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  Manlio Dinucci -  مانليو دينوچی:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢۶

  

  »ھنر جنگ«

  فريقا رفتان برای مأموريت خير خواھانه به ھيلری کلينت

  

 جوالی ٣١ن و تعدادی از کارفرمايان شرکت ھای چند مليتی سفر دور آفريقا را از  ھيلری کلينته خارجوزير امور

در واقع کاروان .  آغاز کردند که طی آن از انسان دوستی اياالت متحده داد سخن ھمی راندندی٢٠١٢ اگست ١٠تا 

ت ھای تجاری در قارۀ سياه را توضيح مسخره ای بود که مانليو دينوچی حاصل سياست استعماری واشينگتن و شرک

  .می دھد

 

فريقای افريقائی بازديد به عمل آورد، سنگال، اوگاندا، سودان جنوبی، کنيا، ماالوی، ا کشور ٩ھيالری کلينتون از 

جنوبی، نيجريه، غنا، جمھوری بنين، و دعا کرد که رحمت الھی از آن اين مرز و بوم باشد و قسم خورد که 
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تقويت نھادھای دموکراتيک، گسترش رشد اقتصادی، پيش برد اھداف صلح آميز و «جز ه  ھدفی بواشينگتن ھيچ

 .فريقا نداردادر » امنيت

 اين مأموريت او در. فريقا رفته است تا به کارھای نيک بپردازدا به اگستن در ماه  ھيلری کلينتهوزير امورخارج

امور . بزرگ چند مليتی اياالت متحده ھمراھی می شدتی از اعضای مديريت شرکت ھای أنيکخواھانه توسط ھي

در بيست و يکمين قرن « : ن در داکار از آن سخن ياد کرد  استناد به اصول اخالقی که کلينتتجاری، بله البته، ولی با

ان فريقا می آمدند و بردند و تنھا خورده ای ناچيز از آن را پشت سرشابايد دوران خارجيانی که برای چپاول ثروت 

  .» به پايان رسد،باقی می گذاشتند

به ھمان شکلی که . ن طرفدار پايدار تجارت پاياپای و مشترک استرای ھمگان شناخته شده است که ھيلری کلينتب

مريکائی نيمی از نفت خام استخراج شده را به ادر نيجريه انجام می گيرد که صنعت نفت زيرتسلط شرکت ھای 

برای شرکت ھای چند مليتی و برگزيدگان و صاحبان امتياز . ارد دالر می برند ميلي٣٠بھای ساالنه بيش از 

  .نيجريائی منبع ثروت سرشاری به حساب می آيد که تقريبا چيزی از آن برای مردم باقی نمی ماند

بر اساس گزارشات بانک جھانی، بيش ازنيمی ازمردم نيجريه زير خط فقر به سر می برند و ميزان اميد طول عمر 

برای : آلودگی نفتی که شرکت شل به آن دامن زده، دلتای رود نيجر را قويا نابود کرده است .  سال است۵١کمتر از 

 سال نياز ٢۵پاکسازی اين منطقه، بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، به ميلياردھا دالر بودجه و زمانی معادل 

  .دارد

تدارک ديده اند، پس از تجزيۀ کشور که به پشتيبانی اياالت متحده صورت ھمين برنامه را برای سودان جنوبی 

 گرانبھا و زمين ھای قابل کشاورزی ۀ درصد نفت سودان در معرض استخراج قرار گرفته، و مواد اولي٧۵گرفت، 

مريکا ا به مديريت سفير اسبق» نيل ترادينگ اند دولوپمنت«شرکت تگزاسی . وسيع را نيز بايد به آن اضافه کنيم

 ھکتار زمين را در اختيار گرفته است و حق بھره برداری از آن را تا ۴٠٠٠٠٠ر، ال د٢۵٠٠٠با اھداء  سدوگال

  .خود اختصاص داده استه  منطقۀ جنگلی را بم سال به انضما۴٩

 شده فريقا، پس از بيرون کشيدن آن از دست مردم به معاملت مالی پر درآمدی تبديلاتصرف زمين ھای بارور در 

که توسط گلدمن ساچز و جی پی مورگان اداره می شود، حتی ھاروارد و دانشگاه ھای پر اھميت اياالت متحده وارد 

  .اين کارزار شده اند

  .چين: فريقا با مشکل عظيمی روبرو شده است ابا اين وجود ستراتژی اقتصادی اياالت متحده در 

برای عبور از . يقائی، بندر و فرودگاه و جاده و راه آھن می سازدفرا چين با شرايط بسيار مناسبتر برای کشورھای 

از منافع و امنيت ملّی « که ) آفريکوم( فريقا امرکز فرماندھی : چنين مانعی، واشينگتن ژوکرش را به کار می برد 

کيه به به عبارت ديگر با ت. »فريقائی را تقويت می کندااياالت متحده دفاع می کند، توان دفاعی کشورھای 

تعداد زيادی از ) ر می دھدالکه واشينگتن آنھا را به خدمت می گيرد و به آنھا آموزش و د(برگزيدگان نظامی 

عمليات «دست نمی آورد، آفريکوم ه و وقتی موفقيتی ب. فريقائی را در مدار واشينگتن قرار می دھداکشورھای 

اوديسه « به ھمان شکلی که در عمليات . »ايت می کندنظامی را برای ايجاد امنيت مناسب برای دولت ھای خوب ھد

فريقائی با ذخائر نفتی اکشور  (اآغاز جنگ برای سرنگونی ليبي:  انجام گرفت ٢٠١١ چتوسط آفريکوم در مار» دان

  . ايجاد شده بودافريقا، که به پشتيبانی مالی ليبيا ۀو خفه کردن سازمان ھای مالی اتحادي) سرشار

   دولت خوبی سر کار آمده است که به فرمان واشينگتن عمل می کند؟ايا در ليبيآحاضر در نتيجه در حال 
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  ٢٠١٢ اگست ١٩)/ايتاليا(رم/شبکۀ ولتر

  ٢٠١٢بر و اکت٢۴/پاريس/ /گاھنامۀ ھنر و مبارزه

« L’art de la guerre »  

Hillary missionnaire en Afrique 

Réseau Voltaire | Rome (Italie) | 19 août 2012  

 

 


