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  Von Jörg Kronauer -يورگ کرونور: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين  معروفی: برگردان از
  ٢٠١٧ فبروری ١۶

  

 افغانستان بعدی
 نيرو  پارلمان المان ھم تصميم به تمديد مأموريت. ر مالی مستقر شدند سرباز قوای نظامی المان در کشو١.٠٠٠حدود 

  .ھای نظامی در عراق گرفت

  

شدار يک وبيشترين ميزان استقرار قوای نظامی المان به کشور ھای خارجی است، متخصصان ھ: منطقۀ حرکت مالی

  Foto: Kristin Palitza/dpa - Bildfunk -.جنگ دوامدار رامی دھند

  
مأموريت نظامی کشور المان به . لمان خود را ھمواره عميق تر در نزاع و اختالفات در مالی درگير می سازدارتش ا

 ٣ رأی مخالف و ۵۵ رأی مثبت و ۴٩٨طور واضح توسعه داده می شود، چنانچه  پارلمان المان به روز پنجشنبه با 

لمان را در چارچوب نيرو ھای بين الملی پاسدار  تن سرباز ا١.٠٠٠رأی ممتنع تصميم گرفت تا از ماه فبروری حدود 

ًدر شمال مالی اعزام نمايد تا در آنجا مشترکا مأموريت نظامی را انجام دھند، به  UN-Truppe Minusma" صلح 

 دليل چنين امری آن است که المان می بايد تا  از.   در صد به تعدادی که تاکنون بوده اند، افزايش می يابد۵٠اين ترتيب  

ماه مارچ  به بعد به مسير نجات عساکر زخمی جھت انتقال آنھا به زود ترين فرصت در شفاخانه ھای نظامی  اطمينان 
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گی را در مالی انتقال می به ھمين منظور المان چھار ھيليکوپتر جھت حمل و نقل و چھار ھيليکوپتر جن. حاصل نمايد

 داخل المان شروع شده و اولين ھيليکوپتر ھا به روز جمعه از درھمين اساس  نقل و انتقاالت ھيليکوپتر ھا دھد، به 

  .پايتخت کشورمالی انتقال داده می شوند Bamako" بماکو"به   Leipzig/Halle" اليبزيک  ھلی"ميدان ھوائی شھر 

باز ارتش  تن سر٩٣٠ً که فعال حدود - حضور نظامی گستردۀ ارتش المان در کشور مالی به طور حتا بيشتر از افغانستان

ان در چارچوب مأموريت صلح وظيفۀ قوای نظامی الم. ر ھستند،  در کشور ھای خارجی استالمان در آن کشور مستق

به اين ترتيب نظاميان . استGau "گاو"در وھلۀ اول روشنگری در اطراف شھر شمالی مالی  Minusma" مامينوز"

،  که وظيفۀ مراقبت از حفظ آتش بس و اجرای توافق صلح ند تا به  منظور ھمکاری با قوای ملل متحد االمان موظف

  .ميان تجزيه طلبان و دولت را دارند، سھم خود را ادا نمايد

حمالت نظامی را که در جريان  Heron«-Drohnen«" ھيرون"از ماه نومبر بدين سو طيارات بدون سرنشين نوع 

عالوه براين از . ه بود، قرار است در آنجا نيز به کار گيرند ارتش المان مورد استفاده قرار گرفتدر افغانستان از جانب

 Niger" نايجر"در پايگاه نظامی ھوائی در شھر  -»Transall«وظايف دولت المان آماده نگھداشتن دو طياره از نوع 

می بر اساس ھمين مأموريت، نيروی نظامی المان اجازه دارد تا قوای نظا می باشد Niamey" نيامی"پايتخت کشور

فعاليتھای وسيع قوای نظامی فرانسه نه تنھا انتقال سربازان را به قرارگاه . حمايت کند Sahel" ساحل"فرانسه را  در 

" جوينت فورس"امکان پذير می سازد،  بلکه آنھا را ھم در ميدان ھوائی Bamako" بماکو"در Minusma "مرکزی

در ليون در جای که عبور و   Joint Force Air Component Command (JFACC)کومپونينت کومن 

اشتراک قوای نظامی المان در چارچوب . است، ھدايت می کنند" ساحل"مرورھوائی نيروی ھای رزمی فرانسه در 

از جانب اتحاديۀ اروپا جھت  کارآموزی نيرو ھای رزمی که وظيفه ايست   Minusma"مينوزما"مأموريت صلح 

  .مالی به عھده دارد

دولت مالی مناطق شمال کشور را تحت .  سياسی استخواستلی مرکز ثقل ارتش المان می شود، ماکشور اينکه 

ًدولت فدرال المان قلبا بی برای .  قدرت دولت در جنوب ھم ضعيف شده استاواخرکنترول خود ندارد و در اين 

از غرب افريقا به بحيرۀ شان  مسير اصلی فرار منطقه از آنجا به عنوان فراريان کشور ھای ھرگاه می بودتفاوت 

آنچه در زمينه بسيار مھم است اين که جھادگران باعث بی ثباتی و . استفاده می نمودند به اروپا در نھايتمديترانه و 

" اورزوال فن دير الين" وزير دفاع المان که به گفتۀ  شمال افريقا  در نا آرامی ھاازديادو "  احلس"عدم امنيت بيشتر 

کارشناسان .  گردد برقراردوبارهمناطق آن در  تا کنترول می بايد رژيملذا از ديد می باشد،  می گردند، " ساحل مقابل"

 قصد در اردوگاه نظامی ر اثر سوءدر ھفتۀ گذشته د. غانستان می دھندھوشدار از يک جنگ دومدار مانند جنگ در اف

در حال حاضر خطرناکترين مأموريت قوای ملل  Minusma" مينوزما. " تن به قتل رسيد٨٠زياد تر از " گاو"در 

 .متحد در مالی است

در کنار گسترش عمليات نظامی در مالی، پارلمان المان ديروز تمديد مأموريت آموزش نيروھای نظامی در عراق را  با 

 Peschmergaکرد " پيشمرگۀ"سرباز المان که به آموزش  نيروھای١۵٠در عراق  حدود . اکثريت قاطع فيصله کرد

 است، يعنی ھمان کاريکه پيشمرگه ھای مسلح شده و (IS)ًرسما اين جنگ عليه امارت اسالمی داعش . اشتغال دارند

گر در واقعيت امر با در نظر  انجام می دھند، مMossulآموزش ديده به وسيلۀ نظاميان المان اکنون در موصل 

 از منطقه است، می توان گفت که گروه بارزانی در کرد عراقیی که حاکی از اخراج باشندگان غير گزارشاتداشت

امری . ندا از وجود غير کردھا پاکسازی می کاربيل در عين زمان به پاکسازی قومی پرداخته مناطق تحت نفوذ خود ر

  .می تواند به آسانی منجر به زدو خورد ھای بعدی ميان مخالفان جنگی  در عراق گردد" داعش"بعد از پيروزی بر که 
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  :داشتياد

 Minusma= Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali 

  

 پوليس را تحت نام ٢.٠٠٠ًو تقريبا )" Blauhelmsoldaten( سرباز ملل متحد ١٣.٠٠٠ملل متحد می خواھد تا حدود 

جھت برقراری ثبات در "  و حفظ حقوق بشرحمايت از پروسۀ صلح "MINUSMA" مينوزما"مأموريت ملل متحد 

 .اجازه دارند تا سالح را ھم به کار ببرندًقويا نيرو ھای نظامی ملل متحد در اين مأموريت . مستقر سازدکشور مالی 

  
  

  .کشور مالی به دليل موقعيت آن يک کشور کليدی و ترانزيت عبوری در شمال افريقاست
  

من در اينجا فقط  به گفتاری .  ھيچ جای شکی نيست،ستیھای امپرياليملل متحد، نھاديست در خدمت  کشوردر اين که 

  .اکتفاء می کنيم" البرت انشتين"چند از دانشمند بزرگ جھان 

بر سر در ملل متحد بنويسند که از زورمندان پشتيبانی می کنيم و دھان ناتوانان را بدون "پيشنھاد اينشتين اين بود که 

ۀ بازوی اجرائی کشور ھای امپرياليستی، در پناه نامھای دھن پرکن و ولی امروزملل متحد به مثاب ("خونريزی می بنديم

  .)عمل نموده، دھان ناتوانان را با خونريزی می بندد" دفاع از حقوق بشر و آزادی"پرطمطراق 

توده ھا نبايد بدانند که زيانھا و رنجھا و محروميتھای سخت و جانگداز که به يک ملک و ملت می رسد، ھمه محصول "

واھی ھائی يک دسته سرمايه دار بخش خصوصی و نيز ناشی از خرابکاريھای تعمدی يک مشت ناسيوناليست خودخ

صاحبان صنايع سنگين نمی خواھند که توليد کاال بيشتر و در نتيجه سطح درآمد ملی باال برود، ارزش پول . بوده است

  .خود بياورند بسيار ناچيز زمين ھا را به چنگ و به قيمتپايان بيايد و بتوانند کارخانه ھا را به پول يک لغمه نان بخرند 

در صورتی که يک انسان از روی عدم رغبت، بی تفاوتی و عدم عالقه به اوضاع جھان بنگرد، چنين انسانی بيھوده 

اين لکۀ ننگ را ھر چه . صاحب مغز شده است، زيرا ستون فقرات چنين فردی به تنھائی می تواند برای او کافی باشد

  ."زودتر بايد از دامن تمدن پاک کرد

  
 
 


