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   دالئل ارزشمند–) فصل ھفتم(عليه امپرياليسم
١  

  

   

از . کرده ايمداليل با ارزشی مداخله ه در کشورھای ديگر ب» ما«نھای اصلی مدعی ھستند که امدافعان رسانه ھا، جري

اجازه دھيد . و تأسيس دمکراسی ھای انتخاباتی ی، انجام مأموريت ھای بشردوستانهئجمله منع گسترش تسليحات ھسته 

  .افی کنيمموشکما اين دعاوی را به دقت بررسی و 

  

   دلسرد کردن تکثير سالح–ی ئمنع گسترش تسليحات ھسته 

 و امريکائیدر واقع، توليد کنندگان سالح .  و عليه تکثير سالح است برای صلحئی نيروامريکابه ما گفته شده بود که 

 دنبال می کند؛ بمب -ی نصب شده در آنھا اھداف را ردگيریدالر داده اند که کامپيوتر ميليون ئی ھاراکتپنتاگون به ما 

 ھمسايگان -ام محله ھا، ھر کدام با ظرفيت انفجاری به اندازه ای که برای از بين بردن تم»ھيوال«ی ئھای غيرھسته 

 متداول؛ پرتابه - يک بيش از يک گردان از نيروی مسلح معمولیل قدرت شکافی است؛ ھليکوپترھای توپدار، ھرکدام با

ھزاران عدد از آنھا، که در جنگ (ھای ضد تانک، ضد زره که ھسته ھای آنھا از زباله ھای راديو آکتيو ساخته شده اند 

 که،   و آب ھای زيرزمينی را در کويت و عراق با ارانيوم رقيق شده آلوده کرده استخليج فارس استفاده شد، خاک

  ).باعث سرطان در ميان جمعيت غيرنظامی شده است
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اين . پيدا کرد که تا دندان با سالح پيمان کاران پنتاگون مجھز نشده باشند» جھان سوم«به سختی می توان کشوری را در 

توليد .  در سال به خارج توسعه و توزيع می شونددالر ميليارد ٢٠ظ فروش حدود ، برای حفامريکائیسالح ھای 

، اکنون ھمان گونه که سالح خود را به فروش می رسانند فن آوری توليد سالح را نيز می امريکائیکنندگان سالح 

 و سنگاپور با کمک  ،ارجنتاين، تايوان، اسرائيل، مصر، ا جنوبی، اندونزيوريای مثل ترکيه، کئیکشورھا. فروشند

تعدادی از اين کشورھا، خود به . ، طيف گسترده ای از سيستم ھای مدرن نظامی توليد می کنندامريکائیشرکت ھای 

می و اولين کشوری بود که بمب اتامريکامی، و ات- یئدر ارتباط با سالح ھای ھسته . صادر کنندگان سالح تبديل شده اند

در سال ) جاپانعليه اين دو شھر در ( در ھيروشيما و ناکاساکی –که تا به حال از آن  استرا توسعه داد و تنھا کشوری 

  .، استفاده کرده است١٩۴۵

در ھندوچين پيشنھاد تحويل سالح ) Dienbienphu( شکست دين بين فو ۀ در آستان١٩۴۵دولت آيزنھاور، در سال 

  .دی را به فرانسه داد؛ اما پاريس اين پيشنھاد را رد کرئھسته 

 که از ئی کوچک درياۀ، دو جزير)Matsu(و ماتسو ) Quemoy( عليه کيوموی بيجينگ، ھنگامی که ١٩۵۵در سال 

  .می تھديد کردو اتۀآنھا عليه سرزمين اصلی چين استفاده می شد حرکت نمود، دولت آيزنھاور چين را با حمل

 ١٩٧٠ و در اوايل سال ھای ١٩۶٠نام در سال ھای ی در ويتاتوم استفاده از سالح ھای ۀ دربارامريکاتصميم گيرندگان 

  . اشاره کرده اند١٩۶٢ی کوبا در سال راکت بحران ۀعليه اتحاد جماھير شوروی در دور

ی، يا يک انفجار در ھر ھيجده روز، اتوم بمب ٩۵٠، حداقل امريکا، دولت امنيت ملی ١٩٩٠ تا سال ١٩۴۵از سال 

  . بمب منفجر کرده استبيش از ترکيب مجموع تمام کشورھای ديگر

( ١١١، اف ب )B-۵٢ (۵٢ - ی دور برد، از جمله بئ، دارای بزرگ ترين ناوگان بمب افکن ھای ھسته امريکاارتش 

FB-(ب ١ - ، و ب)١١١B-١B (٣١ رأی به خريد اضافی ١٩٩٠ که اين ھا کافی نبودند، کنگره در سال ئیگو. است 

 راکت، دارای ھزاران امريکاارتش . داد) Stealth bomber ٢-B( بمب افکن نھان ۵٢ -ميليارد برای پانزده ب

ی با نيروھای ئ از سالح ھای ھسته ۴۵٠٠حدود . ی استئ کالھک ھسته ١٧٠٠٠ک و تاکتيکی مجھز به حدود ستراتيژي

ما ا.  شوروی مورد نياز بودۀاين زرادخانه به اصطالح برای جلوگيری از حمل.  خارج از کشور مستقر ھستندامريکائی

  .تا امروز تا حد زيادی دست نخورده باقی مانده است

آنھا با . ر نشان می دھندی در برخی کشورھای مشخص ديگئ، خود را مخالف ساخت سالح ھای ھسته امريکائیمقامات 

متھم کردند، سپس از آنھا، به عنوان تھديدی » یئتوان ھسته « ايران و سپس عراق را به توسعه ءلمی، ابتداساختن ف

 را اعالم کرد، ھسته ئیھنگامی که کوبا ساخت يک نيروگاه . برخورد کردند» صلح و ثبات منطقه«ريب الوقوع برای ق

  .آن کشور سر و صدا راه انداخت» ھسته ئی ۀتوان بالقو «ۀواشنگتن دربار

وريای  ک، يا بھتر شناخته شده به عنوان)DPRK (وريا، سيا و پنتاگون جمھوری دمکراتيک خلق ک١٩٩٣در سال 

آنھا به عنوان مدرک، اشاره به .  استھسته ئی پنھانی تسليحات ۀشمالی را متھم کرد که درگير ساخت يک برنام

 ی ذکر نکردند که بين ماه مامريکائیمقامات .  شمالی کردندوريای کھسته ئیاستخراج ميله ھای پلوتونيم از تأسيسات 

، شش بار )IAEA(ی اتوم به آژانس بين المللی انرژی اوري، جمھوری دمکراتيک خلق ک١٩٩٣ جنوری و ١٩٩٢

، کيم سونگ دوم کوريارئيس جمھور جمھوری دمکراتيک خلق .  بازرسی و بازديد از سايت ھای خود را داده بودۀاجاز

)Kim Il Sung( در يک مصاحبه با سی ان ان ،)اصرار کرد که کشورش نه توان ساختن سالح ) ١٩٩۴، اپريل ١۶

 را نشان دھيم که ھسته ئیحال جھان از ما می خواھد سالح ھای «:  را دارد و نه در صدد ساختن آن استیھسته ئھای 

 ئیآنھا. ما کارھای زيادی برای ساخت و ساز در کشورمان انجام داده ايم و نمی خواھيم کشور را از بين ببريم… نداريم
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 Carnegie( بنياد کارنگی برای صلح بين المللی ۀمايند بعدی با نۀکيم، در مصاحب. »که جنگ می خواھند عقل ندارند

Endowment for International Peace(چه می تواند باشد ھسته ئیھدف ما از ساختن يک يا دو سالح «: ، افزود 

واشنگتن از . » تحويلی که نداريم– داريد؟ به اضافه سيستم ھای حمل و نقلی ھسته ئی سالح ١٠٠٠٠وقتی که شما 

ی اتوم آژانس بين المللی انرژی ۀحمايت کرد و قطعنام)  م-  شمالییکورياپايتخت (ای اقتصادی پيونگ يانگ تحريم ھ

 يک مانور نظامی ۀدر ادام.  شمالی شدیکوريارا تصويب کرد که خواستار بازرسی از تمام سايت ھای مناطق نظامی 

 از جمله ئیگزار کرد که ھمراه با سالح ھا جنوبی بریکوريا و امريکائی پرسنل نظامی ٢٠٠٠٠٠مشترک که شامل 

بعضی «:  شمالی نيروھای خود را به حالت آماده باش درآورد و اظھار داشتیکوريادر پاسخ، .  بودھسته ئیسالحھای 

از پايگاه ھای نظامی ما ھمان گونه که » بازديد«ی لجوجانه اصرار به اتوم آژانس بين المللی انرژی ۀاز مقامات دبيرخان

ھسته  و پايگاه ھای ھسته ئیدر حالی که تقاضای ما برای بازديد از سالح ھای .  ديکته شده است، دارندامريکارف از ط

ی را قبول اتوم آژانس بين المللی انرژی ۀاگر ما به دلخواه بازرسی ناعادالن.  جنوبی را ناديده می گيرندیکوريا ئی

که منجر به آغاز افشای کامل تأسيسات نظامی ما می … ايم  مشروعيت بخشيده امريکاکنيم، به اقدامات جاسوسی 

  ».شود

به ) NBC( تلويزيونی با ان بی سی حبۀ، در يک مصا١٩٩۴ اپريل ٣وزير دفاع در ) William Perry(ويليام پری 

اين  شمالی را به جنگ تحريک کند و یکوريا، )امريکا( امکان دارد که اقدامات «: طرز تکان دھنده ای اظھار داشت

تمرکز «، اشاره کرده بود، )Les Aspin(سلف پری، لس آسپين . »ريسک، خطری است که ما مايل به انجام آن ھستيم

 شمالی یکوريای بالقوه متخاصم مثل ئ قدرت در مناطق مھم به منافع ما و شکست قدرت ھای منطقه ۀما بر نياز به پروژ

  .»و عراق است

، صدای با )R-Ariz(، سناتور جمھوری خواه از آريزونا )John McCain (، سناتور جان مک کين١٩٩۴ یدر ماه م

در ) Yongban(ی در يونگوبان اتوم بر راکتور ئینفوذ درنظر گرفته شده در سياست خارجی، خواھان حمالت ھوا

. » گرددھسته ئیممکن است باعث رھا شدن تشعشات «او حتی تصديق کرد که .  شدکورياجمھوری دمکراتيک خلق 

بدون اين که گفته . پيونگ يانگ، تصور کرد با اين که مورد ھدف قرار گرفته شده است، می تواند مورد عفو قرار گيرد

سس١٩٨۶، طبق تخمين سال امريکاشود بحث اين بود که  ، ھزار سالح )Brookings Institution( بروکينگ ۀٔمو

  . شمالی داردیکوريامله بر  جنوبی برای حیکوريا قابل توجه نزديک در ۀ در فاصلھسته ئی

، به شکل سياسی عليه کشورھای منتخبی صورت می ھسته ئیکارزار واشنگتن برای جلوگيری از گسترش سالح ھای 

 ھسته ئی ۀزرادخان.  شمالییکوريا، و اعراق، ايران، کوبا، شوروی، ليبي: گيرد که خواسته است بی ثبات شوند

فريقای جنوبی قبل از ا است، مثل بريتانيای کبير، فرانسه، پاکستان، و امريکای  که موافق با امپراتوری جھانئیکشورھا

 شمالی، به یکوريادر حال حاضر . ، ھيچ زنگ خطری برای واشنگتن دربر ندارد) م-فريقای جنوبی آپارتايدا (١٩٩۴

رغم نقض پيمان ھای  را علی پلوتونيم ۀن، به کلی ذخيردولت کلينت.  تصوير کشيده می شود بهھسته ئیعنوان يک تھديد 

 در نيامده، ئی اسرائيل يا چين صداۀ به طور حيرت آوری دربارامريکائیاز ھيچ رھبر . بين المللی ناديده می گيرد

فريقای جنوبی، وقتی که ا حتی در تھيه وسائلی به اسرائيل و امريکا.  دارندھسته ئیھرچند ھرکدام حدود دويست بمب 

» ھسته ئیعدم گسترش سالح ھای «در مجموع، سياست .  خود بودند، کمک کردھسته ئی  رمآنھا درگير ساخت سالح گ

 در ھسته ئیمند به ترويج خلع سالح ه  عالقً، واقعاامريکااگر رھبران .  بر مبنای استاندارد دوگانه قرار داردامريکا

ھسته ر سياست منع گسترش سالح ھای  را به شدت کاھش می دادند و طرفداامريکا ۀسراسر جھان بودند، آنھا زرادخان

  . می شدندئی
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   جعلیکيميائیجنگ 

را منع ) CBW( و بيولوژيکی کيميائیو، که استفاده از سالح ي پس از پنجاه سال امتناع از امضای پروتکل ژنامريکا

» طور قاطعبه « ادعا کردند که امريکائیبالفاصله، مقامات . ، يکی از امضاء کنندگان شد١٩٧۵می کند، در سال 

 را در افغانستان، کامبوح، و کيميائیجنگ )  امضاء کرده بود١٩٢٨که پروتکل را در سال (شواھدی دارند که شوروی 

 سالح ۀ گسترش برنامۀاگر درست باشد، اين اتھام به واشنگتن توجيه کافی برای ادام. راه انداخته استه الئوس ب

و ) mycotoxin( پيشرو اتھامات عنوان شده مايکوتوکسين امريکائین متخصصا.  و بيولوژيکی خود را می دادکيميائی

  :ال بردند، و در ميان چيزھای ديگر ھيچ چيزی کهؤ و بيولوژيکی را زير سکيميائیسالح 

 چند برگ و شاخه ۀ که بيش از نه سال گسترش يافت و کشتن ھزاران نفر بايد از ارائکيميائیکارزار ھای زياد جنگ . ١

 شاخ و برگ، بسياری از اجساد آلوده، تعداد زيادی از ۀصدھا نمون.  بيشترباشد ارچی توسط واشنگتنھای کوچک ق

  .بمب ھای کوچک، قطعات پوکه ھا، و کپسول ھای گازی با مقادير زيادی از اثرات قارچی بايد وجود داشته باشد

، برای ھيچ ) پاشش مايع-، مخازن پخشبالون و پوسته ھای حذف ابر( شوروی ۀتوضيح دولت از سيستم حمل استفاد. ٢

  . يا بيولوژيکی شناخته شده مناسب نيستکيميائی مواد ۀنوع حمل

 ھيچ استفراغ خونی در دھه ئی که اين اندازه ھيچ جائیشرح قربانيانی که مقدار زيادی خون استفراغ می کردند تا جا. ٣

 اظھار امريکائی، دو دانشمند ١٩٨۴در سال . ل بودھا در آزمايش ھای آزمايشگاھی با حيوانات ديده نشده غيرمحتم

 و بيولوژيک نبود، بلکه مقدار زيادی ئی سالح ھای شيماۀپس مانده در جنوب شرقی آسيا، نتيج» باران زرد«داشتند که 

خطای «و » پژوھش درھم و برھم« را متھم به چيزی بيش از امريکاآنھا تصميم گرفتند که دولت . مدفوع زنبور بود

مل به طور گسترده به رسانه ھا داده شده بود و حتی در ميان مردم چپ تحاين نتيجه گيری غيرم. نمايند» نهقاصاد

از ما خواسته شده بود که . يک بار ديگر، فرض شده بود که سياست گذاران احمق ھستند تا دروغگو. پذيرفته شده بود

 با اشتباه، آنھا کيميائیاز مدفوع زنبور عسل برای حمالت باور کنيم که سرتاسر يک دھه کارزار فريب خود، آنھا فقط 

 ھای شوروی دادند که نه فقط زرد، بلکه ابر قرمز و سبز گاز سمی می ساختند، راکت ۀزنده را دربار» شاھد«گزارش 

، و  و بيولوژيکیکيميائی حمالت سالح ۀرا که ادعا می کردند به وسيل» قربانيانی«و وقتی که شھادت ھای بی اساس 

اشتباه « يک ۀ شوروی مسموم شده اند، ھمه اين ھا فقط نتيجکيميائی جنگ ۀخيلی از داستان ھای ساختگی ديگر دربار

در واقع، اين آن چيزی بود که يک کارزار دروغ ھماھنگ که بارھا و بارھا .  مدفوع زنبور عسل بودۀدربار» صادقانه

 شده، سناريوھای تخيلی، و ھر تدبير عمدی ديگر مورد استفاده  غرفه ھای دروغين، شھادت ھای ساختهۀمورد استفاد

  .قرار گرفته بود

 ۀ آشکار ساخته که سرھنگ قذافی يک کارخانئی ادعا کرد که عکس ھای ھواا، واشنگتن در مورد ليبي١٩٨٨در سال 

 مجھز به توليد سالح هنقذافی ادعا کرد که کارخا.  و بيولوژيکی ساخته بودکيميائی با ھدف توليد سالح ھای کيميائی

، پيشنھاد امريکارھبران .  بازديد از کشورش را صادر کردۀ و بيولوژيکی نيست و به بازرسان بين المللی اجازکيميائی

بازرسی را رد کردند و گفتند که يک بار بازرسی ثابت نمی کند که کارخانه روز ديگری برای ساخت سالح ھای 

 آنھا را بی اعتبار   خود شان اتھاماتئید؛ در نتيجه اعتراف کردند که عکس ھای ھوا مورد استفاده قرار نگيرکيميائی

  .کرد

  

    خودنمائی بشردوستانه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

درست .  در رکورد بشردوستانه ھيچ تفاوت قابل توجھی به خصوص با ديگر کشورھا نداردامريکاخالف باور عموم، 

.  امداد رسانی کرده اند-  بحران ھای خاصی در خارج کمک در پاسخ به–است بسياری از کشورھا، از جمله کشور ما، 

ھنگامی که دولت ھا انتخاب می کنند برای ديگر .  تعھدات ضروری سياست خارجی نيستۀاما اين اقدامات نشان دھند

 ۀن ھيچ کاری انجام ندھند، آن کمک ھا به طور پراکنده، در دامًمطلقااند  نااميدی قرار گرفته ۀ که در تنگئیکشورھا

، به عنوان بھانه ای برای اھداف سياسی امريکابيشترمأموريت ھای کمک رسانی . محدود، و بسياری موارد مبھم ھستند

پنھان، از جمله برای تقويت رژيم ھای محافظه کار، ساختن زير ساختی است که به سرمايه داران بزرگ کمک کند، 

 مشروعيت به برنامه ھای ضدشورش، و تضعيف کشاورزی خودکفای محلی است، در حالی که ۀقرض دادن به ھال

  .نمايد را ترويج امريکاتجارت محصوالت کشاورزی 

 خود را ھر چيزی نشان داده اند به جز بشردوست امريکائیمناسبت ھای به يادماندنی وجود داشته است که مقامات 

 ھيچ کاری برای امنيت ده ھا ھزار يھودی ً، تقريبا)Roosevelt(لت روزولت دو. ھولوکاست را درنظر بگيريد. بودن

 ۀواشنگتن، از کاھش سخت گيری در سھمي. نکرد که برای فرار از نابودی به دست نازی ھای در حال فرار بودند

اری محدود مھاجرت خود خودداری کرد و حتی از پرکردن تعداد محدودی شکاف برای اختصاص به يھوديان خودد

ی التين تا آن جا پيش رفتند که درھای خود را به روی امريکا، حتی برای متقاعد کردن دولت ھای امريکامقامات . کرد

 تضعيف –برای دھه ھا، واشنگتن ھيچ کاری برای دلسرد . فريقای جنوبی را در نظر بگيريدا.  ببندندئیمھاجران اروپا

، امريکامقامات . روا داشت) سياه پوست (ئیفريقااکت را بر جمعيت  سفيد کشور نژادپرست نکرد که فقر و فالۀسلط

يک انگشت بشردوستانه برای جلوگيری . ترجيح دادند که روابطه تجاری و سرمايه داری را با رژيم آپارتايد حفظ کنند

بيشترنگران جلوگيری . ، توسط غرب پاکستان بلند نکرد) نام دادتغييرش يده که بعدھا به بنگل(از قتل عام شرق پاکستان 

  .از نفوذ ھند و شوروی در منطقه بود

 بی سرو صدا به کارزار ضرب و شتم و قتل خمرھای سرخ کمک کرد، امريکا، دولت امنينت ملی ١٩٨٠در سال ھای 

می خواھد مردم بومی جنگل ھای .  عليه بی ثبات کردن دولت سوسياليستی کامبوج استفاده کردئیاز آنھا به عنوان نيرو

ويا فلسطينی ھا، می  ، )Biafrans(ی جنوبی و جنوب شرقی آسيا باشد، يا کردھا، بخش شرقی نيجريه امريکابارانی 

، السالوادوری، يا ده ھا ئیاالاتوم، موزامبيکی، گوئی باشند، تيمور شرقی، آنگوالاخواھد چينی ھای خارجی در اندونزي

آنھا از گرفتاری ھای وحشتناک نکرد، و در اکثر موارد کارھای  کمترين کمکی برای نجات امريکامردم ديگر باشند، 

  .زيادی برای کمک به سرکوبگران آنھا کرده است

  

  برای آزادی، به سبک مجاھدين

.  نبرد با تجاوز شوروی اشاره کرده اندۀ خوب، برای نجات مردمی آمادۀ مداخلۀبعضی ھا به افغانستان، به عنوان نمون

سال ھا قبل از اين که پرسنل .  بودامريکانستان بی ثبات کننده نبود، بلکه دولت امنيت ملی در واقع، مسکو در افغا

به قبايل افغان کمک ارائه داده بود تا عليه دولت کابل ) Carter(شوروی به کشور افغانستان وارد شوند، دولت کارتر 

  .ی و نظامی شوروی رادريافت می کردکابل يک پيمان عدم تھاجم با مسکو داشت و کمک ھای اقتصاد. شورش کنند

 را آغاز کرد که شامل برنامه ھای اصالحات *، ارتش افغانستان يک انقالب اجتماعی١٩٧٠در اواخر سال ھای 

 آنھا در ۀ که مرکز عمد-زمين داران ممتاز و قبايل مجاھدين. ارضی، سواد آموزی، مسکن، و بھداشت عمومی بود

برای .  و عربستان سعودی به شورش خود شتاب دادندامريکا از ئی اھدادالرميلياردھا  با کمک -ايران و پاکستان بود

تعھد دولت .  اصالحات ارضی خود به نفع کشاورزان قابل تحمل نبودۀزمين داران فئودال، ويژگی دولت در جھت برنام
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شوروی پس از .  ترياک بودبه برابری جنسيتی و آموزش و پرورش زنان و کودکان، و کارزار مبارزه برای لغو کشت

، مسکو در پی خروج سربازان خود شد ١٩٨٨در سال .  کابل وارد جنگ شدۀدرخواست ھای مکرر دولت محاصره شد

 در امريکا. و ائتالفی را برای دولت غيرسوسياليستی، چند حزبی فراخواند، که شامل نقش عمده ای برای شورشيان بود

اگر اين يک .  قبايل ارتجاعی، و قاچاقچيان ترياک مداخله کردۀ سرنگون شده، سردستافغانستان در کنار اربابان فئودال

 -ھدف با ارزش است، پس نوع بی ارزش آن چه می تواند باشد؟ گلبدين حکمتيار، يکی از رھبران بسيار کينه جو

 شده بود به افغانستان  با نيروی بزرگی که توسط ارتش پاکستان و سيا ايجاد١٩٧۵شيطانی مجاھدين بود، که در سال 

، از قاچاقچيان اصلی و نخست ھروئين در امريکا کمک ھای نظامی ۀ عمدۀاو به عنوان دريافت کنند. حمله کرد

 را تھيه می کردند و امريکا، مجاھدين افغان حدود نيمی از ھروئين مصرفی ١٩٨٠در اواسط سال ھای . افغانستان بود

و جان فولرتون ) Steven Galster(محققان مستقلی مثل استيون گالستر . دندبزرگ ترين صادرکننده ترياک جھان بو

)John Fullerton( در کتاب ھای خود در مورد جنگ افغان، گزارش می دھند که مجاھدين در شکنجه و کشتار ،

شوروی . شد ديده نامريکااين جنايات در مطبوعات . گسترده، کشتار غيرنظاميان، سرقت، و تجاوز، زياده روی کردند

 در قدرت ماند، تا زمانی که توسط شورشيان از قدرت ١٩٩٢دولت کابل تا سال .  خارج شد١٩٨٨از افغانستان در سال 

ديگر کردند، شھرھا را از زباله پر کردند، جمعيت  مجاھدان پيروز، بالفاصله شروع به جنگ عليه يک. رانده شد

صدھا بنيادگرای اسالمی، از کشورھای ديگر . عی به راه انداختند و صحنه ھای اعدام دسته جم غيرنظامی را ارعاب

 خود برگشته و به ۀمثل الجزاير که توسط سيا آموزش ديده و در جنگ افغانستان جنگيده بودند، بعد از جنگ، به خان

  .در کشور خود پرداختند» غرب گرايان«حمالت تروريستی سازمان يافته عليه فعاالن حقوق زن و ديگر 

 در کامبوج، آنگوال، موازمبيک، اتيوپی، امريکا در افغانستان، ثابت کرد که فرق بسياری با دخالت امريکا ۀخلمدا

 اجتماعی برابری طلبانه، ھمان اثر سرنگونی يک تغييراين ھمان ھدف جلوگيری از . نيکاراگوئه، و جاھای ديگر ندارد

 بنيادگرا را به قدرت رساند، ۀ عوامل عقب افتادۀ مداخلدر تمام اين موارد،. دولت اصالح طلب اقتصادی را داشت

  .اقتصاد را به ويرانه تبديل کرد، و بی رحمانه جان صدھاھزار نفر را به ھدر داد

  

     )Conoco(امداد قحطی برای شرکت کونو

 فرستاد تا ، تنھا چند روز پيش از آن که دولت را ترک کند به سومالی سرباز١٩٩٣در سال ) پدر(رئيس جمھور بوش 

به نظر می رسد که در اين جا يکی ديگر از .  برای مردم گرسنه باشندئیبه اصطالح جھت حفاظت از توزيع مواد غذا

اما چرا بوش به ناگھان برای مبارزه با قحطی در سومالی تحت تأثير قرار گرفته . علت ھای بشردوستانه با ارزش باشد

 خود را در دفتر عمومی ۀ و گرسنگی در داخل و خارج داشته باشد تمام حرفاست؟ کسی که بدون اين که نگرانی از فقر

 که قحطی بسياری دارد، نباشد؟ و چرا چنين تعھد ئیفريقاايک کشور ديگر شاھد درچرا . خود صرف کرده است

که لس ) دم خروس از زير عبا بيرون زد(، نظامی است؟ حقيقت ھنگامی آشکار شد »امداد قحطی«استادانه ای برای 

چھار شرکت بزرگ نفتی «گزارش داد که ) ١٩٩٣، جنوری ١٨(به تاريخ ) Los Angeles Times(آنجلس تايمز 

 سومالی بی سر ۀ در امتيازات منحصر به فرد برای کشف و بھره برداری و استثمار ده ھا ميليون ھکتار از حومامريکا

در سال ھای پايانی قبل از اين که محمد سعيد باره « د که اين واقعه اشاره می کن. »و صدا بر ثروت آينده نشسته اند

)Mohamed Said Barre( غول « دو سوم سومالی به ًتقريبا« سرنگون شود، امريکا، رئيس جمھور سومالی طرفدار

به محض اين که « شرکت ھا . » کونوکو، آمکو، شورون و فيليپس اختصاص داده شده بودامريکائیھای بزرگ نفتی 

مقاله . » سومالی دارند ۀام شود، اميدوار کننده ترين موقعيت خوب را برای دنبال کردن ذخايز نفت بالقوکشور آر
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 برجسته ئی و چندين سوماليا فريقای شرقی کھنه کار و ماھراکارشناسان کمک، تحليل گران «گزارش می دھد که 

حداقل در بخشی، برای حفاظت از سرمايه «، سوداگر سابق نفت در تگزاس، )پدر(رئيس جمھور بوش » معتقدند که«

مقامات دولتی و نمايندگان صنعت نفت اصرار دارند که . در سومالی اقدام کرد» گذاری شرکت ھای نفتی بزرگ آن جا

، در عمليات نظامی به طور فعال )Du Pont -متعلق به دو پونت(به عالوه، کونوکو . ھيچ ارتباطی وجود نداشت

.  و مقر نظامی تبديل سازدامريکاخود را به سفارت ) Mogadishu( داد که دفاتر موگاديشو ھمکاری داشته و اجازه

 به پرسنل نظامی در سومالی امريکائیبنابراين، ماليات دھندگان .  در واقع دفاتر کونوکو را کرايه کردامريکادولت 

 شرکت ھای بزرگ، چنين کاری را انجام حقوق می دادند که از منافع کونوکو حفاظت کند، و آنھا به خاطر امتياز به

، بسياری امريکا دوستانه بين کونوکو و مداخله نيروھای -ارتباط نزديک) T: ( تايمز، ادامه می دھدۀ روزنامۀمقال. دادند

 و شرکت ھای بزرگ نفتی است امريکا خارجی را با خط تاری که بين دولت ۀ ھا و کارشناسان توسعئیاز سوماليا

آن چه که ھمه را به فکر واداشته اين است که در اين جا «: گفت) کارشناس سومالی  يک (… ت کرده  ناراحًعميقا

 منتقل شود چه سعيد بارهو اگر اعطای امتياز نفت تحت  ال بزرگ، امداد رسانی به قحطی نيست، بلکه نفت است؛ ؤس

ارد، و باور کنيد، تمام بازی ھمين ھست که  ارزش ددالراين سياست بالقوه ميلياردھا «. »زمانی صلح برقرار می شود

، زمانی که معاون رئيس )پدر(اين گزارش ادامه می دھد، که زمين شناسان، کارشناسان نفتی، و خود بوش . »می بينيم

، نه دولت امريکا ۀاما از زمان شروع مداخل«.  به ذخايز غنی نفتی منطقه اشاره کرده بودًبود، علنا)  م-ريگان(جمھور 

 پتانسيل سومالی برای توليد نفت و گاز ۀبه طور عمومی دربار… و نه ھيچ يک از شرکت ھای نفتی ) پدر (بوش

 ۀ مأموريت ھستند که فراموش کردند صادقانه فقط دربارۀ بشردوستانۀشايد آنھا سرگرم جنب. »اظھارنظر نکرده اند

رجيح می دھند به افکار عمومی ھشدار ندھند که يک بار به احتمال زياد، آنھا ت.  امتياز نفتی صحبت کننددالرميلياردھا 

ازجمله خود ( رسانه ھای خبری اصلی ۀبقي.  ارائه می دھندئی زورگو ، برای تجار بزرگامريکاديگر پرسنل نظامی 

و ) پدر(ه که دولت ھای بوش  امتيازات نفتی ساکت شدند ھمان گونۀدربار) لوس آنجلس تايمز، بعد از آن يک مقاله

  .ن و شرکت ھای نفتی ساکت بودندنتکلي

 و  متحدپرسنل ملل. به اين مداخله، به صورت يک تعھد انسانی و بعد به عنوان عمليات ساخت کشور برخورد شد

فرضی، در جنگ تن به تن سخت می جنگيدند، بيش از حد ھزاران » جنگ ساالر« که در تالش برای دستگيری امريکا

د مارکسيست باشد تا به ھدف واشنگتن که برای راه اندازی يک کمپرادور دستورگير است کسی نباي.  را کشتندئیسوماليا

وقتی که ھيجده پرسنل .  سرنگون شده، که در خدمت سرمايه گذاران غربی بودسعيد بارهمظنون شود، نه خالف رژيم 

ال ؤر سومالی شروع به س مداخله دۀ دربارامريکا در جنگ در سومالی کشته شدند، افکار عمومی امريکائینظامی 

ما برای ايجاد يک دولت دست نشانده درآن جا ھستيم «: ن به درستی پاسخ نداد کهجای تعجب نيست که، دولت کلينت. دکر

  .»که به سرمايه گذاران خارجی مثل کونوکو خدمت کند

 بد تصور شده امريکارجی يک بار ديگر، مفسران نتيجه گيری کردند که اين جا باز يکی ديگر از تالش ھای سياست خا

 ١٩٠٠٠ سومالی را ترک کردند اما امريکائی نيروھای ۀبخش عمد. »نيت خوب منحرف شده است«بود، و يک مورد 

 ادامه ، باقی ماندند تا کار ساخت يک دولت دست نشانده را که در خدمت شرکت ھای فرامليتی باشد متحدپرسنل ملل

ی فروکش کرد و تجار ئ نبود، درگيری ھای قبيله  متحدھيچ نماينده ای از مللدر تعدادی از مناطق سومالی که . دھند

 صلح را امضاء کردند که باقی مانده ۀمحلی، رھبران جامعه، دانشجويان، و نمايندگانی از جناح ھای مختلف توافقنام

، قراردادھا، و  متحدی مللقبيله ھا ھم چنان برای کارھا  و   باقی مانده متحد که نيروھای مللئیاما در جاھا. است
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اصول ارزيابی، . (ی ادامه داردئ در پرداخت برای خدمات گوناگون به رقابت پرداختند، جنگ فرقه دالرميليون ھا 

  )١٩٩۴ جوالی ۶نيويورک تايمز، 

، تالشی در سومالیمتحد مأموريت ملل . ، ھدف آتش گلوله قرار گرفتند و تلفاتی دادند متحددر موارد متعددی پرسنل ملل

 ھا ئی رھبران شان، که باور داشتند بھترين کار آن ست که به خانه برگردند و سومالياۀحتی به گفت. بيھوده به نظر رسيد

  .را به حال خود رھا نمايند تا مسائل خود را حل و فصل کنند

  ادامه دارد

 

  :يادداشت

 ثور در ٧ھيت ضد انسانی و وابستۀ رژيم کودتائی  نويسندگان مطلعی مانند نويسندۀ اين مقاله، تا ھنوز مااز اين که

 ندانسته، اينجا و آنجا می نويسند که گويا آن نظام می خواست در افغانستان گامھای بلندی را در جھت رفاه راافغانستان 

ت قرار متأسف شد و يا چنين نويسندگانی را مورد شماتبايد اجتماعی و انسانی مردم افغانستان بردارد، بيش از آن که 

" مقاومت رسمی"داد که گويا نوکران روسھای اشغالگر در لباس ديگری اند، می بايد از خود پرسيد که در موجوديت 

در ظاھر و از طرف رسانه ھای وابسته به تش به ابا تمام وابستگی ھا، عقبماندگی ھا و جناي" اسالم سياسی"يعنی 

و آنھائی که به صورت رسمی دستاورد تاريخی خلق ما را " فانستانمعرف حرکت طوفانزای خلق ا"مثابۀ به امپرياليزم 

نه به مدفون ساختند، نيروھای انقالبی کشور، آنھائی که " اسالم سياسی"در مبارزات آزاديخواھانۀ شان، در مرداب 

انند، چه پاداش بھشت و ھراس از جھنم، خون دادند تا افغانستان را از اسارت شوروی و حاکميت مزدورانش برھخاطر

کاری در عرصۀ روشنگری مواضع درست و انقالبی خويش حتا به زبان خود ما انجام داده ايم، به چه تعداد کتاب و 

رساله در افشای برنامه ھای استعماری کودتاچيان نگاشته ايم، به چه تعداد مقاله، کتاب و فلم در جھت افشای واقعيت 

اين روس نوشته و تقديم بشريت آگاه نموده ايم، تا کسانی که می خواھند در  و سوسيال امپرياليزم جنايات مزدوران روس

  . درست قضاوت نمايند،  دستان شان پر باشد مورد

با کمال تأسف که دازيم، می بينيم ن منظر به قضايا و قضاوت ھای چيز فھمان جھان نظر بياينوقتی بخواھيم صادقانه از 

تی انجام نداده ايم، چنانچه ما قادر می شديم وظايف تبليغی و ترويجيی را که اين ما ھستيم که وظايف خويش را بدرس

انجام می داديم، امروز مجبور نبوديم در پای ھر بدرستی ، ودجنبش آزاديخواھانه ای با چنان عظمتی ايجاب می نم

  . مطلبی با يادداشت نويسی ضمن انتقاد از خود، خطا ھای کار ديگران را گوشزد نمائيم

تالش بورزند تا به خاطر " فيس بوکی" اميد آن که چيزفھمان جامعه، در عوض افتادن در دام جنگ ھای زرگریبه 

صيانت سالم از خون جانبازان دلير مردم افغانستان، ھر چه بيشتر ظھور و سقوط نوکران سوسيال امپرياليزم روس را 

  .به صورت مستند بررسی و افشاء نمايند

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


