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  ٢٠١٢ اگست ٢٩

  

 مرکل با مرگ ملس زيناوی دوست خوبی را از دست داد
  

ساير پايتخت ھای غربی با دلواپسی والن سياست خارجی در برلين و ؤ مس– )گزارش ويژه( برلين –آديس آبابا 

لمان، آنگال مرکل، اظھار اخانم صدر اعظم . فراوان تحوالت حبشه را پس از مرگ ِملِس زيناوی دنبال می کنند

خاطر رژيم فشار وخفقان  ه در حقيقت نيز ملس که ب. را از دست داده است» دوست خوبی«لمان انموده است که 

ه مريکا بالمان و اھای گذشته پشتيبانی ھای مطمئنی از برنامه ھای مشترک شديدش مشھور بود، در عرض سال 

ھمين دليل نيز ه ب. عمل می آورد، مانند عمليات ھای نظامی در سومالی و يا واسطگی ميان سودان و سودان جنوبی

که مرگ وی . وی علی رغم اعتراضات شديد سازمان ھای حقوق بشر مورد حمايت قاطع قدرت ھای غربی بود

ۀ وجود آورده است که حبشه را به افتادن در دايره استبدادش بر حاکميت شخص وی استوار بود چنان خلعی را ب

گروه بين المللی مديريت بحران که شبکه ای فکرباف درغرب می باشد . مينائی از تشديد اختناق تھديد می کند

 شرق افريقا و کمک ھای اين کشور در حمايت ھشدار داده است که بحران مذکور بر عمليات ھای نظامی حبشه در

  .از منافع غرب بی اثر نخواھد ماند

    

  خدمات کمکی در منطقه

اين . لمان دوستی را از دست دادايد گشت، ئدولتی آديس آبابا تأبا مرگ ملس که در روز دوشنبه از جانب مقامات 

وی .  وی َحيل مريم ِدساليگن نوشته استمضمون نامه ايست که خانم مرکل برای تسليت گوئی به جانشين موقت

ھمين دليل نيز ما از او ممنون ه ب«. لمان و حبشه و تعميق روابط اين دو کشور خدمت می نمودابسيار به تعامل ميان 

دليل تمجيد از وی خدمات پشتيبانی ] ١. [به حساب می آيد» ملت حبشه«برای » فقدانی بزرگ«مرگ او . »ھستيم

وی بارھا برای . مريکا انجام داده استالمان و ادر شاخ افريقا در حمايت از منافع مشترک است که وی بارھا 

ملس ھمچنين برای برلين و واشنگتن در نقش واسطه در ]. ٢[مبارزه با دستجات اسالمگرا به سومالی نيرو فرستاد

و برای جلوگيری از جنگ گوھائی را با خرطوم ترتيب داده  و خدمت جدا کردن سودان جنوبی از آن کشور گفت

ن دليل نيز از سال ھا پيش در برلين يمھه ب]. ٣[ميان شمال و جنوب سودان نيروھائی را بدان کشور گسيل نمود
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ی ئچنين قضاوت می شود که حبشه تحت حاکميت او به خوبی با غرب ھمکاری داشته و در نقش قدرت منطقه 

  ].۴[درشرق افريقا به حساب می آيد 

  

  تالفی

 ملس در حبشه که برلين برای حمايت از آن از کمک ھای گوناگون از جمله مالی و حتا نظامی نير دريغ نمی رژيم

از جمله مطبوعات گيتی . ، سال ھاست از جانب سازمان ھای حقوق بشر به شدت مورد انتقاد می باشد]۵[کرد 

در اين .  گزارش کردند،ورت گرفت پس از تحريفات انتخاباتی ص٢٠٠۵سرکوب خونين اعتراضاتی را که در سال 

برای انتخابات .  ھزار تن از مخالفان اسير گشتند٢٠ تن از تظاھرکنندگان کشته و به تخمين حدود ٢٠٠سرکوب ھا 

روزنامه نگاران . دست آورده  در صد آراء را ب۶/٩٩ اما رژيم مقدمه چينی ھای الزم را انجام داد و ٢٠١٠سال 

ھای طوالنی محکوم نموده، تنش ھای اقليت ھای قومی و گويشی را ھمواره سرکوب  زنداننامطلوب را مرتب به 

برلين نيز گاھی برای حفظ ظاھِر دفاع از حقوق بشر، عکس العمل زبانی از خود بروز داده ، اما در عمل . می کرد

ز امنيت آزادی مطبوعات و آزادی بيان می بايد ا«با اين عبارت که . کوچکترين کاری صورت نداده است

ول حقوق بشر در مقابل يک حکم شديد عليه ؤلمان مسا گذشته از جانب دولت جنوری، در »برخوردار باشند

 ميليون يورو به کمک ھای ١۴چند ھفته پيش از آن برلين دوباره ]. ۶[روزنامه نگاران در آن کشور اعتراض نمود 

  . سه ساله افزايش دادۀ يورو برای يک دور ميليون٧۵/١٢٢ آن کشور افزوده و آن را به ۀخويش برای توسع

  

  وخيم شدن اوضاع درونی

حمايت بی قيد و شرط از رژيم اختناق ملس بازتاب خود " گروه بين المللی مديريت بحران"اما اکنون بنا بر اخطار 

طور کامل قائم بر فرد بوده و او جانشينی برای خود ايجاد ننموده است و لذا بيم ه حاکميت ملس ب. را نشان می دھد

سر ه مخالفان سياسی رژيم اکثرا يا در زندان ب. يف تری برخوردار باشدعمی رود که دولت بعدی از موقعيت ضآن 

ميان دولتمردان و اما با اينحال بايد حساب مبارزه بر سر قدرت در . می برند و يا در خارج زندگی می کنند

ش ناتوان بوده است  اخاطر بيماریه که در آغاز سال جاری ملس ب از ھنگامی. اعتراضات اجتماعی را نمود

 شديد با اعتراضات ۀاز جمله می توان مقابل. عالئمی برای افزايش از ھم گسيختگی در رژيم وی مشاھده می گردد

ر نمازگزاران گشت و يا ممنوعيت آخرين ھفته نامه به زبان مسلمانان را که موجب حمله به مساجد و حتّا کشتا

به نظر گروه بين المللی . امھاری به خاطر گزارشی که از اعتراضات مسلمانان قرار بود انتشار دھد، اشاره نمود

  ].٧[مديريت بحران خطر اوجگيری برخورد احتمالی ميان وابستگان اديان مختلف بسيار جدی است 

  

   برونیوخيم شدن اوضاع

تشاش ھای داخلی موجب محدوديت کمک ھای حبشه به غکه ابه نظر گروه بين المللی مديريت بحران اين احتمال 

ھنگام اوجگيری ه ھمچنين نمی توان اطمينان داشت که رژيم آديس آبابا ب.  نيز جّدی است،منافع غرب گردد

در نيم سال گذشته . ی با اريتره دامن نزنداعتراضات داخلی و برای انحراف افکار عمومی به درگيری ھای مرز

از طرف ديگر قابل تصور است که اريتره از ضعف حبشه استفاده کرده و . عالئمی برای اين امر وجود داشته است

در . فزايدورشيان در کشور ھمسايه بيدست به عمليات نظامی در مرزھای دو کشور زند و يا به حمايت خويش از ش

د حساب اين را بکند که احتمال دارد حبشه نيروھای خويش را از سومالی يا سودان و يا از ھر دو حالت غرب باي
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اين .  اول صلح داخلی سودان بيش از پيش در معرض خطر خواھد بودۀو آنگاه در درج. ھر دو کشور خارج نمايد

ی با شبه نظاميان ئاحتمال نيز می رود که افزايش اغتشاشات سبب نزديکی و ھمکاری ميان آشوبگران حبشه 

  ].٨[سومالی و يا ارتباطی نظير آن گشته و اوضاع تمامی شرق افريقا را وخيم تر سازد 

  

  مصيبت

اگر به تثبيت سريع رژيم جايگزين ملس موفق نگرديم در اينصورت احتمال دارد برلين و متحدان آن در غرب با 

 افريقا که به قصد کنترل سومالی توسط غرب پروژه ھای ھژمونی طلبانه در شرق: مصيبت شديدی مواجه گردند

دنبال آشوبھای آن ه ممکن است با از پا افتادن حبشه ب] ١٠[ سودان ادامه خواھد يافت ۀو تا تجزي] ٩[آغاز گشته 

 گروه بين المللی مديريت بحران توصيه می کند که غرب زھمين دليل نيه ب. کشور، در معرض خطر قرار گيرد

صالح نمايد، قوانين سرکوبگرانه ملغی گردند تا اعتراضات اجتماعی به کانال ھای قابل کنترل روند کار خويش را ا

 سفانه ھيچ اثری از اينأمت. ھدايت گردند و برای جلوگيری از افراطی شدن مخالفان، آنھا را بايد جذب قدرت نمود

احتمال بيشتر در اين است که فشار و ]. ١١[ وجود ندارد ،که در دواير قدرت کسی حاضر به انجام اين کارھا باشد

  .حفقان موجود شدت يابند، زيرا قدرت ھای غربی تا کنون اينگونه رفتارھا را تحمل کرده اند
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