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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  سايت ميشل کولن

  حميد محوی: برگردان از
   ٢٠١٣ جنوری ٢١

  

  صدای بی صدايان : "مالی" کشور دوسيۀ

٢  
  بررسی توسط تاھيرو باه :مالی در التھاب دردناک 

.  را پيرامون بحران مالی منتشر می کند"تاھيرو باه"انوستيگ آکسيون به شکل انحصاری سخنرانی نويسندۀ مالی 

ب چپ مالی او عضو دفتر سياسی حز. تاھيرو باه از اھالی سگو، شھری که خاصه به دليل مقاومتش شھرت دارد

: مالی «او روی موضوع مالی خيلی فعال است و به ويژه کتاب ). فريقا برای دموکراسی و استقاللااتحاد (است 

  . را به رشتۀ تحرير آورده است و جھان سياست را در مالی به دقت نشان می دھد» روندی دائمی

  

  ، و برقراری دموکراسی، )قيام مردمی عليه موسی ترااوره (١٩٩١ چميراث مار) ١

  و تعدد احزاب در مالی

ل،  مردم، شيوۀ بيان مبارزاتشان برای دموکراسی، استقالۀبن ماي.  به مردم مالی تعلق دارد١٩٩١ چميراث مار

در  ار اعمال، افکار و احساساتش، و حتھر فرد از اھالی مالی د. حاکميت مردم، نااميدی ھا و شکست ھايشان است
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 اين ميراث دموکراتيک به عموم مردم مالی تعلق دارد و ھيچ. مخالفتھايش چيزی به اين تحرک عمومی افزوده است

  ...فراموشی بسپارده خود دارد و يا آن را بکس حق ندارد اين سرمايه را از آنھا بگيرد و يا از آن 

 مبلغان و پيشگامان ، پيش قراوالن١٩٩١، مانند ھر تحول تاريخی، ظھور دموکراسی در مالی طی سال مطمئناً 

ولی چنين امری به ھيچ عنوان نفی پدرخواندگی بازيگران اصلی آن يعنی مردم مالی . خاص خود را داشته است

  .نيست

 اکنونی را ١٩٩١ چمار. کار برده شوده کس ب کس ربوده شود و عليه ھيچ ند توسط ھيچ نمی توا١٩٩١ چمار

وليت خودشان بالغ و بزرگ ھستند، ؤشود، زيرا مردم تنھا در پذيرش مستعريف می کند که بايد با گذشته پيوند زده 

چنين .  يک آموزش است١٩٩١ چتاريخ حوادث مار. که بتوانيم دربارۀ آن داشته باشيم) خوب يا بد(با ھر عقيده ای 

تاريخی سرنوشت مردم مالی را در آرزومنديھايشان برای آزادی و نيل به پيشرفت، مبارزۀ شجاعانه، پيروزيھا، 

شکست ھا، تضادھای سياسی و اجتماعی نشان می دھد، و به ھمينگونه بازنمائی مرزھائی است که واقعيت بر آنھا 

  .تحميل می کند

فکر وادارد و تا جائی که می توانيم برای درھم ه  بايد ما را ب١٩٩١شور مالی به سال ايجاد دموکراسی در ک

  .نورديدن افق ھای دورتر از آن درس بياموزيم

  

  Amadou Toumani Touré  - ATT عليه مردم مالی) ا ت ت(» امدو تومانی توره«کودتای دائمی ) ٢

 سال مبارزه حکومت ٢٣، سرانجام پس از ١٩۶٨ سال پس از مبارزات طوالنی عليه حکومت ديکتاتوری ازمردم 

امدو «کودتای سرھنگ دّوم . را سرنگون کردندموسی ترااوره جنايتکار خون ريز و جنايتکار اقتصادی ژنرال 

، واکنشی بود از سوی جناح ارتجاعی و فرصت طلب ١٩٩١ چ مار٢۵، شب )مخفف به آ ت ت (»تومانی توره

زش مردمی و ميھن پرستانه، و موجب شد که منطق و روند کودتای دائمی و پی در ارتش برای پشت پا زدن به خي

 به ١٩٩١ چ طی مار»امدو تومانی توره«در نتيجه، .  حق آنھا رواج پيدا کندهپی عليه مردم مالی و نمايندگان ب

 مسخرگی در بازنمائی او را در اشکال آرمانخواھانه معرفی کردند و رسانه ھا تا سر حدات. قھرمان تقلبی تبديل شد

  .او پيش رفتند

، قدرت را ١٩٩٢پس از انتخابات عمومی ) با چاقوئی که زير گلويش گذاشتند (»امدو تومانی توره«در واقع اگر چه 

-گر آگاھی روشن بود که اين جريان يک شعبده بازی سياسی ن تحويل داد، ولی برای ھر مشاھدهبه غير نظاميا

 در کوتاه مدت طبقۀ سياسی حريصی را به قدرت رساند تا نخبگان وابسته و ءبتدانظامی چيز بيشتری نيست، ا

 برای بازسازی قدرت او را »امدو تومانی توره«جديدی را ايجاد کند، و سپس راه بازگشت ) کمپرادور(معامله گر

  . ھموار سازند

ی در پی زندگی می کند که توسط بر اين اساس، فکر می کنم که مالی از اين تاريخ با ريتم و آھنگ کودتاھای پ

  .خبگان سياسی نظامی با دقت طراحی شده استن

، برگزيدگان نظامی سياسی تبھکار تمام اموال دولت را به نفع خودشان از آن خود ساخته ٢٠٠٢ تا ١٩٩٢از سال 

فرھنگی مردم ما لوکس مطلق، و در عين حقوق اجتماعی و : حسابھای بانکی، ويال، باغ، اتومبيل لوکس، کاخ : اند 

  ...را به جويبار انداختند

  

  باز سازی)٣
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  : که با کالھبرداری انتخاب شد دو ھدف بزرگ داشت »امدو تومانی توره«کانديدای مستقل 

   ترميم اعتبار شخصيت ھای قديمی نظام ديکتاتوری-١

  . تحکيم کودتای دائمی اش عليه مردم مالی-٢

اقتصاد کشور را به . دست گرفته برای راه گم کردن، ھدايت کشور را ببر اين اساس بود که با شوخی و مسخرگی 

 به دليل تنظيمات ساختاری و زانو درآورد، و سپس دست گذاشت روی انبار سالح ھای قديمی ارتش مالی که قوياً 

لس با داروی جادوئی سازشکاری، مج. سر می برده مريکائی در حال رکود بانظريات مشاوران نظامی فرانسوی و 

 در مورد اين کاريکاتور مسخرۀ دموکراسی شوخ »امدو تومانی توره«ملی با اکثريت حاکم باند چپاولگران کشور

طی ده سال، اين آقا، برای پاسخگوئی به طرح ھای سياھش، . طبعی خاصی داشت، و آن را الگو و نمونه می دانست

انحصار خودش درآورد و دموکراسی را به بند و با پشتيبانی طبقۀ سياسی روشنفکری حريص، تمام قدرت را به 

  .کشيد و ھر صدای معترضی را ھر چند مختصر به سکوت واداشت

  

  ٢٠١٢اصالحات قانونی امدو تومانی توره به سال )۴

در واقع پس از فرامين، تالش ھای نااميدانه .  است»امدو تومانی توره«اگر فردی عليه مالی کودتا کرده باشد، نامش 

حرف آخر » نابغۀ جھان اسرار «»امدو تومانی توره«ن مجوز قانونی برای انتخاب رياست جمھوری، برای سومي

 ءرا پيدا» ھمآھنگ سازی مجوز«نمی دانم از کجا و شايد با ھمکاری يارانش، فرمول جادوئی . خود را نزده بود

رمين جمھوری ھدايت می کند و  به سوی چھااز اين پس کامال روشن بود که اصالحات او مالی را مستقيماً . کرد

امدو تومانی «بر اين اساس . عمال آن را در دوران گذاری قرار می دھد که نام اصلی خودش را معرفی نمی کند

يعنی دو سال بيشتر ماندگار شدن در پست رياست جمھوری » ھمآھنگ سازی« می توانست از دو سال »توره

 تمديد شد تا با ٢٠١۴ل افزايش دادند، و رياست جمھوری نيز تا برخوردار شود، زيرا مجوز مجلس ملی را دو سا

يادآوری کنيم که بر اساس قوانين انتخابانی در مالی، انتخابات شھرداری (مجوز نمايندگان شھرداری ھمآھنگ شود 

  ).دوسال پس از انتخابات رياست جمھوری و قانونگذاری برگزار می شود

 و ءلتک و خيانت بسياری از رھبران تشکالت سياسی که ھرگز به آراغقابل ، مردم مالی، تا اينجا در مدر واقع

نظريات عمومی مراجعه نکرده اند به شکل منفعل باقی ماندند و نمی توانستند اين شربت جادوئی را برای ھذيان 

  .گوئی بيشتر بنوشند

انجمن به قانون اساسی من «رامون به ھمين علت بود که سازمان ھای دموکراتيک از ھر دار و دسته ای که بودند پي

  .جمع شدند تا جلوی اين جريان را بگيرند» دست نزن

  

  شورش کولی ھای طوارق يا جعبۀ جادوئی) ٥
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الحات قانون اساسی به ھيچ عنوان نمی ولی اص. رفته بود پيش »امدو تومانی توره« اينجا ھمۀ امور بر وفق مراد تا

جز باز کردن در جعبۀ ه مردم مالی راه را بر اين اصالحات بستند، در نتيجه چه باقی می ماند ب. توانست تحقق يابد

  .حت کشور ماجادوئی يعنی شورش کولی ھای قوم طوارق، بزرگترين جرا

 صراحتا جوانان قوم طوارق را »امدو تومانی توره« شروع شد، خود ٢٠١٢ فبروری به تاريخ اوقتی بحران ليبي

عالوه بر اين . تشويق می کرد که به مبارزان مدافع قذافی بپيوندند، که به عبارتی مالی را تحت قيوميت خود داشت

وده، زيرا رھبر فعلی گروه تروريستی ب مغرب اسالمی در تماس با القاعدۀ »امدو تومانی توره«به احتمال قوی 

 را تصرف کرده است، ھمان سفير قديمی مالی در عربستان »تومبوکتو« و »کيدال«که ) ١(»لياد علی«انصار دين، 

  . برگزيده شده بود»امدو تومانی توره«سعودی است که توسط خود 

خدر و رابطه با اسالمگرايان از عربستان سعودی اخراج شده بود، و  به خاطر قاچاق مواد م»لياد علی«می دانيم که 

امدو تومانی «در عين حال می دانيم که ھواپيمای انباشته از کوکائين که در وسط صحرای مالی فرود آمده بود، 

ه خاطر ھمين موضوع صدای تمام نيروھای دموکراتيک در مالی به خشم آمده  ھيچ واکنشی نشان نداد، و ب»توره

خاطر خدماتش از ه  ھواپيمای فرود آمده بپيلوتبودند و باز ھم می دانيم و منابع مطمئنی به ما گزارش دادند که 

 ارتقاء درجه گرفته و به پاس ھمين خدمات به مقام فرمانده در بطن نيروھای ھوائی مالی »امدو تومانی توره«سوی 

 در شمال مالی قاچاق مواد مخدر به راه »مدو تومانی تورها«بر اين اساس من فکر می کنم که . برگزيده شده است

  .انداخته بوده است

 با شکوه »امدو تومانی توره«. پس از سقوط قذافی، صدھا جوان طوارقی با اسحه و تجھيزات به مالی بازگشتند

جاد ھرج و مرج در ھدف او اي. عمل آورد، به آنھا پول داد، ولی آنھا را خلع سالح نکرده خاصی از آنھا استقبال ب

. شمال مالی بود، و تصور می کرد که می تواند آن را تحت نظارت خود بگيرد و بر اين اساس مانع انتخابات شود

بنمايۀ سياسی تر و ساختاری با ) ٢(»آزاواد«بخش ملی جنبش رھائيولی جريان به شکل ديگری رويداد، زيرا 

برای آشنائی بيشتر با . ی گرفت و ابعاد وسيعی را پوشش دادتر از تمام شورشھای پيشين، خيلی زود پيش منسجم

که خود را کارشناس ماھر جنگی معرفی می کرد، دائما به مالی ھا  (»امدو تومانی توره«تصوير حقيقی ژنرال 

درس می داد و يادآوری می کرد که او جنگ ديده است و می داند از چه چيزی حرف می زند و به عنوان ژنرال و 

بد نيست بدانيم که اين آقا سربازان ...) فريقای مرکزیاقديمی سازمان ملل متحد برای حفاظت از صلح در مأمور 

تازه وارد ارتش مالی را بی ھيچ آموزش معنی داری و بی ھيچ تجربه ای و بی آن که با شرايط آب و ھوائی صحرا 

امدو تومانی «يم که ژنرال ئانيم صراحتا بگودر نتيجه می تو.  به جبھۀ شمال کشور می فرستاد،عادت داشته باشند

سربازان .  با آگاھی تمام به نتايج چنين وضعيتی اين سربازان جوان و بی تجربه را به قصاب خانه می فرستاد»توره

  .جوان به دام شورشيان طوارقی می افتادند و از سوی ديگر تروريست ھا به تالفی دست بسته سربريده می شدند
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امدو «. ن ھمراه از جبھه به دست ما می رسيدولفيه ھای اجتماعی و تکبن تحقير شده از طريق شتصاوير سربازا

 موضوع را خفه کند، او حتی در اشکال »مالی« سعی می کرد با پرت و پالگوئی در تلويزيون ملی »تومانی توره

به سر می برند به دليل سياست در فقری که (اھالی مالی . سربسته مردم را تھديد می کند که واکنشی نشان ندھند

چپاول دارائی ھای ملی، خصوصی سازيھا، اخراج ھا، بی کاری، بزھکاری و بسته شدن مدارس و فقدان بھداشت 

جز خودش و ه  که ھيچکس ب»امدو تومانی توره«با مرگ در روحشان، پس از سخنرانی تلويزيونی ) عمومی

فقری که به آنھا تحميل شده در شرافت ملی شان نيز مورد تھاجم ھمسرش را قانع نکرد، احساس کردند که با تمام 

  .قرار گرفته اند

 ٢٢از جائی که کودتای (فردای اين نمايش تلويزيونی، ھزاران زن، مادر، خواھر و فرزندان سربازان اردوی کاتی 

رشيان طوارقی و ، قربانيان سياست ماکياوليک، و مناسبات رئيس جمھورشان با شو) حرکت کرده بود٢٠١٢ چمار

 يک »امدو تومانی توره«. تروريست ھا، با پشتيبانی مردم باماکو به سوی کاخ رياست جمھوری راھپيمائی کردند

  .تلقی نمود» جنبش احساسی«بار ديگر برد واقعه را به حداقل تعبير کرد و آن را 

يک بار ...سربازان راه اندازی کرد يک نمايش تلويزيونی ھاليووودی ديگر با شرکت ھمسران »امدو تومانی توره«

امدو «ديگر طرحش با شکست مواجه شد و نمايش ھاليوودی که او کارگردانی می گرد به دادگاه عمومی خود 

  . به تماشای پخش مستقيم آن نشسته بودند»مالی« تبديل شد که ميليونھا نفر از اھالی »تومانی توره

  :ول و متھم به تمام مشکالت و دردھا و رنجھا دانستند ؤ را مس»امدو تومانی توره« ھمسران سربازان صراحتاً 

  ، می گويند که شما سردستۀ حقيقی شورشيان ھستيد؟»امدو تومانی توره«

، می گويند که شما شورشيان را از موضع گيری و حرکات يگان ھای نظامی ما مطلع می »امدو تومانی توره«

  سازيد؟

  شوھران ما در ارتش به اندازۀ کافی غذا نمی خورند و گرسنگی می کشند؟، می گويند که »امدو تومانی توره«

، می گويند که در جبھه به اندازۀ کافی مھمات به سربازان ما نمی رسد، چون که شما از ارسال »امدو تومانی توره«

  مھمات امتناع می کنيد؟

  ازی خودداری می کنيد؟، می گويند شما از صادر کردن فرمان حمله و تيراند»امدو تومانی توره«

  ) اتھامات ديگری را نيز بايد متحمل می شد»مالی« به شکل مستقيم در پخش تلويزيون ملی »امدو تومانی توره«(

 روشن بود که قدرت به خاک افتاده است و می تواند توسط اولين کانديدائی که در نتيجه، برای ھر تماشاگری کامالً 

کميتۀ ملی اصالحات دموکراتيک و «شد، باز پس گرفته شود، اين کاری بود که شھامت پا پيش گذاشتن را داشته با

 بدان تحقق بخشيد، و آن کسی را که خود را فناناپذير تصور می کرد از ٢٠١٢ چ مار٢٢به تاريخ » بازسازی دولت

  .قدرت بيرون راند

  

  »مالی«بازسازی دموکراسی در )۶

 رؤيای مردم مالی بود که نظاميان آن را به ٢٠١٢ چ مار٢٢کودتای «: در مصاحبه ای با روزنامۀ لوموند، گفتم 

  ... در اين مورد کمی دورتر توضيح خواھم داد» واقعيت تبديل کردند

امدو «که   خودشان را برای انتخاب رئيس جمھور جديد آماده می کردند تا اين»مالی«، مردم ٢٠١٢ اپريل ٢٩

راه انداخت، و طبيعتا تصور می ه ا باز کرد يعنی شورش طوارق را ب جادوئی اش رۀ خيانتکار جعب»تومانی تورۀ

کس صدايش درنمی آمد و انتخابات را نيز فراموش  ديگر ھيچ. کرد که می تواند آن را تحت کنترل خود بگيرد
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توانست  میکه  مالی در خأل حقوقی و قانون اساسی سقوط کرد، يعنی وضعيتی  و فوراً بر اين اساس، عمالً . کردند

با وجود روشن بودن چنين وضعيتی مثل آب روان روی .  تمام شود»امدو تومانی توره«تنھا به نفع سياستھای 

 واقعيت به  با رياکاری دائما اعالم می کرد که انتخابات برگزار خواھد شد، ولی عمالً »امدو تومانی توره«صخره، 

سر می برد و بخشی از سرزمين در تصرف ه  بزيرا چگونه کشوری که در وضعيت جنگی: شکل ديگری بود 

  سر می برد، می تواند انتخابات آزاد و شفاف برگزار کند؟ه شورشيان طوارقی ب

در واقع، . ، صداھائی برای به تعويق انداختن انتخابات برخاست»مالی«به ھمين علت و به دليل بحران در شمال 

و نه تمديد و تداوم بخشيدن به ) برای سومين بار(تخاب شدن  ھيچ شانسی نداشت، نه برای ان»امدو تومانی توره«

مجوز قانونی اش، بر اين اساس، کارت شمال را برای بی ثبات سازی مالی به بازی گرفت، يعنی کارت شيطانی که 

  . به کاربست»مالی«با خشونت تمام عليه مردم 

 و قربانيان سياستھای ماورای قبر می خواھم بگويم، اکثريت خاموش(داشت موفق می شد، ولی مردم مالی 

، و جناح ميھن دوست و جمھوری )١٩٩١ چچپاولگران حريص سياسی نظامی از دوران سقوط ديکتاتور در مار

 را راه اندازی کنند و به ٢٠١٢ چ مار٢٢خواه ارتش توانستند از خون ريزی جلوگيری کنند و حرکت رھائی بخش 

، ھمانگونه که »امدو تومانی توره«به ھمين داليل است که . ا خاتمه دھندبزرگترين رژيم جنايتکار تاريخ کشور م

اعالم کرده است، بايد » کميتۀ ملی اصالحات دموکراتيک و بازسازی دولت«« رئيس »امدو حيا سانوگو«کاپيتان 

  .در برابر دستگاه دادگستری کشور ما پاسخگوی خيانتھايش باشد

  

  ٢٠١٢ چ مار٢٢انقالب )٧

بخش است و می خواھد  يک حرکت رھائي٢٠١٢ چ مار٢٢. روتنانۀ ما، بايد چيزھا را با نام آنھا ناميداز ديدگاه ف

  :اين انقالب دو موضوع اساسی را مطرح می کند ...شود) کشور مالی (»مالی«موجب تحول 

  ترميم دموکراسی)١

  .بازسازی دولت قانونی)٢

کس حق ندارد آن را از ما بگيرد يا  وضيح دادم که ھيچ جوھر اصلی دموکراسی خودمان را تۀدر واقع، در مقدم

جوھر اصلی دموکراسی ما در مبارزۀ مردم ما بوده که از دوران بسيار قديم عليه برده . مدعی پدرخواندگی آن شود

  .داری، استعمار و رژيم ديکتاتوری آغاز شده است

دموکراسی را از مردم ربودند، و آن را از  و ھوادارانش »امدو تومانی توره«امرزو، برای ھمه روشن است که 

با دروغھا و مسخره گيھايش به ھوش و .  تحويل دادند»مالی«محتوا تھی ساخته و جسد بی جان آن را به مردم 

بنياد جيمی کارتر، بنياد ژرژ سوروس، (به پشتيبانی اربابان امپرياليستش . ذکاوت و مبارزات ما توھين می کند

کس شھامت مخالفت ورزيدن با او و طرح ھای مخربش را نداشت، به  ، ھيچ)و شيطانیلوژھای فرانماسونيک 

  . را نابود کرد و دموکراسی را نيز از بين برد»مالی« دولت »امدو تومانی توره«. استثناء چند صدای نادر در بيابان

  

  »مالی«عوامل خارجی بحران کشور ) ٨

چند عامل خارجی نيز اشاره کنيم که مھمترين آنھا اياالت متحده و  می توانيم به »مالی«برای شناخت بحران کشور 

  .فرانسه ھستند
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 پايگاه »مالی« برای تحکيم و تقويت حاکميت جھانی خود، اياالت متحده می خواست در شمالی . اياالت متحدهءابتدا

قويت حضور نظامی در اين نظامی ايجاد کند، نه تنھا برای تداوم به اصطالح مبارزه عليه تروريسم، بلکه برای ت

ولی به مدد فشار جريان ھای . منطقۀ جغرافيای ستراتژيک که به گفتۀ کارشناسان اھميت درجۀ يک را دارا می باشد

مثبت مريکا پاسخ ا نتوانست به اين درخواست اياالت متحدۀ »امدو تومانی توره«اجتماعی و برخی احزاب سياسی، 

از سوی ديگر .  ھمواره برای اجرای چنين طرحی تالش کرده است»مانی تورهامدو تو«ولی روشن است که . بگويد

 برای تنبيه کشور. فرانسه حضور نظامی اياالت متحده را در منطقۀ تحت نفوذش به چشم ترديد می نگريست

ی به ھمين علت، و فراسوی اعالميه ھا.  را نبخشيدند»امدو تومانی توره«مريکائی ھا ھرگز ضعف ھای ا، »مالی«

 متحده دست القاعده شاخۀ مغرب اسالمی را باز گذاشتند، و ھرگز ھيچ کمکی را تتبليغاتی، محکوم کردن ھا، اياال

 عليه شورشيان طوارقی و تروريست ھای اسالمگرا وارد مبارزه شده  جايز نداستند که فعاالنه و عمالً »مالی«برای 

  .بود

 و پشتيبانی ھای محافل »مالی«يگر به دليل ھوشياری سياسی مردم بار د در تداوم نفی برخی توافقات، يک :فرانسه 

  .  به شکل قھرآميزی رفتار می کرد»مالی« با ٢٠٠۶بين المللی، فرانسه از سال 

  

  لۀ گروگانھای فرانسوی و القاعدۀ مغرب اسالمی أمس)٩

طوط بی ھيچ ين اين خب.  توسط القاعده شاخۀ مغرب اسالمی دستگير شدند»مالی«شش فرانسوی در بيابانھای 

يم که در بيانيه ھای پی در پی توسط رھبران فرانسوی که بيشتر نگران ھم وطنان خود ھستند ئترديدی می توانيم بگو

امدو «بر اين اساس فرانسه ھميشه قاطعانه مانع .  و ثبات اين کشور فقير»مالی«تا زندگی چھارده ميليون از اھالی 

 حفظ جان گروگانھا، عليه طوارقی ھا و تروريست ھای القاعده شاخۀ مغرب  شده است که برای»تومانی توره

زيرا القاعده شاخۀ مغرب اسالمی، در گذشته و در عمليات نظامی ناموفق فرانسه برای نجات . اسالمی واقعا نجنگد

  .خود راه ندادنده يک گروگان فرانسوی، ترديدی در کشتن گروگان فرانسوی ب

مريکا، منطقۀ نفوذی فرانسه، زندگی گروگان ھای فرانسوی، حضور ايالت امپراتوری بين تما: خالصۀ مطلب 

 برای حفظ قدرت، و ارتش »امدو تومانی توره«اسالمگرايان، گروه ھای شورشی مسلح، بلندپروازی ھای خود 

 شده اند، چه مريکا و فرانسه قطعه قطعه شده، مردمی که به حال خود رھاا که به دليل مشاورتھای نظامی »مالی«

  جز بحرانی که امروز مشاھده می کنيم و از ھم گسيختن شيرازۀ کشور می توانست از مالی باقی بماند؟ه چيزی ب

  

  فريقای غربی ااتحاديۀ اقتصادی کشورھای )١٠

فريقای غربی تصميم می گيرند وعمل می کنند، با تحريم اسنديکای رؤسای دولتھای غير قانونی که به نام مردم 

جز شعله ورتر ه ، کاری نکرد ب٢٠١٢ چ مار٢٢پس از کودتای )  سياسی، ديپلماتيک،در سطح اقتصادی (»لیما«

  .ساختن آتش عليه مردمی که پيش از اين جراحت عميقی بر آنھا وارد آمده بود

 فريقای غربی به روشنی به ما نشان می دھد که به فرمان فرانسه واموضع گيری اتحاديۀ اقتصادی کشورھای 

  ...مريکا عمل کرده استااياالت متحدۀ 

  از چه زمانی اين اتحاديه برای دموکراسی و دولت قانونی اظھار نگرانی می کند؟ 

   يا يکی از اعضايش اظھار نگرانی می کند؟»مالی«از چه زمانی اين اتحاديه برای تماميت ارضی 

  را برای حفظ قدرت خودش دستکاری می کرد؟ قانون اساسی »امدو تومانی توره«اين اتحاديه کجا بود وقتی که 
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 توسط گروه ھای تروريستی سر بريده می شدند و شکمشان را »مالی«اين اتحاديه کجا بود وقتی که سربازان جوان 

  پاره می کردند؟

  متحمل شده بود کافی نبود،»مالی« کافی نبود، از آنجائی که تحقيری را که »مالی«از آنجائی که درد و رنج مردم 

فريقای غربی نيز به نيابت قدرتھای امپرياليستی، تمامی يک ملت را به امی بايستی که اتحاديۀ اقتصادی کشورھای 

فريقای غربی، با اعالم تحريم ھايش، در واقع عليه مردم ااتحاديۀ اقتصادی کشورھای . مرگ تدريجی محکوم کند

  .  اعالم جنگ کرده است»مالی«

برق نرسيد، نتيجۀ چنين ) پايتخت مالی (»باماکو«حريم، ديگر به بيمارستانھای ظرف يک ھفته پس از اعالم ت

شرکتھای تجاری کوچک . تحريمی مرگ صدھا بيمار بود که ديگر امکان درمان برای آنھا وجود نداشت

دواير عملکردشان متوقف شد، بھای اجناس حياتی به اوج رسيد، نبود بنزين، دارو، بانکھا ديگر اعتباری نداشتند، 

اداری به کندی کار می کردند، تجارت متوقف شده بود، صورتھای در ھم کشيده و شکمھای خالی، تلخی و فشار 

يم، روستاھا و ئمور داخلی کشور چه می توانيم بگوروزمره روی تمام چھره ھا قابل رؤيت بود، از حال و روزگار ا

 را در »مالی« منگ شده اند، تمام شرايط فراھم آمده تا روستا نشينانی که اکثريت خاموش را تشکيل می دھند گيج و

 دوران سختی فرا رسيده است، نبوغ ما را به !زنان و مردان مالی. جنگ داخلی و برادرکشی صد ساله غرق کند

زمان آن فرا رسيده است که يک صدا حرف بزنيم، از . مبارزه طلبيده اند، شرافت انسانی ما را لگد مال کرده اند

  .ا و اختالفھا عبور کنيم و در خيزشی ملّی برای مردمی يگانه، ھدفی يگانه، اعتقادی يگانه به پا خيزيمشکافھ

  

  :اطالعات تکميلی مھم 

با توجه به وخامت اوضاع، نه فرصت آن را داشتم و نه روحيۀ مناسبی که اين تأمالت را منتشر کنم، زيرا به کندی 

 از تمام دنيا برايم می فرستادند و از من می صدھا نامۀ الکترونيک. مم می نوشتو بر اساس فرصتھائی که داشت

 واکنش نشان دھم و ديدگاھی را مطرح کنم نمی خواستم فوراً . خواستند که ديدگاھم را دربارۀ کشورمان توضيح دھم

ز غايب در عين حال قطعاتی از پازل اين بحران ھنو. که حاصل ھيجان حسی، احساس جراحت ميھن دوستانه باشد

بر اين اساس ھر تحليل عجوالنه ای می توانست تأثير معکوس داشته باشد، به تمام . سر می برده بود و در آغاز ب

اين داليل است که سعی کردم تعادل خودم را حفظ کنم، به ويژه در اين دوران سختی که کشور ما گرفتار آن شده 

  .است

 کرد، ء امضا٢٠١٢ اپريل ۶فريقای غربی به تاريخ اتصادی کشورھای در واقع، پس از توافق نامه ای که اتحاديۀ اق

انقالب . بار آورد جبران ناپذير استه  برداشته شد ولی ويرانيھائی که ب»مالی«تحريم ھای جنايتکارانه عليه مردم 

 سال سرنوشت ٢٠ را که طی »مالی« جنايات سياسی و اقتصادی طبقۀ حريص سياسی نظامی ٢٠١٢ چ مار٢٢

 اغاز دوران نوينی در زندگی ٢٠١٢ چ مار٢٢بی گمان . ر را در دستھايشان داشتند، مثل روز آشکار کردکشو

 خواھد بود و مردم ديگر تماشاگر منفعل سرنوشت خودشان نخواھند بود، و برای به قدرت رساندن »مالی«اھالی 

خود ه ۀ سياسی نوينی از زنان و مردان را ب طبق»مالی«سالھای آينده . نمايندگان قانونی و اصيل مبارزه خواھند کرد

ضايعاتی . وليت راستين به منافع مردم انديشيده و در راستای حفاظت از آن عمل خواھند کردؤخواھد ديد که با مس

خود ديد، بی گمان نام آن بايد ھمانا بی اعتنائی ھائی باشد که اکنون ما را در ه  ب٢٠١٢ چ مار٢٢ پيش از »مالی«که 

  . يت قرار داده استاين وضع
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 به سياستمداران جنوبی به »مالی«تروريستھا، آيا مردم شمال ، »ازواد«بخش جنبش رھائيبا اشغال شمال توسط 

بی . لۀ قوم طوارق را مورد بررسی قرار نداده استأاھند کرد که ھرگز به شکل عينی مساندازۀ کافی اعتماد خو

 پی خواھند »مالی«رات بی بديلی برجا خواھد گذاشت، و مردم شمال گمان وضعيتی که در شمال به وجود آمده تأثي

 برد که تنھا می توانند روی خودشان حساب کنند، زيرا شکست سياستمدارانی که کشور را فروخته اند شگفتی آور

 تمام وليت چنين وضعيتی را پذيرفت و به دولت قدرتمندی نيازمند ھستيم که باؤ مساً به ھمين علت، بايد قوي. است

 که توسط جنبش »گااو«بر اساس گزارشات برخی دوستان ما در .  به شکل يکسان و برابر رفتار کند»مالی«مردم 

ت چپاول شده، فروشگاه ھا و بانک به تاراج رفته، و به زنان نيز توسط ا اشغال شده، ادار»ازواد«بخش رھائي

د که کشوری را که در چنين خشونتی به سر می چگونه می توانند مدعی شون. شورشيان طوارقی تجاوز شده است

  برد آزاد کرده اند؟

  

  در سطح بين المللی

 دوستی ندارد، نه اياالت متحده، نه فرانسه و نه حتی روسيه و چين »مالی«در عين حال اين بحران نشان داد که 

ب بيدار شده و بايد به تنھائی مالی به ناگاه از خوا.  حرکت نخواھند داد»مالی«انگشت کوچکشان را نيز برای نجات 

  .با سرنوشت خود روياروئی کند

  

  ی ئدر سطح منطقه 

اتحاديۀ اقتصادی کشورھای افريقای جنوبی به فرمان اياالت متحده و فرانسه می خواھد برای حفظ تماميت ارضی 

زود به نيروی اشغالگر ولی تاريخ به ما آموخته است که نيروھای خارجی ھميشه دير يا . مالی نيروی نظامی بفرستد

  .تبديل شده است

فريقای غربی بيايند و ادر واقع، ساده انگارانه خواھد بود که ما تصور کنيم که نيروھای اتحاديۀ اقتصادی کشورھای 

 می خواھد مبارزان قديمی اش را که »السن کاتارا«به ھمين گونه رئيس جمھور ساحل عاج .  بميرند»مالی«برای 

شيار باشد و بايد با مداخلۀ نيروھای و بايد در اين مورد ھ»مالی«. ر می برند، به خدمت بگيردسه در بی کاری ب

فريقای غربی می بايستی ااگر اتحاديۀ اقتصادی کشورھای . فريقای غربی مخالفت کندااتحاديۀ اقتصادی کشورھای 

ر اين اساس ب.  از بحران بيرون بيايد»مالی« بايد سياسی بايد تا  کند، اين نقش صرفاً ء نقشی ايفا»مالی«در رابطه با 

  . خواھد بود که به شکل سياسی و نظامی شمال کشور را باز پس بگيرد»مالی«دۀ خود فکر می کنم که به عھ

 بايد از طريق داخل حل شود و نه از »مالی«در نتيجه و در فراسوی تمام مطالبی که مطرح کرديم، راه حل مسائل 

رو ه  با آن روب»مالی«ه ھر قيمتی شده با وجود تمام وضعيت بحرانی و مشکالتی که مردم ب...طريق مداخلۀ خارجی

 ھا حل کنند در غير اين صورت تأثير معکوس و منفی به وجود خواھد »مالی« را خود »مالی«ھستند، بايد مسائل 

  .آورد

أثيرات منفی خواھد داشت، که دير ھر راه حل خارجی شايد در کوتاه مدت تأثيراتی داشته باشد ولی در دراز مدت ت

گو کنند تا  و ديگر گفت  ھا خواھد بود که با يک»مالی«چنين امری به عھدۀ . يا زود خودش را نشان خواھد داد

  .فريقا تکرار نگردداھرگز چنين وضعيتی در کشور ما و به ھمين گونه در تمام 

١ ( Iyad Ag Aly 

٢ ( Mouvement National de Libération de l’Azawad 
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