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 اشغال و محدوديت ارتباطات
 جاری ۀ در پايان ھفت، آنگال مرکل، به مالی و نيجرالماناندکی پيش از سفر نخست وزير :  گزارش ويژه–نيامی / برلين

ود ما اعالم نم رار است ارتش . ًبرلين ايجاد پايگاھی نظامی در نيامی، پايتخت نيجر، را رس اه ق ن پايگ اناز اي واد الم  م

د أمين نماي الی را ت مال م ع در ش ائو واق ستقر در گ ربازان م رای س انارتش . الزم ب ا الم ز مدتھاست در آنج ل ني  در عم

د، موقعيت .  تن از نفرات خود را در نيامی مستقر نموده است۴٠شته  گذاپريلحضور داشته، در  ل جدي پايگاه حمل و نق

ان المان رای پناھجوي ذرگاه محوری ب ا در نيجر را که نه تنھا نقش گ د، افريق ا را دارد، تقويت می نماي ه اروپ ی ب ی غرب

ا. به حساب می آيد افريقاجنگ ضد ترور در شمال ۀ بلکه عالوه بر آن اين کشور مھم ترين عرص ا ھزينامريک  ١٠٠ ۀ ب

عالوه بر آن برلين موفق می شود با حضور خود در .  در آنجا پايگاھی برای پھبادھای خود ايجاد نموده استدالرميليون 

ه لحاظ ۀنيجر آن کشور را که ممتازترين منطق دين ترتيب ب ه در آورده و ب وده است از چنگ آن کشور ب  نفوذ فرانسه ب

ی . فرانکوفيل مستقر گرددۀ  دومين کشور منطقنظامی در اندواير دولت نالم ژ  از اي سه موقعيت وي ه فران  خود را در ۀک

 . می دھد اظھار رضايت می کنندالمانآنجا به 

  

شيان .  در شمال مالی استالمان نيجر عمليات ارتش دليل ايجاد پايگاه نظامی در اناز يک سو ارت الی را الم  سربازان م

اکو، EUTM   اروپا ۀدر چارچوب رسالت تعليماتی اتحادي ع در نزديکی بام ولی کورو واق اتی ک ز تعليم نه فقط در مرک
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ائو ان و و گ ه در تيمبوکت الی از جمل نود ارتش پايتخت آن کشور و نيز در مناطقی از شمال م د بلکه بخش ش ام می دھن ج

بخش .  سرباز عمل می کنند۵۶٠ با شرکت MINUSMA موسوم به مينوسما  متحد در چارچوب گردان ھای مللالمان

ِمبر نظير افغانستان پھبادھای مدل ھرون را نيز استفاده می کند و از ماه نو مدتی است از پھبادھای لونا المانشنود ارتش 

ل .به کار خواھد برد رين فعاليت نظامی مل اک ت انسربازان . می باشدمتحد  در حال حاضر مينوسما خطرن اه الم  در م

ته است جوالی ا شرکت داش وده و در جنگھ تفاده نم الی اس ط در ]. ١[ برای اولين بار از تسليحات خود در م الی فق در م

اظرا.  تن از سربازان کاله آبی کشته شده اند٣٢سال جاری تعداد  ستان به نظر ن ا تحوالت افغان ن کشور ب ن، تحوالت اي

  .قابل مقايسه است

  

  جرچھار راه حمل و نقل در ني

ور در خدمت .  پايگاھی را در نيامی ايجاد می نمايدالمانبرای تکميل گسترش عمليات نظامی در مالی ارتش  اه مزب پايگ

اری ۀليًنقش فرودگاه گائو منحصرا فرود و تخ. نقل و انتقاالت به گائو می باشد ار ھواپيماھای ب را .  استA400M ب زي

دئیبه ھنگام انجام اين کار ديگر جا اه نمی مان ا در آن فرودگ اير ھواپيماھ اج .  برای تردد س أمين مايحت ين جھت ت ه ھم ب

انبرای کمپانی مستقر در گائو می بايست توسط ھواپيماھای ترانس آل متعلق به ارتش  ان الم ی االمک ه می بايست حت  ک

اکو، .  انجام گيرد، قابل استفاده باشندA400Mمان نزديکی ھا در فرودگاه بزرگی که برای ھواپيماھای در ھ فرودگاه بام

ه در فاصله ١٠٠٠پايتخت مالی، واقع در  امی است ک اه ني ر از فرودگ ائو دورت ومتری گ رار ۴٠٠ کيل ا ق ومتری آنج  کيل

 صرفه است بلکه به ويژه به لحاظ سرعت انتقال سربازان مجروح به ھمين جھت استفاده از اين فرودگاه نه فقط به. دارد

ا دارای اھميت است لاز . برای نجات آنھ داد اپري ان سرباز ۴٠ سال جاری تع رواز الم ازماندھی پ رای س امی ب ی در ني

د  ه خدمت مشغول ان رانس آل ب اه ]. ٢[ھواپيماھای ت لدر م ازرس ارتش اپري ان ب زالم رای خدمات بھداشتی تجھي ات  ب

انعالوه بر آن دولت . ی در آنجا را بررسی نمودالمانارتش فرانسه و نيز امکان انتقال سربازان مجروح  ين الم ن ب  در اي

سته است اتی . برای استقرار قوای خويش در آنجا قراردادی را با دولت نيجر ب وای عملي االی ق د ب انّفعال ح ا الم  در آنج

  . نفر می باشد٢٠٠

  

  با ترورکشور محوری در جنگ 

انايجاد پايگاه نظامی  راوان استالم اگون دارای اھميت ف ات گون ه .  در نيجر از جھ ديل ب ور تب از يک سو کشور مزب

ه .  گشته استافريقامرکزی در جنگ با ترور در شمال ۀ عرص ات بارخان ه از Barkhaneفرانسه در چارچوب عملي  ک

ا]. ٣[ِپايتخت چاد، ان جامنا، اداره می گردد در نيجر حضور کامل دارد  ات امريک يش عملي د سال پ ا از چن ز در آنج  ني

رای ٢٠١٢بر طبق گزارشات اخير، واشنگتن در . نظامی صورت می دھد اد را ب رواز  پھب  از دولت نيجر جواز آغاز پ

ت  امی درياف راف ني امی اط ای نظ اه ھ وده استيکی از پايگ ا از . نم ه پروازھ ات ٢٠١٣اينگون شته و از عملي از گ  آغ

 در حال تأسيس پايگاھی برای پھبادھای خود امريکادر حال حاضر ]. ۴[نيروھای فرانسوی در منطقه حمايت می نمايند 

دل  ا ھواپيماھای م ه از آنج ع در شمال نيجر است ک ادز واق ه و احMQ-9Reaperِدر نزديکی آگ ر منطق ا نظارت ب ً يان

وا د دادئیانجام حمالت ھ ام خواھن ی، .  را انج ناد درون ر آن مطابق اس ون ١٠٠عالوه ب ر ميلي ار دال ن ک رای اي  بودجه ب

  .  در منطقه به حساب می آيدامريکازيرا نيجر نقطه محوری برای عمليات . اختصاص يافته است
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  محل تقاطع راه پناھجويان

ر ان از شمال از سوی ديگر نيجر در حال حاضر مھم ت اطع راه پناھجوي اين محل تق ه و افريق ای مديتران ه سواحل دري  ب

االنه الماندولت . رفتن به سوی اروپا می باشد ه س ور می ١۵٠.٠٠٠ بر اين فرض است ک ور عب اھجو از کشور مزب  پن

ه دولت  ۀ آژانس توسع٢٠١٣پيشتر در . استنمايند و مدت ھاست بر کوشش خويش برای بستن راه آنھا افزوده  ق ب متعل

ه المان اد نظامی پGIZ موسوم ب رای ايج ه وجود آورد و طرحی را در نيجر ب سی ب سير ] ۵[لي ست م ه توسط آن توان ک

ر .  را محدود نمايداکنترل ناپذير پناھجويان در ليبي اننخست وزي الی و نيجر الم ه م ل، را در سفر اخيرش ب انم مرک ، خ

 که IOMعالوه بر آن مرکل در مرکز سازمان بين المللی مھاجران .  می کند ھمراھیGIZِتانيا گونر، سخنگوی آژانس 

د حضور ب انع نماي ه کشورھای خويش ق انده کوشش می کند پناھجويان را نسبت به بازگشت ب د رس م خواھ سازمان . ھ

وده  مراکز مشابھی را نيز تأ٢٠١۴ اروپا حمايت می گردد در سال ۀمزبور که از جانب کشورھای عضو اتحادي سيس نم

ا از ناحيIOM]. ۶[است  رددۀ در کوشش خويش برای جلوگيری از فرار به اروپ ز حمايت می گ  ۀاتحادي.  بروکسل ني

  .می نامد» ھمکاری در مھاجرت«اروپا اقدامات مربوط به دفاع در مقابل پناھجويان را 

  

  فريکامبارزه بر سر فرانک

رلين شانس افريقا سابق فرانسه در ۀدر نيجر و ساير کشورھای مستعمر رای ب ه ب  تحوالت شگرفی در حال وقوع است ک

دامات .  بدانجا را ايجاد می نمايدیباز نمودن جای پا ل اق شته و در مقاب ه سختی تضعيف گ فرانسه به علت بحران فعلی ب

سه دارای المانبه طوری که در دواير دولتی ]. ٧[ به ميزانی محدود می تواند مقاومت نمايد مانال  به گوش می رسد فران

ان تغ. منافع فراوانی در مالی و نيجر بوده و حضور نظامی اش در آنجا قويست ون وضع چن ا اکن ه و در سال ييام ر يافت

 خويش را از دست داده و حال ديگر حاضر ۀرانسه موقعيت سنتی ويژھای اخير درگيری ھا چنان ابعادی يافته اند که ف

شته است ز گ اير کشورھا ني ا س ه معن. به ھمکاری ب ن ب رده پوشی ديپلماتيک اي ان پ ه زب ه اب سه ب شتن فران ور گ ی مجب

ه در افرانکۀ گشايش دامن رلين است ک رای ب افريک ب شروی استافريق ه جديت در حال پي ين کشور ق.  ب اره نيجر ھفتم

  . در آنجا مستقر گشته اندالمانمزبور است که سربازان 
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