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 دکتر حنا ميدلتون : نوشته

  آمادور نويدی: برگردان
    ٢٠١۶ جون ١٩

  

   پاين گپامريکائی دليل برای بستن پايگاه ٧: استراليا

  
  دکتر حنا ميدلتون

 ائتالف نظامی، از جمله ميزبانی پاين گپ، نياز به يک سياست خارجی مستقل و غيرمتعھد و استراليا به جای يک

 پشتيبانی بدون کم  و کاست برای تجاوز و ۀميليتاريزه کردن استراليا و ارائ. روابط دوستانه با تمام کشورھا دارد

 است امريکائیپاين گپ، يک پايگاه ... من کند ھا را تضئیمی تواند امنيت استراليان ، عليه ديگر کشورھاامريکاتھديدات 

اگرچه استراليا مقداری .  به دروغ ادعا کرده اندئی، آنطوری که دولتھای متوالی استراليا»تأسيسات مشترک«و نه يک 

 آن پرداخته اند و توسط ۀ ساخته شده است، برای تأسيسات چنبرامريکادسترسی به پايگاه دارد، اما پاين گپ توسط 

پاين گپ، بنابراين .  نبود، وجود نمی داشتامريکاژيک ي تعمير و نگھداری می شود واگر برای اھداف ستراتاامريک

 و چين امريکا از جمله جنگ امريکا حياتی است و برای اين که کار که خود را از ھرگونه درگيری امريکابرای ارتش 

 در استراليا، به ويژه پاين گپ، اگر امريکاات نظامی به دليل تأسيس. رھا سازد، اگر چه نه غيرممکن ولی مشکل است

 ما با ۀبه دليل رابط.  در پاسيفيک به جنگ برود، بدون تصميم مستقل استراليا، ما را با خود نيز به جنگ می بردامريکا

فع ژيک است، و اين به ني يک ھدف ستراتامريکا، در ھر ستيز بزرگ در پاسيفيک، استراليا برای دشمنان امريکا

 .استراليا نيست که در اين موقعيت باشد

****  
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، در شرايط پنھان کاری بسيار زيادی در سال )استراليا( کيلومتری جنوب شرقی آليس اسپرينگز ٢٠پاين گپ، واقع در 

  .  استئیبه مردم محلی گفته شد که اين يک تأسيسات تحقيقات فضا.  تأسيس شد١٩۶٨

 ٢٠سسه اکنون حدود ؤاين م.  برای جاسوسی و جنگ اختصاص داده شده استپاين گپ، در واقع تأسيساتی است که 

  .ی کار می کنندئگنبدچه رادار دارد که به عنوان ايستگاه ھای دريافت ماھواره /برج رادار

ر  سيا د– امريکا ملی، آژانس امنيت ملی و سازمان اطالعاتی  اکتشافۀادار و ھم چنين امريکاھر شاخه از ارتش 

  . را استخدام کرده استئی و استرالياامريکائی پرسنل ١٠٠٠سسه بيش از ؤاين م. مستقر شده اندپاين گپ 

  . در جھان استامريکاپاين گپ يکی از بزرگ ترين و مھم ترين پايگاه ھای اطالعاتی و جنگی 

 است که مريکائیا ئیل زمينی برای ماھواره ھاومھم ترين کار اصلی و کنونی پاين گپ برای خدمت به ايستگاه کنتر

  .  ک جھان، از جمله چين، جنوب روسيه و ميدان ھای نفتی خاورميانه را پوشش می دھدستراتيژييک سوم محيط مھم 

 و مکالمات نظامی، اقتصادی، سياسی و داخلی، ارتباطات راکت از طريق پاين گپ بر پرتاب امريکاماھواره ھای 

، به طور يکسان از متحدان و ئیراديو) وی اچ اف(س بسيار باالی و فرکان) مايکرو ويو(امواج الکترومغناطيسی 

آن ھا نظارت تصويری از زمين، ساختمان، تحرکات پرسنل نظامی، نتايج حاصل از بمباران، . دشمنان نظارت می کند

، ئی ھوا دفاعۀ نقشۀماھواره ھا می توانند تابش ھای رادار را ھم رھگيری کند، و اجاز. و غيره را ارائه می دھند

  .ی بالستيک و ھشدار اوليه راداری را ارائه دھندراکترادارھای ضد 

 با پايان جنگ امريکا.  بودامريکای ئ جنگ ھسته ستراتيژیپاين گپ در ھيستری جنگ سرد تأسيس شد و بخشی از 

س از گذشت سال ھا،  خود از اين پايگاه را تشديد ھم کرد، ھم چنان که پۀدر عوض استفاد. سرد، پاين گپ را جمع نکرد

  .به وظايف آن بيشتر و بيشتر افزود

 در پيگيری امريکاپايگاه ھا به .  ھمکاری می کنندامريکا جنگ ستراتيژی در خاک استراليا با امريکائیپايگاه ھای 

  .می کنند ياری می رسانند و در ازدياد ليست دشمنان استراليا کمک امريکا ما و فراتر از آن به ۀجنگ عليه فقرای منطق

 

   سال زمان زيادی است۵٠

  . امضاء شد١٩۶۶مبر ت سپ١٢ و استراليا در امريکاپيمان راه اندازی پاين گپ توسط دولت ھای 

، اطالعات جھت فعاليت ھای نظامی و امريکا ھا و بمب ھای راکتداده ھای سير شده توسط پاين گپ، اھداف را برای 

  . را ارائه می دھدراکت پرتاب ۀل و ھشدار اوليوکنتر ف، فرماندھی نظامی و وظايامريکااقتصادی 

زمانش فرا .  در کم امن ساختن و فقير ترکردن استراليا کمک کرده استامريکا سال تأسيسات نظامی ۵٠به مدت 

  :رسيده است که پاين گپ، به داليل زير بسته شود

  

    سرزمين بوميان-١

رای ساخت تأسيسات عظيم جنگی بر روی اين سرزمين سنتی، ھرگز ب. پاين گپ بر روی سرزمين بوميان بنا شده است

  .پرسيده نشد که نظر بدھند، تا چه به رسد از آن ھا اجازه بگيرند* نتهااز مردم آر

مانند ھر جای ديگر جھان، بوميان استراليا ھم بسته به مکان زيست خود، زبان و اسامی و اقوام مختلف (نته امردم آر *

  ).  م–ردم آرانته، يکی از چندين قوم بومی است م. خود را دارند

  .زمانش فرا رسيده است که مالکيت اصلی بوميان بر زمين پاين گپ به رسميت شناخته شود
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زمانش فرا رسيده است که اين حق به صاحبان سنتی سرزمين برگردانده شود تا برای خود و سرزمين خود تصميم 

  . بگيرند که چه کار بکنند

  

  یئ ھسته  مشکالت-٢

در نتيجه ما را به يک ھدف  ی درگير می کند، وئپاين گپ، استراليا را در طرح و شايد ھم  حتی در آغاز جنگ ھسته 

  .ی تبديل می سازدئھسته 

 که بيش تر راکتی، به ويژه از طريق کمک به برنامه ھای دفاع امريکای ئپاين گپ، استراليا را با طرح جنگ ھسته 

ی با عواقب بی ثبات کننده ئدر نتيجه، پاين گپ به تکثير سالح ھای ھسته . ستند، مرتبط می کندتھاجمی تا دفاعی ھ

  .کمک می رساند

ل تسليحات، تنھا راه محافظت در برابر وی و کنترئواقعيت اين است که تالش ھای بيش تر برای حذف سالح ھسته 

  .ی استئح ھای ھسته ی، حذف سالئتنھا پاسخ به تھديد ھسته . ی استئھولوکاست ھسته 

  

  پھپاد ھا/ ھواپيماھای بدون سرنشين-٣

 در سراسر جھان کمک ھای اطالعاتی مھمی ارائه می امريکاپاين گپ، در رديابی و ھدف يابی برای حمالت پھپادی 

  .دھد

ھستند » جراحی دقيق«اين ادعا که حمالت پھپادی .  کشته شده اندامريکاھزاران نفر غيرنظامی توسط حمالت پھپادی 

  .حداقل است، دروغ است» آسيب جانبی«واين که 

در يک مورد، اسناد اطالعاتی به بيرون درز يافته نشان داد که حمالت پھپادی که  تحت رياست اوباما در افغانستان راه 

  . افراد بيگناه را کشته است، درصد از زمان٩٠اندازی شد در 

 حمالت پھپادی در پاکستان نشان داد که آن ھا ۀد و نيويورک در بار قانون دانشگاه ھای استنفورۀتحقيقات دانشکد

ه صدھا نفر غيرنظامی را کشته، معلول کرده و دچار روان پريشی کرده اند، حقوق بشر بين الملل را نقض کرده و ب

  .می کنند» مرعوب«طور کلی مردان، زنان و کودکان را 

رسانند، بلکه احساسات ضدغربی را پرورش داده و استخدام  به سازمان حمالت پھپادی نه تنھا به دفاع از ما کمک نمی 

  .ھای تروريستی را تسھيل می گردانند

  . پھپادی پاين گپ، استراليا را در جنايات جنگی شريک می سازدۀبرنام

استقبال يه  در عراق و سورئیترور دو جوان استراليانخست وزير استراليا، مالکوم تورنبول و وزرای ارشد او از خبر 

  .ًکردند و اعالم داشتند که استراليا مستقيما در ھدف قرار دادن آن ھا درگير بوده است

.  است به عنوان سياست دولت، بدون حضور ھيچ روند قانونیئی قتل ھای فرا قضائیتضمين اجرااين اظھارات، 

 ممنوع شده است، اما اين جوانان ًمجازات اعدام رسما توسط قانون استراليا به مدت بيش از چھار دھه است که

  . ندد بدون محاکمه و باشتاب، اعدام شئیاستراليا

استراليا بايد به شراکت خود در حمالت پھپادی عليه غيرنظاميان  گفته است که شھزاد اکبروکيل حقوق بشر پاکستانی 

  . بين المللی با اتھامات جنايت جنگی مواجه شودئیدر پاکستان پايان دھد و يا در دادگاه جنا

  

  جاسوسی/  نظارت -۴
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به رھبری ) ، انگلستان، کانادا، استراليا و زالند نوامريکا(» پنج چشم«استراليا بخش مھمی از باشگاه اطالعاتی 

  . ست، که با ھم کار برای جمع آوری مواد اطالعاتی در تمام جھان ھم کاری می کنندامريکا

ست که دولت ھای متوالی استراليا استدالل کرده اند که اطالعات ارائه شده توسط پاين گپ برای استراليا و سال ھا

  .امنيت ما ضروری است

 ۀاسناد به بيرون درز کرده توسط  افشاگری ھای ادوارد سنودن، کارمند سابق سيا آشکار ساخت که شبکبا اين حال، 

شدت بدون تبعيض از ه  شامل کلکسيونی ب–ين گپ بخش مھمی از آنست  که پا– امريکانظارت جھانی به رھبری 

ًاھداف صرفا افراد مظنون به طرح ريزی . نی و اينترنتی ميليون ھا شھروند در سراسر جھان استولفيارتباطات ت

  .می شود ھمه، بلکه شامل برای جرايم نبوده اند

 ارزش دفاعی توجيه شده است، اما برای اھداف سياسی، اکثر اطالعات جمع آوری شده توسط پاين گپ، اگرچه از نظر

  .اقتصادی و ديپلوماتيک استفاده شده است و می شود

 که توسط مديريت سيگنال ھای ئیی حمايت می شود، از جمله آنھائپاين گپ، توسط تأسيسات رھگيری ماھواره 

  . ال، نزديک داروين عمل می کننداستراليا در کوجارينا، نزديک جرالدتون در استراليای غربی، و خليج شو

  

   محيط زيست-۵

ھزينه ھای نظامی به محيط زيست در آلودگی، از دست دادن زيستگاه جانوران، پرندگان، گياھان و آسيب به اکوسيستم 

بر اثر ساخت پايگاه ھای نظامی و تمرينات نظامی مرتبط با آن، . ،  به خوبی مستند شده استبحربر ھر دو زمين و 

  . و گونه ھای حيوانات و اکوسيستم يکجا تخريب شده اندبحرق بکر بزرگی از زمين و مناط

 مقدار زيادی از منابع، به ويژه آب و برق را مصرف می کند، وزباله ھای قابل توجھی توليد می کند، ئیپاين گپ به تنھا

  . که برخی از آن سمی است

ٰ و بسياری ديگر از پروه ھای ئیس کردن تھديدات بيابان زدابازسازی جنگل ھای عريان شده و جزاير مرجانی، معکو

ثرتری برای ايجاد روابط اعتماد و صلح آميز بين ملت ھا ھستند تا تمرکز ؤمراتب مسازگار با محيط زيست، ابزار به 

  . نظامی که تا کنون ارائه شده استئیفعلی بر افزايش توانا

. ول نيستبحصر به فرد و ميراث فرھنگی تاريخی استراليا قابل قتمرينات نظامی با استفاده  از محيط زيست من

ما بايد آن را برای نسل ھای آينده حفظ کنيم، . استراليا قديمی ترين قاره بر سياره با باستانی ترين فرھنگ زندگی است

  .نه با بمباران تخريبش کنيم

  

   جنگ ستارگان-۶

ان ام  (امريکای ملی راکتدفاع  ۀ تأئيد کرد که پاين گپ در برناماامريک، ديک چينی وزير دفاع آن موقع ١٩٩٢در سال 

ی ملی شامل سيستمی برای رھگيری پرواز تعداد محدودی از راکتدفاع .  نقش دارد) دی، معروف به جنگ ستارگان

  .ی استئ ھای قاره پيمای مجھز به کالھک ھای ھسته راکت

 اجازه می دھد بدون ترس از انتقام به امريکا است که به ئی فضا يک سيستم بحث انگيز نبردامريکای ملی راکتدفاع 

 برای ايجاد تسلط بر ء با استفاده از فضا– به طور عمده نگران حمله امريکای ملی راکتدفاع . ديگر کشورھا حمله کند

ی تدافعی، و ئ ولی اين يک چتر دفاع ھسته.  تالش می کند تا محفوظ از خطر باشدامريکای ملی راکتدفاع . جھان است

  . بی خطر نيست
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اين کشتی ھا .  آسيا و پاسيفيک ارائه می دھدۀ در منطقئیپاين گپ اطالعات ھدف را به کشتی ھای جنگی جنگ ھوا

ل است که از ول سالح و فرماندھی پيشرفته و کنترواين يک سيستم کنتر. سيستم  سپر جنگی را حمل می کنند

  .اداری برای رھگيری و ھدايت سالح برای نابودی اھداف دشمن استفاده می کندکامپيوترھای قدرت مند و فن آواری ر

ی گردد و خلع سالح و توافقات جھانی عدم ئ تسليحات ھسته ۀ اين پتانسيل را دارد که باعث مسابقامريکای ملی راکتدفاع 

  .  رفته ای تأمين نمی شودامنيت استراليا با چنين تحوالت پيش. ی را به طور جدی تضعيف کندئ سالح ھسته ۀاشاع

   

   حق حاکميت و استقالل-٧

پاين گپ، به اين دليل که بدون اجازه، توافقنامه يا حتی ھشدار، کشور ما را در  بدبختی ھا و جنايات سياست خارجی 

جود پاين به عالوه، دولت ھای استراليا از و.  درگير می سازد، به روشنی عدم استقالل استراليا را بيان می کندامريکا

  .گپ حمايت می کنند

 پاين گپ در ۀ مشترک دائم پارلمان استراليا در گذشته بر معاھدات شکايت کرده است که نمايندگان پارلمان دربارۀکميت

 کارھای پاين گپ، توجيھات ۀ پاين گپ را ديده اند و دربارامريکا ۀاگرچه اعضای کنگر. بی خبری نگه داشته شده اند

  ». عمومی دارندۀاطالعاتی  کمتر از يک کتابخان« معاھدات ۀ را دريافت کرده اند، اما کميتطبقه بندی شده ای

 به دروغ ئی، آنطوری که دولتھای متوالی استراليا»تأسيسات مشترک« است و نه يک امريکائیپاين گپ، يک پايگاه 

 ساخته شده است، برای امريکا توسط اگرچه استراليا مقداری دسترسی به پايگاه دارد، اما پاين گپ. ادعا کرده اند

 امريکاک ستراتيژي تعمير و نگھداری می شود واگر برای اھداف امريکا آن پرداخته اند و توسط ۀتأسيسات چنبر

  .نبود، وجود نمی داشت

ه  از جملامريکا حياتی است و برای اين که کار که خود را از ھرگونه درگيری امريکاپاين گپ، بنابراين برای ارتش 

  . و چين رھا سازد، اگر چه نه غيرممکن ولی مشکل استامريکاجنگ 

 در پاسيفيک به جنگ برود، بدون تصميم امريکا در استراليا، به ويژه پاين گپ، اگر امريکابه دليل تأسيسات نظامی 

  .مستقل استراليا، ما را با خود نيز به جنگ می برد

ک ستراتيژي يک ھدف امريکاگ در پاسيفيک، استراليا برای دشمنان ، در ھر ستيز بزرامريکا ما با ۀبه دليل رابط

  . است، و اين به نفع استراليا نيست که در اين موقعيت باشد

اين شامل . ، حضور شرکت ھای بزرگ در پاين گپ به طور قابل مالحظه ای گسترش يافته است٩٩٠ ١از سال ھای 

مانند ريتيون، بوئينگ، نورث روپ گرومن و جنرال ديناميک، ، امريکابرخی از شرکتھای دفاعی و ھوافضای بزرگ 

  .ھم چنين شرکت ھای بزرگ کامپيوتری، مانند آی بی ام و ھيولت پاکارد است

  .ريتيون تاکنون بزرگترين پيمانکار در پاين گپ است

.  ھستنديکائیامر پرسنل پاين گپ، کارمندان خصوصی شرکت ھای بزرگ و زير پيمانکاران ١٠٠٠ًتقريبا سه چھارم 

  .کمتر از يک در ده کامندان دولت استراليا ھستند

آنھا به امنيت و اولويت ھای اطالعاتی استراليا يا . مند به کسب سود ھستنده  اول عالقۀشرکت ھای بزرگ در درج

  .اين دوباره حاکميت و استقالل استراليا را به خطر می اندازد. منافع ملت استراليا کمتر متعھد ھستند

استراليا به جای يک ائتالف نظامی، از جمله ميزبانی پاين گپ، نياز به يک سياست خارجی مستقل و غيرمتعھد و 

 پشتيبانی بدون کم  و کاست برای تجاوز و ۀميليتاريزه کردن استراليا و ارائ. روابط دوستانه با تمام کشورھا دارد

  ... ھا را تضمن کندئیتراليا عليه ديگر کشورھا تمی تواند امنيت اسامريکاتھديدات 
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ايشان از فعاالن و اعضای ائتالف . دکتر حنا ميدلتون، دبير اول سابق حزب کمونيست استراليا و عضو اين حزب است

او از حاميان . ست، و به ھمين دليل ھم بازداشت شده استامريکا ھای ضد پايگاه ھای نظامی ئیکمپين استراليا

 –در ھر جای سيدنی .  است و در اين زمينه کتاب و مقاالت زيادی نوشته استئیسرزمين بوميان استراليابازگرداندن 

استراليا که کمپينی برای خانه ھای دولتی و افراد کم درآمد و بازنشسته باشد، بدون شک رفيق حنا ميدلتون در آنجا 

  .حضور فعال داشته و دارد

  
  :برگردانده شده از

  )آی پی ای ان("استراليای مستقل و صلح آميز" ۀ برای شبکا ميدلتوندکتر حن ۀمقال

  

 

 

 
 


