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 ناستعمارگرا   با"مالی" ۀمقابل
حمل و نقل نيروھای نظامی خارجی . اتھامات جاسوسی عليه نيروھای مسلح فرانسه: نگرانی دولت باماکو از کودتا

  .محدود شد

 
  

 
 ۀ ويژۀدولت مالی، نيروھای مسلح فرانسه را به نقض جدی حاکميت کشورشان متھم کرده و خواستار تشکيل جلس

  . شده استمتحد ملمنيت شورای ا

توان آن را به صورت آنالين   جاری که اکنون میۀ مالی در روز دوشنبه ھفتۀای از سوی وزارت خارج  اساس نامههب

 مورد حريم ۵٠از ابتدای سال جاری تاکنون بيش از » ويژه ھواپيماھای فرانسوی ھواپيمای خارجی به«مشاھده کرد، 

  .با ھدف جاسوسی و براندازی .اند ی مالی را نقض کردهئھوا

ی ئًطبقه بندی می کند و از پاريس می خواھد که فورا چنين فعاليت ھا» تجاوز«ًباماکو صراحتا اين اعمال را به عنوان 

  .را متوقف کند
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 .ی فرانسه، حداقل تا حدی، برای تضعيف ھمکاری نظامی مالی با روسيه استئ اساس اين نامه، حمالت ادعاهب

 ١٩ کيلومتری گائو، که سربازان فرانسوی در ١۵٠موارد مربوط به پايگاه نظامی در گوسی است، در يکی از اين 

  .ريل به عنوان بخشی از عقب نشينی خود از مالی، آن را به نيروھای مسلح مالی تحويل دادندپا

سوسی کرد و عکس ، يک ھواپيمای بدون سرنشين فرانسوی از منطقه جاپريلا٢٠ مالی، در ۀ وزارت خارجۀبه گفت

  .ی گرفت که مدعی بود غيرنظاميان کشته شده را نشان می دادئھا

ی مبنی بر حضور مزدوران روسی در ئھا زنی ھا به گمانه ھا بالفاصله در فضای مجازی منتشر شد و گزارش اين عکس

  .ھا اشاره داشت وليت آنھا در اين قتلؤگوسی و مس

 .الی، قربانيان گوسی مدت ھا قبل از خروج نيروھای فرانسوی کشته شده بودند ميۀئ قضاۀبا اين حال، طبق تحقيقات قو

اما تاکنون ھيچ . باماکو ھمچنين پاريس را به جاسوسی متھم می کند که به نفع تروريست ھا نيز به کار گرفته شده است

  .مدرکی برای اين موضوع ارائه نکرده است

لمانی را که از اواسط ابين باماکو و برلين بر سر ورود و خروج سربازان اتھامات مالی عليه فرانسه ھمچنين اختالفات 

  .روشن کرد،  مسدود شده بودوالیج

 

  .اعمال خودسرانه در مالی ممکن است تنھا از طرف فرانسه نباشد

  به باماکو پرواز کردند تا حفاظتوالیج ١٠ سربازی که از ساحل عاج که در ۴٩تا به امروز، مشخص نشده است که 

  .لمان يا بوندسوھر را به عھده بگيرند، با چه دستوری و يا مجوزی به مالی رفته بودندا ارتش ۀاز اردوگاه مورد استفاد

 اين ماجرا نگرانی در باماکو است، ۀعقب.  آنھا در مالی ھستندۀنظاميان ساحل عاج دستگير شدند و اکنون در حال محاکم

  .است برای کودتا برنامه ريزی کنند و توسط دولت ساحل عاج حمايت شوندکه مخالفان دولت مالی ممکن  مبنی بر اين

 نظامی فرانسه به قدرت رسيد و تا به حال خود را به ۀ با مداخل٢٠١١عاج در سال ساحل آلسان اوتارا، رئيس جمھور 

  .عنوان يکی از سرسخت ترين مخالفان حکومت نظامی در باماکو نشان داده است

کند علت آن   فقط به حمل و نقل نيروھای خارجی با ھواپيماھای غيرنظامی موافقت میدولت باماکو در حال حاضر

و باماکو مقررات حمل و نقل  –حمل سالح در ھواپيماھای مسافربری ممنوع است  – براندازی است ۀنگرانی از توطئ

  .ملل متحد مينوسما منتقل کرده استموريت أنيرو را به م

ھا پيش در روز پنجشنبه منتظر مانده بود، به  لمان توانست تغييرات احتمالی را که از ھفتهادر اين چارچوب، ارتش 

  .سرانجام برساند

لمانی در باماکو رد شد، اھای جديد و دريافت مجوز ويژه برای حمل و نقل سربازان  تالش برلين برای دور زدن روش

  .گيرد، به آن اشاره کردند می» گروگان«لمانی را به عنوان ازان لمانی با اين اتھام که مالی سرباا ۀھای برجست که رسانه

ی از کشورھای ئواحدھا. ًلمان برای يک امتياز ويژه کامال نامناسب استادر اين رابطه گفته شد که تقاضای در مينوسما 

ويت قرار گيرند يعنی آسياب  ماه است در آنجا مستقر شده اند و بايد ھنگام انتقال نيرو در اول٢٠ی وجود دارند که ئفريقاا

 .لمانی ھستيد اولويت داريداکه چون  به نونب نه آن

 

 


