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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده 

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۵

  

  به سمت شمال افريقا  گسترش سرحدات اتحاديۀ اروپا
بحيرۀ جنوب ۀ اروپا را تا يا سرحدات سمت بيرونی اتحادقرار گزارش رسانه ھای خبری، دولت المان در نظر دارد ت

دولت المان در اين زمينه ھمکاری ھای خود را با رژيم نظامی . مديترانه برای فراريان افريقائی غير قابل عبور بسازد

شده، مصر  و دولت وفاق ملی ليبيا که در سطح بين المللی يعنی در سطح کشور ھای امپرياليستی به رسميت شناخته 

مينۀ آموزش گارد ساحلی و نيروی بحری زۀ اروپا در نظر دارد، آماده ساختن ياھدافی را که اتحاد. شروع نموده است

اين اقدامات بايد تحت ھماھنگی قوای .   با سران کشور ھای نامبرده به امضاء رسيده است٢٠١۶است که در ماه اگست 

  . تمرين ھا در خشکه و آب استندۀ در برگيراين مأموريت . نظامی اتحاديۀ اروپا عملی گردد

 !خوانندگان گرانقدر

  . اين نوشته در واقع تبصره و نظراتم بر گزارش خبری که در فوق تذکر رفته است، می باشد

. با تذکر بسيار فشرده، تا جائی که از مطالعۀ تاريخ تھاجم استعماری بر می آيد، استعمار دوره ھای زيادی را طی نموده

  . آغاز و تا کنون ادامه داردد استعمار از دورۀ باستانی  يعنی حدود سدۀ ششم پيش از ميالتاريخ

ًتاريخ استعمار را می توان به چھار دوره بخش نمود که سه دورۀ اول، مجموعا تحت استعمار کھن قرار دارد و 

شورھای غير اروپائی گسترش خود را درک ی که نفوذئاولين کشورھا. چھارمين دورۀ آن سر آغاز استعمار نو است

  .اسپانيه، پرتگال، ھالند، انگليس و فرانسه بودند: دادند

. ی جنوبی آغاز نمودو افريقا ايجاد مستعمره ھای جديد در آسترليا اکشور بريتانيا با توسعۀ مستعمرات خود در کانادا و ب

به دنبال فرانسه، اسپانيه و .  خود درآوردی شمالی را زير سلطه و نظارتشور فرانسه قسمت بزرگی از افريقاًبعدا ک

کشور المان در پايان قرن نزدھم وارد کشاکش . ی شمالی گسترش دادندخود را در کشورھای افريقاايتاليا بودند که نفوذ 

  گيرهبا ورد دولت المان در قارۀ افريقا، تقسيم سرزمين ھای افريقائی بين دولت ھای استعمار گر ھم. ھای استعماری شد

جنگ و کشمکشھای استعمار گران جھت تأمين منافع شان باعث شد تا کشور ھای افريقائی به ميدان جنک و . شد

ظلم و ستم قتل و قتال و استثمارخلقھا اوج گرفت، که باعث مبارزات ملی و مسلحانۀ ضد . منازعات آنھا تبديل شود

خصوص بعد از جنگ جھانی دوم بر بسياری از سرزمين استعماری شده و خلقھا قادر شدند تا به حاکميت استعماری به 

  . ھای قارۀ افريقا خاتمه داده شود
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  . ميالدی١٩٢٨پوستر يک باغ وحش انسانی در شھر اشتوتگرت المان در سال 

با اين پوستربقيه جنايات کشورھای استعماری .  استعماری کشورھای اروپائی درقارۀ افريقاازتاريخسنديست اين عکس 

  .را در نظر خود مجسم بسازيد

ھر کدام از . در اواسط قرن نزدھم به اثر رشد صنعت و سرمايه داری، رقابت و مبارزات استعماری اوج گرفت

 ھای عقب نگھداشته شده، سياسی و اقتصادی خود در کشوراستعمار گران در صدد شدند تا راه را جھت اعمال اھداف 

  .دباز نماي

استعمارگران درکشورھای عقب نگھداشته شده به بھانه ھای گوناگون، يعنی بازسازی زير بنای اقتصادی، دموکراسی، 

 حقيقت ھدف تجاوز می کنند و خلقھا را مورد تاخت و تاز قرار می دھند، که در... آبادی، رشد و انکشاف زراعتی و 

عی، سرمايه گذاری به منظور سود و منفعت يازتجاوزات آنھا جز بھره کشی نيروی کار ارزان، چور و چپاول منابع طب

اف، بازار فروش کاال، ورد انديشه ھای نو سياسی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش جنبش ھای استعماری و ھمچنان زگ

  .دافی ديگری را در بر ندارد پايگاه ھای نظامی و سوق الجيشی، اھۀبه مثاب

 با ايجاد دولتھای دستنشانده توانسته اندد، قيم کشورھا را مستعمرۀ خود نسازنکه مست کشور ھای امپرياليستی درصورتی

با وجود استقالل سياسی حقيقی و يا ظاھری، در کشور ھای آسيا، افريقا و امريکائی التين از بھره برداری منابع 

  .نھا و ھمچنان از راه داد وستد اقتصادی و نظامی منافع و سود ھای کالنی را به دست می آورندعی،  مواد خام آيطب

سيم مجدد جھان و تسخير مستعمرات جديد با يک ديگر به جنگ قامروز ديده می شود که کشور ھای امپرياليستی جھت ت

  .و ستيز برخاسته اند

سال اخير طوريست که ھريک از کشور ھای امپرياليستی، چه که ما شاھد ھستيم اوضاع جھان الاقل در بيست  طوری

، ھر کدام در صدداند تا از نگاه اقتصادی و  و چينکشورھای ناتوبقيه امپرياليسم امريکا است و چه روسيه و چه ھم 

جنگ سرد فقط دو قدرت جھانی يکی در جريان . س عدۀ کثيری از کشور ھای جھان قراربگيرندأنظامی در ر

سم امريکا و ديگری سوسيال امپرياليسم شوروی بود که ھريک در صدد بودند تا بر ديگر کشور ھای جھان امپريالي

جھان عرض ھای حاکميت داشته باشند، مگر امروز اتحاديۀ اروپا ھم می کوشد تا به حيث يکی از نيرومندترين قدرت 

  . اندام بکند

ورھای ناتو را مستقيم به دلقک ھای سياست ھای تجاوز  کش٢٠٠١امپرياليسم امريکا بعد ازضربات يازدۀ سپتمبر

 و غارتگرانۀ خود مبدل نموده است، تا به حيث متحدان جنگی و جنائی اش در ھر کشوری که هکارانه، جنگ جويان
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جنايات دسته جمعی آنھا درعراق، افغانستان،   ما شاھد ھمکاريھا وچنانچه. خواسته باشد آنھا را به ساز خود برقصاند

 و جنايات مشترک با امپرياليسم امريکا باالخره ی طوالنی اتحاديۀ اروپا بعد ازھمکاريھا.وکراين و سوريه بوده وھستيما

که معلوم می شود، تصميم گرفته اند تا با  حال طوری. متوجه سياست ھای ناکام خود در قبال کشور ھای نامبرده شدند

  . افريقا حاکميت خود را گسترش بدھند به نيروی نظامی و اقتصادی خود در قارۀءاتکا

ر ھای که ما شاھد اوضاع جھان ھستيم، امپرياليستھا به اشکال و بھانه ھای گوناگون دست به مداخالت در کشو طوری

در کشور ھای افريقای شمالی بھار عرب را به وجود آوردند، که تا به . ی التين می زنندآسيائی، افريقائی و امريکا

سران کشور ھای افريقا را ديکتاتور قلمداد نمودند دولتھا را . اجعه چيزی ديگر به بارنياورده استجز ف امروز به

برآورده صد در صد ی که ديگر حاضر نبودند تا اھداف و منافع امپرياليستھا را سای جمھورؤدگرگون ساختند، ر

رسانيدند و دولتھای دست نشاندۀ نظامی و در ليبيا وفاق ملی بسازند، آنھا را به شکل فجيح و ضد انسانی به قتل 

ی را که امپرياليستھا مرتکب شدند باعث فجايع. م برسرنوشت خلقھا نمودندتحت حمايت امريکا را حاک) مخالفين قدافی(

  . آنھا در عمق ابحار غرق و نيست و نابود شدندتعدادی از  انسان افريقائی گرديد که ميليونھافرار 

پرياليستھا ھمکاری با رژيم ھای دستنشانده و ديکتاتور را تا زمانی ادامه می دھند که منافع آنھا برآورده شود، به ام

سرکشی،  تاريخ مصرف شان به پايان می رسد و  به سرنوشت سران قبلی کشور عدم اطاعت کامل و آغاز به محض 

  . ھا دچار می گردند

 امريکا و اتحاديۀ اروپا به نام مداخلۀ بشر دوستانه، حمالت نظامی خود رادر که ما شاھد ھستيم، پنچ سال قبل طوری

يکی از اھداف ستراتيژيک ناتو، از يک جانب انھدام  رژيم  قدافی در ليبيا بود و از جانب ديگر . ليبيا شروع نمودند

ب ان ( استخبارات المان به ھمين منظور بود، که طيارات تجسسی وجت ھای جنگی ناتو به کمک. نابودی شخص قدافی

با مداخالت امپرياليسم امريکا و متحدين ناتوئی اش ھزاران نفر به قتل رسيد و . افی را به دام قاتالنش انداختندذ، ق)دی

تا جائی که معلوم است، اوضاع در ليبيا روز تا روز وخيم تر . ھست و بود ليبيا را به يغما بردند و خلقھا را آواره کردند

افی توسط متحدين غربی به قتل ذکه تا به امروز معلوم نشد و يا به قدر کافی بيان نشد، که چرا ق در حالی. ودشده می ر

  . کشور ليبيا از ليست به اصطالح تروريستھای اياالت متحدۀ امريکا کشيده شده بود٢٠٠۶که در سال  در حالی. رسيد

رژيم قدافی به پايان رسيد و خطاب به : تی اظھار نمود در يک کنفرانس مطبوعا٢٠١١ اکتوبر ٢٠اوباما به تاريخ 

  .اين بود يکی ازبزرگترين موفقيت ھای قاتل خلقھا" شما موفق به انقالب خود شديد" و گفت هشورشگران نمود

  .جھت جلوگيری از طوالنی شدن مضمون، می پردازم به اصل موضوع

ی و حضور دو بارۀ شان در منظانيروی د در صدد استقرار ۀ اروپا ضمن مسايل ديگر با در نظر داشت منافع خوياتحاد

ۀ اروپا به بھانۀ جلوگيری از افزايش موج  فراريان به سمت اروپا در ي را که اتحادیتدابير. کشور ھای افريقائی ھستند

ی ھر يک آنچه را که در گذشته کشور ھای اروپائ. نظر گرفته اند، چيزی به جز استقرار حاکميت استعماری آنھا نيست

به تنھائی قادرنشدند تا کشورھای افريقائی را به حيث کشورھای مستعمراتی خود حفظ نمايند، مگر امروز ديده می شود 

   .در پی عملی نمودن آرزو ھای ديروز خويش ھستنداتحاديۀ اروپا به صورت جمعی و زير نام که 

پرداخت ميليون ھا دالر در . افريقائی به مصرف برساند کشور ھای در اتحاديۀ اروپا حاضر شده تا ميليون ھا دالر را 

 بھبود وضع زندگانی آنھا در داخل کشور ای افريقا به کشور ھای اروپائی و برھایظاھر جھت جلوگيری از فرار خلق

که تجربه نشان داده، کمک ھای اقتصادی اتحاديۀ اروپا ھرگز به منظور حمايت از خلق  اما طوری. ھای شان است

ا نبوده و نيست، بلکه مقدار زياد اين پول ھا در حقيقت جھت حمايت از دولتھای بر سراقتدار است، تا اھداف افريق
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که خلقھا تحت حکمروائی ديکتاتورھای نظامی و دولتھای  اين. دبرآورده بسازنسياسی و اقتصادی اتحاديۀ اروپا را 

  . ارزش نداردپشيزیتل  می رسند، برای اتحاديۀ اروپا اسالمی جنايتکار و دست نشاندۀ امپرياليستھا سرکوب و به ق

که ھدف از گسترش سرحدات سمت بيرونی اتحاديۀ اروپا به طرف شمال افريقا تا بحيرۀ مديترانه جلوگيری   ديگر اين

عی ميان سرحدات ياز فرار خلق افريقا و دستگيری باند قاچاقبران نيست، بلکه گسترش ساحۀ نفوذ و کنترول ساحۀ وس

ی بحری آنھاست، تا ھيچ قدرت ديگر نتواند حاکميت خود کام نيروسمت بيرونی اتحاديۀ اروپا تا بحيرۀ مديترانه و استح

  .را از اين طريق در کشور ھای افريقائی برقرار نمايد به غير از اتحاديۀ اروپا

امی ھوائی و زمينی و آنھم به بھانۀ ی نظافريقا اقدامات جھت استحکام قوا از اھداف ديگر اتحاديۀ اروپا در داخل خاک 

ًآموزش و تمرين گارد ساحلی و نيروی بحری است، طبعا با مستقر ساختن وسايل لجستکی و اطالعاتی که جھت 

به اصطالح باند ھای قاچاقبران را بگيرند و مانع    جلوو گويا می خواھندشناسائی و تشخيص ھدفگيری خدمت می کنند، 

اين . يست تا کشور ھای افريقائی را تحت نظارت قرار دھندئ ھمه آماده ساختن زمينه ھااقع، دروفرار خلقھا گردند

تا به حيث سومين قدرت نظامی و . سياست ھای اتحاديۀ اروپا می تواند به فاصله گيری از امپرياليسم امريکا تلقی گردد

  . و برآورده بسازدءرا دو باره احيااقتصادی يکه تاز در قارۀ افريقا عمل نمايد و اھداف استعمارگرانۀ خود 

تصور من از اقدامات نظامی وکمک ھای اقتصادی اتحاديۀ اروپا در قبال کشور ھای افريقائی اين است که می خواھند 

به اين ترتيب کنترول جھان به دست سه قدرت بزرگ قرار خواھد . ًتا قارۀ افريقا را کامال تحت حاکميت خود درآورند

به اين . پالن تقسيم مجدد جھان تحقق يافته، برای مدتی تقابل امپرياليست ھا را به تعويق خواھد انداختآنگاھست . گرفت

مفھوم که اگر کشوری درھر قارۀ جھان سر بلند کند، کافی است که يکی از اين سه قدرت با فشار کشور تحت حاکميت 

يستی با تقسيم جھان ميان سه قدرت نظامی و اقتصادی عم دولتھای امپريالزبه .  وسرجايش بشاند. خود را سرکوب نمايد

که امريکا است و روسيه و شايد ھم چين و اتحاديۀ اروپا، مسايل و پرابلمھای بين المللی که سر نوشت بشريت به آن 

  انسان که در بيش از صد کشور جھان زندگانی می کنند حق نداشتهھاآنگاھست که ميليارد. بستگی دارد، حل خواھد شد

با تقسيم جھان و حاکميت سه قدرت امپرياليستی ھرگز :  اما بايد گفت که. باشند تا سرنوشت خود را تعيين نمايند

که سيستم سرمايه داری و کشور ھای امپرياليستی وجود  تا زمانی. پرابلمھای کشور ھای امپرياليستی حل نخواھد شد

د ميان انحصار ھای امپرياليستی حل ناشدنی و از بين نرفتنی ميان کشور ھای امپرياليستی و تضادرونی دارند، تضاد 

که استعمار و استثمارخلقھای ستمديده وجود داشته  که تضاد ميان ملل ستمديده و امپريالسيم، تا زمانی ديگر اين. است

   .باشد، مبارزات انقالبی خلقھا عليه کشور ھای امپرياليستی و سگھای زنجيری آنھا اجتناب ناپذير است

امپرياليسم به ھر شکلی که جامه بپوشد، با آنھم دشمن قسم خوردۀ صلح در جھان است و غدار ترين دشمن خلقھای 

  .ی عمدۀ تجاوز و جنگ می باشد جھان و نيروستمديدۀ سراسر

  

 

 

  


