه نقش برادر کوچک را ادو سال گذشته در مالی به روشنی نشان می دھد که در واقع اين عمليات 

  .به عھده دارد

ا شکست بخورند چه کشور ديگری می  تحت شرايطی اين منازعه می تواند از ھم گسيخته شود؟ اگر فرانسوی ھ:آر تی 

  عھده بگيرد؟ه تواند اين کارزار را ب

 کشورھای اروپائی ديگر به ھيچ عنوان مايل نيستند با نيروھايشان در زمين وارد وضعيتی مشابه به :ويليام انگدل 

فکر می کنم که اين سازمان ، من لمانھا کمک ھای بشردوستانه و چند کوماندو فرستاده اند، ولی حقيقتاً ا. افغانستان شوند

نون است و زمان بندی فعاليت ھايش اين حدس را به ذھن متبادر می سازد که ظاسالمی خيلی مالقاعده شاخۀ مغرب 

شايد تعدادی از کشورھای ھم پيمان ناتو در حال ارسال کمک نظامی به آنھا ھستند تا شرايط را برای بھانۀ جنگ و 

فکر می کنم که ما شاھد بازی شرم آوری در مالی ھستيم و چنين جريانی خيلی خطرناک من . مداخلۀ ناتو فراھم سازند

فريقا قاره ای است که خيلی به سرعت توسط چين کشف شد، اروپا و بقيۀ جھان، به عنوان مناطق ااست، در حالی که 

  .آينده ای ھستند که منابع طبيعی وسيع آنھا بايد زير پوشش امنيتی قرار بگيرد

  

  ر نتايج آبشا

به آرتی ) سايت ليبرال(» کونتروپوئن«وقتی فرانسه مداخله اش را در مالی آغاز کرد، ھمان گونه که الکس کوربا از 

آماده کند، مانند جريان گروگان گيری در » آبشاری از نتايج بيھوده«گفته است، می بايستی خودش را برای مقابله با 

  :الجزائر 

الکس کوربا . »مادر حال مبادلۀ تھديد با تعدادی قربانی، يعنی غير نظاميان ھستيم«: گفت الکس کوربا روی آنتن آر تی 

تحليل گر، فکر می کند که در حالی که شورشيان نيروھايشان را وارد کارزار کرده اند، منازعه به کشور ھمسايه 
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اور کوربل، فرانسه با وارد شدن به چنين به ب. فريقای غربی را در بر گيرداگسترش يافته، و چنين روندی می تواند تمام 

  .منازعه ای که به قطع يقين اوج گيرنده است، دچار اشتباه شده است

  ».فريقای غربی آماده ھستيم؟ فکر نمی کنما برای جنگ در آيا ما واقعاً «: و اضافه می کند 

 درصد آرای فرانسوی ۶۴نتخاب شد، زيرا وقتی او ا« افکار عمومی فرانسه نيز از رويکرد دولت پشتيبانی نمی کند، 

به زودی مردم پی خواھند ...فکر می کردند که فرانسوآ ھوالند قادر به روياروئی با بحران ھای مھم بين المللی نيست

اين تحليل گر در عين حال فکر می کند که فرانسه نمی تواند به . »برد که اين جنگ بيھوده بوده و خيلی پر ھزينه است

 عمليات جنگی در سراسر جھان شرکت داريم و ١۶ما در حال حاضر در «. ۀ مخارج اين جنگ بر بيايدسادگی از عھد

 از تعادل برخوردار نيست، ما حتی يک ١٩٧۴بدھی دولت يک مشکل واقعی است و بودجه از سال . مالی آخرين است

  ».سانتيم ھم پول زيادی برای يک جنگ بيھوده نداريم

Article original en anglais :http://rt.com/news/mali-intervention-pentagon-conflict-303/ 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری ٢۵

  ٢٠١٣ جنوری ٢١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

http://www.mondialisation.ca/la-main-du-pentagone-derriere-lintervention-francaise-au-

mali/5319862 

 

 


