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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معرفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١٧ جوالی ١٨
  

  نه در افريقا تنھابعد از اين
  Dschibuti  "يبوتیج"نظامی چين در يگاه اپ

  

  
  مربوط Zhanjiang"  ژانژيانگ " در بندرگاه نظامی٢٠١٧ جوالی ١١ خلق چين به تاريخ  بخش آزادیارتش

ژانژيانگ يک شھر مرکزی در جمھوری خلق چين است که در واليت  (Guangdong" گوانگ دونگ"واليت 

   -  )از مترجم. واقع شده است" گوانگ دونگ"

Foto: Stringer/ Reuters 

: را حفاظت نمايند استقالل خود دکشور ھای کوچک، ضعيف و بی بضاعت امکانات و مجال بيشتر ندارند تا بتوانن

خود را به فروش ھمزمان به تمام قدرت ھای بزرگتر   و ياوابسته سازند نمی خواھند خود را به يک جانب اگرآنھا

 نيروی خود ا اتکاء بهب  زندگانی را و غير وابستهءخود کفار بدھند و خود را درچھار ديواری قرامی بايد ،برسانند

حال د، يک غربت خانه در افريقا که در اين راه را تکذيب می کنDschibuti" جيبوتی". ببرندپيش 
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به بزرگی و مساحت آن فقط يافته ناور انکشاف ممکن است که يک کش" جيبوتی. "جمعيت داردنفر ٨٨٧.٨٦١حاضر

ک چون به نگاه ستراتيژي، باشد، مگراز" Mecklenburg-Vorpommern لنبورگ فورپومرنميک"مساحت 

ھر کشتيی که بخواھد از طريق کانال زيرا .  موقعيت دارد، مساعد استBab Al-Mandab" المندب باب"نای تنگ

  . بگذرد، از اينجا عبور می کندSuezkanalسوئز 

اين ايالت شامل دو .  است که در شمال اين کشور موقعيت دارد ايالت المان١٦ميکلنبورگ فورپومرن يکی از (

 ) از مترجم.است" شورين"پايتخت آن " مکلنبورگ و فورپومرن"منطقه 

" جيبوتی" در کشور،اپان و اياالت متحدۀ امريکاج کشور ھای فرانسه، عربستان سعودی، بر مبنای ھمين طرز ديد، 

  در"جمھوری خلق چين"يک کشتی جنگی  به روز پنجشنبه حاالو . پايگاه ھای نظامی خود را تأسيس نمودند

 از تا ،آنھا از دوسال است که در آنجا يک پايگاه نيروی بحری کوچک را پالن کرده اند. لنگر انداخت" جيبوتی"

د، ندھ نفت خود را طبق برنامه انجام می نفتی چين، که از طريق اين ميسر نصف وارداتھای باربری کشتی 

را از نگاه   UN-Blauhelmtruppen"  ملل متحد ھایکاله آبی" بايد نيرو ھای رزمی ھمد ونکنحفاظت 

حتا تحت ).  ميدان فوتبال١٦ًتقريبا برابر به (  کيلو مترمربع است ٠.١٦مساحت اين پايگاه . مايت نمايندلوژيستيک ح

  . مستقر ساختدر آنجا حد اکثر چندين صد سرباز را می توان  زيادفشار

 کيلو متر مربع ٢در مساحت   آنھا Camp Lemonnier" کمپ ليموننير "در آنھا امريکائیھمسايۀ ف چينی ھا خال

گروه و وسايل جنگی که متشکل از مرد، ٤.٠٠٠ اياالت متحده در آنجانيرو ھای نظامی . طوری ديگر ديده می شود

ھای تخصصی به ھمين ترتيب نيرو" روردھی ضد تفرمان" و "ناسکادر درو"يک   زمينی، ھوائی و دريائی است،

  .ھدايت و رھبری می کنندر چندين کشور ھمسايه جنگ را داز آنجا امريکائی ھا . متعدد ديگر در آنجا مستقر ھستند

جمھوری خلق چين با وجودی که اولين : به روز چھار شنبه حدس می زد tagesschau.de "تاگس شو"طوری که 

مطالبۀ " ، با آنھم ادعای ستاحداث نموده ارا حری خارج از کشور خود در جيبوتی ه است که پايگاه نيروی بمرتب

 از ه اینشان اين پايگاه به حيث  بنيانگذاری :افزود tagesschau.de "تاگس شو.  را خواھد کردرھبری سراسری

 .تعبير بگردد" هعدم مداخل "اصولمی تواند به معنای تخطی از   که،يک ستراتيژی نظامی چين ارزيابی شده است

ًچنين اصولی عمال وجود ندارد، لذا بابت تخطی از آن ھيچ دغدغۀ خاطری فدرال از آن جائی که درجمھوری المان 

ی در تذکرالمان  را در نظر داشته باشد، در تلويزيونھای دولتی آنبايد چين   چرااين که. ھم نمی تواند، داشته باشند

  .تھمينطور اس.  داده نمی شودآن مورد

دويچلند " و Frankfurter Rundschau"شوفرانکفورتر روند "Tagesschau "تاگس شو"در زمينه ھمچنان 

 .  و نمی نويسند که ترکيه و اسپانيه نيز در آنجا حضور دارند.خاموشی اختيار می کنند  Deutschlandfunk"فونک

آن   مدت بسيار طوالنيست که مطبوعاتزن سو در آنجا حضور دارد، مگر ا بدي٢٠٠٢از سال المان ھم  با آن که

مقصد و مرام : توضيح داد  به روز پنجشنبهFR" روند شوفرانکفورتر . "فراموش کرده استحضور را 

ضور حمگر از ديد رسانه، نه تنھا المان در آنجا  . اعتبار داشتن نقش و نفوذ نظامی در افريقا است"چين"کشور

مندی ه ًی ھا واقعا با عالق، چينFR " فرانکفورتر روندشو"به نظر.  يز نداردندارد بلکه عالقه مندی به حضور را ن

آنھا جيبوتی را ھدفمندانه ولی مؤدبانه و خدمتکارانه از سالھای زياد است که با پروژه : با تمام حيله کار می کنند

 .گاه نخواھد کرد  جمھوری فدرال المان ھيچمعلومدار است که چنين کاری را. ھای زير ساختی تمويل می کنند

 

  : مترجمۀافزود
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  :بايد نگاشتپايتخت آن شھر بندری جيبوتيست،  ًاوال به طور فشرده در بارۀ جمھوری جيبوتی که

. افريقا که ھم سرحد با کشورھای سوماليا، اريتره و اتيوپی و يمن است، موقعيت داردشاخ کوچک در اين کشور

شھر جيبوتی که مانند .  به عنوان يک شھر بندری توسط فرانسوی ھا گذاشته شد1888در سال بنياد شھر جيبوتی 

طوری که شما خوانندگان عزيز موقعيت اين .  فرانسوی است"ھانکانگ"يک شھر اروپائی طراحی شده، نوع 

دن را از خليج  قرار دارد که خليج عدر قسمتی از شرق افريقاکشوررا در نقشه از نظر می گذرانيد، اين شھر 

ساس حموقعيت .  نفر است887.861 و جمعيت آن  کيلو متر مربع23.174مساحت آن حدود . تاجوره جدا می کند

اه که ربرای کشورھای چپاولگر ژيک ي سترات که از نگاهالمندب  بابگنایتنبندری اين شھر به خصوص که 

به را  و اقيانوس ھند خليج عدناز » دوران قديمدر «ھمچنين مسافرتی تجارتی وساير اموال  و اھای کاالھ کشتی

، بسيار مھم دھد  ادامه میمديترانه بحيرۀ  به سوی کانال سوئزاز   با عبوروسپس  کند،   سرخ ھدايت میداخل بحيرۀ

   .است

پايگاھای نظامی بحری و ھوائی بعضی از کشورھای امپرياليستی به شمول امپرياليسم جنايتگسترامريکا که پای 

 م نوخاستۀچنانچه در اين اواخر امپرياليس. ياتش درھيچ کشوری نيست که دخيل  نباشد، در آنجا مستقر ھستندجنا

به گزارش از رسانه ھا، .  نموده استاعزامنيروھای نظامی خود را در اين شھرچين ھم کشتی جنگی و 

 ھای مختلف در قارۀ افريقا شروع ًسياستمداران چين فعاليت خود را از اواسط دھۀ نود بدين سو عمال با پروژه

امروز چين به عنوان يک نيروی نظامی نو ظھور و به عنوان يک رقيب جديد اقتصادی و سياسی کشور . نمودند

 به مراتب 2008مگر با آنھم برنامۀ  کمک ھای چين به طور مثال در سال . ھای غربی درافريقا گام نھاده است

 که اکثر رسانه ھای اينناگفته نبايد گذاشت، . ئی از المان به افريقا داده شده استی بوده که به تنھائکمتر از کمک ھا

جيره خوار، فعاليتھای سياسی و اقتصادی کشور ھای غربی و چين در قارۀ افريقا را کمک نامگذاری می کنند، از 

 شمول چين تنھا و فقط ھمه کشور ھای غربی به. ھای چپاولگر استکشورعدم آزادی بيان و وابستگی رسانه ھا به 

  .رھا و خلق ھای ستمکش قارۀ افريقا و ديگر قاره ھاکمک به کشوبه فکر به فکر تجارت و منافع خود ھستند و نه 

  

عناصر .  تغييرات عظيم و معکوسی در چين رخ داده است"مائوتسه دون"ًانيا طوری که ديده می شود بعد از مرگ ث

اپورتونيست که در نتيجۀ ده ھا سال تکامل، جريان سوسيال شوونيزم را به وجود آوردند که در گفتار سوسياليسم و 
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 به "چين"دولت رويزيونيستی . می نامند" مارکسيت " خود را  سوسيال شوونيستھا امروزۀھم. در کردار شوونيزم

علت رقابت امپرياليستی تقويت يافته است، چنانچه با رشد و توسعۀ نظامی و سياسی و ظھور اين کشور در کنار 

  .ديگر کشور ھای امپرياليستی ديری نخواھد گذشت که به ھيوالی جنگی و استعماری مبدل گردد

ياسی، نظامی و اقتصادی مگر سوسياليستی را حزب کمونيست چين به طوری که ھويداست، اساس قدرت س 

رھبری مائوتسه دون گذاشته است، چنانچه از آنزمان تا به امروز خلق چين و خلقھای جھان شاھد رشد و تکامل 

با وجودی که اساس اين پيشرفتھا به رھبری . سريع وپيشرفتھای شايان اين کشور در ساحات مختلف بوده و ھستند

مائوتسه دون در نبرد ھای متعدد انقالبی و ملی و به بھای خون خلق چين گذاشته شده و آنھم به خاطر دفاع عليه 

تعرضات دشمن، دفاع و حراست از خاک چين در مقابل تجاوزگران و حاميان آنھا و به خاطر حفظ وحمايت  و 

جويانه و تجاوز گرانه ای که چين يکروزی  نه به خاطر سرکوب خلقھا و اھداف مغرضانه، سود ، آرامش خلق چين

  .به حيث يک قدرت امپرياليستی قد علم نمايد

 مگر امروز ديده می شود که با احيای.  مائوتسه دون تعھد مبارزاتی عليه سيستم سرمايه داری امپرياليستی داشت

زيرا . اعمال می گردد  نسبت به توده ھا و استثمار زحمتکشانیری سھمگينسرمايه داری در کشور چين ، ستمگ

ديريست که مانند ديگر کشور ھای سرمايه داری نه تنھا برای کارگران و دھقانان در داخل کشور از کشور چين 

ل به زندانھای نظامی با اعمال و کار شاقه شده است، بلکه حاال با تعرض و تحکيم قدرت نظامی، سياسی و يتبد

روع به استقرار پايگاه ھای نظامی نموده تا در ابتداء کشور ھای اقتصادی در سر زمين ھای ديگری در جھان ش

 .کوچکی مانند جيبوتی را ببعلد

 


