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 ورنر روف: نويسنده
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۴ جوالی ٠٧
  

  تحريف مخاصمات جمھوری افريقای مرکزی توسط جنگ تمدن ھا
  

 اول حاصل درگيری ۀاخلی در جمھوری افريقای مرکزی در درججنگ د: واقعيت حاضر در اين کشور متالشی شده

  .ن کننده است منافع اقتصادی قدرت استعماری قديم، فرانسه می باشدئيھای مذھبی و قومی نبوده، آنچه تع

که دائم   آنچه در جمھوری مرکزی افريقا رخ می دھد به ندرت از طريق مطبوعات آگاه می گرديم به جز اينۀدر بار

بدين صورت اين برداشت تقويت می شود که پس از . ن بيشتری به اين کشوِر دچار جنگ داخلی ارسال می گرددسربازا

 نيروھای فرانسه و سپس استقرار نيروھای ارسالی از جانب شورای امنيت سازمان ملل و به ويژه نيروھای مستقر ۀحمل

داشت به ھيچ وجه درست نيست وانتخاب رئيس جمھور اما اين بر. فرانسوی، دوباره در آنجا آرامش برقرار گشته است

  . موجب برقراری مجدد نظم نگشته است٢٠١۴ جنوری ٢٠ پانزا در –موقت، کاترين سامبا 

 و ساير کشورھا ثابت نشده بود که نيروھای نظامی به درد ااگر تا کنون از طريق دخالت در افغانستان، عراق، ليبي

: افريقای مرکزی به اسفناک ترين وجھی دليلی ديگری را عرضه می کندبرقراری صلح نمی خورند، جمھوری 

، پايتخت اين کشور گزارش نمود چگونه وابستگان شبه ئی از بانگو٢٠١۴بروری ف۵گزارشگر خبرگزاری رويترز در 

ه نظاميان مردی را دستگير نمودند که متھم به تعلق به اتحاد شب» مخالفان باالکا«نظاميان مدافع مسيحيت موسوم به 

يکی از سربازان فرانسوی ھنگامی که به سوی آن مرد پاره ھای آجر .  بود،که تحت نفوذ مسلمانان می باشند» ِسلِکا«

يک گروه از سربازان بوروندِی حامی صلح برای حفظ جان آن مرد که بر زمين افتاده .  ناظر بوده است،پرتاب می شد

جری تر شده و سربازان را فراری می دھند و آن مرد را با کوبيدن سنگ و اما اوباش . بود به دور او حلقه می زنند

 مزبور در جوار قصر رياست ۀواقع. زدن چاقو کشته و پيکر او را در خيابان ھا می کشند و با بنزين آتش می زنند

  .جمھوری اتفاق افتاده است

  

  راه به سوی ھرج و مرج

برای آدمی اين پرسش . می رسند» استقالل« سابق فرانسه به ۀعمر مست١۵ جمھوری افريقای مرکزی و ١٩۶٠در سال 

مطرح می گردد که آيا اين استقالل چيزی بيش از بر تخت نشاندن رئيس جمھوری با پوست سياه و باال کشيدن پرچم 

رای بوده است؟ اين کشور مانند تمامی کشورھای افريقای مرکزی و غربی که در سابق تحت حاکميت فرانسه بودند دا

  . کشور گيتی است که در نھايت فقر به سر می برند٢٠ذخاير غنی بوده و مانند کشورھای ھمسايه در شمار 
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 بوده، دالر ٣۵٠ کشور ۀدرآمد سران. افريقای مرکزی دارای طال، الماس، چوب ھای مناطق حاّره و اورانيوم می باشد

، شامل بر مونيک، موز، ذرت، قھوه و تنباکو  در صد آن محصوالت کشاورزی است۵۵محصوالت آن که ھنوز نيز 

.  در صد از جاده ھای کشور اسفالته می باشند٣ماشين رو بسيار نادر است و فقط ۀ در سراسر اين کشور جاد. می باشد

  . نيز فقط چند فرودگاه کوچک وجود داردئیمابقی آن در ايام بارانی غير قابل استفاده بوده برای تردد ھوا

 می کند، به ويژه در انجام کودتا ھا که ءن کننده ای را ايفايي از کشورھای منطقه در اينجا نيز ارتش نقش تعمانند بسياری

ه ارتشيان کشور ب.  نيز فرانسه در آنھا سھيم بوده و ھمواره تعلق قومی از جمله در ارتش نقش اساسی داشته استمعموالً 

که افسران به دليل عدم تعلق قومی به رئيس جمھور وقت   اينشان پرداخت نمی شده و به خاطر جباکه مو خاطر اين

يکی ديگر از علل وقوع کودتاھا در اين بوده است که . مورد تبعيض بوده اند، در انجام کودتاھا بسيار فعال می باشند

 ارتش بخشی از شورشيان سابق را به خاطر آرام کردنشان وارد ارتش نموده و اين خود موجب ضعف جّو ھمبستگی در

 نيز از ايل و قوم به ھمين دليل نيز بسياری از حاکمان برای خود شبه نظاميانی را ترتيب داده اند که معموالً . گشته است

 ۀدست آوردن قدرت برای رئيس جمھورھا و اقوام آنھا مانند وقفی بوده است که اداره اين است که ب. خود آنھا بوده اند

به ويژه در شمال کشور . ھروندان در مراتب کشوری ھرگز صورت نگرفته استلذا جذب ش. آن به آنھا می رسيده

اين است که جمھوری افريقای . عرض چندين دھه، به ندرت ادارات دولتی توانسته اند وجود داشته و کار کننددر

  . بدين سو کشوريست در حال از ھم پاشيدن٢٠٠٠مرکزی دستکم از سال 

  

 مجبور به ترک اقامتگاه ی مرکزیقاي افری در جمھورزي خشونت آمی ھایري انسان به دنبال درگونيلي مکي بيقر

  : ازريتصو) ٢٠١۴جنوری ٢٣ در ئی بانگوتخت،ي در شمال پایآواره ا. ( بوده اندشيخو

  ی المللنيو بسازمان عف / ی اِ ی پی ئ

 از ناحيه شمال اين کشور ايجاد لذا جای شگفتی نيست که شورش ھای ضد دولتی در جمھوری افريقای مرکزی غالباً 

ۀ  و پيش از آن نيز جنگ ھای داخلی از ناحي٢٠٠۴از سال . در آن مناطق اکثر مردم مسلمان می باشند. گشته است

 نيروھای متحدی که خود را ِسلِکا می نامند به رھبری ميشل جوتوندا اين جنگ ھا از جانب. شمال کشور آغاز گشته اند

 فرانسوا  افريقا با رئيس جمھور وقت اين کشورۀ به پا در ميانی اتحادي٢٠٠۴قرارداد صلحی که در سال . به وجود آمدند

فرانسه نيز . ه افتادندبسته شد، فقط مدت کوتاھی دوام آورد و طولی نکشيد که شورشيان به سوی پايتخت به رابويزيزه 

 ٢٠١٣ چدر ماه مار.  نکردئیرئيس جمھور اعتناۀ خالف رفتاری که در مالی از خود بروز داد به درخواست ملتمسان

دست گرفت و به موازات آن به ظاھر به ھمکاری خود ه  قدرت را بسلکا به کمک ميشل جوتوديا فراری شد و بويزيزه

ولی نکشيد که او نيز تحت فشار کشورھای ھمسايه و البته با نفوذ فرانسه که پشتيبان ط.  پايان دادسلکابا شبه نظاميان 

  . پست خود را رھا نموده و کشور را ترک کرد٢٠١۴ جنوریاصلی چاد می باشد در 
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وجود آورده، کشتار، تجاوز جنسی و ه حضور خويش نظامی استبدادی و تروريستی را بۀ  با ادامسلکااما نيروھای 

عليه باندھای مزبور که اکثر .  از سربازان خردسال را ايجاد نمودندئی آنھا واحدھا،عالوه بر آن. آنھا گشتۀ يغارت رو

آنھا از اھالی مسلماِن شمال کشور، چاد و جنوب سودان می باشند از ميان مردم مقاومتی شکل گرفت که در رسانه ھا 

طر نادرست است که بسياری از اھالی جنوب پيروان اديان اما اين توصيف از جمله بدين خا. مسيحی توصيف می کنند

 بوده و به اين باور ھستند که طبيعت دارای روح است و ترکيب ميان مسيحيان و پيروان اديان طبيعت پرست آنيميستی

به » کاباال«.  می نامندباالکاوجود آمده اند خود را ضد ه نيروھای شبه نظامی که بدينگونه ب. دارای مرِز مشخصی نيست

 –وسيله ای نظير داس بدون خمی  (ماِختِه که به موازات فرانسوی زبان رسمی کشور می باشد به معنی ئیسانگوزبان 

 به معنی گلوله و نامی که برای باله فرانسوی ۀمزبور ممکن است ھمچنين ترکيبی باشد از واژۀ واژ. است) مترجم

 که به خود می آويزند انتظار دارند که آنھا ئیان مزبور از طلسم ھاشبه نظامي . AK47کالشينکف به کار برده می شود 

   به معنی حفظ شده در مقابل گلوله نيز خواھد بودباالکاۀ لذا واژ. را روئين تن سازند

اين . وجود می آورد که اين دعوا يک دعوای دينی استه به ھر حال نام اين گروه ھای متخاصم اين برداشت را ب

 ۀکه دانشمند علوم سياسی و مشاور وزارت امور خارج» جنگ تمدن ھا«لبی که از ھنگام اختراع برداشتی است قا

که   بيش از آنباالکااما کار مخالفان .  مطرح ساخته است دائم بدان پرو بال می دھندساموئل پ ھانتينگتن، امريکا

. يب کرده، کشته و اموالشان را غارت کنند باشد اين است که مسلمانان را تعقسلکاپرداختن به مبارزه عليه باندھای 

ھزاران تن به قتل رسيده اند، قريب به يک ميليون از اھالی . اکنون ديگر اين دشمنی به ابعاد بين الملی نيز رسيده است

افريقای مرکزی که يک پنجم جمعيت آنجا را تشکيل می دھند، مجبور به فرار و ترک روستاھا و شھرھای خويش گشته 

 ه از يک بخش کشور به ساير بخش ھا ھزار آنھا آوارگان داخلی بوده، مردان، زنان و کودکانی ھستند ک۶٠٠. اند

 و برخی مسيحی بوده به کامرون و جمھوری دموکراتيک سلکا ھزار بقيه از حاميان ۴٠٠. مجبور به فرار گشته اند

ندگی بدان محتاج باشند يا به نظر آنھا دارای ارزش  زۀآنھا به زوِر اسلحه آنچه را که برای ادام. کنگو کوچ نموده اند

  .باشد تصاحب می کنند

  

  نظام فرانک آفريک

ل نظامی، فساد، جنايت و استثمار اعمال می گردد که وحاکميت واقعی در اين کشور توسط سيستمی متشکل از کنتر

و اين .  شھرتی اسف انگيز رسيده استتحت نام فرانک آفريک که ترکيبی از فرانسه و افريقا به زبان فرانسوی است به

. پولی اشتھار يافته استۀ به معنی فرانس) فرانس آ فريک(بی دليل و تصادفی نيست که اين مفھوم با تلفظی درست به 

 صورت ۶٠ ۀوصف می نمايد علی رغم ترک وضعيت استعماری که در سال ھای دھ» ملِت بزرگ«فرانسه که خود را 

دسترسی به منابع انرژی در مستعمرات .  نيست که ميدان نفوذ خويش را از دست وا گذاردگرفت حاضر به پذيرش اين

سابق که از جمله برای منافع فرانسه در افريقا از مھم ترين موارد است، برای خودگردانی فرانسه به لحاظ تأمين 

  . برخوردار استئی در سطح بين المللی از اھميت بسزائینيروگاه ھا و قدرت نما

 عناصر نظام فرانک آفريک پايگاه ھای نظامی فرانسه در چاد، ساحل عاج، سنگال، گابون و جيبوتی می باشند ۀ جملاز

 دخالت نظامی در ۵٠از اين پايگاه ھا بيش از . که در اسناد پايانی دوران استعمار حضورشان به ثبت رسيده است

ی مخفيانه ای که برای سرنگونی رژيم ھای که دخالت ھا  سال گذشته صورت گرفته است، بدون اين۵٠عرض 

بخشی از اين نظام نيز بافته ای از فساد و جنايت است که بيشتر .  به حساب آمده باشد،نامطلوِب فرانسه انجام يافته است

  . می گردندء ايجاد و اجرا،آنھا توسط شرکت ھای بزرگ فرانسوی که در رأس نظام کشوری فرانسه حضور دارند
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که اولين دولتمرِد پس از دوران  پس از اين: برجسته ايستۀ وارد نيز جمھوری افريقای مرکزی نمونبرای  اين م

 ھواپيمايش جان  گونۀبا سقوط معما) که از پيش از پايان رسمی استعمار نخست وزير بود (بارتلمی بوگوندااستعمار، 

 به کمک لژيون ١٩۶۵ در سال بدل بوکاسا - ژاناو را پسرعمويش .  را به قدرت رساندداويد داکوسپرد، فرانسه 

 به فرانسه در جنگ ھای استعماری، در جنگ جھانی دوم و در جنگ ھای ھند و بوکاسا. خارجی فرانسه سرنگون نمود

 نظام سلطنتی را ايجاد و وجود آود،ه وی نظام وحشتباری را در کشور ب. چين و الجزائر با وفاداری خدمت نموده بود

  .  تاجگذاری نمودبوکاسای اول تحت نام ١٩٧۶مبر  دس۴در 

رئيس جمھور شکاری افسانه ئی پروازھای : نظام فرانک آفريک ھمواره از جانب دولت فرانسه مورد حمايت بوده است

 به رؤسای جمھور بوکاسا بدين کشوِر سلطان نشين و نيز کيسه ھای پر از الماسی که والری ژيسگاردستنفرانسه 

 برای نگھداری بوکاسا برای تشکر به ژيسگاردستنيخدان بزرگی که ۀ ھنوز نيز شايع.  مشھوراند،فرانسه ھديه می کرد

  .پيکر دشمنانش ھديه نمود تا از آنھا گاه به گاه برايش طعام تھيه نمايند در کتاب ھا وجود دارند

  

 ی زنان فرانسوريتک ت.  از خشونت نبوده اندیري آن تا کنون قادر به جلوگی نظامیروھاي نژهيوه حضور فرانسه و ب

   ئی در بانگو٢٠١٣ دسمبر ٨در 

  ترزي رو- وي از ِھرِوه ِسِرفريتصو

فِر پيشين، پسر عموی به کمک نيروھای فرانسه ن:  پشتيبانی حاميان خويش را از دست داد١٩٧٩اما اين شاه در سال 

 در فرانسه پناھندگی بوکاسا.  دوباره به مقام رياست جمھوری رسيد و نظام جمھوری مجدداً برقرار گشتداويد داکواو، 

اما سرانجام، وی به ميل خويش به افريقای مرکزی . گرفت و در قصر نسبتا کوچکی در کنار رود لوار مستقر گشت

ۀ پس از اين چشم.  شکنجه و آدمخواری به مرگ محکوم و پس از مدتی آزاد گشتبازگشت نموده به اتھام قتل عام،

 که در باال بدانھا اشاره ئیآخر، کودتاھای مکرر به ھمکاری فرانسه پشت ھم صورت گرفت و گسترش فقر به قيام ھا

  در زمان بحران سودان غربی واقع در ھمسايگی افريقای ٢٠٠٣دراين قيام ھا شورشيانی که در سال .  منجر گرديد،شد

به حمايت از جانب فرانسه .  شرکت داشتند،استه بودندپا خه مرکزی در استان دافور عليه قدرت مرکزی در خرطوم ب

قيم در اين درگيری ھا سھيم بود زيرا در شمال جمھوری  نيز چه مستقيم و چه غير مستادريس ِدبیرئيس جمھور چاد، 

  . می جنگيدندِدبیافريقای مرکزی دستجاتی نيز فعال بودند که به چاد نفوذ کره و عليه 

سابِق فرانسه بيش از ھمه، شرکت ھای بزرگ نيمه دولتی آن کشور ۀ در خوشی ھا و ناخوشی ھای افريقای مستعمر

که رقيبی  که توتال بدون اين در حالی. سھيم می باشند) در زمينه اورانيوم(و آِروا ) از نفت و گۀدر زمين(يعنی توتال 

 نيروگاه ۵٨ل می نمايد، آِروا اورانيوم مورد نياز وداشته باشد، توليد نفت در گابون، ساحل عاج، چاد و غيره را کنتر

 و ادنبال تحوالت ليبيه نيگر قرار دارد که البته بارانيوم ۀ در رأس کشورھای توليد کنند. می فرانسه را تأمين می کندوات

در يکی از : نيز ثبات خويش را از دست می دھد» ملِت بزرگ«کشوِر مالی و دخالت ھای نظامی در آن خطه ھا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

با توجه به اينگونه .  نفر کشته شدند٢٣  ،٢٠١٣ ی ماه م٢٢ضربات تروريستی به معادن اورانيوم در آگاِدز و آرليت در 

 نيز المانکشور .  برخوردار استئیل معادن اورانيوم در جمھوری افريقای مرکزی از اھميت بسزاورات، کنترمخاط

ی شرکت زيمنس پيوند خورده و ئشرکت مزبور با بخش ھسته . از ثروتی که آروا در اختيار دارد بی نصيب نيست

  .دحامی اصلی تيم فوتبال شھر نورنبرگ موسوم به اِف ِس نورنبرگ می باش

در آن زمان فرانسه :  ريخته شدبِرتُن وودز د در قراردا١٩۴۵ که بر آن فرانک آفريک استوار است در سال ئیزيربنا

را تحت نام ُکمونُته فينانسيه آفريک بست و ھمراه آن ارِز ويژه ای ايجاد » ھمکاری ھای مالی افريقا «ئیطی قراردادھا

را بانک » فرانک ِس اِف آ«. مله در جمھوری افريقای مرکزی رايج است کشور اين قاره، از ج١۶گشت که تا کنون در 

. و فرانسه بدون ھر گونه دخالتی صورت می گيرد» ِس اِف آ«ۀ مرکزی فرانسه تضمين نموده و تبادل ارزی ميان ناحي

ی و نيز ل بر جريان ارزی کشورھای مزبور را در دست داشته و برای شرکت ھای فرانسووبدين طريق فرانسه کنتر

آنھا به . نفوذمندان فاسد آن، امکان انتقال سود و اموالی را که جنايتبارانه کسب می کنند به فرانسه ميسر نموده است

: توليد که برای بھبودی شرايط توليد الزم است خودداری می کنندۀ خاطر بھره کشی ھر چه بيشتر، از افزايش ھزين

، رئيس عمر بُنگو. فرانسه چندين برابر سرمايه گذاری در اين منطقه می باشدبه » ِس اِف آ«انتقال سرمايه از ناحيه 

: جمھور گابون که يکی از مھم ترين توليد کنندگان نفت در افريقاست نظام فرانک آفريک را چنين توصيف می کند

  .»ست بدون بنزين ائی است بدون راننده و فرانسه بدون افريقا مانند خودروئیافريقا بدون فرانسه مانند خودرو«

  

    پوسيدگی قدرت انحصاری

 کوشيد از ٢٠١٢ و ٢٠٠٧ش بين سال ھای  ارئيس جمھور پيشين فرانسه نيکوال سارکوزی در دوران رياست جمھوری

آن پايگاه نظامی جديدی را در ممالک ۀ  در ھزينئیحضور نظامی فرانسه در افريقا تا اندازه ای بکاھد تا با صرفه جو

. وجود آورده و بدينگونه فرانسه را تبديل به يکی از بازيگران اصلی در مرکز مخاذن انرژی گيتی نمايده  عربی بۀمتحد

که  بدون اين(نرال ھای فرماندھی ارتش جافسران ارشد و . انسه گشتاما اينکار موجب نارضايتی شديدی در ارتش فر

معترضانه ای که حاوی انتقاد به عقب نشينی ۀ دسرگشاۀ  نامله فيگارو محافظه کار ۀدر روزنام) نامشان مطرح گردد

به دنبال آن حضور نظامی جمھوری فرانسه در افريقا . فرانسه در جبھه ھای قديمی اش در افريقا بود، منتشر ساختند

  .دست نخورده باقی ماند

 و ٢٠٠٢ ھای وجود آمد جنگ داخلی ساحل عاج بين ساله  افريقا بۀاولين مشکلی که برای ھژمونی فرانسه در قار

 خشم فرانک آفريک را عليه خويش برانگيخته بود زيرا وی با شرکت لوِرنت گباگبورئيس جمھور آنجا .  بود٢٠٠٧

به دنبال آن فرانسه در يک درگيری ميان .  گشته بودمذاکره برای استخراج نفت در خليج گينه وارد امريکاھای نفتی 

 سرنگون گشته، قدرت به دست گباگبوشمال حمايت نمود و سرانجام مسلمانان شمال و مسيحيان جنوب از شورشيان 

فرانسه از .  که مورد حمايت فرانسه بود افتاد و قدرتمدار سابق دستگير و به دادگاه بين المللی تحويل گشتاالسانه اوتارا

درگيری ھا در سال از آغاز . را در اختيار دارد گذشته در ساحل عاج دارای پايگاھی نظامی بوده و اکنون نيز آن

در اين رابطه اين نيز قابل .  فرانسه در آنجا حضور نظامی داشته و در جريان ھای مزبور دست داشته است٢٠٠٢

 افريقا در نقش ميانجی عمل می ۀ و اتحادي(ECOWAS)» ھمکاری اقتصادی افريقای غربی«اھميت است که نه فقط 

 متشکل ئی به موضوع ساحل عاج پرداخته و تصميم به تشکيل نيروھاکردند، بلکه شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز

 ۀشورای امنيت قطعنامه ھای متعددی را در بار.  و ارسال نمايندگی نظامی بدانجا را گرفتئیاز کشورھای افريقا

د  و واح(UNOCI) نظامی سازمان ملل، موسوم به واحد عملياتی سازمان ملل در ساحل عاج ۀھمکاری ميان فرستاد

. که در آغاز درگيری ھا تشکيل شده بود تصويب نمود) به معنی کرگدن(عمليات نظامی فرانسه موسوم به ليکورنه 
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ابزاری از نيروھای ۀ پاريس برای اولين بار خواھان حمايت بين المللی از دخالت ھای خود در افريقا و قادر به استفاد

سياست تعويض رژيم ۀ  ادامئی توانائیا است که فرانسه به تنھااين بدان معن. سازمان ملل در جھت منافع خويش گشت

فرانسه با اينکار خود می کوشد به اقدامات نظامی خويش توسط سازمان ملل مشروعيت . در افريقا را از دست داده است

ِن نيروھای ھمکاِر مطلوِب فرانسه در اين زمينه ھمانگونه که دخالت ھای پسي. داده و مورد حمايت نظامی قرار گيرد

ر مورد حمايت فرانسه در تونشان داد و به ثبوت حاکميت ديکتا) ٢٠٠٨پس از  (EUFOR اروپا موسوم به اُفُر ۀاتحادي

بدينگونه پاريس موفق گشته است اروپائيان را به لحاظ نظامی برای رسيدن به اھداف .  اروپاستۀآنجا انجاميد، اتحادي

 اخيرش در مالی صورت ۀ آن از ساير ممالک نيز استفاده نمايد که نمونۀمين ھزينخويش در افريقا بسيج نموده، برای تأ

اکنون قرار است . ن نمايديي تعئی اروپا در افريقا را به تنھاۀکاخ اليزه ھمواره قادر بوده است سياست اتحادي. گرفته است

ق فرانسه در افريقا اينکار به عمرات ساب نظامی انجام کارھا را تقسيم کنند که البته در مورد مستۀدر آينده در زمين

اين در حاليست که ساير فرستندگان نيروھای نظامی نيز برای خود حق . وليت انحصاری فرانسه انجام خواھد شدؤمس

  .ن تکليف قائل خواھند بودييتع

 سياست ۀ در زمين اروپا قرار داد ليسابون می باشد که در آن سياست مشترک آنھاۀزيربنای دخالت ھای نظامی اتحادي

برای عملياتی .  به ثبت رسيده است(EVSP) سياست امنيتی و دفاعی اروپا ۀ و در زمين(GASP)خارجی و امنيتی 

 را به تصويت رساند که در آن چنين آمده (ESS,2003) راھکار امنيتی اروپا ٢٠٠٣ساختن آنھا بروکسل در سال 

پيش از (...) به وضعيت مشکلی دچار گردند قادر به عمليات باشيم که کشورھای اطراف ما  ما بايد پيش از آن«: است

. »وليت پيشگيرانه، قادر به جلوگيری از اوضاِع سخت خواھد بودؤضرورت ھای انسانی حادث گردند، مسکه  آن

 اما گويا اين. تناقض دارد) ممنوعيت اعمال خشونت( اعالميه جھانی حقوق بشر ۴- ٢ۀ ِن ھدف با ماديياينگونه تب

ِی ايجاد نظم ااز آن زمان دعو. گونه ايرادی در بر ندارد  اروپا ھيچۀ جايزه صلح نوبل يعنی اتحاديۀموضوع برای برند

  .جھانی در دستور کار می باشد

  

   المانصعود 

دست گرفته است به درستی خواھان ه  که به لحاظ اقتصادی و سياست مالی رھبری اروپا را بالمانبر اين اساس 

والن سياسی اين کشور در کنفرانس امنيتی ؤاين را سخنان مس. می نيز می باشدر تصميم گيری ھای نظامشارکت د

ۀ  گام به گام از استفاده کنندالمان«:  بر عھده گرفته است نشان می دھدالمانمونيخ که پيشگامی آن را رئيس جمھور 

 در اين بخش جھان را می توان در المان ۀ يافتمقاصد رشد. »امنيت و نظم جھانی به ضامنی برای آن تبديل می گردد

  . مطالعه نمود، انتشار يافته استالمانکه مدتی پيش از جانب دولت » اصول راھنمای سياست افريقا«

 به ويژه در افريقا که ھنوز بيشتر آن به زمينه ھای تدارکاتی و آموزشی المانفعاليت ھای نظامی ۀ شمار افزايش يابند

ن راه گيتی سھيم گردد و يينيز در تع» با سربازانش«موجب اين نتيجه گيری است که برلين قصد دارد محدود می باشند 

  :آن ھم بر اساس اين شعار

ه در پس بيان پر  و اين ھمان چيزی است ک».فقط کسی که در تيراندازی شرکت داشته باشد حق اظھار نظر دارد« 

 می تواند به اصل قديمی خويش نيز وفادار بماند که المان صورت بدين. نھفته است» وليت بيشترؤقبول مس«طمطراق 

 در ناتو اين ھدف را دنبال می کنند که اين کشور را تحت المانمتحدين غربی با پذيرش . عمل نمايد» در اتحاد«فقط 

ه دست و پای اين  را نيز کئی در اينگونه عمليات ھای نظامی بندھاالمانفزونی اھميت : اما. ل خويش داشته باشندوکنتر

  . شل می کند، اروپای غربی بسته بوۀکشور را با عضويت در ناتو و اتحادي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 می باشد که در آن ١٩۴٨نظامی ھمان پيمان بروکسل از سال ۀ  اروپا به عرصۀمبنای ورود اتحادي: برای يادآوری

 المان با توجه به تشکيل مجدد کشور فرانسه، انگلستان و کشورھای عضو بنه لوکس با ھم متحد گشته بودند تا پيشاپيش،

اتحاد مزبور که با . وجود آورنده اتحادی را عليه ايجاد نظاميگری اين کشور ب) ١٩۴٩ المانتأسيس جمھوری فدرال (

 اروپای غربی ۀبه نظر می رسيد ضرورت خود را از دست داده باشد و تحت نام اتحادي) ١٩۵۴( به ناتو المانورود 

(WEU)دارای حياتی تازه گشته با تصميماِت ماستريشتا می زد، با قرارداد  ھمواره در ج GASP و EVSP در 

  .قرارداد ليسابون راھکار امنيتی اروپا حياتی تازه يافت

به نظر می رسد خويشتن داری برلين در گذشته، محصوِل تضعيِف عدم اعتماد اعضای اتحاد مزبود بوده و به دنبال 

در کنفرانس امنيتی )  مترجم– المانرئيس جمھور فعلی (با اينحال گاوک . لحاظ نظامی باشدخويشتن داری اين کشور به 

 - المانميان دو حزب حاکم (به نظر می رسد که اکنون ھدف ائتالف بزرگ . را نابجا ارزيابی کرده است اخير مونيخ آن

  .پايان دادن به اين خويشتن داری است) مترجم

مت مدتھاست که از ھم پاشيده و امنيت مردم سالھاست که ديگر فاقد ضمانت می در جمھوری افريقای مرکزی حکو

ھرج و مرج و خشونت، حاصل ده ھا سال استثمار، حاکميت فرانسه، رژيم ھای ديکتاتور فاسدی که يک به يک . باشد

صحرای (احل سۀ که سراسر منطق دنبال اينه جمھوری افريقای مرکزی ب. سرنگون گشته اند و فقر بی نھايت است

خشونت گشته است، در دستوِر کاِر جھانی، به ۀ فاقد قانون و تحت سلطۀ  تبديل به منطقابا جنگ ليبي)  مترجم-افريقا

ايجاد امنيت در منابع جمھوری افريقای مرکزی و مھم تر از آن در منابع اورانيوم، در نظِر .  رسيده استئیمراتب باال

  .  رسيده استئی، به اولويت باالئیجغرافيا راھکاِر ئین کنندگاِن اروپاييتع

خالف تمامی توجيھاتی که می شود در جمھوری افريقای مرکزی دعوا بر سر جدال دينی نيست بلکه درگيری بر سر 

آنھا دستبرد، غارت، تجاوز جنسی ۀ ن کننديي است که عناصر تعئیاقتصاِد خشونت است و بر سر جنگ ھای ميان باندھا

دين است که ھويتی خود گيرد نياز به که اين داستان صورتی واقعی ب برای اين. کودکان می باشدو به برده بردن 

معنی دادن و توجيه درگيری . ظ گردد تا بتوانند توجيھات سنتِی قومی و مذھبی را به خدمت گيرندفمصنوعی خلق و ح

لت ھای حقيقی تحوِل خشنونِت لخِت در خدمت اين است که ع» تضاد تمدن ھا«ھای نظامی در قالب ھای برگرفته از

 .ساختارِی افراطی را در غباری فرو برده و منافع اقتصادی را که در پشت آنھا می باشند مستور نمايند
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