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غارتگر و جنايتكار امريكا براي  يي كه يكي از ا هداف اساسي امپرياليزم از آنجا

يك اين سرزمين و ژتجاوز به  افغانستان اعمار پايگاه هاي  نظامي در مناطق استراتي

در گام نخست  حفظ  وحراست آن براي هميشه در كشور ما مي باشد ؛ اين نگاشته  

توسط اين قلم تحرير    )2005ال اكتوبر س(  ، يعني در  پيش سال و سه ماه6
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           :   در آمدي بر موضوع- 1
  

 سناتور مكين امريكايي  ي اعالم كردند كه     چندي پيش رسانه هاي خبر
در رأس يك هيأت از سناتوران امريكايي كه خانم كلينتون نيز شامل آن بود 

در مالقات بين گروپ امريكايي ورئيس دولت .  به افغانستان سفر نمودند
ه شكل شايسته سناتور نامبرده نقش دراماتيك خود را ب ،) كرزي( پوشالي 

يرو ، حين اجراي آن  از ميز بانش خواست كه حضور دايمي ن اي ايفا نموده
جاويد لودين . بپذيرد)  پايگاههاي نظاميدرشمايل  (هاي امريكايي را 

 سناتور نامدار امريكايي را " خواست " كه افتخار شنيدن - سخنگوي كرزي 
  .  از آن با شادماني استقبال كرد-از نزديك داشت 

     باشنيدن اين خبر، كه مقدمات آن از ساليان متمادي بدينطرف توسط 
 هاي وابسته جهادي و طالبي آن تدارك )دهاره ( ، شركا و داره سازمان سيا

، احساسم  مرا واداشت تا در مورد پايگاههاي نظامي  ديده شده بود
رد به كاوش ، در اين مو ذهنم. امپرياليزم امريكا،  اگر بتوانم چيزي بنويسم 

سر انجام برشهاي چاپي مطلب بس ارزشمند و مهمي در زمينه .  پرداخت
  . شناخت بهتر از پايگاهاي نظامي امپرياليزم امريكا را در برابرم گذاشت

وا و ـه پر محتـر مقالـ، س ه نمودهـهاي دست داشته ام مراجعـ     به برش
يگاههاي نظامي اياالت پا( وان ـله معروف  مانتلي ريويو تحت عنـد مجـبلن

 را كه انديشمند گرامي داكتر 2002شماره ماه مارچ ) متحده و امپراتوري
مرتضي محيط به فارسي ترجمه كرده و آنرا در نشريه وزين و قاره 

  . ، انتخاب و باز خواني نمودم دست نشر سپرده بوده  ب"شهروند"اي
نتلي ريويو در جابجايي و      ازديد ناتوان اين قلم سر مقاله بلند و موثق ما

صنف بندي، يكي دو موضوع مشخص، دچار اشكال شده،  متن يك عنوان در 
با حفظ ( براي سهولت بيشتر، اين قلم .  زير عنوان ديگر تذكار يافته است
مطابق هر متن كه در بين گيمه آمده،  ) امانت داري وبدون اندك تصرف 
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به نقل   سر مقاله مانتلي ريويو عنوان انتخابي را در باالي آن متن كه از
 اينك در زير آنرا با هم يكجا مطالعه مي.  ؛  قرار داده است گرفته شده

  : نمائيم
  
  

  :  بحث تاريخي سرمقاله مانتلي ريويو-2
  

 امريكا و " مورخ معروف در اثر خود تحت عنوان " آرنولد توين بي"...  «

  :  مينويسد) 1962 ("انقالب جهاني
ي امپراتوري روم براي تحكيم سلطه سياسي اش عبارت روش اصل  "

بود از كشيدن همسايگان ضعيفتر زير حمايت خود وپشتيباني از آنها در برابر 
رابطه دولت روم با دست پروردگانش از طريق .  همسايگان  قدرتمند شان

اين دولت ها از نظر حقوقي موقعيت قبلي خود را به .  بستن قرار داد بود
حد اكثر چيزي كه دولت روم از .  ور هاي مستقل حفظ ميكردندعنوان كش

جهت ارضي از آنها ميخواست عبارت از گرفتن تكهِ كوچكي زمين اينجا و 
آنجا براي استقرار يك قلعه رومي براي حفظ امنيت مشترك متحدين دولت 

    ." روم و خود اين دولت بود
را با آن  آغاز دست كم اين شيوه اي بود كه امپراتوري روم كارش 

 سرزمين هاي وسيعي كه روزي متحدين روم "با گذشت زمان اما . كرد
بودند  و در ابتدا امنيت آنها با اين سيستم استقرار پايگاههاي نظامي تامين 

  به همان اندازه بخشي از امپراتوري روم شدند كه سر زمين هاي " شده بود
كه توسط اين دولت،  ي، سرزمين هاي كم وسعت تر دشمنان سابق روم

-106صفحات( آشكارا و حساب شده تصرف گرديدند،  بخشي از روم شدند

105 ( «.  

بريتانيا در اوج شكوفاييش به عنوان قدرت سرمايه داري مسلط در  «     

، بر يك امپراتوري عظيم استعماري حكومت ميكرد كه تسلط او بر 19قرن 
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 ...  نظامي تضمين ميگرديدآن از  طريق يك سيستم جهاني از پايگاههاي
 كشور 35، در بيش از  ، در اوج قدرت بريتانيا اين پايگاههاي نظامي

، بالفاصله پس از  امپراتوري انگليس اما....  مستقر بود  مختلف  مستعمره
جنگ دوم جهاني به سرعت از هم پاشيد و اين دولت ناچار به ترك بسيار ي 

  .» از پايگاها گرديد

     
    

  :  اهي به كاهش و افزايش پايگاههاي نظامي امريكا  نگ- 3
   

 وحال، به نقل از احصائيه يعني آماري كه به طور دقيق؛ اما متشتت و 
  : كنيم ،  در زير توجه مي پراگنده در متن مقاله مانتلي ريويو آمده

با جاگزين شدن اياالت متحده به جاي انگليس به عنوان قدرت   «     

،  با صعود  ، افول امپراتوري انگليس ن سرمايه داريمسلط اقتصادي جها
دوم را در وضعي اياالت متحده جنگ .  امپراتوري ديگري همزمان گرديد

پشت سرگذاشت كه داراي گسترده ترين شبكه پايگاههاي نظامي بود كه تا 
 عالي ستاد ارتش به قول جميز بيكر مشاور.  آن موقع جهان به خود ديده بود

ين شبكه پايگاههاي نظامي در پايان جنگ جهاني دوم،  متشكل از ،  ا امريكا
سي هزار تاسيسات مستقر در دو هزار منطقه پايگاهي در صد كشور و ناحيه 

پايگاه نظامي .   بود  و دامنه آن از قطب شمال تا جنوب گسترده ميشد
 بودامريكا در تمام قاره ها  و جزاير ميان قطب شمال و جنوب  استقرار يافته 

 از انحصار اتمي امريكا كه بگذريم  هيچ نماد از ":  ميدهدآقاي بيكر ادامه.  
نظر جهاني شناخته شده ي ديگري براي نشان دادن مقام ابر قدرتي جز 

  » ".شبكه پايگاه نظامي خارجي اش وجود نداشت
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مانتلي رويويو همچنان در مورد افت و خيز گرافيك سرمقاله     

مريكا تذكراتي داده كه در ذيل توجه تانرا به آن پايگاههاي نظامي ا

  : جلب مينمايم

)  كوريا ( گرايش غالب بعد از پايان جنگ دوم تا جنگ كره ...  «    

ولي اين كاهش ...  عبارت از كاهش شمار پايگاههاي ماوراء بحار امريكا بود
ن حي.   با شروع جنگ كره پايان يافت پايگاهها در سالهاي بعد از جنگ،

جنگ جنگ كره شمار اين پايگاهها  بار ديگر رو به افزايش گذاشت و حين 
تنها پس از جنگ ويتنام .  ي  به خود گرفتويتنام  اين روند شتاب بيشتر

       .» ... بود  كه شمار پايگاههاي نظامي امريكا دوباره  رو به كاهش رفت

 جهاني و  به مركز  تجارت2001به دنبال حمله تروريستي سپتامبر  «

 شمار پايگاههاي نظامي امريكا وگسترش  آنها به "عليه تروريزم" آغاز جنگ
 طبق گذارش وزارت دفاع امريكا،  در سال .سرعت رو به افزايش گذاشت 

  كشور و منطقه پراگنده خارجي  38در ، دولت امريكا در حال حاضر 2001
ريكا در مناطق زير اگر پايگاههاي نظامي  ام.  داراي پايگاههاي نظامي است

تصرف امريكا و خارج از خاك قاره اي آن به شمار افزود شود، شمار كشور ها 
 مي 54ريكا در آن مستقر هستند  به و مناطق ماوراء بحار كه پايگاههاي ام

اين شمار،  هم بسيار محافظه كارانه است چراكه پايگاههاي مقدم .  رسد
جهي نظامي ت امريكا شمار قابل تواستراتيژيك و حتي بعضي آنها را كه دول

 مانند عربستان سعودي، كوزوو و بوسني را در بر در آن مستقر كرده است،
 بدست اين شمار شامل برخي از پايگاههايي كه امريكا اخيراً.  نمي گيرد 

 كه _ "  طرح كولمبيا"دولت امريكا از طريق .  آورده  است نيز نمي شود
يرو هاي چريكي در كولمبيا اما در عين حال هدفش در اساس مبارزه عليه ن

عليه دولت كمتر سرسپرده ونزوئال و جنبش  توده اي بزرگ ضد نيو ليبرالي  
 در حال گسترش حضور نظامي و پايگاهاي خود در _در اكوادور نيز است 

پورتوريكو جاي پانامه را به  عنوان .  امريكاي التين و منطقه كارائيب است
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به طور همزمان، دولت امريكا .   نظامي گرفته است مركز فعاليت هاي
مشغول بر قراري چهار پايگاه نظامي جديد در مانتا،  واقع در كشور اكوادور، 

همه اين پايگاها مواضع .  اروپا، كوراسائو و كاماالپا در السالوادور بوده است
هاي  سپتامبر به بعد، اياالت متحده پايگاه11از . خط مقدم توصيف شده اند

نظامي جهت استقرار شصت هزار  نيرو هاي نظامي در افغانسـتان ، پاكستان، 
قرقيزستان،  ازبكستان، تاجكستان به همراي پايگاههاي موجود در كويت، 

پايگاه عمده امريكا در ديگوگارسيا . قطر، تركيه و بلغارستان بر پا ساخته است
يت ويژه اي برخورداراست واقع در درياي هند براي اين عمليات اخير  از اهم

  كشور و منطقه 60با احتساب  همه اينها،  دولت امريكا اكنون در بيش از . 

  . » پراگنده خارجي در سراسر جهان داراي پايگاه نظامي است

 خواننده اشرا به ديدن جدول ،     در پايان جمله اخير، سرمقاله مانتلي ريويو
ماوراء بحار امريكا بر مي خارجي  احصائيه پايگاههاي نظا كه  (شماره يك

 كه متن سرمقاله به نمايش 1947 – 88حسب منطقه ميان سالها ي 
 نگارنده ، 4 دعوت ميكند؛ همچنان در پايان زير نويس شماره )گذاشته  شده

  :سرمقاله ،  ابراز نظر كرده كه 

كوريا  ( جنك كره گسترش جغرافيايي پايگاههاي امريكا از پايان «

نه تنها كاهش نيافته بلكه )  و شايد از جنگ ويتنام به اين سو (  سو  به اين)
  . گرديده است اكنون  وارد يك مرحله گسترش مجدد

.  اين شمار نيز از جهاتي ممكن است به طور فريبنده اي پايين باشد
تمام موضوعات حقوقي و مسئله حاكميت، در مورد وجود پايگاهها در كشو ر 

خوانده مي شود بيان گرديده  قرارداد وضع نيرو ها هاي ميزبان در آنچه
اما . در زمان جنگ سرد،  اين قرار داد ها معموال جزو اسناد علني بود. است

اكنون اين قرار داد ها جزو اسناد طبقه بندي شده و مخفي به حساب مي 
قرارداد با كويت ،  امارت متحده عربي، و از جهاتي قرار  به طور مثال -  آيند
 طبق اسناد پنتاگون  دولت امريكا اكنون قرار داد هاي . با عربستان داد
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لوس انجلس . ( رسمي از اين نوع با نود و سه  كشور مختلف جهان دارد
   )  2002 ژانويه 6 -تايمز 

بجز پايگاههاي نظامي  جديد .   امپرياليزم از خالء قدرت نفرت دارد
آسياي مركزي،  جاهايي كه يا امريكا در شبه جزيره بالكان و جمهوريهاي  

قبال در حوزه نفوذ و يا بخشي  از آنكشور بودند، پايگاههاي مقدمي كه 
امريكا اكنون بدست  مي آورد  در مناطقي هستند كه  اياالت متحده  در 

در سال . ها قبال دست به كاهش چشمگير شمار پايگاههاي خود زده بود آنجا
يكا هيچ پايگاهي در جنوب آسيا ، قبل از جنگ خليج،  دولت امر1991

 در منطقه خاور 1947نداشت و فقط ده در صد از پايگاههايي كه  در سال 
 امريكا در امريكاي هايشمار پايگاه. ميانه  و افريقا داشت  بر جاي مانده بود
 دو سوم كاهش يافته  1990 و 1947التين و منطقه  كارائيب، ميان سالهاي 

 نظر ژئوپوليتيك و جغرافياي نظامي براي قدرت اين مسئله از نقطه. بود
 نظامي مسلط بر جهان چون اياالت متحده، حتي در عصر موشك -اقتصادي 

بنا برين استقرار پايگاههاي نظامي .  هاي دور پرواز ميتواند مسئله ساز  باشد
جديد در خاور ميانه، آسياي جنوبي،  امريكاي التين و منطقه كارائيب از 

  " طرح كلمبيا"بعد به دنبال جنگ خليج، جنگ افغانستان و  ب1990سال 
 مستقيم دولت امريكا امپرياليستيرا بايد به مثابه اعمال مجدد قدرت نظامي 

   » .در مناطقي ديد كه اين قدرت تا حدودي  كاهش يافته  بود
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  :  حفظ دايمي پايگاه نظامي-4
  

سهاي گرفته كه فشرده آنرا سرمقله مانتلي ريويو در اين باب نيز تما

  :در ذيل مطالعه مي نمائيم

پايگاههاي نظامي در طول  تاريخ اغلب از طريق جنگ تصاحب   «

به طور مثال پايگاه دريايي امريكا در  گوانتانامو واقع در جزيره كوبا .  ميشوند
اين پايگاه گرچه .  به دنبال جنگ امريكا عليه هسپانيايي ها تصاحب گرديد

طبق . ر رسمي در اجاره امريكاست، اما مدت اجاره آن نامحدود استاز  نظ
قرار داد،  اختيارات امريكا بر اين پايگاه، تا زماني كه اجاره ناچيز آن پرداخت 

  " حق "اين قرار داد . شود،  فقط با رضايت طرفين پايان خواهد يافت
 از اينكه نظر صرف نظر. امريكا در استفاده از اين پايگاه را دايمي ميسازد

دولت كوبا و مردم آن چه باشد ،  بعد  از انقالب كوبا،  چك هايي كه از سوي 
( اياالت متحده بابت اجاره پايگاه فرستاده مي شود، تنها  يكبار  نقد شد ه 

تمام چك هاي بعدي در راستاي خواست ).  نخستين چك بعد از  انقالب 
چيده شود، توسط آن دولت نگهداري كوبا مبني بر اينكه اين پايگاه بايد بر 

  .ميشود بي آنكه نقد شود
بسياري از پايگاههاي كنوني امريكا در جنگهاي بعدي اين كشور 

جنگ دوم جهاني، جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ خليج و . تصرف شده اند
 جزيره اي كه رسماً _پايگاههاي نظامي امريكا در آكيناوا . جنگ افغانستان

  بازمانده اشغال  ژاپن توسط امريكا در جنگ _ است )اپانج (ناپژبخشي از 
  .دوم جهاني است

اياالت متحده مانند تمام امپراتوريها هنگامي كه پايگاهي را تصاحب 

يي كه در يك جنگ تصاحب   پايگاهها.كرد،  بسيار اكراه دارد آنرا رها كند
غلب براي به عنوان مواضع مقدم براي صف آرايي جنگ بعدي،  و اميشوند ، 
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 21طبق گذارش . درگيري با دشمن  كامال جديدي در نظر گرفته ميشود
   خارجي امنيتيكميته فرعي،  قرار داد ها و تعهدات از سوي 1970دسمبر

  هنگامي كه يك پايگاه "سناي امريكا،  وابسته به كميته روابط خارجي
ود پيدا ماوراء  بحار امريكايي استقرار يافت،  سر نوشت مستقل براي خ

ممكن است ماموريت اوليه پايگاه تاريخش به سر  آمده باشد، ولي  .  ميكند
ماموريت تازه اي براي آن به وجود مي آيد، نه تنها براي حفظ و ادامه 

در وزارت خانه هاي .  فعاليت آن تاسيسات بلكه اغلب  براي گسترش آن
  ما _دفاع و خارجه  وزارت _دولتي كه از نزديك با  اين امر سرو كار دارند 

صفحه (  "كمتر شاهد ابتكار عمل  چنداني براي كاهش اين پايگاه هستيم 
20- 19 (  

  دولت امريكا دكترين ويژه اي  به نام 1960 و 1950در سالهاي دهه 
 اعالم داشت كه بنا بر استدالل آن هيچ پايگاهي را كه " استراتيژي امتناع "

. بعدا شوروي بدست آورد، نبايد ترك كردبه طوربالقوه امكان داشته باشد 
  نفوذ " سد "  و " محاصره "توجيه داشتن اكثريت پايگاهها در آن زمان 

ا هكمونيسم بود با اين وجود با فروپاشي شوروي به بهانه اينكه اين پايگاه
 خارج الزم اند،  جهت قدرت نمايي و محافظت از منافع اياال ت متحده  در

   .»به حفظ آن شد دولت امريكا مصمم 

  
  

  :  هدف اقتصادي پايگاه نظامي- 5
  

) جنگ خليج ( اعزام هزاران تن سر باز امريكايي به شرق ميانه    «

نظريه اي كه .  را به صدا در آورد" نظم نوين جهاني " ناقوس گوش خراش 
مرامش سيطره  بي چون و چراي امپرياليزم امريكا يعني قدرت مافوق بزرگ 

بدين سان پايگاههاي  جديد نظامي امريكا  در  . جهان بودنظامي اش  بر
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  سر زميني كه هزاران سر باز _شرق ميانه بخصوص در عربستان سعودي 
 بـر پـا _امريكايي اكنون بيش از يك دهه است كه در آن مستقر شده اند 

   .شد
اغلبا رسانه هاي خبري  امريكا در جنگ كنوني عليه افغانستان در 

برداري از منابع نفتي توسط انحصارات غول پيكر امريكايي در مورد بهره 
ازتاريخ تجاوز به افغانستان تا . منطقه در مجموع سكوت اختيار كرده است 

 برخي از رسانه ها مقاالتي در زمينه اهداف ا قتصادي امريكا مطالبي نكنو
   :نوشت ) 2001 دسامبر15(  منجله نيويارك تايمز بيان داشته اند

ارت خارجه امريكا در حال ارزيابي پروژه هاي انرژي در منطقه  وز"
 در صد كل ذخاير نفتي و 6منطقه اي كه . پس از بر افتادن طالبان است

 ،  همچنان ريچارد "تقريبا سي در صد ذخاير گازي جهان را در بر ميگيرد 
 18  در صفحه سرمقاله نيويارك تايمز " شوراي روابط خارجي "باتلر عضو 

  :  اذعان داشت كه2002ن جو
ساختن يك خط لوله از طريق افغانستان  و ...  جنگ افغانستان"

پاكستان براي نخستين بار از زماني كه شركت يوني كال و شركت  آرژنتيني  
 بودند 1990 امتياز كشيدن آن در سالهاي دهه بريداس در حال رقابت براي

ن حضور نظامي امريكا در  و بدو"از نظر سياسي امكان پذير  ساخته است 
منطقه ازطريق احداث و برپايي پايگاههاي نظامي در منطقه و افغانستان 

به (  . » بطور اخص بهره برداري از خط پايپالين مطمئنا امكان پذير نبود

،  خليل زاد ها ،كرزي ها ، رهين هامزدوراني ، چون همين منظور 

    )وخيت. ك-اسپنتاها و امثال شان تربيه شدند
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  :  ماهيت مداخله گرانه  پايگاه هاي نظامي- 6
  

اياالت متحده در كوشش  براي حفظ يك نظام اقتصادي  « 

  _  بدون  كنترول سياسي رسمي بر حاكميت ارضي دولتها _امپرياليستي 
اين پايگاهها   را براي اعمال فشار  عليه آن كشور ها به كار برده است كه در 

 را به طور كامل از اين چنبره امپرياليستي جدا كنند صدد بوده اند يا خود
ويا تالش كرده اند مسير مستقل براي سرنوشت اقتصادي اجتماعي خود در 
.  پيش گيرند؛  مسيري كه امريكا آنرا تهديدي براي منافع خود تلقي ميكند

بدون استقرار نيرو هاي نظامي امريكا در اين پايگاهها در سراسر جهان و 
مادگي دولت امريكا در استفاده  از اين نيرو ها براي دخالت نظامي در بدون  آ

كشور هايي كه در صدد حفظ استقالل خود هستند، نگه داشتن بسياري از 
كشور هاي پيراموني و از نظر اقتصادي وابسته در چنبره امپرياليستي 

  .ناممكن خواهد بود
ت متحده نياز بنابر اين حفظ قدرت سياسي،  اقتصادي و  مالي اياال

ديگر  كشور هاي پيشرفته . به كاربرد متناوب قدرت نظامي اين كشور دارد
سرمايه داري  وابسته به اين نظام نيز به اياالت متحده به عنوان تحميل 

از اينرو استقرار پايگاههاي .  كننده عمده  قواعد بازي متكي گرديده اند
يده  نظامي، بلكه بايد به صورت نظامي امريكا را نبايد صرفا به عنوان يك پد
 اياالت متحده  و به عنوان يبازنمايي گسترده قلمرو  وسلطه امپرياليست

  »  .پايگاه مقدم حمله آن در مناطق پيراموني ديد

 كميته فرعي قرار داد ها و تعهدات 1970به گذارش سال 

 امنيت خارجي كميته روابط خارجي سناي امريكا در ذيل توجه كنيم

:  
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وجود پايگاههاي نظامي و نيروي هاي مسلح اياالت متحده در   «

كشور هاي ماوراء  بحار،  برنامه ريزي و تمرين هاي  نظامي مشترك و يا 
همه و همه به ناچار مستلزم دخالت ... برنامه هاي كمك نظامي بيش از حد 

    )20صفحه (  ». اياالت متحده در امور داخلي دولتهاي مهمان ميگردد

چه اكنون آشكار است و ارزش دارد تكرار شود اين است كه   آن«

چنين پايگاههاي دارند در مناطقي مستقر ميشوند كه امريكا در آنجا حضور 
مقدم خود را از دست داده بود، مانند آسياي جنوبي،  خاور ميانه و افريقا،  

 وجود امريكاي التين و منطقه كارائيب و يا مناطقي كه پايگاههاي امريكا قبال
بنابرين ترديد نمي توان داشت كه  . نداشتند مانند بالكان و آسياي مركزي

آخرين ابر قدرت باقيمانده در حال حاضر در مسير گسترش امپرياليستي 
خود،  به عنوان وسيله ي پيشبرد منافع سياسي و اقتصادي خود، افتاده و 

 نتيجه غير جنگ فعلي عليه تروريزم كه به داليلي  فراواني دست پخت و
مستقيم قدرت نمايي اياالت متحده است، اكنون براي وسيله اي به عنوان 

براي تمام كساني كه راه مقابله و .  توجيه قدرت نمايي بيشتر به كار ميرود
مقاومت  در برابر اين تحوالت را برگزيده اند، از اين جهت هيچ ترديدي نبايد 

مي از سوي  دولت سيطره گسترش جهاني قدرت نظا.  وجود داشته باشد
( جوي جهان سرمايه داري بخش جدايي ناپذيري از جهاني شدن 

نه گفتن به اين شكل توسعه نظامي،  به طور . اقتصادي است) گلوباليزاسيون
همزمان ،  نه گفتن به جهاني شدن سرمايه داري و امپرياليزم و در نتيجه نه 

  .» گفتن به خود سرمايه داريست

اي تمام كساني كه راه مقابله و مقاومت در برابر اين  بر"سرمقاله  

  يعني در تقابل با سلطه امپرياليزم امريكا كه در "تحوالت را برگزيده اند 
گام نخست همانا برچيدن پايگاههاي نظامي اياالت متحده  از كشور هاي 

اصل  . شان ميباشد، كدام الگوي خاصي مبــارزه را پيشنهاد نمي كند
   .ـرمايه برايش مطرح استنابـودي س
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  :  اهميت استراتيژيك پايگاه از ديد دكترين نظامي امريكا-7

  

دكترين نظامي بر اين مسئله تاكيد دارد كه اهميت استراتيژيك  «

يك پايگاه خارجي فراتر از جنگي ميرود كه آن  پايگاه به خاطرش تصاحب 
استفاده از اين  ديگر با برنامه ريزي ماموريت هاي احتماليشده است و 

استقرار   به اين دليل است كه .د بالفاصله آغاز گرددپايگاههاي جدي
فغانستان ، پاكستان و سه جمهوري  سابق شوروي  در اپايگاههاي نظامي در 

آسياي مركزي،  ناچار توسط روسيه و چين به عنوان  تهديد جدي براي 
ي خود را از وجود روسيه قبال مراتب ناخشنود.  امنيت آنها تلقي ميگردد

اما در مورد .  پايگاههاي  دايمي امريكا در آسياي مركزي ابراز  داشته است
 ماناس ،  پايگاه) لندن(  روزنامه گاردين 2002 ژانويه 10چين، طبق گذارش

 اكنون روزانه به زمين مي  پيما هاي امريكادر قرقيزستان، جاي كه هوا
با وجود پايگاههاي .  ن فاصله دارد مايل از مرز غربي چي250 تنها شينند ن

كره جنوبي، واقع در جنوب در ژاپن،  مستقر در شرق چين، در نظامي امريكا 
 از هر طرف محاصره  چين احساس ميكند كه،چين و حمايت امريكا از تايوان

   .» شده است

سرمقاله در رابطه با اعتراضات اجتماعي  بزرگي كشور هايي 

زكارانه امپرياليزم امريكا شده اند مي كه قرباني سياستهاي تجاو

  :پردازد

پايگاههاي نظامي خارجي امريكا مكرراً موجب اعتراضات اجتماعي « 

پيش از آنكه امريكا . بزرگي در كشور هاي قرباني اين سياست ها ميگردد
بر چيند  وجود اين پايگاهها  در  در فيليپين 1992پايگاههاي خود رادرسال 

 اين پايگاها تقريبا.  ميراث استعماري امريكا تلقي ميشدآن كشور به عنوان 
خارج،  مشكالت اجتماعي متعددي را به بار مثل هر پايگاه ديگر امريكايي در
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 خليج  سوبيك در نزديكي پايگاه النگاپو به طور مثال شهر.  آورده است
 سربازان امريكايي بود و به همين "استراحت و تفريح  " دربست در خدمت

   . در آن جا مشغول كار بودند هزار تن فروش50بيش از   دليل
 كه به دنبال از دست رفتن پايگاههاي اكيناوا  امريكا در هاي   پايگاه

 امريكا در اوقيانوس آرام  كز فعاليت شبكه  پايگاههاي نظاميبه مر فيليپين
ارش زبنابر گ. در تعارض كامل با خواست اين جزيره قرار دارد مبدل شد، 

 كتابش زير سياسي ژاپن ،  درمسئول بنياد پژوهشهاي  جانسون لمرزجا
جزيره اكيناوا به عنوان منطقه زير )   2000  (" واكنش متقابل " عنوان

در واقع يك مستعمـره نظامي پنتاگون و خانه امن  "   ژاپنحاكميت

اعظمي است  كه كاله سبز و سازمان اطالعات ارتش  امريكا، بعالوه 

 يايي و تفنكداران دريايي  امريكا در آنجا مي توانند دست نيرو ي در

  اين .به كار هاي زنند كه در خود امريكا جرأت انجامش را ندارند

جزيره به عنوان پايگاهي براي نشان دادن و اعمال قدرت امريكا در 

سراسر آسيا و در خدمت استراتيژي بزرگ اياالت متحده در تداوم يا 

ر امريكا در اين منطقه بسيار پر اهميت  افزايش قدرت سلطه گ

   )   كتاب64صفحه (  » "است

  
  

  :  سربازان پايگاه  ومسئله جنايات -8
   

تجاوز سه سرباز امريكايي به ،  در واكنش به 1995در سال  «

اجاره كرده )  موتر(  ،  كه به منظور اين كار ماشين يك دختر دوازده ساله
دستي برند،  و نيز در پاسخ به ديدگاه غير انساني  بودند  تا او را به نقطه دور 

 منطقه اوقيانوس آرام  ،  فرمانده كل نيروي امريكايي  درريچارد مكي  دريادار
تجاوز به اين (    مـن فـكر ميكنم كه "  :نامه نگاران گفته بودكه به روز
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ه چرا كه  اين سربازان پول اجار، كار كامال احمقانه اي بود )  دختر بچه

،  تظاهرات عليه  "بكنند ) بالـغ ( ماشين را مي توانستند صرف يك دختر 
اين تظاهرات گسترده كه به  . امريكا در اكيناوا در گرفتحضور پايگاه نظامي 

    صورت گرفت" زنان اكيناوا عليه خشونت نظامي "سازماني  بنام رهبري 
دن اين مورد  عليرغم وحشيانه بو_فقط در واكنش به اين تجاوز نبود 

   Bihan Keizi Shimbonبخصوص، طبق ارزيابي بيهون كيزي شيمبون  
 تا 1972يكي از نشرات محافظه كار ژاپن ،  سربازان امريكا ميان سالهاي 

  تقريبا يك جنايت در هر _   فقره جنايت شده اند٤٧١٦٤٧١٦٤٧١٦٤٧١٦مرتكب  1995
ايگاههاي نظامي ناظر  بر پ ميان امريكا و ژاپن كه   قرارداد منعقده ،  روز

به مقامات امريكا اجازه ميدهد  در خواست ژاپني ها  امريكا در اكيناوا است 
در واقع هم شماري بسيار كوچكي .  براي تعقيب  مرتكبين  جنايت را نپذيرد

  .از افراد به خاطر جنايات شان  متحمل كوچكترين ناراحتي شده اند
 توسط ارتش امريكا،  ادامه بمباران زميني در ويكوس در پورتوريكو

جايي كه بمباران هاي بعدي امريكا از جمله در خليج فارس ابتدا در آنجا 
آزمايش ميشود،  برغم اعتراضات توده اي بزرگ مردم،  نشانه ادامه ي شرايط 

عالوه بر بمباران هاي زميني، پنتاگون، دريك . استعماري اين جزيره است 

 " حـدود خارجي " مربع، تحت نام   مايل200000حوزه عملياتي به وسعت 
در آبهاي اطراف  پورتوريكو مشغول فعاليت  هاي شامل برقراري ايستگاه رد 

اين .  يابي كشتي هاي زير دريايي و ميدان جنگهاي الكترونيكي است
تاسيسات توسط نيروي دريايي و انواع پيمانكاران  براي آزمايش سالح هاي 

  .مختلف به كار گرفته ميشود
 حاضر براي زنداني دريايي گوانتانامو در حال فاده از پايگاه نيروياست

ستان،  در تعارض با كردن و باز جويي از زندانيان جنگ امريكا  در افغان
ا  با اين جنگ  و در شرايطي كه رفتار  با اين زندانيان خشم مخالفت كوب
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 از اعمال مردم در سراسر جهان را بر انگيخته است ، بازهم  نمونه ي ديگري

  .»  قدرت امپرياليستي و خشن امريكاست

  
  

  :  تعريف پايگاه نظامي -9
  

  سرمقاله مانتلي ريويو  در تعريف پايگاه) 1(پانويس شماره 

 James Blacker, U.S. Overseas   ،  به نقل از كتاب  نظامي

Basing (New York Praeger, 1990)     پرداخته كه اين قلم بعد

 بسنده  زير، به نقــل از سر مقاله مانتلي ريويو؛ از درج آن در

  :مينمايد

در .  پژوهش اساسي بليكر با كمك دفتر وزارت دفاع  صورت گرفت «

مورد اطالعاتي كه در اين پژوهش ارائه  ميشود  بايد توجه داشت كه هيچ 
تعريف پذيرفته شده اي  مبني بر اينكه پايگاه نظامي از چه چيز تشكيل 

از  يك پايگاه نظامي عبارت است  طبق تعريف بليكر.  نداردشده، وجود

 به طور منظم   توسط نيروي مسلح مورد استفاده "تاسيساتي كه 

 مايلي چنين تاسيساتي 25همه ي تاسيساتي كه در شعاع . قرار گيرد

جـــزو همان منطقــه پايگاهي وابسته به نزديك ترين  . قرار دارند

تاسيساتي  كه به فاصله بيشتر از . ددشهر  يا شهرك محسوب ميگر

.   مايل قرار دارند به عنوان پايگاه جـداگانه اي محسوب ميشوند25

 اطالعات   ي در درجه اول بر پايهـحــدود تاسيسات و منطقه پايگاه

 تعيين ود در آنــموج يالت ـرمايه اي تسهــ س  به ارزش وطـمرب

                                                                                                                                                                                                   ." ميشود
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اين قلم،  نقل از بحث پايگاه نظامي سرمقاله مانتلي ريويو را در 

 پاره اي از بررسي هايش را در مورد پايگاه همين جا به پايان رسانده، خود

  .نظامي در ذيل، غرض مطالعه خوانندگان پيشكش مينمايد

  
  
  : مقوله پايگاه نظامي، يا انعكاس مالكيت خصوصي- 10
  

پايگاه نظامي  يكي از  اركانهاي اساسي دولت ها در چهار چوب 
 "ك  متبر" نظامي آنها غرض حفظ و ادامه  حيات -حيطه نفوذ سياسي 

مالكيت خصوصي بر وسايل توليد به طور اخص، در سراسر تاريخ بشري بوده 
  .است

در بستر پر تموج تكامل جامعه انساني، يعني  از آغازين وهله تكامل ساده و 
 ةتا مراحل مغلق و شتابند) در اجتماعات بدوي انساني(بطي وسايل توليد 

به طور  اخص، پايگاه  مشخص تاريخي ةكنوني آن به طور اعم، و در هر دور
 مالكيت خصوصي و تقسيم جامعه به طبقات متخاصم ةكه خود زاد -نظامي 

 نيز روند ساختمان، استحكام و باز يافته هاي  اشكال تشكيالت -  بوده است
سازمانهاي مخفي پيوست خودش را به خاطر ة نظامي و ساختار هاي پيچيد

ست از مقدس ترين پديده حراة  و بعد ها پيچيد،در يافت شيوه هاي ساده
كه در تمامي  -  ذهني، يعني مالكيت خصوصي بر وسايل توليد-مادي 

ادوارتاريخي، و در كليه رفت و برگشت هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، 
  .   پيموده است -  فرهنگي و اجتماعي صدمه ناپذير باقيمانده

توليد،  از ميان رفتن تدريجي مالكيت جمعي بر وسايل ةاز مرحله اولي
 تا ) مگر در برابر حمالت  قبيله دشمن (كه حفظ آن نياز به پايگاه نداشت 

هم اكنون ، با رسيدن  هر نظام ايدئولوژيك به دايره قدرت، سنگ  و درب  و 
حلقه اي بر بناي مستحكم  پايگاه نظامي افزوده شده و آنرا  محكم  و 

  .محكمتر ساخته است
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حراست اشرا از نخستين مرحله  اساساً مالكيت خصوصي حفاظت و 
 به پايگاه نظامي سپرد؛  زيرا  كه در -  از جمعي به خصوصي -استحاله اش 

نبود آن نمي توانست  بيخ و بنياد استوار و پايدار در جامعه، كه اكثريت 
استثمار شونده بي قدرت و مظلوم در فكر تصرف قدرت و رهايي خويش از 

  . واستثمار گر بودند؛   داشته باشديوغ بردگي اقليت قدرتمند ، ظالم 
با تشكل دولت هاي بزرگ و مافوق بزرگ ، پايگاه وسيله اي شد براي 

 برده دار  در پي وسعت ةطبقات  حاكم.  بلعيدن دولت هاي خورد و كوچك
، به فكر تسخير و تملك سرزمين هاي  اطراف و  و گسترش  نفوذ شان

پايگاه نظامي در مناطق استراتيژيك  پيرامون بودند، و با برپايي و استقرار 
  . سرزمين هاي اشغال كرده شده ، ساحات متصرفه را از آن خود ميكردند

شناسانه پايگاه نظامي و اثرات نهايت ويرانگر و تمدن بر   بحث تاريخ

كشتار هاي دسته جمعي، به اسارت و بردگي  كشيدن اقوام،  (   انداز آن
لوب و نابودي كامل سرزمين هايشان  قبايل،  و مليت هاي مغضوب و مغ

؛ اما   كه با لشكر وحشي و بي فرهنگپايگاههاي نظاميتوسط صاحبان 
مثل چنگيزيان و حشي يا ماقبل آن، يعني فوج  گرسنگان  وادي ، پرتوان 

، كه چگونه داشته ... هاي خشك و صحرا هاي سوزان و بي علف  عربستان  و
 هاي هزاران بار پيشرفته تر و بارورتر هاي درخشان مادي و معنوي سر زمين

 يعنير باستان ، ايران كهن ، هــند ، افغانستان، مثل مصـ از كشور مهاجم ،
  را منهدم و با خاك يكسان "مفتوحه"خراسان باستان  و ساير مناطق 

و هنر ها و ثروت ها و داشته  و انسان هايش را با لياقت ها، مهارت ها. نمودند

 را مي گذارم به آناني كه با تبختر ادعاي ) به تاراج بردندهاي منقول شان 
 و يا كساني كه رشته تخصصي شان  .شناسانه و سويه بلند دارند تاريخ

مطالعه علمي دگرگوني هاي جامعه انساني؛ از لحاظ ماترياليزم تاريخي بوده، 
ي و با تواضع و فروتني در اين راستا به كاوش و پژوهش و ارزيابي پديده ها

 در  ؛يا مدفون ساخته شده توسط كشورگشايان و طبقات حاكمه مدفون و
  . مشغولند؛اعماق بستر تاريخ
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 انكشاف پايگاه نظامي امريكا بعد از جنگ سرد وآرزوي -11

  :  ) كرزي(  افغانستان امريكا در  دست نشاندةرئيس  دولت
  

اقمار  از همپاشي رژيم هاي ،) 1980( بعد از گلوسنوست و پرسترويكا
و فرپاشيدن خود ) 1989(شوروي در اروپاي شرقي سوسيال امپرياليزم 

، آناني  كه ادعاي امپرياليزم   يعني خاتمه جنگ سرد،) 1991(شوروي 
گيري از ايگاههاي نظامي آنكشور صرفاً جلو دليل وجود پ"امريكا مبني بر

شتند كه  را دربست پذيرفته بودند و توقع  دا"نفوذ كمونيزم شوروي ميباشد
پايگاههاي نظامي بعد از فروپاشي سيستم شوروي بزودي برچيده خواهد شد؛ 

 اعالم داشت كه نمايش قدرت امريكا وجود 1989اما پنتاگون در سال 
  . را الزام آور مي سازد" صف آرايي و آماده باشي"چنين

 جورج بوش اول رئيس جمهور امريكا طي بيانيه 1990 در دوم  ماه آگست
  : م داشتاي اعال

 در عين حال كه شبكه پايگاه هاي نظامي ماوراء بحار امريكا «

بر سر جاي خواهد ماند، نيازمندي هاي حفظ امنيت جهاني اياالت 

 فيصد كمتر 25 ممكن است با نيروي آماده باش 1995متحده تا سال

  . » بر طرف گردد1990از سال

موفق به دريافت امريكا ،  2001 سپتمبر 11  ةواقعه دراماتيزبعد از 
اخيراً هر دو كشور از (   نظامي در ازبكستان و قزاقستان گرديد يپايگاهها

امريكا خواسته اند كه پايگاههاي نظامي خود را برچيند، در حاليكه 
قرقيزستان تا پايان كار جنگ بر ضد دهشت افگني اجازه ماندگار شدن 

 خارجه امريكا گفته  كه ؛ همچنان وزير. ) پايگاه نظامي امريكا را داده است
همينطور . در نظر دارد كه در آسياي ميانه پايگاه نظامي تازه احداث كند

وزير دفاع بلغارستان، كه كشورش در جوار متحد نظامي امريكا يعني تركيه 
  :  موقعيت دارد، اعالم كرد
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اه نظامي دائـمي امريكا گدولت اين كشور آماده است دو پاي «

 نشريه 2005نومبر24مورخ297شماره(   .» أسيس شوددرخاك بلغارستان ت

  ). چاپ تورنتو"جوانان"
 مي اندازيم  كه ناشر  آن، آقاي "شهروند" ةحال  نگاهي به نشري
 ةترجمه نشري ) 2006 اپريل - 1070شماره (زرهي ، به جاي  سرمقاله 

از تبصره مختصر  به چاپ را   بعد )   www.aksam.com.tr( اكشام 
  :كه در ذيل به مطالعه خواننده مي رسد رسانيده

آكسو  و آكالي از توابع بخش يوكسك اوا جهت  اراضي روستا هاي  «

تاسيس فرودگاه از اهالي آنجا خريداري شده و پول آن در مدت كوتاهي 
.  تماماً پرداخت گرديده، اما هنوز عمليات ساختماني در آن آغاز نشده است

  از امريكايي ها و اسرائيلي ها با ورود به در ماههاي اخير هيئت هاي مركب
تعجب مردم ساكن آنجا شده اند و در صورت احداث  اين منطقه موجب 

پايگاه هوايي ،  قرار است مردم اين دو روستا به يكي از  استان هاي قونيه و 
  . يا بين گول كوچانده شوند

رودگاه  به مردم  منطقه اظهار ميدارند  كه زمين هاي خودرا جهت احداث ف
دولت خودشان فروخته اند ولي اكنون متوجه شده اند كه قراراست امريكايي 

  . ها در آن پايگاه بسازند

 كيلومتري آن قرار 40يوسك آوا كه در نقطه مرزي ايران و در فاصله 
دارد يكي از مناسب ترين  مناطق مورد استفاده امريكايي ها جهت حمله 

آقاي صالح يلدز شهردار شهر يوكسك مي . هوايي به ايران ميتواند باشد

 بار 50اه در اين منطقه، اين پايگاه بيش از ـداث  پايگـافزايد، در صورت اح

  » .د بودـر از پايگاه فعلي امريكاييان يعني اينجرليك خواهـبرت

كرزي در جريان مذاكره با وزير خارجه ) 2005مارچ ( در اخير حوت 
  آرزومند است كه قواي  نظامي امريكا :الم كرد امريكا در كابل  با صراحت اع

چند روز بعد از ابراز .  هميشه و به طور دايمي در  افغانستان  اقامت نمايد
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ميدان  اين آرزو، فرمانده كل قواي امريكايي در افغانستان اعالم داشت كه
هوايي بگـرام و قـند هار با مصرف ده مليون دالـر توسعه داده ميشوند تا 

  نشر ةطبق احصائي.  پرواز نظامي در هفته را داشته باشند15000يش كنجا
ميدان هوايي يكصد و پنجاه بال طياره و هيلوكوپتر   هم اكنون هردو  شده

سر انجام .  پرواز در هفته را دارا مي باشند4000 نظامي در مجموع ظرفيت

 ةنام تفاهم "به آرزوي ديرينه اش رسيد و ) كرزي( امپرياليزم امريكا ةپرورد

،  رسانيد ء را به امضا" همكاري استراتيژيك ميان امريكا و افغانستان
كه به موجب آن قوت هاي اشغالگر امريكا اجازه خواهند يافت تا مدت 

  )1(. نامحدودي در افغانستان باقيمانده و  پايگاه نظامي داشته باشند 
آفرين و بيائيد با حوصله و تعمق  با هم يكجا به نتائيج  فاجعه 

نامه همكاري استراتيژيك ميان امريكا و   تفاهم"مزلتبار اين به اصطالح 
 از زبان پر ، يعني ميان كشور اشغالگر و دولت دست نشانده اش"افغانستان 

 كه تعدادي ازكدر هاي معروف و [ BBCآوازه ترين رسانه  سرمايه جهاني 

س آواز شان درآن   از انعكا)2( " حزب دموكراتيك خلق "ظاهراً فرهنگي 
گونه كه از خدمت به  دستگاه   احساس مصونيت  و غرور مينمايند ، همان

سوسيال امپرياليزم  شوروي ، اقع ماشين نظامي  در و-ماشين تبليغاتي 
] حزب و دولت دست نشانده اش در سالهاي جنگ مقاومت بخود مي باليدند 

 :در زير توجه كنيم

 آمريكا براي افغانستان " ( شتدر زير عنوان در  BBC در سايت

  :چنين ميخوانيم )  "پايگاه نظامي مي سازد

وزارت دفاع امريكا، پنتاگون  روز سه شنبه كنگره اين كشور را از   « ◘

طرح هاي خود براي احداث پنج پايگاه نظامي در افغانستان براي ارتش ملي 
فغانستان اين طرح ها به در خواست دولت ا.  آن كشور مطلع كرده است 

    »است تهيه شده 
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  مبني بر استقرار دايمي نيرو هاي نظامي امپرياليزمدر خواست كرزي( 
 " باند، تا ابــد، درخواست  رهبران وطن فروش  امريكا در افغانستانجنايتكار

 را در - به خاطرلشكر كشي به افغانستان-  از اتحادشوروي"دموكراتيك خلق 
  .) كند  اذهان تداعي مي

مقام هاي وزارت دفاع امريكا به كنگره امريكا گفتند كه افغانستان  « ◘

درخواست كرده است يك مركز فرماندهي براي يگان مركزي ارتش 
افغانستان  در كابل، پايتخت، و همچنين چهار پايگاه منطقه اي در گرديز، 

  » .قندهار،  هرات  و مزار احداث شود

 خواستار احداث يك پايگاه بنا به گزارش ها طرح هاي پنتاگون « ◘

بزرگ ديوار كشي  شده در كابل  با پاد گان هاي آموزشي، تاسيسات پزشكي 
و غذا خوري و ساختمان هايي كه به عنوان محل نگهداري وسايل نقليه و 

  » .تداركات خواهد بود

ساير پايگاه ها نيز به پاد گانهاي آموزشي، تاسيسات غذا خوري،   « ◘

ي و مراكز ارتباطي و همچنين امكانات اوليه مانند برق، درمانگاههاي پزشك

  » .آب و مركز تصفيه فاضالت مجهز خواهد بود

 يك  هزينه ساخت اين پايگاهها به تقريباً پنتاگون تخمين ميزند « ◘

  » . برسدالريارد دميل

اما مقام هاي امريكايي گفتند كه اين پايگاهها براي بر قراري امنيت  « ◘

     ». راسر افغانستان الزم استو ثبات در س

  پايگاههاي نظامي" قبولي" و "خواست "بررسي دراماتيزم 
 از چشم انداز حقوق بين الدول و ارزيابي  ، امريكا در افغانستانامپرياليزم

عبور آن از روند متداوله دپلماتيك  مورد نظر اين نگاشته نبوده ؛  بلكه اين 
وقسماً ( مربوط به پايگاه نظامي امريكا كوشد پاره  اي از مسايل  قلم  مي
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رابه بحث گيرد، تا اگر بتواند ابعاد بيشتر آنرا به ) پايگاه نظامي شوروي سابق
  .و خدمتي نمايد در اين راستا. روشنايي برساند

  
  

  :    نفوذ پايگاه نظامية وريسين هاي نظامي امريكا و گسترئ ت- 12

     
،   اي  امريكايي در مورد پايگاهوريسين هئقبل از پراختن به نظرات ت

اجازه بدهيد نظر قوماندان كل قوت هاي ارتش چهلم سوسيال امپرياليزم 

  .   در همينجا بياوريم  نفوذ پايگاهةساحشوروي در افغانستان را در مورد 

ارتش سرخ در  "(   اثرش113 در صفحه بوريس گرومف

 " كا بنياد نهاده بود  پايگاه هوايي كه امري" زير عنوان)  " افغانستان
  : نوشته

)  مرامش شهر بزرگ قندهار ميباشد(  باختري شهر ة در حوم«

ود گاه بزرگ ساخته بودند كه بعد ها چند يگان زماني امريكايي ها يك فر
نيرو هوايي ارتش افغانستان در آن مستقر )   نام واحد نظامي( كوچك

 را در ]شوروي  [ وريزهفرماندهي سپاه چهلم، تيپ هفتاد موت. گرديده بود

 جاي داده بود، كه هم خود شهر قندهار و هم نواحي پيرامون آنرا پايگاهاين 

 . » كنترول ميكرد

 كه با كمك  وزارت دفاع بليكر امريكاييطبق پژوهش اساسي 

همه ...  «:  صورت گرفته يك پايگاه نظامي عبارت است از) پنتاگون(  امريكا

 مايلي  يعني چهل كيلومتري پايگاه 25ي تاسيساتي كه در شعاع 

 و همينطور » ...قراردارند جزو همان منطقه پايگاهي محسوب ميشوند

 مسئول بنياد پژوهش هاي سياسي جاپان، چالمرزجانسون امريكايي
جزيره بزرك اكيناوا را كه بخشي از خاك جاپان است ، يك مستعمره نظامي 
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كه . رتش امريكا توصيف كرده استبراي پنتاگون خوانده، و خانه امن براي  ا
در زنداني كردن و  شكنجه نمودن و اشكال جنايت و كشتار هاي دسته 

  .جمعي اسيران و تجاوز به ناموس آنان و مردم ؛  آزادي عمل داشته باشند 
وري فوق تمام شهرك ها و شهر هاي اطراف پايگاه ئبر مبناي ت

رين دستاورد هاي عمراني و  كه كار ساختمان آن بر طبق  آخ،نظامي بگرام 
تكنولوژي مدرن نظامي توسط  طراحان و كارشناسان عمراني و نظامي 

حتي شهر كابل در چنبر  نفوذ نظامي آن قرار داشته، جزو  ،دارد جريان 

يك مستعمره نظامي پنتاگون و خانه  " منطقه پايگاه  بگرام محسوب شده

  .بوده  ميتواند " اي  امن براي ارتش  امريكا
و  » سازمان نظارت حقوق بشر « در شرايطي كه سر و صداي

اعتراضات ساير نهاد هاي دموكراسي خواه،  بر ضد بناي زنداني كه در اين 
اواخر در پايگاه بگرام ساخته شده،  و دهها بار هراس انگيزتر و مخوفتر از 

ت  كه زندان معروف گوانتانامو مي باشد، پايگاه  ياد شده،  يگانه پايگاه  نيس
 " مي بايست و متريـعاع چهل كيلـش مطابق معيار هاي امريكايي تا

آن تثبيت شده باشد؛ بلكه پايگاهها نظامي قندهار،    "ميدان تصرف طبيعي
  كه قوتهاي-، پنجشير، پغمان )واخان( شيندند، مزار، قندوز ارتفاعات پامير

خ كردند و خود ي امريكايي رهزنان مسلح سياف را از آن مناطق ِچجنايتكار
 و ساير مناطق استراتيژيك اين سر - در آن  ساحه بلند تمركز نموده اند 
پايگاههاي  " ميدان تصرف طبيعي" زمين بلند موقعيت نيز اين به اصطالح

نظامي امپرياليزم  امريكا را تا شعاع كـل نقشه جيوپليتيك افغانستان 
  .گسترش و  پهنا   داده است
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مي، نگهداري زندانيان و پرواز هاي جاسوسي پايگاه نظا - 13

  :سيا

  
امريكا ظاهراً به خاطر  مبارزه با تروريزم توافق تعدادي از كشور ها را 
.  در زمينه كسب امتياز  استفاده از پايگاه هاي نظامي آنها به دست آورد است

سود برده به طيارات جاسوس اش فرمان داد »  توافق« سازمان سيا از اين  
نوعه نظامي آنها ؛ همچنان كشور حتي ساحات مم  ؛ بر فراز اين كشور هاكه 

پيرامون،  پرواز  نموده  از آن مناطق عكسبرداري نمايد؛ همجوار وهاي  
همينطور بدون اطالع اين كشور ها كساني را زير نام  تروريست در زندان 

 و شكنجه هايي كه مخفيانه در درون پايگاه هاي مذكور اِعمار شده، زنداني
نموده، به نقل و انتقال  مخفيانه آنان از يك كشور به  كشور ديگر پرداخته 

اين تخطي از قرار هاي قبلي في مابين امريكا و كشور هاي طرف . است
معامله در تكرار عملكرد هاي مخفيانه ارتش امريكا تجلي  يافته و سبب 

كاس اين فعل و چه بهتر كه انع. اعتراض كشور هاي اروپايي گرديده است
انفعاالت سياسي را در اين مورد، كه در رسانه هاي   خبري درج  گرديده 

  :است،  در ذيل مورد مطالعه قرار بدهيم

  گروهي از  CIAاخيرا واشينگتن پست فاش كرد كه سازمان   ... «

مظنونان به اَعمال تروريستي القاعده را در زندان هايي در افغانستان، تايلند و 
در پي اين افشاگري . شور ديگر در شرق اروپا نگهداري مي كندچند ك

 آمريكا در ساير كشور هاي زارشهايي مبني بر زندان هاي مخفيهمچنين گ
اروپايي و همچنين استفاده از خاك  برخي از اين كشور ها براي  انتقال اين  

 در ، تا جايي كه شوراي اروپا تيمي را مامور تحقيق زندانيان منتشر گرديد
 نيز نگراني خود والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان.  اين خصوص كرد

به گزارش . را از اخبار مربوط  به پرواز هواپيما سـيا در آلمان ابراز كرد
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از چندين  )  CIA( واشينگتن پست    سازمان اطالعات مركزي امريكا 
وژ، ايتاليا، روماني و كشور اروپايي از جمله سوئد،  مجارستان، هسپانيا، نار

لهستان براي انتقال مظنونان به ارتباط  با تروريزم استفاده كرده است و آنها 
انگليس نيز به عنوان . را به شيوه هاي غير قانوني بازداشت و شكنجه ميكند

رئيس دوره اي اتحاديه اروپا اعالم كرده است به نام اتحاديه از  امريكا خواهد 
عات مربوط به بازداشتگاه هاي امريكايي در اروپاي خواست در باره اطال

به امريكا هوشدار داد در صورتي كه  هلند پنجشنبه . شرقي توضيح دهد
زندان هاي سـري سـيا در اروپاي وط به احتمال وجود امريكا اطالعات مرب

 را مخفي كند، امكان  بازنگري اين كشور در مشاركت در عمليات شرقي

 "ايران جوان"نشريه (    »    .امريكا وجود خواهد داشتنظامي به فرماندهي 

   )2005چاپ تورنتو مورخ پنجشنبه اول دسامبر
يكي از عواملي كه امريكايي  ها را  واداشت تا زندانيان را از پايگاه 
هايشان در ساير كشورها به پايگاه نظامي بگرام انتقال بدهند،   واكنش هايي  

مسلماً  اعتراضات ياد .   فوق تذكار داده شدبود كه قسمت هايي از آن در
  دول مذكور، خود انعكاسي بوده از مخالفت توده هاي مردم  اين كشور هشد

ورنه . ها در برابر افسارگسيختگي وعملكرد هاي ضد بشري امپرياليزم امريكا
شركا  به اين كاري ندارند كه در پايگاه هايي  كه در اختيار شريك بزرگ 

شده ، چه مي گذرد ؛  چه تعداد  افراد  زنداني و شكنجه ميشوند ؛ قرار داده  
به ناموس كي ها تجاوز  صورت مي گيرد و كدام ها در زير شكنجه هاي 

، به قتل مي  امريكاييعجيب متخصصين رنج و درد و عذاب و زجر و اِرعاب
از  ياري يكي  امريكا  بهغير نظامي) به ظاهر(را كه افراد زندان هاي . رسند

 پرچمي و جاسوساين  ( قانوني  ، يعني"شوراي نظار"سرباند هاي منفور 

ده  پا كردركابل به طور مخفيانه بر) قديمي امپرياليزم روس  پيخ و كهنه
 عجالتاً باشد به ؛را در آنجا شكنجه  ميكردندبودند، و هموطنان بي دفاع ما 

  . جاي خودش
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  :رام امي بگــاه  نظـ   نگاهي گذرا به پايگ- 14

  
شماري نه چندان زياد از پايگاه نظامي امريكا در كشور هاي تحت 

و يا كشور هاي  به اصطالح داوطلب حضور نظامي امريكا، بعالوه ، اشغال 
موقعيت استراتيژيك آنها  به مقياس  گسترده ،  از لحاظ سياسي نيز اهميت 

ت سياسي  محفوظ و مطمئن،  غرض تدوير جلساخاصي  به مثابه مقر كامالً
كشور هاي ذيدخل و ذينفع  در ندگان بلند پايه نظامي و سياسي نماي

 استراتيژيك  بگرام  بنابر  نطقه، كسب كرده اند،  كه پايگاه منازعات م
.  موقعيت خاصش در منطقه ، سر سلسله چنين پايگاهها قرار گرفته است

كا در همين چنانچه  پانزدهمين  اجالس مشترك  افغانستان، پاكستان و امري
 در اين جلسه رياست كه  صورت پذيرفت-1384 در اواخر سال - پايگاه

هيئت پاكستاني را جنرال يوسف رئيس اوپراسيون قواي مسلح، رياست 
هيئت افغاني را جنرال كريمي رئيس اوپراسيون وزارت دفاع  و رياست هيئت 

الف  در امريكايي را جنرال ايكن بيري  قوماندان عمومي نيروي هاي ائت
  ؛   افغانستان عهده دار بوده است

 7200 در محفلي كه به خاطر جابجايي 2006هكذا در اواخر فبروري 
سرباز تازه دم فرقه دهم كوهي امريكا كه در پايگاه نظامي بگرام به عوض 

تورن جنرال .  اين كشور در آن جا تدوير يافت76فرقه كاري مشترك 
م كوهي؛ تورن جنرال ايكن بيري قوماندان بنجمين فرنكلي قوماندان فرقه ده

عمومي نيروي هاي ائتالف ؛ حكمت چيتن نماينده بخش ملكي  ناتو براي 
 و شماري مهمان خارجي و افغانستان؛ رونالد نيومن سفير امريكا مقيم كابل

 منجمله جنرال رحيم  وردك وزير دفاع ملي ؛ وطن فروش  كرزيجنرالهاي
 تبهكاران جهادي به سمت لوي درستيز ةدوركه در ( دولت دست نشانده 

  حضور داشتند؛  ، )اردوي افغانستان گمارده شده بود
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ش رئيس دولت امريكا  در جورج بو» ايرفورس ون « ان طياره همچن

  كيلو30اتيژيك، كه درميان  تدابير شديد امنيتي وارد اين پايگاه مهم استر
. [  ؛ گرديد رار دارد ق دست نشاندة بي آزرممتري ارگ رياست جمهوري

رئيس جمهور امريكا در نخستين مسافرتش به افغانستان  بعد از افتتاح 
سفارت كشورش در كابل ، مجدداً با هيلي كوپتر مخصوص به اين پايگاه 

   ؛] بازگشت و با نيروي هاي امريكا مستقر در آنجا مالقات كرد 
تش به همينطور  طيار ه رئيس دولت كانادا  در نخستين مسافر

  . افغانستان  بروي ميدان هوائي  همين پايگاه فرود آمد
 به  جالدو در گذشته ، يعني بعد از تعويض دولت پوشالي نجيب

 نيز  پايگاه ، مسعود توسط سوسيال امپرياليزم  شوروي - دولت اسالمي رباني
هاي رهزن ، وطن فروش ومتخاصم  )دهاره(بگرام محل نشست سر داره 

 25 – 1371 جوزاي 4تاريخ ه چنانچه ب. ان خارجي  آنان بوداخواني و بادار
 در همين پايگاه مدت هفت ]و مسعود حكمتيار[دو خاين ملي  1992مي 

 صلح را به امضاء رسانيدند كه در اين مذاكره ةنموده و موافق ساعت مذاكره
اعجازالحق پسر ضياء الحق و برخي مهمانان خارجي ديگر نيز  حضور 

  .داشتند
دي كه در فوق تذكار يافت، به درستي بيانگر اين واقعيت است موار

با آنكه در حصار نيرو [ حتي قصر رياست جمهوري افغانستان در كابل ؛ كه 

 تن تعليم ديده توسط  شركت امنيتي 400؛  هاي مسلح وزارت دفاع قراردارد

ز   كه خود پيش ا-C I A  ، يا به بيان روشنتر  سازمان داينكورامريكا ، 
 به خاطر حفظ جان  مليون دالر17ساالنه برگماري افغانها به اين وظيفه، 
]   نيز از شخص كرزي محافظت مينمايند - دست نشانده در يافت ميكرد 

  .محل امني براي مالقات نمايندگان  كشور هاي ياد شده بوده نمي تواند
  با ويژگي هاي فوق از يكسو و  موقعيت نزديك پايگاه مذكورخصوصيات و 

كه ميتوان [  كيلو متر، با ميدان هوائي بين المللي كابل  30فاصله كمتر از 
آنرا ميدان نيمه نظامي شمرد ، و كار نصب رادار هاي پيشرفته جهت يابي آن 
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وسفارت امريكا ]  توسط  كارشناسان نظامي امريكا  عنقريب آغاز خواهد شد 
 - راه هاي كوهستاني كابل در كابل ؛ همچنان شاهراه استراتيژيك سالنگ،  

 و بزرگ ديگر، مثل  ردخ)  قشله عسكري(  ننگرهار و دهها پايگاه و قرار گاه
خانه، باالحصار، ريشخور، راج، حسين كوت،  كاريز مير،  خيرپايگاه جبل الس

 كه هم اكنون بالك چهار -و امثال آنها؛ هكذا زندان مخوف و بزرگ پلچرخي 
امريكا در دست  ترميم و تجديد ساختمان و قسمت هايي آن توسط ارتش 

 ؛ همينطور اِعمار يك زندان ، به مراتب مستحكمتر، مدهشتر و -  مي باشد
غير انسانيتر از زندان معروف  گوانتانامو در پايگاه نظامي بگرام كه در سال 

 آغاز بكار كرده و تحت تدابير بسيار شديد امنيتي قرار دارد، و تا كنون 2002
د به كسي داده نشده، به جزء نيروهاي نظامي امريكا مربوط صليب اجازه ورو

سر وصداي انتقال زندانيان ساير پايگاههاي نظامي امريكا به شمول ( سرخ 
) گوانتانامو در زندان بگرام، در رسانه هاي خبري منعكس گرديده است

 در    CIAسازمان  جاسوسي امريكاين قسم تمركز مهمترين پيكره هاي وهم
 سياسي اين پايگاه  مهم ژئو استراتيژيك را از -يگاه بگرام ؛ اهميت  نظاميپا

  .سطح منطقه فراتر برده است
و حال به گپ هاي  يكتن از نظاميان دولت دست نشانده شوروي 

لساحه مقابل فابريكه بوت آهو، و پايگاه  بگرام راجع به قرار گاه نظامي وسيع ا
بي را كه  گوينده  بيان داشت در مورد  نخستين مطل( در زير توجه نمائيم 

پايگاه باالحصار  كابل در زمان  استقرار نيروي هاي شوروي بود،  كه نقــل 
  ) :آنرا  در بحــث بعـدي دنبال خواهم كـرد 

 قرار گاه نظامي بسيار كالن كه به طرف شمال سرك فابريكه بوت آهو  « 

 من چند باري كه  به كابل  .موقعيت دارد قبال عساكر شوروي در آنجا بودند
رفتم در طرف جنوبي سرك عمومي مقابل  قرار گاه  نظامي كه ساحه آن 

رتر ايستاده مي شدم و آمد و  رفت موتر هاي كالن دي، بسيار كالن است 
 نمي. سربسته را ميديدم كه مواد ساختماني را بطور منظم در آنجا مي بردند

سازند كه در اين چند سال كشيدن دانم امريكايي ها در آنجا چــه مي 
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متري  ... حتي در ؛ سنك و خاك از  زير زمين آنجا هيچ تمام شدني نيست 
فهميده نشد كه  گوينده  بعد مسافه (  آنجا باالي موتر شخصي فير ميكنند

؛ اگر در موتر  طفل يازن يا آدم ريش سفيد هم ) را به چند متر افاده كرد 
نند يك ماه بعد كه به كابل بروم باز دلم ميخواهد كه باشد باالي آنها فير ميك

  » ...آن  جا را خوب بينم

در مورد پايگاه بگرام ... فرازي، همچنان درحضور چهار نفر بشمول برادرش 
  : چنين ابراز داشت

پاسپورت . من در چند باري كه به كابل رفتم، به بگرام هم رفتم...  « 

 آنها اجازه دادند كه بداخل ،يي نشان دادمكانادايي خود را به عساكر امريكا
شفاخانه مجهز در .  ديدم ،بعضي جاي هايي آنرا كه اجازه داشتم.  پايگاه بروم

بيشتر از يك سال سنگ و خشت و مصالح در اين . آنجا ساخته شده بود
،در بازار ... مواد بسيار لوكس در داخل پايگاه پيدا ميشد...  پايگاه آورده شد

 ...و مثل  شراب، عكسهاي لچ  ، چيز هاي پيدا  مي شود  ،گاه همنزديك پاي
  «  

با اشاره اي كه برادر فرازي  به وي رساند موصوف صحبتش را در ( 
 ناتمام گذاشته در مورد "...عكس هاي لچ" بگرام با گفتن  نظاميمورد پايگاه

  ).، كه بعداً به آن خواهم پرداخت،  صحبت  كرد... باالحصار
مطلبي در همين رابطه ، كه در اخير ماه اپريل رسانه هاي حال به 

 592 شماره " ايران جوان "خبري به آن تماس گرفتند، و  نشريه هفتگي 

سربازان  "   نيز نيم  ستون اشرا تحت عنوان1385 ارديبهشت 17مورخ 

 صيص  به آن تخ" امريكايي فايل هاي سرقت شده را خريداري مي كنند
  :  ل توجه نمائيد داده است ؛ در ذي

سر بازان امريكايي خريداري دو باره سخت افزار  هاي كامپيوتري  «

 شماري از آنها  حاوي  به سرقت رفته اي را آغار كرده اند كه گفته ميشود
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اسرار ارتش امريكا است و در بازاري  در شمال كابل  به فروش گذاشته است 
.  

  را  در كنار (memory sticks)ظه ـفروشندگان،  اين دسك هاي حاف
آنها ميگويند كه . اشته اندروش گذـمال كابل به فـپايگاه هوايي بگرام در ش

اين دسك هاي حافظه توسط افغان هايي كه در پايگاه هوايي بگرام استخدام 
، يك سخنگوي نظاميان امريكايي مايك كدي. شده اند به سرقت رفته است 

  افزود تا زماني كه اين تحقيقات به گفت تحقيقات در اين مورد آغاز شده و
خبر گزاري اسوشيتد . پايان نرسيده، در مورد اين موضوع  ابراز نظر نمي كند

د از اين دسك ها ي فروشي را در يك كامپيوتر ار عدـدو چهـپرس كه ح
 مي گويد بيشتر اين دسك ها خالي و يا غير فعال است ولي  آزمايش كرده

حاوي اطالعات از جمله سوابق سر بازان و تصاويري حد  اقل سه دانه از آنها 
 اين ةسر بازان به ما گفتند آنها هم: او گفت. از نيروي هوايي امريكا  هست

پيش از اين . قيمتي براي آن بپردازنددسك ها را مي خواهند و حاضرند هر
گذارشهاي منتشر شده بود كه در اين دسك هاي حافظه  نام  شماري از 

 مورد مواضع  و غان كه متهم به فساد هستند، گذارش هائي درمقام هاي  اف
اين . ئيات در مورد اهداف دفاعي  امريكا ثبت بوده استاهداف دشمن  و جز

دسك ها در كنار  ديگر  وسايل از جمله لباسهاي نظامي امريكاييان، قطب 
  ظاهراًنما ها ،  دور بين هاي دو چشمي، عينك هاي آفتابي و چاقو ها كه

  ». ين وسايل نيز از پايگاه بگرام دزدي شده، به فروش  گذاشته شده استا

 دور بين هاي زره زير نظارت دايمي در شرايطي كه پايگاه نظامي
شمار و اشعه هاي نامرئي و آالت پيشرفته الكترونيك قرار داشته باشد،  
امكان سرقت از درون پايگاه توسط  كاركنان بومي،  آنهم سرقت دسك هاي 

اوي اسرار نظامي مربوط به قواي اشغالگر، كه زير ضربات نيروي هاي ح
 پنتاگون وسيامدنيت بر انداز و كامال وحشي القاعده و طالبان، كه توسط  

وديگر اينكه فروشندگان  . ي باشدسازماندهي شده،  قرار دارد؛ كامال منتفي م
بازار نزديك پايگاه ، كه برخي از آنان در كار وبار خريد و فروش همچو  
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سامان آالت نظامي در دوره اي كه  عساكر ارتش سرخ در داخل اين پايگاه 
النه كرده بودند، دست داشتند، و از اين امر آگاهند كه وضع آن بازارك 

همين روي  . مي باشدظارت  استخبارات نظامي  پايگاه  شديداً تحت ن
 كاركنان افغاني درون ندارند كه  آالت مسروقه  را از ملحوظ   كالً جرأت آنرا

 و ديد  نظارت كنندگان استخبارات نظامي پايگاه و آنرا در برابر . پايگاه بخرند
  .      داخلي وخارجي؛ مثل اسوشيتد پرس به فروش برسانندساير خريداران

 بدون استيذان  -  اهميت  ولو ظاهراً بي- فروش سامان آالت نظامي 
البته   (  ابداً  صورت پذير نمي باشد  ،آمرين بااليي سربازان  يك پايگاه

، هرگاه آمرين سربازان الزم ) موارد استثنايي هم  مي تواند وجود داشته باشد
هم  توسط سربازان شان در بازار هاي  قرب و ... بدانند،  تفنگچه و مرمي و 

در شرايطي كه  قواي .   به فروش رسيده مي تواند جوار پايگاه هاي نظامي
ناحيه فروش اشغالگر مجهز به سالح هاي ثقيله و بسيار پيشرفته باشد،  از 

،  به افراد بومي، كدام  خطري   متوجه سربازانش  شده ... تفنگچه  وشماري 
  .نمي تواند

مسئله جلب و ...) سامان آالت نظامي و(اين  خريد و فروش در متن 
به سبب  ) درظاهر(ذب عناصر بومي به خاطر همكاري با قواي امريكا، ج

در اصل،  اين بازار   محيط مناسبي . سركوب طالبان وحشي، نهفته  است
براي جلب و جذب عناصر بومي براي استخبارات  نظامي آن پايگاه به شمار 

  اين محراق دادو ستد براي در گذشته ،آمده ميتواند ؛ همانطوري كه
 اينك براي قواي  ؛تخبارات نظامي شوروي از اهميت خاصي برخوردار بوداس

  .   داراي اهميتي به مراتب بيشتر  بوده ميتواندامريكا نيز 
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، جذب افراد بومي به خاطر   يكي از وظايف اصلي پايگاه-15

  :باشد كسب اطالعات و كار استخباراتي بر ضد كشور  شان   مي

  
 جلب و جذب افراد بومي سر زمين هاي توضيـح چگونگي شگرد

  نفوذ ةاشغالي توسط عوامل استخبارات نظامي  اردوي  اشغالگر، در گستر
هر گاهي كه قواي  متجاوز از قبل، نفوذ  [ پايگاه هاي نظامي تمركز يافته اش 

 - اطالعاتي در سرزمين ها ي  اشغالي و يادركشور هايي كه به طور داوطلبانه 
 قسمت هاي از خاك شانرا براي برپايي - ظي كه بوده بنا بر هر ملحو

پايگاههاي نظامي در اختيار كشور هاي توانمند نظامي قرار داده اند، نداشته 
نوشتار   [*]] و به جذب نيروي بومي  غرض اخذ اطالعات  نپرداخته باشد 

در جداگانه اي را مي طلبد؛ مگر پرداختن  به طور  بسيار فشرده  به اين امر  
ما عليه ارتش تجاوزگر سوسيال خواه  جنگ مقاومت مردم آزاديشرايط

  جنايتكارامپرياليزم شوروي سابق، و هم اكنون، كه كشور توسط  امپرياليزم
  . در خور  توجه مي باشد- امريكا  اشغال شده است 

سوسيال امپرياليزم شوروي از چندين دهه پيش در كشور ما  قبل از 
د از تجاوز، ارتش اين كشور در بع. اطالعاتي نموده بودنفوذ اقتصادي،  نفوذ  

پايي پايگاههاي نظامي در بيشترين نقاط استراتيژيك كشور بطور اعم و در بر
ميدان هاي  هوايي بگرام، قندهار، شيندند، مزار، قندوز و پنجشير، بطور 

 و كوچك نظامي، در اصل ردهمچنان قرار گاه هاي خ. اخص دست يازيد
  هيلوكوپتر هاي نظامي،من جمله به خاطر نشست و برخاست  امي، پايگاه نظ

  

بيشتر مي شود ، ( ) نگارنده بعضاً كه جمالت توضيحي ميان دو قوس [*] 
  ،مي نويسد  [ ] مطلب توضيح شده را در ميان قوس مربع 
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 در افغانستان تعداد ": بنا به نوشته بوريس گرومف. در سراسر كشور بنا نهاد
 شهرك رسيده 67 به 1981حرايي نظامي تا ختم ماه جنوريشهرك هاي ص

 "يا به گفته گرومف( از تاريخ فوق ببعد دهها پايگاه نظامي روسي .  " بود
  .در افغانستان بنا شده بود) "شهرك نظامي

گرومف قوماندان  موضوع به كتاب بوريس بهتر خواهد بود براي روشن شدن
  :  مائيمافغانستان مراجعه نكل قواي شوروي در

ما به دقت اعمال ... در هرات سومين شهر بزرگ افغانستان  «

كساني كه براي . هر گروه مجاهد را درمنطقهء غرب زير نظر داشتيم

، عمال ً در تار و پود دشمن  مركز اطالعات سپاه چهلم كار ميكردند

، اطالعات ارزنده اي در باره هر 5فرماندهي لشكر . رخنه كرده بودند

   ؛» ...روه هاي مجاهد در اختيار داشتيك از گ

در تركيب يگان هاي اطالعاتي ، صد ها افسر، درجه دار و  « 

كليه مخبران نظامي زير نظر  اين اداره به سود ... سرباز شامل بودند

 "ما به اكتشاف شبكه   هاي ... اطالعات  و اخبار نظامي كار ميكردند

 تقريبا افسران از فرماندهان .اهميت ويژه قايل بوديم ... "خبر چيني 

 و خبر " روشنفكران"جوخه ها گرفته تا افسران ارشد شبكهء 

خود را داشتند كه معموال از افراد  محلي ) جاسوسان ( چينان 

متشكل بودند آنها با مجاهدين ارتباط داشته به ما اطالع 

فرماندهي سپاه چهلم به  اين نتيجه رسيده بود كه كار ...ميدادند

انه و پيگيرانه با افراد محلي، نتايج  شگرفي به بار مي آورد كه آگاه

ا ـاز اينرو از كليهء فرماندهان تقاض. ارزش آنرا نمي توان  ارزيابي كرد

(  خبرچين هاي خود  ةكـ شبةته گسترـميكرديم  تا پيوس

- 175-98صفحات( .» خود را افزايش دهند) جاسوسان بومي محلي

  ).انستان ارتش سرخ درافغ177 - 176
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شوروي )  پايگاه نظامي ( "شهرك هاي نظامي "شماري از
بخشهاي از اهالي كشور ما را در دايره نفوذ خود داشت، كه صاحب منصبان 
استخبارات نظامي سپاه چهلم در ميان اين بخشها رخنه كرده به طرق 
مختلف، كه بيان طريقه هاي آن نوشته را به درازا مي كشاند، اشخاص را 

. و يا تخويف  كرده، در خدمت شبكه هاي اطالعاتي خود  قرار ميداندتطميع 
اعضاي اين شبكه كه اكثراً متشكل از جوانان آسياي مركزي بودند و به زبان 

  . به سهولت  گپ ميزدند... هاي دري ، پشتو و

 در همين مورد  توجه نموده، بعداً بروس ريچاردسننگارنده به اثر 
  : از دوستان سخني بميان خواهدآورداز چشم ديد خودش و يكتن

دگروال واستروتين گروه جمع آوري استخبارات تحت نظر  «   

 نام گذاشته بود كه بعد از گذشت ماهها به " شاملون "فرانزگلينسوويـچ را 
 345حيث يك بازوي بسيار با كفايت  جمع آوري استخبارات براي قواي 

غ التحصيالن پوهنتون يا انستيتوت اين گروپ مشتمل بر فار. تبارز نموده بود
هاي شوروي بوده اكثر  شان در سنين باالتر از بيست سالگي قرار داشته 

 اوزبك يا تاجيك بودند ولي السنه پشتو، دري،  هندي را نيز عمدتاً
آنها به فرهنگ و كلتور مردم افغان بمقايسه صاحب منصبان . ميدانستند

    » شتندهوائي سالويك شناخت بمراتب بهتر دا

   )  27صفحه" در ماوراي قفقاز، آسياي مركزي و افغانستان سياست روسيه"( 
( ، قواي متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي 1358   اوايل ماه جدي 

در دامنه خشك  كوه خيرخانه مينه ) همانند بسا نقاط استراتيژ يك كشور
ك پايگاه نظامي چنبر زده  ودست اندر كار تدارك  مواد و مصالح ساختمان ي

 از [بيمورد نخواهد بود در همين رابطه مطلبي بيان يابد . استراتيژيك بودند
اين امر كه روسها به خاطر  تجاوز به كشور از ساليان قبل مجموعه نقاط مهم 
و رهبرد هاي حياتي كشور را از منظر نظامي سروي وبررسي كرده بودند،  

  قبل از تجاوز ]در اين  فشرده  نگنجدعبور ميكنم  كه  بيان و بحث  آن در  
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 - امين  صدها  سنگر سه نفره -ارتش شوروي به كشور، دولت  تره كي
 متر در دامنه كوه خير خانه مينه ، همينطور 5 به طول تقريبا - جويچه گونه

كوه آسه مايي، حفر كرده بود كه سه  گودال عميقتر از جويچه شمال دامنه 
 در زمين - به فاصله يك متر دورتر از يكديكراصلي، در داخل  هرجويچه

 كنده شده بود كه سه سر باز به راحتي -بسيار بسيار سخت و سنگدار
 عمدتاً  ، كوه ة  نموده بر نشيب دامن"ستر اخفا"ميتوانستند در آن گودالها 

باالي بخشهاي شرقي خير خانه، كه خانه هاي اهالي در آن دامنه اِعمار 
  .   مسلط باشندگرديده بود، كامال

 " زير نام 1358 به گمان اغلب در اوايل سال سنگر ها كارحفر اين 

كه مسكون (  "كار داوطلبانه به خاطرغرس نهال و سر سبزي خيرخانه
شدگانش ساعت ها منتظر تانك آب آشاميدني مي نشستند ؛ مگر از آب خبر 

سها به سبب مسلماً رو.  متر صورت گرفته بود100 تا 60به ارتفاع ) نبود 
كز قوتهاي شان در آن ردم در وهله نخست تجاوز و تمر احتمالي مةحمل

ساحه، سنگر هايشانرا قبال ً توسط  دولت وابسته كنده بودند كه خود شان در 
آن ساحه مهم حين حمله احتمالي غافلگير نشده، از سنگر هاي حاضر و 

  . استفاده نمايند )د كه حفر آني و دفعتاً آن وقت بيشتر را مي طلبي(آماده 
 برايش حكايت 1359ه دوستي  را ، كه در اوايل سال نده خاطر نگار

آن دوست كارمند وزارت تعليم و تربيه بود و  .كامال به خاطر دارد كرده بود،
وي در .  سكونت داشت - طرف غرب پروژه پنجصد فاميلي- در حصه دوم 
اده، منتظر بس حامل همه روزه ايست) غرب  ششصد فاميلي(ايستگاه  اخير

روزي متوجه ميشود كه از ايستگاه . مامورين وزارت مربوطه اش مي بود
بعدي دو جوان كه چهره هايي شبيه  اهالي آسياي ميانه شوروي داشتند، و 

وكي خالي  پهلوي با لباس  پياده دفتر ملبس بودند، به بس باال شده، به چ
مامورين آن وزارت بيشتر و ايستگاههاي بعدي كه  شمار و در. هم نشستند

بيشتر شده ميرفت، آندو به ازدحام  داخل بس توجه نكرده، چوكي هايشانرا 
در حاليكه  تعامل  . براي  ماموريني كه ايستاد مانده بودند؛ تعارف نكردند
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گير شان مي  چنين بود  كه پياده هاي دفاتر، آنگاهي كه كدام چوكي خالي
ي در اثناي ازدحام مامورين، آنان بر خالف آمد، باالي آن مي نشـستند؛ ول

تمايل  شان، در ظاهر با خوش رويي از  چوكي بلند مي شدند و  جاي شانرا   
با آنكه چند روز بعد، ايندو جوان ناشناس نيز  . به مامورين  تعارف مي كردند

متوجه اين نقيصه كار شان شدند، و مانند ساير پياده ها  از جايشان برخاسته 
 بس را به مامورين  تعارف مي كردند ؛  مگر وضع آندو، بخصوص چوكي

دريشي پاك و اطو كشيده،  موي هاي تيار كرده، ريش تراشيده، و بوت هاي 
كه كمتر پياده دفاتر، منهاي پياده هاي مامورين ( رنگ كرده و براق شان 

پيش دوست  كنجكاوم را بيشتر از )  بلند رتبه،  به اين مسئله توجه داشتند 
مشكوك كرده،  در دل آرزو مينمود  تا كدام اشتباهي قابل توجه از آنان سر 

در روز ديگر كه ايندو جوان به طرف . و بيگانه بودن آن دو برمال گردد. بزند
آن  و زير گوشي چيز هاي  ميگفتند ، بعضي از مامورين دزدانه نگاه ميكردند،

 در كجاي خير خانه ": رسددوست، يكي از آندو را مخاطب قرار داده  مي پ
 در حصه ":ميگويد)  لهجه ازبكي(  جوان با زبان دري "بود و باش داري

 نه، يك خانه را خود ما " ؛ " در خانهِ كسي همسايه هستيد؟" ؛ "دوم
دوست كنجكاوم كه از گرفتن خانه كرايه طور دربست،  .  "بكرايه گرفته ايم

يشتر از پيش  نسبت به آندو آنهم از پول  معاش بخور نمير پيادگي، ب
از بس معينه مشكوك شده بود، در عصر همان روز هنگاميكه آنها در ايستگاه 

پائين ميشدند، آندو را به چند تن از نو جواناني كه در همان ساحه  خانه 
داشتند، ودر نزديكي ايستگاه بس سرگرم گفتگو بودند، و آندوست را منحيث  

اين دو نفر پياده را  ... ": ده، از آنان مي پرسدكوچگي  ميشناختند،  نشان دا
 اتفاقا  يكي از نوجوانان  كه در مورد آندو  معلومات " ؟... مي شناسيد 

مي ...  بلي  هر دوي اينها مجرد هستند و در آن خانه": داشت ؛ مي گويد
هر دوي شان به منطقه روسها  رفت و آمد دارند،  بعضي چيز هارا از . نشينند
 مي خرند و آنرا باال دوكانداران و مردم مي فروشند، يگان شامكي روسها
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از منطقه بااليي كه تانكهاي روسها استاده است، تا سرك قير ) شام هنگام(
  ."...جيپ روسها اينها را مي آورد

بلي خواننده ي بادقت ، هر دو نو جوان  شوروي، در قالب پياده دفتر 
مله اجنت هاي قواي نمبر چهلم   مربوط آرشيف وزارت  تعليم و تربيه، از ج

   .به پايگاه نظامي در حال اِعمار  در  دامنه كوه خير خانه مينه بودند
مطلب دومي مربوط به يكي از اعضاي  جزئيات يان  نگارنده از ب

وري كه زير پوشش پياده، در رياست پالن وزارت تعليم استخبارات اردوي شو
دان ميرزامحمد كاوياني و شاهپور قريشي به ، كه اين قلم و زنده ياو تربيه

 نفوذ كرده، و بعد از اينكه سمت كارمند در آن رياست مغشول كاربوديم ؛
گردد ؛ به خاطر اِطناب   ميشود،  از آن وزارت ناپديد ميء افشا ( ... )توسط 

    [*].ورزد بحث اجتناب مي
 بوط به در باال از نفوذ عوامل  استخباراتي نظامي ارتش شوروي مر

يم و زارت تعل پايگاه نظامي خيرخانه به وقوت هاي متمركز آن كشور در
 تلقي نگردد رود تذكار آن به اين مفهوم قع ميتربيه ذكري به ميان آمد، تو

) حتي دولت  داود خان ؛( ثور 7كه ساير  بخشهاي دولت كودتاي ننگين 
 هاي عوامل   كاركرد صرفاً ،اينجا.   اجنت هاي شوروي بودندعاري از

  .   استخبارات اردوي متجاوز شوروي مورد بحث قرار گرفته است 
  
  

  
 شناسايي دو تن عضو اطالعات قواي نمبر چهلم اردوي متجاوز -[ * ] 

  مشغول جاسوسي بودند ، " پياده "سوسيال امپريا ليزم شوروي كه درنقش 
 ملحوظات صورت گرفته بود، بنابر) كبير توخي ( در اصل توسط اين جانب 

امنيتي در آن سالي كه اين مقاله رقم زده شد ؛ از تذكار آن خود داري 
  .گرديد 
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 به خاطر ماندگار -  اساساً تمركز  نيروي نظامي يك  كشور متجاوز
توان   در يك ساحه را، از همان گام نخست، مي- شدنش به مدت طوالني 

اوز بعضاً به اي متجطراحان و كارشناسان نظامي كشور ه. پايگاه نظامي خواند
  نيرو هاي نظامي  شان در آنجا به تاي كه بايسسبب مهم بودن ساحه 

صورت دايمي تمركز يابند،  قبل از تمركز در منطقه تعيين شده، اقشار و 
اليه هاي  اهالي اطراف و اكناف  ساحه معينه را مشخص كرده ، مورد 

 با تجاوز شديداً مخالف هو شماري از مردم ك.  بي قرارميدهندمطالعه و ارزيا
 از ءنان را به نحوي از انحا با دشمن را دارند، آل بالقوهبوده، و توانايي تقاب

ساير مردم،  بخصوص  بخشهايي .  پايگاه دور ميسازندةاطراف و پيرامون ساح
را كه منفعت شخصي را بر  همه چيز ترجيح ميدهند و قابليت جذب آنان 

كه در درازناي تاريخ    [بد ، زير پروژه تبادله كاالبيشتري را نمي طل ...وقت و 
يكي از بستر هاي مناسب، آرام و مسالمت آميز براي نفوذ كشور هاي 

 زمين  هايي كه طرح تسخير آن از مدتها پيش مد نظر داخل سره قدرتمند ب
كه اين  (  چه جنس به جنس ،در اين تبادله .  قرار ميدهند ]بوده است

و يا جنس در بدل  )  كار ميبردنده ر برخي مناطق كشور بطريق را روسها د
پول نقد،  براي جلب سريعتر اهالي  توسط عوامل استخباراتي پايگاه،  مواد 

ه را به قيمت هاي بسيار ارزان ب ،مثل تيل و يا ساير مواد كمياب مورد نياز
گاه بعضاً قسمتي از مواد و مصالح ساختماني پاي. دسترس اهالي قرار ميدهند

ازقيمت تازه تمركز يافته را از اهالي قرب و جوار پايگاه به قيمت بسيار بلندتر 
 داد و ستد با پول  كه با اين شگرد ، يعنيبازار  خريداري مي نمايند

 ، افراد منفعت پرست، بي بومي هاي حومه پايگاه ة كاال به نفع تبادلهمينطور
و بر .  شان تسخير مي گردداحساس و بيدرد، بدام دشمن  افتاده قلب و ذهن

  .ضد كشور شان به جاسوسي و خيانت  متوصل  مي شوند
د و ساير سنگ اگر از بيان چگونگي خريد و فروش سنگ الجورد، زمر

 قهرمان " به سر باندي شوراي نظار توسط عوامل هاي كمياب و قيمتي 
ج مسعود ك" نفوذ پايگاه  هاي نظامي به ظاهر  زير نظر ة در حيط"مسعود
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 ؛ در واقع تحت نظر و قومانده ارتش شوروي  بالباس محلي،  در اين "كاله
محلي را  خاطر داشته باشد كه  مردم كابل خواننده شايد به مختصر بگذريم ،

  تسميه نموده بودند،  سامان و " بازار برژنف "در جوار  درياي كابل  بنام 
با روسها  در رابطه  هاي روسي توسط افغان هايي كه   موترةآالت  و پرز

در ميان . مستقيم و يا غير مستقيم قرار داشتند، به فروش مي رسيد 
فروشندگان شماري از آنان در نقش فروشنده براي  استخبارات ارتش  

برخي از اينان، حتي به كار پوششي .  كار ميكردند روسمتجاوز و اشغالگر
ن،  به خريدار نشان شان توجه نكرده،  رغبت  و تمايلي  به فروش  جنس شا

  .نمي دادند

  
  

 رازهول انگيز جنايت پنهان ساخته شده امپرياليزم روس -16

  :درپايگاه نظامي باالحصاركابل

  
 متر بلند تر از 200 حصار وسيع الساحه و تاريخي  كه  حدود در اين

عظمت شيردروازه بنا شده،   ر فراز كوه بچه ي متصل به كوه باشهركابل  ب
 هاي خوفناك وجود دارد، )سياهچال(  سياه چاه  زير زميني ها  وسموچ ها ،
چون  امير عبدالرحمن خان ،   و منفور پادشاهان مستبد و ظالمةكه در دور

 در دخمه هاي تاريك و متعفن آن  "خطرناك "جالد و امثالهم، زندانيان 
 بنا بر نوشته  دانشمند فقيد عالمه احمد علي. شكنجه ونگهداري مي شدند

 بخش بااليي باال حصار تا امروز مفهوم خود را در ذهن مردم از دست "كهزاد 
 باالحصار "  كتاب 278صفحه  "...نداده به حيث محبس استعمال ميشد

   . "كابل
...   از آنجايي كه پايگاه نظامي  در خاك بيگانگان   براي عياشي و

يل بوده، و در سربازان اردوي كشور هاي  تجاوز گر، كه بدون همسر و فام
  برهنه وآنجا خودشانرا با عكسهاي  نيمه برهنه آرتيست ها و البوم هاي زنان
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 ة بدون دغدغ ،سرگرم مي سازند ، محل امن و بي سر وصدايي مي باشد... 
 .خاطر مي توانند دست به هرنوع  جنايت و اعمال ضد انساني در آنجا بزنند

 زنان و دختران را از گرد و نواحي عساكر سوسيال امپرياليزم شوروي هم اغلباً
 درست در دقايق و لحظه ( حتي از داخل شهر كابل ،پايگاه هاي خودشان

هاي  پيش از قيود شب گردي و يا صبحگاهان كه خانم ها به طرف حمام 
روان مي شدند و يا در مواقع مساعد، كه كمتر عابر و رهگذري در سركهاي 

داخل پايگاه خود ه  مي ربودند، و ب )ندعمومي و  فرعي  عبور و مرور داشت
و اين مظلومان بي دفاع و وحشت زده را مورد تجاوز دسته . مي آوردند

  :     مثالي در زمينه مي آورم، خواننده ةبا اجاز. دادند جمعي قرار مي
شده در ها و دختراني مفقود  اهالي خير خانه بار ها اجساد خانم

 دشت خواجه بغرا و ةلهاي ده كيپك، ساح  كودانواحي خيرخانه را در درون
 خيرخانه ةدر بين جــر هايي كه به خاطر جلوگيري سيالب در دامنه كو

كه مورد تجاوز ارتش پليد شوروي قرار . مينه حفر كرده بودند؛ يافته انـــد
كشور در  عساكر تجاوزگر شوروي در تمامي پايگاه هاي آن. گرفته بودند

همچون  اَعمال ضد بشري و جناياتي غير قابل سراسر  افغانستان مرتكب 
  .بخشش گرديده اند

 حال توجه تانرا به راز جنايات  تا كنون بر مال نشدهِ عساكر شوروي 
در پايگاه باالحصار كه به اثر پرسش به موقع نگارنده از فردي بنام  شكيب 

  :فرازي ، پرده از روي آن برداشته شده؛ در زير جلب مينمايم
 كه زير همين نام مستعار ) Shekib Farazi (زي  شكيب  فرا

 4 آورده، و خود  از نخبگان كندك نمبر گكارت ستيزنشپ كانادا را به چن
، معلوم نيست  سينه چه " انقالب ثور"حربي شونزي  بوده، و به نام دفاع از

تعداد  هموطنش را آماج مرمي هاي ساخت شوروي  قرار داده، و هم اكنون 
ي افغانها در تورنتو قلمداد مي كند، در اواخر "خانقاه"مشتاقانخودش را از 

  به اثر پرسش نگارنده راجع به پايگاه نظامي 2006ماه فبروري سال جاري 
باالحصار در زمان  حضور نيروي هاي شوروي در  آن پايگاه،  راز هولناك  و 
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ايگاه بگرام دو  نقل قول وي در مورد  پ( عميقاً تأثرآور يك فاجعه انساني را 
در حضور چهار  فرد ، با )  در ذيل عنوان سيزدهم  درج گرديده است ... و

  .نگارنده در ميان گذاشت

 مشهور مي باشد،  در تورنتو" شفيق اهللا "كه  بنام   ،فرازيشكيب 
  : ابراز داشتچنين 

عساكر روسها  كه از قرار گاه باال حصار  برآمدند ، كندك  «

از . ا  براي پاك كاري به قرارگاه باالحصار بردند حربي شونزي ر4نمبر 

درون يكي از زير زميني هاي باال حصار بوي بسيار بد و غير قابل 

زير زميني بسيار خوفناك و تاريك و زياد پائين در . تنفس مي برآمد

 من و ديگران از طريق زينه قديمي داخل زير .زير تپه واقع شده بود

در يك قسمت از زير زميني جسد هاي . يمزميني پائين و پائينتر رفت

جسد را از )   صدو شصت ـس ( 360لچ سر به سر انداخته شده بود 

اكثريت آن،  جسد زنان برهنه . آنجا با مشكالت زياد بيرون آورديم

بود كه   بعضي شان سياه و كبود شده بود و  بعضي جسد ها را كرم 

لب كه فرديست گوينده مط [ پوسيده شده بود بكليزده بود،  

 بعضي جسد ها " ةدر اثناي  بيان جمل, احساساتي و  سريع التأثر

.  دفعتاً عضالت چهره اش منقبض و گرفته شد"پوسيده شده بود

نه به خاطري اين بود كه  رفقا روسي  مادران و ،مسلماً  اين گرفتگي 

خواهرانش را به طرز وحشيانه اي بعد از تجاوز به هالكت رسانده 

 بلكه اين گرفتگي صورتش ناشي از تداعي  تعفن  اجساد كرم بودند؛

نامبرده اين جنايت فجيع رفقاي .  زده اين قربانيان در دماغش بود

 به [ ... به امر جنرال ]روسي اشرا مورد نكوهش و تقبيح قرار نداد 

سببي كه  سخنان گوينده را با هيجان ناشي از خشم و نفرت از اين 

شتم و تشويشي هم داشتم كه مبادا برادر فاجعه انساني مي نو
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گوينده با ايما و اشاره مانع افشاي راز هاي ناگفتني ديگر از جانب  

 اظهر "وي  شود، به درستي شنيده نتوانستم كه نام جنرال افغاني را 

، يكي از تپه هاي  داخل ]  تلفظ نمود" هزاره " و يا " حذر" ، يا "

بعد از آ ن جنرال . را در آن دفن كرديمباالحصار را كنديم و  مرده ها 

شما كه براي پاكاري در  ": به محصلين حربي شونزي گفت...  

باالحصار آمده ايد هر چيز ي را كه در اينجا ديد در بيرون گفته نمي 

  .»  " توانيد 
    همچنان  موصوف  در برابر پرسش نگارنده در مورد پايگاه نظامي 

  :اشتروسها در خيرخانه ابراز د

جنرال :    از وي پرسيدم[ جنرال بابه جان و كريم    ،  بعد از رفتن روسها« 

  در ] " بلي":  گفت   داكتر كريم بها رئيس قسم سه  خاد را ميگويي؟
ظف شدند از اينكه چه تعداد جسد را در آن پايگاه پيدا ؤپايگاه خير خانه م

  » كردند  چيزي نميدانم 

 ة  بگفتشكيب فرازيروي از    و رويابود نقل قول مستقيم  اين
   ."... نجيب - كارملةمحصل حربي شونزي در دور  ..."خودش 

در صحت و درستي گفته هاي فرازي، نگارنده شك و ترديدي 

  عين واقعيت را بدون تحريف، بيان فرازينداشته، كامال متيقن است كه 
انگيزه اي   اين راز تحليل وتفسير اينرا كه نامبرده  روي كدام .  داشته است
   .   افشا نمود؛ در اين جا زايد  ميداند_ براي نخستين بار _هولناك را 
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  استقرار دايمي پايگاه نظامي نياز قبلي به پايگاه فرهنگي - 17

  : دارد

  
بر آناني كه  تاريخ استعمار  را ورق زده اند، آشكار شده كه استعمار 

ه بيشتر  در شكل تكنولوژي سريعاً در غرب متكي بر تفوق تكنيكي اش، ك
و از سالهاي .  حال  رشد جنگ افزار هاي نظامي تجلي يافته؛  بوده است

طوالني بدينسو  است كه استعمار با همين تكنيك برتر  بر دنيا سيادت 

 مظهر تمدن « در واقع - تمـدنمين امتياز و برتري ، خود را ميكند، و با ه

براي توجيه لشكر كشي هاي  فاجعه .  است  به جهان معرفي كرده-  »
آفرينش، كه براي غارت  و چپاول ثروتهاي  ملل و سر زمين هايشان  صورت  

   : منوچهر هزار خانيگيرد ،  فلسفه اي هم جور كرده است،  به قول  مي

  معرفي كرد، الزم آمد كه " تمدن" از وقتي  كه استعمار خود را «

تكه پاره .   هم بگنجاند"فلسفي " در قالب غارت خلقهاي تحت  سلطه اشرا
  اين فلسفه به سرعت  در كار گاههاي " فرهنگي" و" علمي"هاي 

و از سرهم كردن آن ايدئولوژي  استعمار پديد . بورژوازي  اروپا ساخته شد

   »! رسالت پخش تمدن در جهان : آمد

 داند كه سرمايه داري جهاني  به اصطالح درستي ميه نسل امروز ب
 پخش تمدن در جهان  را به پيشقراول تكنولوژي مدرن ة   ادام" رسالت "

 عطف روند تداوم اين ةيعني امپرياليزم امريكا احاله كرد، كه بارز ترين  نقط
  مي باشد، كه " بازار آزاد" امپرياليستي و " نظم نوين"، همانا " تمدن"

باز هم به عراق، و با لشكر كشي هاي امپرياليزم به عراق و  افغانستان و 
گرفت ،  اشغال اين دو كشور، بايست مورد تائيد ساير كشور ها نيز قرار مي

 . كه نگرفت
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 اين لشكر كشي و تمركز قوت هايش  به طور دايمي،  ة پروژمسلماً
يعني ساختن پايگاه هاي نظامي در اين كشور ها از ساليان پيش طراحي و 

 استعماري ةساسي و مهم اين پروژبه كرات  بازنگري شده است ، كه بخش ا
كه براي حراست فرهنگ ، را  چگونگي ساختار  پايگاه هاي فرهنــگي 

مبتذل و مسموم كننده  و ايدئولوژي استعماري اش به طور اعم،  و حفظ 
(  سربازانش  به طوري اخص  ةپايگاههاي نظامي  در كشور هاي زير چكم

 از طريق همين پايگاههاي دهد ،  تا تشكيل مي) البته در گام بعدي 
فرهنگي ماهيت تجاوز و اشغال سرزمين هاي ديگران از منظر اقتصادي، 

تحريف، تمجيد، تحسين، ... سياسي، نظامي، فرهنگي ، فلسفي، ديني و
و ذهنيت مردم را آماده پذيرش  تعاريف خود ساخته . تقديس، و تائيد گردد
شور هاي اشغالي در برابر  فوق بسازد  كه مردم كة و مقوله هاي  فريبند

تجاوزگر واكنش آني نشان نداده، در نتيجه  زيان هاي مالي و صدمات و 
وپايگاه  فرهنگي در اين . تلفات انساني تجاوز گر به حد اقل كاهش يابد

يعني كمترين تلفات .  اشرا  با تبختر  به نمايش بگذارد "  معجزه"زمينه 
 ناشي از تائيد -  برآورده شده بتواند در صورتي كه چنين خواست- انساني را 

و پذيرش  عساكر بيگانه از جانب قاطبه مردم كشور هاي اشغال شده ، كه 
گويا به بازسازي كشور هايشان توسط تجاوزگر  باور مند ساخته شده اند؛ 

  . جلوه دهد
[ دستان، ژورناليست ها، كتاب نويس ها،  مفسرين ه قلم ب

 نويسنده گان لفاظ و انقياد طلب كه حضور  و" ملي" به اصطالح"شاعران"
امپرياليزم را در خاك شان با تعقيد و تعنيه در البالي كلمات و جمالت زيبا 

،  نشريه ] و شعرگونة پيچانده از طريق رسانه ها به خورد مردم مي دهند 
داران، مسئولين راديو و  تلويزيون ها، به شمول هنرمندان و نظريه پردازان 

ذهبي به طور اعم، و احزاب و يا سازمانها و نهاد هاي اجير شده و  م-سياسي 
قبل از تجاوز و يا بعد از ( يا  ساخته  شده توسط امپرياليزم به طور  اخص 

؛  قشر صاحب امتياز در اين پايگاه  فرهنگي بوده، و از زمره ) آن 
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 بعد  مستعمراتي و خادمان امپرياليستي قبل و يا" نخبگان" و "برگزيدگان"
نياز به وجود چنين پايگاه ئي است كه باعث .  از تجاوز به شمار مي روند

 به عنوان يك قشر اجتماعي افرادي از همين دستپيدايش و نشو و نماي 
هيچ  طبقه و قشر اجتماعي ، موقعيت طبقاتي خود را  انتخاب نمي . شود مي

موقعيت خاص نخبگان كه در اين . كند؛ بلكه در آن موقعيت قرار مي گيرد
قرار گرفته اند، نقش شان ، حفظ تسلط ايدئو لوژي استعماري، به خاطر 

 هاي دل انگيز ِ " ارزش"كسب موقعيت رسمي و گرفتن امتيازات مادي و
صرفاً به يك مثال در زمينه  .  معنوي از امپرياليزم مي باشدةو ميرند زود گذر

 ، كهگداي  مسئوليت آقايبه " كاروان " به سرمقاله  نشريه: بسنده مينمايم

 "  كتابةنويسند دوكتور عثمان روستار تره كي    پوهاندةكه بنا بر نوشت [

 40شمار  "پيام زن "  مندرجهفريد افسان ةو مقال ؛  " زندان پلچرخي
 "مجاهد ولس "  ؛93 و 92 شماره " افغانستانةآيين "؛ 1995جوالي 
افغان  " ة  مندرجه نشرياباييدرببريالي  ةو  نوشت ؛  1992 سال 174شماره 

درج شماره  رووف روشنايي   و مقاله2002 جون 47 - 29 شماره "رساله
عضو خاد بود و در زندان پلچرخي  "   همان نشريه2004سپتمبر  ... 59

كه به انتظار احداث پايگاه نظامي   ]"براي اطالعات زندان جاسوسي ميكرد

   :در زير توجه كنيم ؛نمودامريكا در افغانستان بسيار بي تابي مي 

ماهنامه كاروان، تــداوم  حضور و گسترش نيرو هاي ...  «

پيمان دفاع ي ناتو را در همه شهر هاي افغانستان به مفاد  كل مردم 

افغانستان ميداند و از همان هنگام پياده شدن نيرو هاي امريكايي در 

 دفاع و امنيت بسيار به نفع...  افغانستان آنرا تائيد كرده و ميكند 

افغانستان است  كه شامل پيمان دفاعي ناتو شود تا تماميت ارضي 

آن ضمانت و از خطر تجاوز خارجي ديگر در امان بماند و نشود كه 

مانند ر وسيه  وپاكستان شوق ( فيل كشور هاي  همسايه ديگر 
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 "كاروان" 101شماره (  » را نمايد) تجاوز به افغانستان( هندوستان 
    ).11 صفحه 1383مل مورخ ح

وريسين هاي حزب دستان، تئه  طيف ديگري از فرهنگيان، قلم ب
ي بلند مقام از دولت هاي قبالً بر سر اقتدار، شامل قشر حاكم و بروكراتها

اينان از بازماندگان . صاحب امتياز در پايگاه  فرهنگي امپرياليستي نمي باشند
وده  كه با ذرايع وطرق گونه دولت هاي وابسته و يا دست نشانده قبلي  ب

  شان واژ ة منصوبشكار امپرياليزم  امريكا،  دولت جمله تجاوز آ گون؛ من
غربي گون گرديده، در كشور متجاوز به خاك شان، و يا در ساير كشور هاي 

و هميش .  خود  با ترس و دلهره اقامت دارندپناهنده شده، و يا در كشور 
 يعني  - " شمشير داموكلوس"زيرسرو گردن خم شده ي خود را در 

 كه  توسط نهاد هاي حقوق بشرامپرياليستي  بر "...محكمه جنايتكاران و"
.  كه مسلماً مستحق محكمه و مجازات مي باشند، تصور مي كنند  -پا شده 

  .  واقعاً مستقل و آزاد  مردم ساالر ، البته ذريعه يك دولت واقعاً
فرتي كه از امپرياليزم امريكا اين طيف، علي رغم نو در كشور ما 

  به خاطرچپه كردن دولتي  كه ذريعه سوسيال امپرياليزم شوروي  ،وشركا 
جور شده و آنان را به مقامات مهم ملكي،  نظامي و ديپلماتيك آن تعبيه 

 سياسي خود كه همانا -  به باور هاي قبلي ايدئولوژيك ؛كرده بود ، دارنــد
ت كرده وبه خاطر رستن از زير اين تيغ، از رويزيونيزم خروشفي بوده، پش

 به دفاع بر )كرزي و شركاء  (  كشورامپرياليستي درة  دولت دست نشاند
و  اندوخته )  دولتمداريةتجرب( هاي دولتي  د وياري  كاركردخاسته،  به مـد

شان  مي نويسند و واقعيت   ةهاي سياسي و ادبي و تجربيات حزبي گذشت

كه  [ و تعبير و تردستي كلمات دلپذير و جمالت دلنشيناشغال را با تعريف 
  امپرياليستي، و ذكر خير هر ة قدرت حاكم  ةورد زبان هرپله بين وپرستند

تسليم طلبي منفعت جو  و  آن افرادي كه  از افشاي ارتباط خودشان با  

،  ]  واهمه دارند ؛ مي باشــدشبكه هاي استخباراتي  امپرياليزم روس شديداً
 متجاوز را  امنيت گستران و حمل  و غارتگرانريف كرده، مرگ آورانتح
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باز رفاه و آسايش و  كنندگان نعمات مادي،   و پيام آوران صلح و آرامش ،  
سازي و بهروزي و آفريدگار دموكراسي و مبارزان ضد تروريزم  عربي و طالبي 

ادي آن نقش را، كه خود  در برب  خودةكرده ، كشور اشغال شدوانمود ... و
 خوانده از ديگران مي " افغانستان مستقل و نا وابسته " اساسي داشتند،

به خرابكاران بنياد افغانستان مستقل و نا وابسته مجال  ...  "  طلبند تا

ذيانه نمايند و افغانستان مؤاستفاده ... ندهند كه از پارلمان به سود 

يك تن از اعضاي  ةوشت از ن[  "  مستقل و ناوابسته را وابسـته سازند

 دستگير؛ و كثيف ترين خلقي ؛ يعني   KGBاصلي ورسوا شدة 

 ] "آريايي " سايت – » ...و از ــي نـف آرايـ ص« تحت عنوان پنجشيري
قتل و كشتار هاي دسته جمعي مردم بي دفاع كشور را توسط   و همينطور

يانه و پيلوتانِ امريكايي، تطهير نموده ، گناه اصلي اين جنايت وحش
شوراي سادستيك آنان را به گردن خبر كشان و جاسوسان اجير شده ي 

... ) وحدتي، دوستمي، سيافي و(   وطن فروش آنها و شركاي جنايتكارونظار
   .مي اندازند

حال به بخشي از صحبت يكي از نظاميان ساطور به دست و  قسي 
محاكمه ، كه از ترس  )جنرال علومي (" دموكراتيك خلق"  باندالقلب

گله  اي قانوني به سر( ساخته شده و بسيار بويناكش ، ةامپرياليستي به طويل
 يا صداي امريكا  در زير توجه كنيم   و  BBC  راديوي ،  پناه برده است، با)
:  

علت اصلي كشتار  افراد ملكي در  پنجوايي راپور هاي غلط  "

   ." است كه به قواي ائتالف داده  مي شود
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ور فرهنگيان ، به آرزوي تسخير نامرئي  برخي از  صد-18

  :كشور ها

طرح استراتيژيك امريكا به خاطر توسعه طلبي، لشكر كشي، تجاوز و 
 تسخير با ذرايع و شيوه هاي غير از لشكر - همچنان تسخير نامرئي  تسخير،
  شرق ميانه  نبوده؛  بلكه ابعاد ة منوط به افغانستان و عراق و منطق-كشي 
.  ئي داشته، كم و بيش در تمام كشور هاي جهان در حال اجراستعديده

  :بيائيد  با مثالي در زمينه  موضوع را در زير دنبال نمائيم

 جون -1080مندرجه شماره  محسن صابرطبق نوشته (  مثال خود را 

از همسايه شمالي اياالت متحده امريكا، يعني  ) "شهروند " ة نشري2006
نفوذي در خور توجه   در ... لحاظ اقتصادي و فرهنگي وكشوركانادا ، كه از 

و مي بينيم  فردي كه  از پوهنتون . نمائيم آن نموده است ، انتخاب مي
هاروارد امريكا  به پارلمان كانادا فرستاده شده،  تا از آنجا به كرسي هاي 

با استقالل و تماميت ارضي اين كشور  تصفيه حساب  باالتر ومهمتر به خزد و
  : رهبري امريكا  براي جهان داردةند، كي است و چه نظر اتي  در زمينك

خاطر به   اوكرايني تبار كه اوكرايني هاي  اين كشورمايكل ايگناتيف
مطالب  كتاب اخيراو كه نسبت  به اقليت اوكرايني،  نژادپرستانه و توهين 

د را  خو2005بر ضد وي به تظاهرات پرداختند، تا اوايل سال  است؛  آميز

يعني  ، سال تدريس حقوق بشر30 بعد از وي. امريكايي قلمداد مي كرد
 امريكا، از هاروارددر پوهنتون ... مسموم ساختن ذهنيت نوباوگان امريكايي و

امتيازات مادي و معنوي  خود صرفنظر كرده، از مقام خود استعفا داده ، به 
در )  وي قبال نگارش يافتهالبته با سناري ( دراماتيك ةو به گون. كانادا برگشت
 پارلمان كانادا از جانب حزب ليبرال  ةسمت نماينده  ب2005دسمبر سال 

  اول مارتين، قبل از استيفن هارپر صدر اعظم كانادايعني حزبي كه رهبرش پ
بود و  در بسا موارد با نظرا ت بوش ، نظر موافق  نشان نمي داد؛ انتخاب 
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 استيفن هارپر صدر اعظم كنوني ادامه دهنده بايست  تذكار داد  كه. ( گرديد
 -راه حكومت جرج بوش بوده، و به كارآيي نيرو هاي نظامي كانادا در خارج  

پانزده مليارد دالر  پافشاري نموده مبلغ -برخالف نظرات اكثريت مردمش 

  ) را  افزايش داده است بودجه نظامي كانادا
   :  محسن  صابرةبنابه نوشت

اهد نشان مي دهد كه در ورود عجوالنه ايشان به قرائن  و شو «

شكي   « ؛» عرصه سياست كانادا  دست هاي نامرئي دست اندر كار بوده اند

نيست كه ايشان در اين مقام شانس عمده اي براي دستيابي به مقام نخست 

را همان  اوكرايني تبار مايكل ايگناتيف بعداً [ .» .وزيري كانادا خواهند داشت

  در انتخابات  باالبرد ؛ مگر حزب ليبرال ي رهبرتا سطح "ي نامرئيدست ها"
     ]... شكست خورد واستيفن هارپر در مقابل گذشته

 نقش « سال در پوهنتون هاروارد 30مايكل ايگناتيف ، كه در مدت 

تئوريزه كردن تمايالت تهاجمي و توسعه طلبي حكومت جرج بوش و دولت 

 با تمهيدات از پيش طرح ريزي « ؛ »ه داشت هاي سابق  امريكا را به عهد

 « وي از خط » ـاله پيمود وارد اين كشور شد و يكشبه ره صــد سشده

كتب و مقاالت . دفاع برخاسته استه  ب»تئوري تهاجم و امپرياليزم جديد 

 كه " زحمت "متعددي منتشر كرده، از جمله در مقاله اش تحت عنوان 

قبل از تهاجم  ( 2003جون -  ژانويه5 تاريخ  درروزنامه نيويارك تايمزدر 
  : منتشر كرده، در زير توجه كنيم) به عراق 

امريكا تنها .   چه نامي بهتر از امپراتوري ميتواند امريكا را بيان كند«

اين كشور بيش از يك . كشوري است  كه امنيت جهان را تأمين مي كند
آماده باش دارد و ناو هاي ميليون مردان و زنان مسلح را در جهان  در حال 

) كورياي( بقاي اسرائيل و كره .  جنگي اش اوقيانوسها را در كنترول دارند
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جنوبي را تضمين مي كند و چرخهاي تجارت در جهان را به گردش در مي 
آورد و قلب و افكار همه جهانيان را با آمال و آرزوي هاي  خويش پر مي 

   ؛»  ...كند

اما اين نظم در .  حال تشكيل شدن است يك نظم جديد جهاني در«

هم پيمانان امريكا مي . جهت اهداف امپراتوري امريكا طرح ريزي شده است 
خواهند يك نظم بين المللي بر قرار كنند كه در نهايت قدرت امريكا را 
محدود كند، اما امپراتوري نمي پذيرد كه مانند گاليور دست و پايش با 

   ؛» .ودهزاران نخ به زمين بسته ش

 پديد آمدن ايدئولوژي حقوق بشر در كشور هاي غربي سبب شد «

كه پس از جنگ جهاني دوم به بسياري از كشور ها ي مستعمره آسيا و 
افريقا حق خود مختاري بدون  دخالت خارجي داده شود، اما بسياري از اين 

ند بنابرين امپرياليزم جديد هرچ. كشور ها دچار هرج و مرج و كشتار هستند
 .ولي اجباراً بايد دخالت كند و نظم را در كشور ها برقرار سازد!  با بي ميلي 

«.  

 كه در جلسه سازمان بخشي از اظهارات اين اسـتادو حال به  
)Amnesty internationl   ( حقوق بشر و مستثني بودن  "با عنوان

  : ابراز شده است، توجه بفرمائيد"  اامريك

ز هر دولت ديگري دموكراسي و حقوق بشر را دولت امريكا  بيشتر ا «

در خارج ترويج مي كند، اما حق نيست كه دولت امريكا آن قوانين بين 
اين كشور دادگاه بين ... المللي را كه استقالل امريكا را محدود كند، بپذيرد

المللي الهه را نخواهد پذيرفت  چون ممكن است اين دادگاه شهروندان و يا 
يي را به محاكمه بكشاند و دولت امريكا هيچ كنترولي  در اين نظاميان امريكا

بايد توجه كرد كه امريكا به اساس آزادي بيان، « ؛ » .محكمه نداشته باشد
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پس ملت امريكا عميقاً به آزادي ايمان دارند، زيرا . بنيان گذاري شده است

  » !آزادي توسط ايشان نوشته و ايجاد شده است

اينك به يك .  مايكل  ايگناتيف كم نيست هذيان گويي هاي سياسي
 ديگرش كه در جلسه حمايت از پناهندگان سازمان عفو " عالمانه "جمله 

  :زير توجه  نمائيم بين المللي  ايراد كرده، در

اشتباه اصلي اينجاست كه ما تصور مي كنيم مشكل اصلي دنيا   «

 ما نسبت به به اعتقاد من مشكل اصلي دنيا عدم شناخت. قدرت امريكاست

  .» بايد راه حلي براي آن پيدا كرد . بي كفايتي خود ماست

در اين جاي ترديد نيست كه   خواننده آگاه  نظرات اين آموزگار 
آموزش ديده در دستگاه امپرياليزم را، بعد از لحظه اي تفكر و تعمق  رد 

  .كرده، مورد استهزاء قرار خواهد داد
ون هاروارد را فرستاده اند، به جز در اين سرزمين، كه استاد پوهنت

بشمول بخشهايي از كارگران ( طيف معيني افراد تحصيل كرده، و با مطالعه 
 ضد ةكه در برابرهمچون نظرات تئوريزه شد) آگاه و شاگردان پوهنتون ها

 آزادي، ضد دموكراسي و ضد ارزشهاي حقوق انساني، ايستادگي  نموده، 
 ة  و سياست هاي استيال گرانه و ذهنيت سازاناهداف هويت سازندگان آنرا با 

شان بر مال مي سازند، ساير طبقات و اقشار و اليه هاي اجتماعي كه بسا 
اذهان آنانرا تسخير كرده، وتبليغات رسانه ... مسايل اقتصادي و اجتماعي و

ر وفق  همان ذهنيت  آن نقش داشته، ب" نوسازي"هاي سرمايه داري در 
 ناشي از -ايا و حوادث را با بي ميلي و بي حوصلگي   قضهاي ساخته شده

آنان چنين تئوريهاي كشنده .  بررسي مي نمايند-كار استخوان سوز روزمره 
  .را بزودي مي پذيرند

اما سست  عنصرو منفعت پرست،  شخصيت هاي  بلند مرتبه علمي ؛
  كه در پي نام و زيست بسيارمرفه اند، توظيف مي گردند، تا مجموع جامعه

خودي و غير خودي را به اين مسئله عادت بدهند كه گويا امپرياليزم امريكا 
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در اين راستا بخشهاي فرهنگي و هنري . ناجي آزادي جهانيان مي باشد
.  سال پيش همسويي نشان داده اندامريكا  با  همچون استادان از ده ها 

 مثال بياوريم،  خصوص  فلم هاي  هاليودي راه هرگاه  داستانها ، درامه ها،  ب
 ش كه در سراسر جهان بازار-متوجه خواهيم  شد كه با نمايش اين فلم ها 

 پيدا كرده، و ميليارد ها دالر پول بينندگان كشور ها را ي بيشتر از پيش گرم
رز ديد و تفكر ـ، اين ط ليون ها بيننده به م- به كيسه سازندگانش مي ريزاند 

امريكا حافظ بشريت و  «  :ردد، كهـي گين مـزهر آگين و برده  ساز ، تلق

   . » كره زمين است
 مي ي ذيل به طور فشرده با پيكره هارا بازگويي و پيام چنين فلم ها

  :   توان  بيان كرد
 اين فقط و فقط اياالت متحده امريكاست كه مورد تاخت و تاز فرستاد

سام حيه  اج.ت و ستارگان قرار مي گيردشدگان از دور افتاده ترين سيارا
وارگانيك با  قد و قواره عجيب و غريب ، همچنان ربات ها و ماشين هاي 

 ةكمپيوتري با اشكال كوچك و بزرگ وحيرت بر انگيز از آنسوي منظوم
  خورشيدي به امريكا هجوم مي آورند؛ 

 مليون تن به طرف 600سنگ هاي آسمان و شهاب هايي به وزن 
 اول امريكا و بعداً هست و بود زمين شوند، ودر وهله سواحل امريكا روان مي

  را مورد تهديد قرار ميدهند؛ 
ويروس هاي كشنده  در امريكا پيدا ميشوند، و مردم آنجا را تهديد به 

  مرك رقتبار مي نمايد؛  
دراكوال هاي خون آشام از تابوت هايشان بر مي خيزند، و به جان 

  مردم امريكا مي افتند؛ 
امريكا عرض وجود مي نمايند و اتباع  هكذا شياطين آدم خوار در 
  آنكشور را تهديد به نابودي مي كنند؛ 

 كوچه و شرا از و شعله هاياههاي زير زمين زبانه  " آتشفشان "
 خانه ،در و ديواريكا  بيرون كشيده،  ي امرپسكوچه و سرك  و  شهر ها
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ود  سرك و پل و آسما ن خراش هايش را در كام خو نهر ها، بند كاشانه ،و
فرو مي برند ، زمين دهان باز مي كند و باشندگان امريكايي را به اعماقش 

  ... . مي كشد ؛ و
 و تكنولوژي ؛سر انجام اين امريكاست كه با عقل و فراست بي نظيرش

  مصائب و آفات، فاجعه ؛ و فداكاري و جانبازي سرباز بي مثالش؛بي همتايش
و جهان را از . ر و بي اثر مي سازدو حادثات نازل شده را دفع كرده، بي ضر ها

 تروريزم القاعده وحشي و طالب ضد "و هم اكنون . نابودي مي رهاند
كوريا ي " و "بمب  اتمي  جمهوري اسالمي  خون آشام  ايران" و "تمدن

 كمونيزم " و تهديد "فاشيزم هيلتري" است كه  بعد از "شمالي كمونيستي
س، از الزامات مردم جهان يكي اين  پ .، يخن امريكا راگرفته است"شوروي

است كه  در برابرتكنولوژي و تمدن، فهم و فراست، شجاعت و ايثار امريكا، 
كه ضامن بقاي كره خاكي و باشندگانش مي باشد،  سر تعظيم فرود بياورند ، 

  ! ! و از آن تبعيت  نمايند
 كه - القاعده و طالب "دفع و نابودي"امپرياليزم امريكا بعد از 

 و بر چيدن سالح اتمي يكي دو كشور، اگر در - ش مي باشند زندان متمردفر
 نيابد كه مردم جهان را بترساند، ) مترسك(  "سياهي فاليز"كره زمين  كدام

 و آنها را به نام آمدگان از . يي  بزندشايد هم دست به ساختمان ربات ها
 اين ربات هاي  مبارزه باةو به  بهان. سيارات ديگر به جان مردم بياندازد

كشنده، و نجات بشريت از چنگال قوي آنها، قوانين و دستورالعمل هايي به 
خاطرتداوم و تكميل سلطه بر تمام جهان وضع كرده و در دست اجرا بگذارد 

و تخريب گوشه اي از ش   همانطوري كه با پالن انهدام دو  آسمانخرا؛
وانين ـاعــده،  قسماً ق در درون القC.I.Aپنتاگونش توسط عوامل  سازمان  

تاً با همين بهانه به و عمـد.   گذاشتءراـا امنيتي تازه اي را دردست اجـگوي
  ).غال كرد ــافغانستان تجاوز و آنرا اش

 حتي  ة مايكل ايگناتيف مانند اسالفش  نظرات فوق را تئوريزه كرده 

 « را 2003 جنوري 5 نيويارك تايمز مورخ ةعنوان مقاله اش، مندرج
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 انتخاب   » امپرياليسم امريكا، بهتر است جهان به آن عـادت كند

 بعد از سي سال آموزشو امپرياليزم امريكا  اين تئوريسين را . نموده است

 ، با همين سالح،  مجهز كرده وو  فراگيري فن تسخير نامرئي يك كشور
  نامبرده اش در كانادا،...  با حمايت  پايگاه  هاي قبالً ساخته شده  فرهنگي و

  .را به اين كشور اعزام  كرده است 
  افغانستانبه نمونه اي هم ازاين كتگوري را، منتها بعد از تجاوز

كه توسط امپرياليزم امريكا به طور غير مستقيم   ، ميتوان مشاهده كرد
سمت مشاور رئيس دولت  دست نشانده  و ه فرستاده  شده،  در گام نخست ب

ارجه و در گام سومي شايد هم به رياست جمهوري در قدم بعدي به وزارت خ
  .   تعبيه گردد

  
  

  : پايگاه نظامي مخفي و نقش سركوبگر آن- 19

  
 ،ديديم  كه انتقال وتمركز نيروي هاي نظامي  در بحث هاي  قبلي  

 در كشورهاي وابسته و يا دست نشانده، وساختمان ،اعم از پنتاگو ن و سيا
بناي توافقات بين كشورهاي مذكور با پايگاه هاي نظامي علني  بر م

  جنبش هاي ا استفاده از نيروي  امپرياليستيوب. امپرياليزم، صورت مي گيرد
دموكرات و توده اي بر ضد چنين دولت ها،  بطور وحشيانه ئي سركوب مي 

 -در كشور هايي كه بنا بربسا ملحوظات و ديدگاههاي سياسي . گردد 
 پايگاه نظامي امپرياليستي ميسر نمي گردد، در ، زمينه بر پايي...اجتماعي و

 بنا بر  (چنين حاالت، دولت هاي وابسته و متكي به سرمايه  امپرياليستي
 بطور مخفيانه و پنهاني با تقاضاي كمك )خواست و صوابديد امپرياليزم 

نظامي از كشور  امپرياليستي،  خواهان برقراري پايگاه نظامي مخفي در 
وبه ياري قوت هاي امپرياليستي به سر كوب . شوندكشور هايشان مي 
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 شكست آنان را  ناشي از توانمندي نيرو هاي  جنبش هاي ياد شده پرداخته،
  . نظامي خودي  وانمود مي سازند 

حال به يكي دو  مثال در زمينه  پايگاه هاي مخفي امپـريـالـيزم 

 «  تحت عنوانcom.hotmail@bafifامريكا به نقل از نوشته بهمن عفيف  

 "شهروند "  ةمندرج نشري » مدرسه ديكتاتور هاي نظامي امريكاي التين

  : در زيرتوجه كنيم...  شماره 

 چندين گروه چريكي در دامنه هاي شرقي 1965در سال ...  «

عني بوميان پا گرفتند، زيرا كشاورزان اين مناطق ي)  Andes(كوهستان آند 

 سال سركوب مسخ گشته بودند كه اغلب 500چنان توسط ) Indian(امريكا 
( اين فرزندان طبقه متوسط  . اميد مقاومت و پيروزي را از دست داده بودند

با الهام از انقالب كوبا و دست آورد هاي آن در زمينه بهداشت، )  در پيرو
اما در پايان آن . ز كردندمسكن و آموزش و پرورش مبارزه چريكي خود را آغا

چريكي ارتش پرو و ارتش امريكا كمر  - شورشي و ضد -سال عمليات ضد 
دو گروه  از سه گروه در عرض دو ماه از بين .  مبارزه سه گروه را شكسته بود

افراد باقي  مانده كه از كشته شدن  جان بدر برده بودند در چند سال . رفت
  .يز هاي محدودي انجام بدهندآينده فقط موفق  شدند جنگ و گر

. نقش سازمان سيا و ارتش امريكا طبق معمول انكار ناپذيربود
عضو بلند پايه ساز مان سيا در باره    )Victor Marchetti (ويكتور مارچتي 

  : چنين مي نويسد ،، پاكسازي,,عمليات 

كه بزرگترين عمليات ...  كاله سبز ها در عمليات شركت كردند« 

بود اين در )  م -كوبا( ا پس از دخالت در ماجراي خليج خوك ها سازمان سي
 بود كه سازمان سيا به طور مخفي به كمك حكومت پــرو 1960اواسط دهه 

.  ، كه درگير مشكالت چريكي در مناطق دور افتاده شرقي بود؛ آمد) پيرو( 
حكومت پرو كه قادر نبود به طور  كافي با جنبش شورشي مقابله كند از 

و اين كمك ) م.سناريوي هميشگي( ولت امريكا تقاضاي كمك كرد د
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به خرچ  سازمان سيا يك كاپي از . بالفاصله  و به طور مخفي شروع شد
 جنگلي پرو ساخته ةدر منطق )  Fort Bragg( فورت برگ پايگاه نظامي

نهارخوري، كالس آموزش، سرباز خانه،  ساختمان هاي ستادي و اداري، . شد
 چتر بازي، وسايل و نفر بر ضد آب و شناور و كليه وسايل و برج تمرين

تحت پوشش كمك نظامي رسمي هليكوپتر هم .  تجهيزات نظامي مهيا شد
و هواپيماههاي سازمان سيا اسلحه و وسايل نبرد را به منطقه . داده شد

 Special(افسران و مربيان بخش عمليات مخصوص سازمان سيا . آوردند

Operation  (  كاله سبز ها كه از ارتش آمده بودند به نيرو هاي پرو  و

 .». آموزش دادند

 وزير دفاع كابينه كندي در جلسه رابرت مك نامارا 1996در سال  «

 در پيرو دولت  اين كشور پيشرفتهاي مناسبي عليه ": سناي امريكا گفت
 تمركز چريكي انجام داده است و ارتش پرو كه توسط امريكا آموزش ديده و

  . »"  حمايت ميشود نقش بزرگي در عمليات ضد چريكي به عهده دارد

  :همچنان در بخش ديگري از نوشته عفيف چنين آمده

 پس از پيروزي انتخاباتي كندي، نيرو 1960 نوامبر 13در روز   «

هاي مسلح گواتماال عليه حكومت ديكتاتوري جنرال ميگل ايدي كوراس 
دي نيمي از افسران ارتش دراين حدو.  دست به شورش مسلحانه زدند

نها با برخورداري از احساسات ملي، مخالف فساد آ.  شورش شركت داشتند
در حكومت ايدي گوراس بودند و ميخواستند كه استفاده از خاك آنها براي 

 شورش توسط نيروي هوايي  ،در عرض چند روز. حمله  به كوبا متوقف شود
 بسيار ةربي گواتماال در يك مزرعسازمان سيا در جنوب غ... سركوب شد 

وسيع قهوه كه از هر نقطه اي دور افتاده بود يك پايگاه نظامي مخفي داشت 
.  كه در آن به مخالفين كوبا آموزش نظامي و بخصوص فن غلباني ميداد

سازمان سيا و كوبايي ها ) پيلوتان( هواپيما هاي امريكايي كه توسط خلبانان 
لي و مقر افسران شورشي گواتماال را با بمب درهم هدايت ميشدند، پايگاه اص
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از درسهاي ... كوبيدند و در عرض چند روز جنبش آنها را به زانو در آوردند
پيگرد  روزگار اينكه گروهي از افسران شورشي كه از بمباران و سركوب  و

جان بدر برده بودند به دامان جنبش دهقاني پناه بردند و در آنجا با مشاهده 
يتهاي زندگي روستاييان و بوميان امريكايي راديكاليزه تر شده و چند تن واقع

  .» تبديل شدند) گواتماال ( به رهبران جنبش 

 را نه از طريق كنفرانس  هاي پايگاه هاي نظامي امپرياليزم امريكا
؛ نه از طريق كشاندن مسئله ... زير سقفِ تاالر هاي مجلل كشور هاي غربي و

؛ نه از طريق شورا ها و پارلمان " ملل متحد "ن وبا عظمت به تاالر هاي مزي
هايي كه توسط امپرياليزم براي كشورهاي اشغال شده ساخته شده ؛ نه از 

 ؛ و نه با دم ودعا، ورد و اوراد ، مي... طريق تظاهرات خياباني و يا اعتصابات 

يگاه هاي پاتوان برچيد ؛ بلكه  پايگاه هاي نظامي امپرياليزم امريكا را با 

 « و با ايمان به امر - ميباشد سه اصل خلق  كه خود شامل - انقالبي

  مي» مبارزه، شكست؛  مبارزه  بازهم شكست؛  مبارزه، سر انجام   پيروزي 
  .توان بر چيد

 ِ  دموكراتيك طراز نوين- انقالب ملي بگـذار دشمنان رنگارنگ 
پيكره بندي  خط  ( ضد امپرياليستي و ارتجاع  و عوامل وابسته به آنان

حركي و عملكرد هاي سياسي شماري از فعالين تسليم طلب و غلتيده به 
اين  يگانه راه رسيدن مردم ) جبهه امپرياليزم و ارتجاع  باشد به مجال ديگر 

هايش از كشور را، به قدرت حاكمه و بيرون انداختن امپرياليزم و زنجيري 
 كلي "، " اوانتاريزم"  ،"دكم مطلق"، "متحجر"،"مردود" ، "كهنه"

 راهي كه  شرايط عيني براي  پياده كردنش تا كنون مهيا نشده "،"گويي
   تبسم؛ وبا پوز خند سياستمدارانه؛  لبخند فيلسوفانه .، بخوانند" ..." و"...

  افـزار هاي پيدا و پنهان با اشكال لجن پراكني و با ساير ، و شاعر گونهاديبانه
به   ؛رتجاع منطقه و جهان  دراختيارشان قرار داده است كه امپرياليزم و ا،

 اين راه پر افتخار بتازند، عاقبت سنگي را  اصليرهيابان، رهپويان و  رهروان
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 روندگانش بلند كرده اند، روي پاي  به خاطر بستن اين مسير و كوبيدنكه
در  مي توان اين امر تاريخ است كه خوانايي آنرا. خودشان  فرو خواهد غلتيد

آنگاهي كه رهروان  [  تاريخ تجاوزات امپرياليزم به وضاحت مشاهده  كرد
  برادر تني همين آرايشگران انقياد و - واقعي راه آزادي اين سرزمين ها را 
  ] . سبكسرانه به نقد مي كشيدند - تسليم طلب وطني ما در آن كشورها 

گان در پايان اين نوشتارمختصر، آرزومند است،  شماري از رزمند
 سياسي در برخورد - دموكرات و چپ انقالبي كه از لحاظ مسايل آيدئولژيك

با اوضاع خونبار كنوني كشور، دچار آشفته فكري شده،  با نيت نيك و پاك، 
(  امپرياليزم امريكا در رأس كرزي ةبر تيز  همكاري با دولت دست نشاند

عه آفرين  صحه گذاشته اند؛ در برداشت شان از اوضاع فاج )وطن فروش
 افغانستانِ در خون  شانة كشورِ اشغال شد...  و نظامي-  اقتصاد ي - سياسي

 در بند  و اسيرشانرا     تجديد نظر انقالبي نموده، مردمو آتش فرو برده شده ،
    �. مورد توجه قرار بدهند
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  توضيحات

  

در اعتراض به ...   تا) 2006( مي26ني از تاريخ  پناهنده هاي افغا-  )1(

سياست هاي ضد پناهندگي دولت ناروي و امر اخراج  شان از  آنكشور به 
و به خاطر اين اعتراض . اعتصاب غذا و تحصن مسالمت آميز پرداختند

 مورد ضرب و شتم پوليس ناروي قرار مسالمت آميز و قانوني شان شديداً
اركان چريك هاي فدايي خلق ايران در شماره » داييپيام ف« نشريه . گرفتند

 خود مصاحبه اي دارد با سخن گويان افغاني در حال اعتصاب؛  به بخشي 86
 :از اين مصاحبه در زير  توجه نمائيم

  نظر تان در مورد افغانستان و رژيم آن چيست؟:  سوال

 از همينطور كه قبالً شنيديد دولتمردان افغانستان متشكل اند:  جواب
 رهبران مذهبي و گروه -  قاچاقبران دولتي مواد مخدر-جنايتكاران جنگي

هاي مسلح مجاهدين افغاني كه قاتلين پدران و مادران بسياري از مردم 
دولت . اين مسئله باعث شده كه ما از افغانستان فرار كنيم. افغانستان هستند

 و متجاوز و ناقض افغانستان يك دولت بي عدالت و وابسته به امريكا مي باشد
  .حقوق بشر بوده و هست

   امريكا و يا غرب به افغانستان چيست؟ةنظر تان در مورد حمل: سوال

جورج بوش در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد كه حضور نيروي : جواب
هاي ناتو و غرب نه تنها طالبان و قاچاقبران  دولتي مواد مخدر را از بين 

. كراسي را در افغانستان بدنبال خواهد آورد بلكه صلح و دمو ؛خواهد برد
حدود دو هفته ... . مروز در افغانستان نه صلح وجود دارد  نه دموكراسيا

 در كابل توسط نيرو هاي امريكايي و غربي و پليس نفر  300پيش بيش از 

 به علت تظاهرات ضد امريكايي نفر 1000 بيش از . افغانستان كشته شدند
در اين تظاهرات، تظاهر . ن كابل فرستاده شدنددستگير شده به زندا



          

                                                                كبيرتوخي        . . . پايگاههاي نظامي امپرياليزم امريكا درجهان 
  

  

  
  

  

    
  

  
 

۶۵  
  

كنندگان به آتش زدن عكسهاي حميد كرزي و پرتاب سنگ به وسايل نقليه 
  .امريكايي ها دست زدند

  حضور نيرو هاي امريكايي چه عكس العملي ميان مردم دارد؟: سوال

 اول مردم افغانستان به اين باور بودند كه جورج بوش دموكراسي را به: جواب
اما رفته رفته مردم واقعيت ها را درك كرده متوجه . افغانستان مي آورد

در .. ( شدند كه هيچ دموكراسي توسط حمله نظامي به كشور صادر نگشته
  )اين موقع يك جوان افغاني ديگر وارد بحث شد

در مناطق جنوب افغانستان و در حدود مرزي پاكستان مردم كوچ :  كاظم
مثالً حدود شش .  از امريكايي ها در امان نيستندافغانستان) كوچي(نشين 

هاي كوچ نشين ها را ) خيمه= غژدي( ماه پيش نيرو هاي امريكايي چادر 
بمباران كردند، به دختران و زنان افغاني تجاوز كرده و به آزار و اذيت مردم 

. گوسفندان دهقانان را گرفته براي خودشان كباب مي كنند. ادامه مي دهند

بعد از جنگ سرد و شكست شوروي با حضور مستقيم خودش و با امريكا 

 تا براي ابد در مناطق افغانستان حمله نظامي به افغانستان كوشش كرده

مناطق كوهستاني  . پايگاههاي نظامي براي خود تدارك  ببيند

  .افغانستاني فعالً تنها به درد پايگاههاي نظامي امريكا مي خورد

  حمله نظامي امريكا به افغانستان چيست؟نظر شما در مورد : سوال

تمام . از نظر ما حمله نظامي امريكا يك تجاوز نظامي مي باشد: جواب
  .ساختار هاي قدرت بر اساس تأمين منافع غرب بويژه امريكا مي باشد

دموكراسي با . دموكراسي با اشغال نظامي وارد يك كشور نمي شود
مصاحبه فوق، قبل . (پياده ميگرددجنبشهاي آزاديخواهي و مردمي در كشور 

، در اينجا " قطب نما "ماهنامه 12ازچاپ ِبخش ِپاياني اين مقاله درشماره 
  ).عالوه  گرديده است
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 دولت دست نشانده سوسيال 1360  اسد سال 15 شام پنجشنبه -   )2 (

ن  تن ازقهرمانان حماسه آفري6امپرياليزم از طريق راديو تلويزيون خبر اعدام 
 تن از رزمندگان تسليم ناپذير سازمان انقالبي وطن پرستان 17و حبس 

درست پنج روز بعد ازآن تاريخ،  يعني به .   را  پخش كرد) "ساوو"(واقعي 
ساعت دو و سي دقيقه بعد از ظهر روز سه شنبه بيستم همان ماه  بود كه 

 "به از اهالي شمالي مشهور (  يك تن از زندانبانان خادي بلند قامت
همراه با يك تيمي كه لباس  صاحب منصبي را زيب تن ) "اسمعـيل خالدار

 همكار كنوني عبداهللا شادانه بودند، و در پيشاپيش شان خود ساخت

 رئيس محكه اختصاصي " كريم شادان، وي  برادر بزرگ [ BBCراديوي 
   دولت دست نشانده  سوسيال امپرياليزم شوروي بود كه به امضاي "انقالبي

،  با تبختر يك خادي ] شخص خودش هزاران تن زنداني مبارز اعدام شدند 
جنوب  ) 48به احتمال قوي نمبر (بلند مقام گام بر ميداشت  را به سلول  

 "ساوو"تن عضويك: كه هفت زنداني " 1  بالك"زل سوم سمت غربيغرب من
!   سال  16 ديگر متهم به  ارتباط در آن سازمان با قيد   سال و تن16با قيد 

، وفرد سومي عضو سازمان پيكاربا قيد شش يا پنج سال، چهارمي عضو باند 
عزيز (  سال، پنجمي مامور در وزارت تعليم و تربيه 20حكمتيار مدت حبس 

از (  سال، ششمي استاد فاكولته 20باقيد) خلقي ازفركسيون حفيظ اهللا امين
) ف به صوفي پي اچ دي اهالي نجيب هرات، تحصيل يا فته بلغارستان، معرو

، در ! ، و هفتمي كارمند دولت با قيد كمتر از دوسال  ؟؟! با قيد دوسال ؟؟
آن دخمه تاريك كلكين بسته از شدت گرماي سوزان و طاقت شكن در 
حالت  رخوت و بي حالي ناشي  از تنفس هواي متعفن، مرطوب و دم كرده، 

 امين ةي زندانيان دورخشكيده ي دوشك هاي كهنه وآغشته به خون ِبه رو
جالد، نشسته و يا دراز كشيده بودند؛ رهنمائي كرد و هر زنداني را نام  گرفته 

  . معرفي نمود)  BBC نطاق كنوني راديوي شادانيعني به عبداهللا  ( به وي
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داخل شدن به زندان سياسي پلچرخي، بخصوص ديدار از زندانيان 
 كه زيرا  ؛ان بلند مقام خادكاري بود، مختص به نخبگ "1 بالك "سلولهاي

 اعدام وزندانياني كه از ديد ةجايگاه اختصاصي زندانياني آماد)  كال ً( آنجا 
شدند؛ همچنان مقر  مسئولين زندان بسيار خطرناك تشخيص داده مي

قوماندان عمومي ، و صد بار مهمتر از آن، محل تجموع ونشست جنرالهاي 
به خاطر مسايل امنيتي مجموع  كه ،  بودروسي و مزدوران پاچه سرخ  شان

رنقل و انتقال بالك هاي زندان پلچرخي، وچگونگي آمادگي به خاط
 غرض كشيدن خون از بدن  [ پايگاههاي نظامي روسها،محبوسين اعدامي به

 بيرون ، ودوي سرخ شوروي، و سربازان مزدور اعدامي ها براي زخمي هاي ار
  ] ،...  طبقه حاكمه شوروي و"مندان نياز "براي آوردن   اعضاي بدن آنان  

   �   .  گرد آمده بودندو بسا مسايل مهم سياسي، نظامي و استخباراتي ديگر
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