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  افريقا: توطئه ھای جھانی امپرياليسم
٢  
  
 

حال توجه .  در تحرير گذشته، پيرامون توطئه ھای جھانی امپرياليسم در مجموع نظرافگنی شد

سياسی و مناطق مختلف جھان معطوف داشته و قارۀ افريقا را که آماج فعاليت ھای  برا خود ر

سوی قارۀ ه توسعه طلبی امريکا ب .  مورد موشکافی قرار می دھم، شده استمامپرياليسنظامی 

افريقا بر مبنای حرص ھميشگی امپرياليسم در چپاول مواد خام، افزايش نفوذ سياسی و از 

غصب منابع زير زمينی مانند تيل و گاز، .  ن رقبای جھانی اش استوار استدر ساخته صحنه ب

در .  سنگ ھای قيمتی و ساير منابع غنی برای چرخاندن اقتصاد سرمايه داری حتمی است

نيکه امريکا  روز ھای طالئی خود را پايان پذير می يابد، نيرو ھای دست راستی ھمراه با اوآ

ر  برای تمديد حاکميت جھانی امريکا در تالش و تکاپو افتاده مامورين مذھبی مسيحی اين کشو

   .ًقارۀ نسبتا دست نخوردۀ افريقا اين آرزو را در دل امپرياليسم جا داده است.  اند

  

ابتکارات ديپلماتيکی آغاز شده و با در نظرداشت موفقيت و عدم  بازی ھای امپرياليستی از 

دام انداختن رھبران کشور ه امپرياليسم  در ب.  انجامدبه مداخالت نظامی می سرانجام  موفقيت 

برای امپرياليسم موفقيت  ديپلماسی اگر .  ھای مورد نظر از ديپلماسی دلجويانه  استفاده می کند
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، امپرياليسم وارد مرحلۀ در صورت ناکامی.  ا آغاز می شودآميز بود، استعمار از ھمين ج

 "اعترافات يک جانی اجير اقتصادی "گری مولف کتابءنظر به افشا .تشويق و ترغيب می گردد

)Confessions of an Economic Hit Man(اقتصادی " حسن نيت"ت أ، امپرياليسم ھي 

ھمان کشور می فرستد تا او را به قبولی  پيشنھادات کشور متبوعه اش و يا زعمای را نزد زعيم 

ھای نقدی ه با اعطای تحايف، رشوت ت اقتصادی سعی می کند کأ ھي،درين مرحله.  ترغيب نمايد

اگر اين . دام اندازده زعامت ضد ملی يک کشور فقير را ب احتمالی جنس لطيف،و پيش کردن 

 زير بار نرفت، سی آی ای مورد ھدفکارگر واقع نشد و زعامت مملکت ھم ابتکار امپرياليستی 

ان حرفه  ترور ھا از جانيدر چنين.   را ترور نمايدوارد صحنۀ کارزار می شود تا رھبر سرکش

 يک تن  يا شايد چند تن در حلقه نابود شوند، اما  و ممکن ی داخلی و يا خارجی استفاده ميگرددئ

.  تعويض افراد معنی تغير نظام را نمی دھد.  نظام سياسی و اقتصادی دست نخورده باقی می ماند

دست به  ياليسم امريکا امپر، گردددر صورتيکه سی آی ای موفق به عملی ساختن توطئه ن

 و نظام  بر سر اقتدار را منھدم و زعامت يورش نظامی زده و به کشور مورد نظر تجاوز ميکند

س امور أ رردر نھايت دست نشادگان خود را دامريکا . دو يا فراری می سازنموده آن را نابود 

تمام تطبيق    ما.  رند بگذاءمی گمارد تا طرح ھای استعماری اش را قدم به قدم به مرحلۀ اجرا

 شاھد حوادث راق و افغانستان مشاھده کردم و در آينده ھم ع امپرياليستی را در اين مراحل

  . خواھيم  بودمشابه خونبار 

  

 مراکز ٧۵٠ ريبیتقبه تعداد امريکا برای حاکميت جھانی خود و غارت منابع کشور ھای ديگر 

 بيليون دالر در سال ٢٧٠گھداشت آن بالغ بر سيس نموده است که مصارف نأنظامی دور دنيا ت

 ترور بھترين وسيله برای پنتاگون و ساير پاليسی سازان امريکا است هبھانۀ جنگ علي.  ميشود

حق ه که بتوانند مردم خود را بفريبند و روش ھای امپرياليستی اين کشور را در سطح جھانی ب

برای مداخله در افريقا ای از انگيزه ھای تازه عنصر رقابت با چين ميتواند زمينه س.   جلوه دھند

 امريکا را و اين به روی چين باز شده است از قبله ھای افريقا زدروا.   گردديا شرق دورو 

سوی چين با ه چين سابقۀ استعماری ندارد و مردم افريقا ھم ب.   و درمانده ساخته استوارخطا

ضد انسانی استعمارگران سفيد  و ظلم کردار اعمال و نظر شک و ترديد نمی بينند در حاليکه 

 را از تياتر باامريکا سعی دارد که رق.  ھنوز در خاطره ھا زنده استوستم  آنھا بر مردم آن قاره 

  . را بازی نمايدئی اپ استعمارگران اروۀافريقا بدر کند و خود نقش گذشت
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تراتژيک در تياتر جھانی، دسترسی به مواد خام قارۀ افريقا و از صحنه بدر کردن رقبای س

 ٢٠٠٧در سال )  AFRICOM"  (مرکز فرماندھی افريقائی امريکا "سيس أکا را در تامري

مين صلح و امنيت، توسعۀ دموکراسی و أًظاھرا به بھانۀ تاين مرکز فرماندھی .  تشويق نمود

 افريقا بوده مين منافع ستراتيک امريکا در قارۀأوجود آمد، الکن ھدف اصلی ته رشد اقتصادی ب

غايت  امريکا در کهمردم افريقا از طرح ھای امپرياليستی امريکا خوب واقفند و ميدانند .  است

با .  طوريکه در افغانستان و عراق تجربه گرديد، چه مصيبتی را برای آنھا خلق خواھد کرد

 برای افريقائيان خوش  کهه است را طوری عيار ساخت" افريکوم"وجوديکه امريکا ساختار 

 ھای افريقا به يک تعداد از کشورالکن دام افگند، ه طعم و دلپذير باشد و بھتر بتواند آنھا را ب

اين کشور ھا آگاه  اند که .   اعتراض نمودند در آن قاره " افريکوم"موجوديت فزيکی 

 انھدام نظام برای تحميل نظام ھای ضد ملی، ترور  زعمای مردمی و در نھايت"  افريکوم"

ع، بنابران امريکا با درک حساسيت موضو.  خالف منافع امريکا در افريقا فعاليت خواھد داشت

تقر مس توتگارت جرمنی را در شھر ش AFRICOM“ -مرکز فرماندھی افريقائی امريکا "

ای اما بر.  دشرو انقالبی در افريقا قرار نگير تا مورد اعتراض ملی گرايان و نيرو ھای پينمود

عدم موجوديت فزيکی افريکوم در افريقا، طبيعت امپرياليستی امريکا را  در ھمه آشکار است که 

مين منافع أامريکا ميتواند برای ت.  ر نمی دھدي ھرگز  تغيئیافريقاکشور ھای دام انداختن ه ب

  .را ھم در بر دارد از فاصله ھا دور عمل کندستراتژيک خود که تجاوزات 

  

ت و فريب ستراتژيک رھبران افريقا، ساختار افريکوم طوری است که  قوای غرض رفع حساسي

ليت افععظيمی را در خود ندارد بلکه صرف يک تعداد معدودی  از نظاميان در پھلوی افراد ملکی 

 چابکی ، اين تشکل و ساختار. ر اندجيبوتی برخورداکشور دارند که از حمايت قوای کوچکی در 

ور شد که  امريکا ميتواند قوای بزرگتری آ يادد باي . می بخشدسرعتکا را و سياليت مداخلۀ امري

.  را برای رسيدن به اھداف ستراتژيک در افريقا طبق تقاضای وقت آماده ساخته و گسيل دارد

را  در کشور ھای متمايل به امريکا مانند " مکان ھای عملياتی پيشرو"رای اين منظور امريکا ب

 تا ممد مداخالت هوجود آورده  ب حبشه، مالی، سينيگال، زمبيا  و ناميبياکينيا، مراکش، تونس،

  عملياتی در واقعيت برای تسلط بر منابع طبيعی و یمکان ھااين .  آيندۀ امريکا در افريقا شود
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 ءانحصار غصب مواد خام آن قاره خلق گرديده تا  امريکا  بتواند ارادۀ خود را به زور يا به رضا

  .  يقا تحميل نمايد و رقبای خود را کنار بزندبر قارۀ افر

  

علی رغم آمادگی  ھای قبلی و جاگزينی نيرو ھا، آيا امريکا خواھد توانست که به اھداف 

 استعماری خود نايل شود و ثروت افريقا را به آسانی به يغما ببرد؟ 

 

مردم افريقا به .  ی دھدال جواب منفی مؤ تاريخ مبارزات مردم افريقا به اين س قاره ئی، عدٌدر ب

چه وحشت و .  استثنای چند رھبر خاين و ضد  ملی اش، از استعمارگران سفيد نفرت عميق دارند

 امريکا منشیھمچنان کشتار و بربر.  در افريقا انجام ندادند" متمدن"حيوانيتی نبود که سفيدان 

چه آيندۀ ناگواری در پيش ًمردم افريقا را دقيقا متوجه ساخته است که در افغانستان و عراق 

تجاوز ًرخنه نموده و بعدا خواھند داشت که اگر امريکا به کشور ھای مورد نظر در آن قاره 

 روش ھای روزانۀ امريکا در ءچور و چپاول، بی ناموسی، ويرانگری و انسانکشی جز.  نمايد

راق مشاھده می افريقا خواھد شد، طوريکه اين اعمال ضد بشری امريکا را در افغانستان و ع

بر مردم اين قاره نسبت به گذشته بيدارتر و ھشيارتر شده اند و ميتوانند منافع ملی را    .کنيم

  .منافع بيگانگان ترجيح دھند و استقالل کشور ھای خود را نگھدارند

  

اشت که ذد گنعد جھانی، قدرت ھای تازه نفس مانند چين امريکا را در افريقا آسوده نخواھٌدر ب

حالت نزع خارج می شود و دوباره در ھسته از آروسيه آھسته .  خود را چھار نعل بدوانداسپ 

دور ه ب  افريقا از نظر پاليسی سازان کريملين ۀقار.  صحنۀ سياست جھانی عرض اندام می کند

  . تجديد گرددبا بعضی کشور ھای افريقائی نمی ماند و شايد ھم نزديکی ھای عصر شوروی 

ًريقا قبال به روی چين باز شده و امتعۀ چينی به وفرت در بازار افريقا ديده می دروازۀ ھای اف

يک تعداد  چين ھمچنان  توانسته است که قراد داد ھای تجارتی و نظامی قابل توجھی با .  شود

دادوستد نظامی و  .  کشور ھای افريقائی ببندد و استخراج معادن آن ھا را به عھده گيرد

قاره ئی  امپرياليسم امريکا زنگ خطر بزرگی برای ستراتژی با افريقا وسيه  رواقتصادی چين 

  .خواھد بود و ستراتژی تجاوزی اين کشور را به موانع جدی مواجه خواھد ساخت
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يه يقين ميتوان گفت که امريکا کرزی ھا و مالکی ھای متعددی را برای يورش نظامی اش در 

ميتوان اذعان نمود که چرخ دھندۀ تاريخ در ترديد رين افريقا تربيه کرده است، اما بدون کمت

به در افريقا ھم امپرياليسم مانند ساير نقاط  جھان .  نھايت مردم رنجبر افريقا خواھند بود

 خواھد شد و توده ھای عظيم افريقا پيروزمندانه سرنوشت مواجهنا پذيری شکست ھای  جبران 

     .خود را در دست خواھند گرفت

  

             

      

  

  


