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   ارتش اياالت متحدۀ امريکا٢٠١٣ و ٢٠١٢بين 
  ئی عمليات نظامی انجام داده استافريقا کشور ٤٩در 

  

طی .  مأموريت ھمکاری در زمينۀ امنيت٤٨١ عمليات، ٥٥، مانور نظامی  ١٠: خودی خود حرف می زند ه ارقام ب

. واھد کرد به شکل خيلی محدود مداخله خافريقا به روشنی تأکيد می کرد که درامريکاسال ھا، ارتش اياالت متحدۀ 

ند داشت، و خواھ» حضور حداقل«ول در در روابط عمومی چندين بار اعالم کردند که تنھا ؤمقامات و فرماندھان مس

با اين وجود، ھرگز نخواستند علت اين حضور حداقل .  تأکيد داشتند که حضور نفرات نظامی نسبتاً ضعيف استمشخصاً 

مرکز فرماندھی اياالت  (AFRICOM مطبوعاتی، سخنگوی آفريکوم مصاحبۀبه عنوان مثال، طی . را مشخص کنند

از » تصوير نا مناسبی « را اگر به نقشۀ آرايش نظامی نگاه کنيم، اظھار نگرانی می کرد زي) افريقا برای امريکامتحدۀ 

  .ئی را نشان می دھدامريکانيروھای 

ه سال گذشته، بر اساس گزارش فرماند.  را بی اعتبار می سازدامريکامی بينيم که ارقام اعالم شده بيانيه ھای ارتش 

، ارتش اياالت متحدۀ David Rodriguez رودريگز نرال ديويدجافريقا،  در امريکامرکز فرماندھی اياالت متحدۀ 

 انجام رسانده است، اصطالح رايجی که برای تمام مأموريت افريقادر قارۀ ) » activités«(» فعاليت «٥٤٦ امريکا

 اين حجم از  .به عبارت ديگر، تقريباً يک مأموريت و نيم در روز.  به کار می رودافريقاھای به انجام رسيده در خاک 

مانور ھای  درصد افزايش در عمليات، برنامه ھا و ٢١٧، معادل ٢٠٠٨به سال » آفريکوم«ليات، از تاريخ تأسيس عم

  .را نشان می دھدنظامی 
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 عمليات و ٥٥، مانورنظامی ١٠ اعالم کرد که ديويد رودريگزت نيروھای نظامی در سنا، در اين ماه، أدر مقابل ھي

. تبديل کرده است» مرکز فرماندھی بسيار فعال در منطقه«نيتی آفريکوم را به  فعاليت در زمينۀ ھمکاری ھای ام٤٨١

  .مطرح نکرد» فعال«با اين وجود، چيزی در مورد محتوای اين فرماندھی 

 جزئيات نوع  آفريکوم تنھا دربارۀ بخشی از فعاليت ھايش گزارشاتی منتشر می کند، ولی مرکز فرماندھی به ھيچ عنوان

عالوه براين آفريکوم تنھا روزنامه نگاران برگزيدۀ خودش را اجازه می دھد که ناظر برخی . نمی کندعمليات را مطرح 

مرکز فرماندھی اياالت متحده در . مآموريت ھا باشند و گزارش تھيه کنند، و اين مأموريت ھا نيز انتخاب شده است

 امتناع می کند، و ترجيح می دھد غالب اطالعات  از اعالم تعداد کشورھائی که در آنجا دست به عمليات می زندافريقا

  .مرتبط به تاريخ و محل عمليات سّری باقی بماند

ان داد، ولی تام ديسپاچ شيکوم را نر تنھا مختصری از عرصۀ فعاليت ھای آفديويد رودريگزدر حالی که گزارشات 

TomDispatchيش از اين انتشار نيافته بودو اين  به معدنی از پرونده ھای گردھمآئی ھای نظامی دست يافت که پ

گردھمآئی ھائی که منحصر به .  نشان می دھدافريقاپرونده ھا نوع عمليات و محل مأموريت ھا را در تمام قارۀ 

 می باشد، افزايش قابل مالحظه ای از گسترش نيروھای ٢٠١٣والن مدنی در سال ؤ و مسفرماندھان عالی رتبه

نظر می رسد که اعالم شده ه آن گزارشاتی باز می را نشان می دھد که خيلی فراتر ئی در اجرای عمليات نظاامريکا

 از انسجام دائمی برخوردار بوده، و به ٢٠١٤ طی افريقااين گردھمآئی ھا نشان می دھد که ريتم عمليات در . بود

  .ئی بيش از يک عمليات در روز انجام می دھندامريکااحتمال قوی نيروھای 

  

  صبر باغبان 

نون، حملۀ ظحملۀ ھوائی به مبارزان م:  دارد  را به عھدهافريقا چندين فعاليت مھم در امريکا اياالت متحدۀ قطعات

سايه ئی و فرانسوی که در مناطق جنگی ھمافريقا قطعات ايجاد پل ھوائی برای ھوائی به ھدف محاصرۀ تروريست ھا،

ول ؤ تجھيزات و مشاور برای مقامات مس در کشورھای بی ثبات، تأمين امور مالی،هبه سر می برند، عمليات تخلي

  .محلی

حفظ منافع امنيت ملی « به شکل زير تعريف می کند را  فعاليت ھای خود افريقامرکز فرماندھی اياالت متحده برای 

عمليات، تمرين و « و تأکيد روی اين امر است که » اياالت متحده در پيوند با تعھدات ھدفمند و دراز مدت با ھمکاران 

 می کند و اساس آن به  روی پيامريکابرنامه ھای مددکارانه برای ھمکاری در زمينۀ امنيت، از سياست خارجی دولت 

  .»دکارانه مرتبط می باشد نظاميان و برنامه ھای مد

 دريائی خاص است که ھر دو سال يکبار توسط نيروھای مانورنظامی يک   Saharan Expressصحرا اکسپرس 

  .ئی انجام می گيردافريقائی و اعضای نيروی دريائی و گارد ساحلی يک دوجين کشور امريکا
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 مأموريت ھائی را در بر می گيرد که Echo Casemate و اکو کاسمات Juniper Micronعمليات ژونيپر ميکرون 

  .ی مرکزیافريقائی ھا در مالی و در جمھوری افريقامرتبط است به پشتيبانی از مداخالت فرانسوی ھا و 

که فعاليت آن منحصر به تأمين امنيت می ) Le  State Partnership Program  )SPPوزارت دفاع اياالت متحدۀ 

   می شود، و به ھمين گونه برنامۀامريکا گارد ملی قطعاتئی و افريقاباشد، شامل نيروھای نظامی 

State Department-funded Africa Contingency Operations Training and Assistance  )ACOTA(,  

ئی را تجھيز کرده و آموزش افريقا قطعات امريکاکه از طريق آن مستشاران باسابقه و مشاوران نظامی اياالت متحدۀ 

  .می دھند

بسياری از فعاليت ھای بين نظاميان و مأموريت ھای مشاورتی توسط دومين بريگاد رزمی ارتش، لشکر يکم پياده 

ھدايت می شود که گروه ھای نظامی اياالت متحده ھستند » یئنيروھای متشکل منطقه « چھارچوب کمک به  نظام، در

برنامه ھای ديگر . که پس از آموزش ھای ويژه به مراکز فرماندھی رزمی در مناطقی مانند آفريکوم فرستاده می شوند

 که در بخش ھای مختلف خدماتی مستقر ھستند سازماندھی می شود که شامل مرکز قطعاتیاموزشی توسط  - تمرينی

موزش ھای مختلفی را عرضه می کنند، مانند روش آ است که نيروی دريائی و تنفگداران دريائی ١٣ افريقااری ھمک

ھم زمان، اعضای نيروی ھوائی اياالت متحده کمک ھائی متنوعی را ). ھنرھای رزمی(گشت زنی، فنون نبرد تن به تن 

  ...ل ھوائی، خدمات عمومیلوژيستيک، پ: برای گروه ھای نظامی نيجريه در نظر گرفته اند 

 درصدی را برای فعاليت پرسونل ٩٤ که پيش از اين جزء اسرار بود، افزايش افريقاپرونده ھای ارتش اياالت متحده در 

 ٣٤ ، برای برنامه ھای ھمکاری بين دولت ھا در ھمين سال ھا از ٢٠١٣ درصد برای ١٧٤ ، و ٢٠١١نظامی در سال 

 درصد افزايش ٤٣٦عالوه بر اين فعاليت ھای آموزشی و مشاورتی و خدماتی . ه است درصد افزايش داشت٩٣درصد به 

: ته و می گويد، مداخالت در تمام زمينه ھا صورت گرف٢٠١٣مبر ال گذشته، بر اساس پرونده ھای دسس. داشته است

  ).ست پرتاب می شوديک نوع پھپاد که با قدرت د(آموزش ديده اند   RQ-11 Ravenنظاميان کنيا برای استفاده از 

    

  

کمک به نيروھای الجزائری با عرضۀ خودروھای زرھی مقاوم در برخورد با مين و يا دام، متشکل کردن پياده نظام 

  .افريقای مرکزی و در غرب افريقاچادی و گينه ای و پشتيبانی از فرانسوی ھای در 

 مورد اين گونه فعاليت ھا خودداری  سخنگوی آفريکوم از توضيحات بيشتر درBenjamin Bensonبنيامين بنسون 

وقتی از او پرسيدم آيا نمی توانيد تعداد اين . »ئی تمرين می کنيم افريقاما با خيلی از کشورھای « : و گفت . کرد

لی و. کشورھا را به ما بگوئيد، جوابش منفی بود و خيلی از درخواست و پرسش ھای کتبی را نيز بی پاسخ گذاشت

، ٢٠١٣مبر  تا دسجونه جرئيات گسترش دومين بريگاد رزمی ارتش، لشکر يکم پياده نظام، از پرونده ھای مربتط ب

  .حضور نظامی اياالت متحده را در مأموريت ھای تمرينی به روشنی نشان می دھد
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 MRAP Mine Resistant Ambush Protected  

، اعضای دومين بريگاد رزمی به نيجر، اوگاندا، گينه و برای دو مأموريت مختلف به ماالوی رفتند، ٢٠١٣ جونطی 

ی جنوبی مأموريت افريقا گروه ھای نظامی دومين بريگاد رزمی در بروندی، موريتانی، نيجر، اوگاندا و جوالیطی 

ی جنوبی، نيجر، دو مأموريت در ماالوی، سه افريقا در جمھوری دموراتيک کنگو، کنيا، گست دادند، ماه اانجام

مختلف در » مأموريت «١٢٨شکر يکم پياده نظام لدر مجموع دومين بريگاد رزمی از ... مأموريت در اوگاندا داشته اند

  . داشته است٢٠١٣ئی طی سال افريقا کشور ٢٨

  

   

  نمی دانيم چه کار می کنند

”What We Are Doing“ )  رونده ھای نظامی عنوان يکی از پ) »کاری که ما انجام می دھيم«به شکل تحت الفظی

دست آورده، و پاسخ ھائی برای پرسش ھای ما در ه  آن را بتام ديسپاچ بر خود دارد و  را٢٠١٣مبر است که تاريخ دس
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اگر چه بسياری . مورد آفريکوم خواھد داشت که فرماندھان آفريکوم ھميشه سعی کرده اند آن را به شکل سّری حفظ کنند

  .از اطالعات ھمچنان سّری باقی مانده است

ليت ھای مرتبط به آفريکوم به شکل قابل ات ھا، تمرين ھا، عمليات و ديگر فع، تعداد مأموري٢٠١٣ تا ٢٠٠٨از سال 

اطالعات » فعاليت ھا« ارتقاء يافته است، ولی در مورد چگونگی و نوع ٥٤٦ به ١٧٢مالحظه ای افزايش داشته و از 

  .شکل شده اندئی آموزش ديده و متامريکاناچيزی وجود دارد، و حتی نمی دانيم چه يگان ھائی توسط نيروھای 

 داشته است، ولی روزنامه نگاران افريقادر قارۀ ) فعاليت (١٠٠٠، ارتش اياالت متحده، به تنھائی حدود ٢٠١١از سال 

آزاد تنھا به بخش بسيار ناچيزی از اين عمليات راه داشته اند و گزارشات محدود است به نظريات و حرفھای نظاميان و 

 کوماندوی کونگولی قطعاتالبته بعدھا پی برديم که اياالت متحده . أموريت ھاگزارشات رسمی در مورد برخی از م

  .ايجاد کرده که طی ھمان سال، از سوی سازمان ملل متحد به جرم تجاوز جمعی و جنايات ديگر متھم شدند

ه دور از رسانه ھا و در عين حال، ب.  ھميشه نقش آن را ناچيز جلوه داده اندافريقا در امريکااز تاريخ بنيانگذاری ارتش 

 به عنوان  را رسماً افريقاافکار عمومی، افسران مرکز فرماندھی ھمواره در حال انجام مأموريت ھای سّری بوده اند و 

  .معرفی کرده اند» جبھۀ جنگ امروز و فردا « 

ارتش اياالت متحده در که  در حالی که چندين سال است که ما از اين فعاليت ھا بی اطالع ھستيم، ولی امروز می دانيم 

بوده، و به تازگی می بينيم که اين فعاليت ھا با » قوياً فعال « افريقا در ديويد رودريگزنرال جد ئي، يا آفريکوم به تأافريقا

 چه می کند و افريقا در با اين وجود ھنوز نمی دانيم که ارتش اياالت متحده واقعاً .  استيافتهو چه ريتمی افزايش داشته 

  . علتی فعاليت ھای نظامی به شکل تساعدی افزايش داشته استبه چه

  آدرس الکترونيک متن اصلی

http ://www.mondialisation.ca/entre-2012-et-2013-larmee-etasunienne-est-intervenue-dans-

49-pays-africains/5389397 

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤ جوالی ٦

  ٢٠١٤ جوالی ١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


