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 par Prof. Michel Chossudovsky  پروفسور ميشل شوسودوسکی:نويسنده

   حميد محویبرگردان

  ٢٠١٢ مارچ ٢٢

   :افريقا، بھانه ای برای امريکا در تھاجم به )١(جوزف کانی 

  نيروی دريائی اياالت متحده

   ئی گسترش يافتافريقادر پنج کشور 

 

 تسخير نفت و منابع معدنی ستراتژيک افريقای مرکزی و در شاخ افريقا در اوگاندا، در هنيّت پنھانی اياالت متحد

نه مانند  تنھا ايجاد گرد و غبار، و بھانه ای افسانه گوئیتعقيب جوزف کانی و حفاظت از کودکان اوگاندا. است

سودان، روآندا، (به پشتيبانی اياالت متحده » جنگ داخلی«است، و آن ھم مناطقی که » مداخلۀ بشر دوستانه«

  : سال گذشته بر جا گذاشته است٢٠بيش از ھشت ميليون کشته طی ) جمھوری دموکراتيک کنگو، سومالی، اتيوپی

رفتن از چين، اياالت متحده می کوشد تا از طريق  در منطقه و پيشی گهدر مانورديگری به ھدف دستيابی به سلط

ی مرکزی يعنی منطقه ای که به شکل شگرفی از منابع افريقادر ) افريقافرماندھی اياالت متحده در (» آفريکوم«

جمھوری دموکراتيک کنگو يکی از بزرگترين مناطق جھان .  برای خود فراھم سازدئیطبيعی غنی می باشد جای پا

کنگو دارای منابع عظيم الماس، کوبالت، مس، اورانيوم، منيزيوم و قلع .  که فاقد دولت واقعی استبه شمار می آيد

  .است و عالوه بر اين، ساليانه بيش از يک ميليارد دالر طال توليد می کند

 جو برای بازداشت جوزف کانی به احتمال خيلی زياد چيزی به جز بھانه برای اياالت متحده نيست که در و جست

  . پی گسترش ھر چه بيشتر حضورش در جمھوری دموکراتيک کنگو می باشد
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  ,Nile Bowie(Merchandising and Branding Support for US Military Intervention in 

, Central Africa .)2012 mars 14, earchGlobal Res  

 ئی اوگانداقطعات اياالت متحده را برای متشکل ساختن ئیاخيرا پنتاگون اعالم کرد که نيروھای ويژۀ نيروی دريا

 با ئیيک گروه اوگاندا(مأموريت اين نيروھا مبارزه عليه جوزف کانی و ارتش مقاومت پروردگار. گسيل داشته است

جوزف کانی به عنوان بھانه برای مداخله در . تيب عليه الشباب در سومالی است، و به ھمين تر)ايدئولوژی مسيحی

 : به کار برده می شود افريقائیپنج کشور 

 مستقر شده افريقائی عملياتی درگروه ھای کوچک در پنج کشور قطعۀتا کنون،  : ئیبه اعتبار يک بيانيۀ نيروی دريا

  است که برخی از آنھا در تھديد گروه تروريستی القاعده در مغرب اسالمی ھستند

 (Stars and Stripes, 15 mars 2012.) 

به پشتيبانی اياالت » عمليات ضد تروريستی«معرفی شده و بايد با» حفظ صلح« رسما در چھار چوب اين مداخله

مھندس ضد « و تبديل آنھا به ئیھدف اعالم شده در اين عمليات، آموزش سربازان اوگاندا. متحده به انجام رسد

 متعاقبا در سومالی برای پياده  تحت نظارت اياالت متحده است کهئیيعنی ايجاد نيروی ويژۀ اوگاندا» تروريست

  ). در ھمان بيانيه(نظام نقش پشتيبانی را به عھده خواھد گرفت 

 برای اھداف ويژه است که در پراشوتی عملياتی قطعۀ اياالت متحده در پيوند با دوازدھمين ئیگسيل نيروی دريا

  . گسترش خواھد دادافريقا قارۀ ، گروه ھای کوچکی را در تمامقطعهاين . سيگونال در سيسيل مستقر می باشد

تحت »  در عمليات ضد تروريستیافريقائی برای آماده سازی ارتش ھای ئیدر چھار چوب تالش ھا«اين اقدامات 

  . آغاز شد٢٠١١نظارت اياالت متحده در سال 

  : است در جنگ داخلی سومالیئی نيروی ويژۀ اوگانداقطعاتاين اقدامات از سوی ديگر حاکی از ورود مستقيم 

) پايتخت اوگاندا(، در بيانيه ای که توسط سفارت اياالت متحده در کامپاال ئی نيروی دريایچارلز بيکر، سخنگو

اين مأموريت برای عمليات در موگاديشو در سومالی راه اندازی شد، يعنی در منطقه : منتشر شده بود، اعالم کرد 

 بمب ھای دست ساز و ديگر موانع پيچيده که آنھا را در دام ھای  با انفجارافريقاای که سربازان حافظ صلح اتحاديۀ 

  . می بايستی مقابله کنند،الشباب می انداخت

نجا در بيانيۀ ديگری اعالم کرد که سربازان آموزش ديده، آموخته ئيسرگرد نيروی دفاع ملی اوگاندا، ريچارد واکا

که طی جنگ از ھم گسيخته شده است، و جوزف کانی ھايشان را در سومالی به کار خواھند بست، يعنی در کشوری 

  . که باشد پيدا خواھيم کردئیفرماندۀ ارتش مقاومت پروردگار را در ھر کجا

   توسط ژولی لوسکوی فرانه بهترجم. متن اصلی به زبان انگليسی
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