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  حميد بھشتی

 ٢٠١٣ جنوری ١٨

  

 والند و مرکل برای حمله به مالیھتوجيه 
  

 ءگرفته است ابتدا نظامی نيروھای ناتو که در آغاز به پيشقراولی فرانسه صورت ۀبرای مشروع جلوه گر ساختن حمل

  :لمان چنين گفتندافرانسوا اوالند رئيس جمھور فرانسه و سپس آنگال مرکل صدر اعظم 

وی گفت فرانسه ارزشھای ويژه ای را . در پاريس رئيس جمھور فرانسه اقدام نظامی اين کشور در مالی را تبيين نمود

ما ھيچگونه عالئق اقتصادی يا سياسی را دنبال «. دپاسداری می کند و خود را موظف می داند به کشور مالی کمک نماي

  ».نمی کنيم

  . با ارسال دو ھواپيمای باربری نظامیءلمان نيز در جنگ مالی ھمکاری می کند، ابتداا

ً ا«: لمان گفتاطوری که صدر اعظم ه ب  تروريسم در لمان امنيت منطقه را بخشی از امنيت خود می داند زيرا طبيعتا

  .فريقا می باشد، بلکه برای اروپا نيز تھديد به حساب می آيدامالی نه فقط تھديد برای مالی يا در شمال 

حال اين مشروعيت دادن حمله به مالی به چه ميزان موجب ايجاد موج جديدی از آوارگان و پناھندگان گردد، آينده نشان 

مريکا و ناتو به راه انداختند موجب کشت و ادر گذشته ديديم به چه ميزان در عراق و افغانستان جنگی که . می دھد

  .و آوارگی و بی خانمانی گشت کشتار

سنگ % ٨٠ی خود توليد می کند، قريب به ئ خود را به ميزان اعظم در نيروگاھھای ھسته ۀفرانسه که الکتريست

 در آينده از معادن عظيم اورانيوم الزمه برای توليد برق را از نيجر، که در ھمسايگی مالی قرار دارد تھيه و قرار است

  .اوالند دروغی بزرگتر از اين نمی توانست بگويد. اورانيوم مالی نيز بھره برداری نمايد

  تصوير اوالند دروغگو
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  سه ھيچ اھداف اقتصادی و سياسی را در مالی دنبال نمی کند؟آيا به راستی فران
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  نامه نويس دويچلند از راينر ھاخفلد، برگرفته از روز–کاريکاتو خانم مرکل که به مردم مالی تسليحات ھديه می کند 

 ٢٠١٣ جنوری ١٧ –برگرفته از تالکسکاال 
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