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  :ياد آوري الزم 

غارتگر و جنايتكار امريكا براي تجاوز به  افغانستان اعمار پايگاه هاي  نظامي در  از آنجايي كه يكي از ا هداف اساسي امپرياليزم 

 سال و 6ام نخست  حفظ  وحراست آن براي هميشه در كشور ما مي باشد ؛ اين نگاشته  يك اين سرزمين و در گژمناطق استراتي

 " پورتال بنا بر تقاضاي مكرر خوانندگان ، اينك  . است توسط اين قلم تحرير شده   )2005اكتوبر سال (  ، يعني در  پيشسه ماه

    توخي كبير   .گرديدارسال پورتال آن  به -در سه بخش  مذكور ة مقال" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 

 " بابا " ؛ " پيام آزادي" ؛ " جرمن  آنالين- افغان " و درسايت هاي شهروند در نشرية  قبالً"...  پايگاه نظامي "مقاله  (

   ) .منتشر شده است... و 

  

   )2005اكتوبر  -  مقالهتاريخ نگارش  (

  
        )  ٢٠١٢ جنوری ١٩"   (   آزاد افغانستان –افغانستان آزاد "  به پورتال  آن تاريخ ارسال

  

    

  

           :   در آمدي بر موضوع-1
  

 سناتور مكين امريكايي در رأس يك هيأت از سناتوران امريكايي كه  ي اعالم كردند كه     چندي پيش رسانه هاي خبر
) كرزي( ن گروپ امريكايي ورئيس دولت پوشالي در مالقات بي.  خانم كلينتون نيز شامل آن بود به افغانستان سفر نمودند

، حين اجراي آن  از ميز بانش خواست كه حضور  سناتور نامبرده نقش دراماتيك خود را به شكل شايسته اي ايفا نموده ،
 " كه افتخار شنيدن -جاويد لودين سخنگوي كرزي . بپذيرد) در شمايل  پايگاههاي نظامي( دايمي نيرو هاي امريكايي را 

  .  از آن با شادماني استقبال كرد- سناتور نامدار امريكايي را از نزديك داشت "خواست 
 هاي )دهاره ( ، شركا و داره      باشنيدن اين خبر، كه مقدمات آن از ساليان متمادي بدينطرف توسط سازمان سيا

ورد پايگاههاي نظامي امپرياليزم امريكا،  ، احساسم  مرا واداشت تا در م وابسته جهادي و طالبي آن تدارك ديده شده بود
سر انجام برشهاي چاپي مطلب بس ارزشمند و مهمي .  ، در اين مورد به كاوش پرداخت ذهنم. اگر بتوانم چيزي بنويسم 

  . در زمينه شناخت بهتر از پايگاهاي نظامي امپرياليزم امريكا را در برابرم گذاشت
وان ـله معروف  مانتلي ريويو تحت عنـد مجـوا و بلنـه پر محتـر مقالـ، س ه نمودهـهاي دست داشته ام مراجعـ     به برش

 را كه انديشمند گرامي داكتر مرتضي محيط به 2002شماره ماه مارچ ) پايگاههاي نظامي اياالت متحده و امپراتوري( 
  . ، انتخاب و باز خواني نمودم وددست نشر سپرده به  ب"شهروند"فارسي ترجمه كرده و آنرا در نشريه وزين و قاره اي

     ازديد ناتوان اين قلم سر مقاله بلند و موثق مانتلي ريويو در جابجايي و صنف بندي، يكي دو موضوع مشخص، دچار 
با حفظ امانت داري ( براي سهولت بيشتر، اين قلم .  اشكال شده،  متن يك عنوان در زير عنوان ديگر تذكار يافته است

مطابق هر متن كه در بين گيمه آمده،  عنوان انتخابي را در باالي آن متن كه از سر مقاله مانتلي )  تصرف وبدون اندك
  : نمائيم اينك در زير آنرا با هم يكجا مطالعه مي.  ؛  قرار داده است به نقل گرفته شده ريويو 
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  :  بحث تاريخي سرمقاله مانتلي ريويو- 2
  

  :  مينويسد) 1962 (" امريكا و انقالب جهاني"ورخ معروف در اثر خود تحت عنوان  م" آرنولد توين بي"...  «

روش اصلي امپراتوري روم براي تحكيم سلطه سياسي اش عبارت بود از كشيدن همسايگان ضعيفتر زير   "
 از طريق بستن رابطه دولت روم با دست پروردگانش.  حمايت خود وپشتيباني از آنها در برابر همسايگان  قدرتمند شان

حد اكثر .  اين دولت ها از نظر حقوقي موقعيت قبلي خود را به عنوان كشور هاي مستقل حفظ ميكردند.  قرار داد بود
چيزي كه دولت روم از جهت ارضي از آنها ميخواست عبارت از گرفتن تكهِ كوچكي زمين اينجا و آنجا براي استقرار يك 

    ." تحدين دولت روم و خود اين دولت بودقلعه رومي براي حفظ امنيت مشترك م
 سرزمين هاي "با گذشت زمان اما . دست كم اين شيوه اي بود كه امپراتوري روم كارش را با آن  آغاز كرد

  " وسيعي كه روزي متحدين روم بودند  و در ابتدا امنيت آنها با اين سيستم استقرار پايگاههاي نظامي تامين شده بود
 كه ي، سرزمين هاي  بخشي از امپراتوري روم شدند كه سر زمين هاي كم وسعت تر دشمنان سابق رومبه همان اندازه

  .» ) 105-106صفحات( توسط اين دولت، آشكارا و حساب شده تصرف گرديدند،  بخشي از روم شدند

توري عظيم استعماري ، بر يك امپرا19بريتانيا در اوج شكوفاييش به عنوان قدرت سرمايه داري مسلط در قرن  «     

اين پايگاههاي  ... حكومت ميكرد كه تسلط او بر آن از  طريق يك سيستم جهاني از پايگاههاي نظامي تضمين ميگرديد
، بالفاصله  امپراتوري انگليس اما....  مستقر بود  مختلف   كشور مستعمره35، در بيش از  ، در اوج قدرت بريتانيا نظامي

  .» ه سرعت از هم پاشيد و اين دولت ناچار به ترك بسيار ي از پايگاها گرديدپس از جنگ دوم جهاني ب

       

  :    نگاهي به كاهش و افزايش پايگاههاي نظامي امريكا- 3
   

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

، افول  با جاگزين شدن اياالت متحده به جاي انگليس به عنوان قدرت مسلط اقتصادي جهان سرمايه داري  «     

دوم را در وضعي پشت سرگذاشت اياالت متحده جنگ .  ،  با صعود امپراتوري ديگري همزمان گرديد امپراتوري انگليس
 به قول جميز بيكر مشاور.  تا آن موقع جهان به خود ديده بودكه داراي گسترده ترين شبكه پايگاههاي نظامي بود كه 

،  اين شبكه پايگاههاي نظامي در پايان جنگ جهاني دوم،  متشكل از سي هزار تاسيسات مستقر  عالي ستاد ارتش امريكا
  پايگاه نظامي . در دو هزار منطقه پايگاهي در صد كشور و ناحيه بود  و دامنه آن از قطب شمال تا جنوب گسترده ميشد

 از انحصار اتمي ":  ميدهدآقاي بيكر ادامه.   بودامريكا در تمام قاره ها  و جزاير ميان قطب شمال و جنوب  استقرار يافته 
امريكا كه بگذريم  هيچ نماد از نظر جهاني شناخته شده ي ديگري براي نشان دادن مقام ابر قدرتي جز شبكه پايگاه 

  » ".اشتنظامي خارجي اش وجود ند

مانتلي رويويو همچنان در مورد افت و خيز گرافيك پايگاههاي نظامي امريكا تذكراتي داده كه در ذيل توجه سرمقاله     

  : تانرا به آن جلب مينمايم

عبارت از كاهش شمار پايگاههاي ماوراء بحار )  كوريا ( گرايش غالب بعد از پايان جنگ دوم تا جنگ كره ...  «    

حين جنگ كره شمار .   با شروع جنگ كره پايان يافت ولي اين كاهش پايگاهها در سالهاي بعد از جنگ،...  ودامريكا ب
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تنها پس از .  ي  به خود گرفتجنگ ويتنام  اين روند شتاب بيشتراين پايگاهها  بار ديگر رو به افزايش گذاشت و حين 

       .» ... ره  رو به كاهش رفتجنگ ويتنام بود  كه شمار پايگاههاي نظامي امريكا دوبا

 شمار پايگاههاي "عليه تروريزم"  به مركز  تجارت جهاني و آغاز جنگ2001به دنبال حمله تروريستي سپتامبر  «

، دولت 2001 طبق گذارش وزارت دفاع امريكا،  در سال .نظامي امريكا وگسترش  آنها به سرعت رو به افزايش گذاشت 
اگر پايگاههاي نظامي  .    كشور و منطقه پراگنده خارجي  داراي پايگاههاي نظامي است38در امريكا در حال حاضر 

امريكا در مناطق زير تصرف امريكا و خارج از خاك قاره اي آن به شمار افزود شود، شمار كشور ها و مناطق ماوراء بحار 
م بسيار محافظه كارانه است چراكه پايگاههاي اين شمار،  ه.   مي رسد54ريكا در آن مستقر هستند  به كه پايگاههاي ام

 مانند جهي نظامي در آن مستقر كرده است،مقدم استراتيژيك و حتي بعضي آنها را كه دولت امريكا شمار قابل تو
 بدست آورده  اين شمار شامل برخي از پايگاههايي كه امريكا اخيراً.  عربستان سعودي، كوزوو و بوسني را در بر نمي گيرد 

 كه هدفش در اساس مبارزه عليه نيرو هاي چريكي در _ "  طرح كولمبيا"دولت امريكا از طريق .  ت نيز نمي شوداس
كولمبيا اما در عين حال عليه دولت كمتر سرسپرده ونزوئال و جنبش  توده اي بزرگ ضد نيو ليبرالي  در اكوادور نيز است 

پورتوريكو جاي پانامه را به  .  ريكاي التين و منطقه كارائيب است در حال گسترش حضور نظامي و پايگاهاي خود در ام_
به طور همزمان، دولت امريكا مشغول بر قراري چهار پايگاه نظامي جديد . عنوان مركز فعاليت هاي  نظامي گرفته است 

 اين پايگاها مواضع خط مقدم همه.  در مانتا،  واقع در كشور اكوادور، اروپا، كوراسائو و كاماالپا در السالوادور بوده است
 سپتامبر به بعد، اياالت متحده پايگاههاي نظامي جهت استقرار شصت هزار  نيرو هاي نظامي در 11از . توصيف شده اند

افغانسـتان ، پاكستان، قرقيزستان،  ازبكستان، تاجكستان به همراي پايگاههاي موجود در كويت، قطر، تركيه و بلغارستان 
پايگاه عمده امريكا در ديگوگارسيا واقع در درياي هند براي اين عمليات اخير  از اهميت ويژه اي . ستبر پا ساخته ا
  كشور و منطقه پراگنده خارجي در سراسر 60با احتساب  همه اينها،  دولت امريكا اكنون در بيش از . برخورداراست 

  . » جهان داراي پايگاه نظامي است

احصائيه پايگاههاي نظامي  كه  ( خواننده اشرا به ديدن جدول شماره يك،سرمقاله مانتلي ريويو     در پايان جمله اخير، 
 دعوت ) كه متن سرمقاله به نمايش گذاشته  شده1947 – 88ماوراء بحار امريكا بر حسب منطقه ميان سالها ي خارجي  

  : نظر كرده كه  نگارنده سرمقاله ،  ابراز، 4ميكند؛ همچنان در پايان زير نويس شماره 

و شايد از جنگ ويتنام به اين (  به اين سو )كوريا  ( جنك كره گسترش جغرافيايي پايگاههاي امريكا از پايان «

  . گرديده است نه تنها كاهش نيافته بلكه اكنون  وارد يك مرحله گسترش مجدد)  سو 
مام موضوعات حقوقي و مسئله حاكميت، ت.  اين شمار نيز از جهاتي ممكن است به طور فريبنده اي پايين باشد

در زمان . خوانده مي شود بيان گرديده است قرارداد وضع نيرو ها در مورد وجود پايگاهها در كشو ر هاي ميزبان در آنچه
اما اكنون اين قرار داد ها جزو اسناد طبقه بندي شده و مخفي . جنگ سرد،  اين قرار داد ها معموال جزو اسناد علني بود

 طبق اسناد .قرارداد با كويت ،  امارت متحده عربي، و از جهاتي قرار داد با عربستان  به طور مثال - حساب مي آيندبه 
لوس انجلس تايمز . ( پنتاگون  دولت امريكا اكنون قرار داد هاي رسمي از اين نوع با نود و سه  كشور مختلف جهان دارد

   )  2002 ژانويه 6 -
بجز پايگاههاي نظامي  جديد امريكا در شبه جزيره بالكان و جمهوريهاي  .  قدرت نفرت دارد  امپرياليزم از خالء

آسياي مركزي،  جاهايي كه يا قبال در حوزه نفوذ و يا بخشي  از آنكشور بودند، پايگاههاي مقدمي كه امريكا اكنون بدست  
.  به كاهش چشمگير شمار پايگاههاي خود زده بودها قبال دست مي آورد  در مناطقي هستند كه  اياالت متحده  در آنجا

، قبل از جنگ خليج،  دولت امريكا هيچ پايگاهي در جنوب آسيا نداشت و فقط ده در صد از پايگاههايي 1991در سال 
و  امريكا در امريكاي التين هايشمار پايگاه.  در منطقه خاور ميانه  و افريقا داشت  بر جاي مانده بود1947كه  در سال 
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اين مسئله از نقطه نظر ژئوپوليتيك و جغرافياي .  دو سوم كاهش يافته  بود1990 و 1947منطقه  كارائيب، ميان سالهاي 
 نظامي مسلط بر جهان چون اياالت متحده، حتي در عصر موشك هاي دور پرواز ميتواند - نظامي براي قدرت اقتصادي 

نظامي جديد در خاور ميانه، آسياي جنوبي،  امريكاي التين و منطقه بنا برين استقرار پايگاههاي .  مسئله ساز  باشد
  را بايد به مثابه اعمال مجدد قدرت " طرح كلمبيا" ببعد به دنبال جنگ خليج، جنگ افغانستان و 1990كارائيب از سال 

   » .ود مستقيم دولت امريكا در مناطقي ديد كه اين قدرت تا حدودي  كاهش يافته  بامپرياليستينظامي 

  

  :  حفظ دايمي پايگاه نظامي-4
  

  :سرمقله مانتلي ريويو در اين باب نيز تماسهاي گرفته كه فشرده آنرا در ذيل مطالعه مي نمائيم

به طور مثال پايگاه دريايي امريكا در  .  پايگاههاي نظامي در طول  تاريخ اغلب از طريق جنگ تصاحب ميشوند  «

اين پايگاه گرچه از  نظر رسمي .   به دنبال جنگ امريكا عليه هسپانيايي ها تصاحب گرديدگوانتانامو واقع در جزيره كوبا
طبق قرار داد،  اختيارات امريكا بر اين پايگاه، تا زماني كه اجاره . در اجاره امريكاست، اما مدت اجاره آن نامحدود است

  امريكا در استفاده از اين پايگاه " حق "ن قرار داد اي. ناچيز آن پرداخت شود،  فقط با رضايت طرفين پايان خواهد يافت
صرف نظر از اينكه نظر دولت كوبا و مردم آن چه باشد ،  بعد  از انقالب كوبا،  چك هايي كه از سوي . را دايمي ميسازد

تمام چك ).  نخستين چك بعد از  انقالب ( اياالت متحده بابت اجاره پايگاه فرستاده مي شود، تنها  يكبار  نقد شد ه 
ايد بر چيده شود، توسط آن دولت نگهداري ميشود بي هاي بعدي در راستاي خواست كوبا مبني بر اينكه اين پايگاه ب

  .آنكه نقد شود
جنگ دوم جهاني، جنگ كره، . بسياري از پايگاههاي كنوني امريكا در جنگهاي بعدي اين كشور تصرف شده اند

 ناپژ جزيره اي كه رسماً بخشي از _پايگاههاي نظامي امريكا در آكيناوا . جنگ ويتنام، جنگ خليج و جنگ افغانستان
  .  بازمانده اشغال  ژاپن توسط امريكا در جنگ دوم جهاني است_ است )جاپان(

  .اياالت متحده مانند تمام امپراتوريها هنگامي كه پايگاهي را تصاحب كرد،  بسيار اكراه دارد آنرا رها كند
ي،  و اغلب براي به عنوان مواضع مقدم براي صف آرايي جنگ بعديي كه در يك جنگ تصاحب ميشوند ، پايگاهها

كميته فرعي،  قرار داد  از سوي 1970 دسمبر21طبق گذارش . درگيري با دشمن  كامال جديدي در نظر گرفته ميشود

  هنگامي كه يك پايگاه ماوراء  بحار "سناي امريكا،    وابسته به كميته روابط خارجي خارجي امنيتيها و تعهدات
ممكن است ماموريت اوليه پايگاه تاريخش به سر  .   براي خود پيدا ميكندامريكايي استقرار يافت،  سر نوشت مستقل

آمده باشد، ولي  ماموريت تازه اي براي آن به وجود مي آيد، نه تنها براي حفظ و ادامه فعاليت آن تاسيسات بلكه اغلب  
  ما كمتر _ وزارت دفاع و خارجه _در وزارت خانه هاي دولتي كه از نزديك با  اين امر سرو كار دارند .  براي گسترش آن

  ) 19 - 20صفحه (  "شاهد ابتكار عمل  چنداني براي كاهش اين پايگاه هستيم 
 اعالم داشت كه بنا " استراتيژي امتناع "  دولت امريكا دكترين ويژه اي  به نام 1960 و 1950در سالهاي دهه 

توجيه . ه باشد بعدا شوروي بدست آورد، نبايد ترك كردبر استدالل آن هيچ پايگاهي را كه به طوربالقوه امكان داشت
  نفوذ كمونيسم بود با اين وجود با فروپاشي شوروي به " سد "  و " محاصره "داشتن اكثريت پايگاهها در آن زمان 

ا مصمم به  خارج الزم اند،  دولت امريكا جهت قدرت نمايي و محافظت از منافع اياال ت متحده  درهبهانه اينكه اين پايگاه

   .»حفظ آن شد 
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  :  هدف اقتصادي پايگاه نظامي- 5
  

 " نظم نوين جهاني " ناقوس گوش خراش ) جنگ خليج ( اعزام هزاران تن سر باز امريكايي به شرق ميانه    «

 اش  نظريه اي كه مرامش سيطره  بي چون و چراي امپرياليزم امريكا يعني قدرت مافوق بزرگ نظامي. را به صدا در آورد
  سر زميني كه _بدين سان پايگاههاي  جديد نظامي امريكا  در شرق ميانه بخصوص در عربستان سعودي  .بر جهان بود

   . بـر پـا شد_هزاران سر باز امريكايي اكنون بيش از يك دهه است كه در آن مستقر شده اند 
د بهره برداري از منابع نفتي توسط اغلبا رسانه هاي خبري  امريكا در جنگ كنوني عليه افغانستان در مور

 برخي نازتاريخ تجاوز به افغانستان تا كنو. انحصارات غول پيكر امريكايي در منطقه در مجموع سكوت اختيار كرده است 
 ) 2001 دسامبر15(  منجله نيويارك تايمز از رسانه ها مقاالتي در زمينه اهداف ا قتصادي امريكا مطالبي بيان داشته اند

   :نوشت
منطقه اي كه .  وزارت خارجه امريكا در حال ارزيابي پروژه هاي انرژي در منطقه پس از بر افتادن طالبان است"

 " ،  همچنان ريچارد باتلر عضو " در صد كل ذخاير نفتي و تقريبا سي در صد ذخاير گازي جهان را در بر ميگيرد 6
  :  اذعان داشت كه2002 جون 18ز   در صفحه سرمقاله نيويارك تايم"شوراي روابط خارجي 

ساختن يك خط لوله از طريق افغانستان  و پاكستان براي نخستين بار از زماني كه شركت ...  جنگ افغانستان"
 بودند از نظر سياسي 1990 امتياز كشيدن آن در سالهاي دهه يوني كال و شركت  آرژنتيني  بريداس در حال رقابت براي

 و بدون حضور نظامي امريكا در منطقه ازطريق احداث و برپايي پايگاههاي نظامي در منطقه و "امكان پذير  ساخته است 

مزدوراني ، چون به همين منظور (  . » افغانستان بطور اخص بهره برداري از خط پايپالين مطمئنا امكان پذير نبود

   ) وخيت. ك-، اسپنتاها و امثال شان تربيه شدند خليل زاد ها ،كرزي ها ، رهين ها
  

  :  ماهيت مداخله گرانه  پايگاه هاي نظامي-6
  

  بدون  كنترول سياسي رسمي بر _اياالت متحده در كوشش  براي حفظ يك نظام اقتصادي امپرياليستي  « 

  اين پايگاهها   را براي اعمال فشار  عليه آن كشور ها به كار برده است كه در صدد بوده اند يا _حاكميت ارضي دولتها 
خود را به طور كامل از اين چنبره امپرياليستي جدا كنند ويا تالش كرده اند مسير مستقل براي سرنوشت اقتصادي 

بدون استقرار نيرو هاي .  اجتماعي خود در پيش گيرند؛  مسيري كه امريكا آنرا تهديدي براي منافع خود تلقي ميكند
  آمادگي دولت امريكا در استفاده  از اين نيرو ها براي دخالت نظامي امريكا در اين پايگاهها در سراسر جهان و بدون

نظامي در 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

ياالت متحده نياز به كاربرد متناوب قدرت نظامي اين كشور بنابر اين حفظ قدرت سياسي،  اقتصادي و  مالي ا
ديگر  كشور هاي پيشرفته سرمايه داري  وابسته به اين نظام نيز به اياالت متحده به عنوان تحميل كننده عمده  . دارد

 پديده  نظامي، بلكه از اينرو استقرار پايگاههاي نظامي امريكا را نبايد صرفا به عنوان يك.  قواعد بازي متكي گرديده اند
 اياالت متحده  و به عنوان پايگاه مقدم حمله آن در مناطق يبايد به صورت بازنمايي گسترده قلمرو  وسلطه امپرياليست

  »  .پيراموني ديد

 كميته فرعي قرار داد ها و تعهدات امنيت خارجي كميته روابط خارجي سناي امريكا در 1970به گذارش سال 

  : 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  «

همه و همه به ناچار مستلزم دخالت اياالت متحده در ... هاي  نظامي مشترك و يا برنامه هاي كمك نظامي بيش از حد 

    )20صفحه (  ». امور داخلي دولتهاي مهمان ميگردد

 آنچه اكنون آشكار است و ارزش دارد تكرار شود اين است كه 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،  امريكاي 
بنابرين . بال وجود نداشتند مانند بالكان و آسياي مركزيالتين و منطقه كارائيب و يا مناطقي كه پايگاههاي امريكا ق

ترديد نمي توان داشت كه  آخرين ابر قدرت باقيمانده در حال حاضر در مسير گسترش امپرياليستي خود،  به عنوان 
ت و وسيله ي پيشبرد منافع سياسي و اقتصادي خود، افتاده و جنگ فعلي عليه تروريزم كه به داليلي  فراواني دست پخ

نتيجه غير مستقيم قدرت نمايي اياالت متحده است، اكنون براي وسيله اي به عنوان توجيه قدرت نمايي بيشتر به كار 
براي تمام كساني كه راه مقابله و مقاومت  در برابر اين تحوالت را برگزيده اند، از اين جهت هيچ ترديدي نبايد .  ميرود

نظامي از سوي  دولت سيطره جوي جهان سرمايه داري بخش جدايي ناپذيري گسترش جهاني قدرت .  وجود داشته باشد
نه گفتن به اين شكل توسعه نظامي،  به طور همزمان ،  نه گفتن به . اقتصادي است) گلوباليزاسيون( از جهاني شدن 

  .» جهاني شدن سرمايه داري و امپرياليزم و در نتيجه نه گفتن به خود سرمايه داريست

  يعني در تقابل با " براي تمام كساني كه راه مقابله و مقاومت در برابر اين تحوالت را برگزيده اند "سرمقاله  
سلطه امپرياليزم امريكا كه در گام نخست همانا برچيدن پايگاههاي نظامي اياالت متحده  از كشور هاي شان ميباشد، 

   .ي سـرمايه برايش مطرح استاصل  نابـود. كدام الگوي خاصي مبــارزه را پيشنهاد نمي كند

  

  :  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   «

د با استفاده از اين پايگاههاي جدي ديگر برنامه ريزي ماموريت هاي احتماليپايگاه به خاطرش تصاحب شده است و 
فغانستان ، پاكستان و سه جمهوري  سابق ااستقرار  پايگاههاي نظامي در  به اين دليل است كه .بالفاصله آغاز گردد

روسيه .  شوروي  در آسياي مركزي،  ناچار توسط روسيه و چين به عنوان  تهديد جدي براي امنيت آنها تلقي ميگردد
اما در مورد چين، .  نودي خود را از وجود پايگاههاي  دايمي امريكا در آسياي مركزي ابراز  داشته استقبال مراتب ناخش

  پيما هاي امريكا ماناس در قرقيزستان، جاي كه هوا،  پايگاه) لندن(  روزنامه گاردين 2002 ژانويه 10طبق گذارش
در با وجود پايگاههاي نظامي امريكا .   چين فاصله دارد مايل از مرز غربي250 تنها شينند كنون روزانه به زمين مي نا

 از  چين احساس ميكند كه،كره جنوبي، واقع در جنوب چين و حمايت امريكا از تايوانژاپن،  مستقر در شرق چين، در 

   .» هر طرف محاصره شده است

جاوزكارانه امپرياليزم سرمقاله در رابطه با اعتراضات اجتماعي  بزرگي كشور هايي كه قرباني سياستهاي ت

  :امريكا شده اند مي پردازد

پايگاههاي نظامي خارجي امريكا مكرراً موجب اعتراضات اجتماعي بزرگي در كشور هاي قرباني اين سياست ها  «

بر چيند  وجود اين پايگاهها  در آن كشور به  در فيليپين 1992پيش از آنكه امريكا پايگاههاي خود رادرسال . ميگردد
خارج،  مشكالت اجتماعي  مثل هر پايگاه ديگر امريكايي دراين پايگاها تقريبا.  ان ميراث استعماري امريكا تلقي ميشدعنو
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استراحت  " دربست در خدمت خليج  سوبيك در نزديكي پايگاه النگاپو به طور مثال شهر.  متعددي را به بار آورده است

   . در آن جا مشغول كار بودند هزار تن فروش50بيش از   ليل سربازان امريكايي بود و به همين د"و تفريح 
كز فعاليت شبكه  پايگاههاي به مر فيليپين كه به دنبال از دست رفتن پايگاههاي اكيناوا  امريكا در هاي   پايگاه

  جالمرزارشزبنابر گ. در تعارض كامل با خواست اين جزيره قرار دارد  امريكا در اوقيانوس آرام  مبدل شد، نظامي
جزيره اكيناوا به )   2000  (" واكنش متقابل "  كتابش زير عنوانسياسي ژاپن ،  درمسئول بنياد پژوهشهاي  جانسون

در واقع يك مستعمـره نظامي پنتاگون و خانه امن اعظمي است  كه كاله سبز و  "   ژاپنعنوان منطقه زير حاكميت

 در يايي و تفنكداران دريايي  امريكا در آنجا مي توانند دست به كار هاي سازمان اطالعات ارتش  امريكا، بعالوه نيرو ي

  اين جزيره به عنوان پايگاهي براي نشان دادن و اعمال قدرت امريكا .زنند كه در خود امريكا جرأت انجامش را ندارند

ه گر امريكا در اين منطقه در سراسر آسيا و در خدمت استراتيژي بزرگ اياالت متحده در تداوم يا افزايش قدرت سلط

   )   كتاب64صفحه (  » "بسيار پر اهميت  است

  

  :  سربازان پايگاه  ومسئله جنايات -8

   

 ،  كه به منظور اين كار تجاوز سه سرباز امريكايي به يك دختر دوازده ساله،  در واكنش به 1995در سال  «

ريچارد   ر دستي برند،  و نيز در پاسخ به ديدگاه غير انساني  درياداراجاره كرده بودند  تا او را به نقطه دو)  موتر( ماشين 
(    مـن فـكر ميكنم كه "  :نامه نگاران گفته بود منطقه اوقيانوس آرام  كه به روز،  فرمانده كل نيروي امريكايي  درمكي

اره ماشين را مي توانستند صرف يك چرا كه  اين سربازان پول اج، كار كامال احمقانه اي بود )  تجاوز به اين دختر بچه

اين تظاهرات گسترده كه به  . امريكا در اكيناوا در گرفت،  تظاهرات عليه حضور پايگاه نظامي  "بكنند ) بالـغ ( دختر 
 عليرغم _ فقط در واكنش به اين تجاوز نبود    صورت گرفت" زنان اكيناوا عليه خشونت نظامي "سازماني  بنام رهبري 

   يكي از نشرات محافظه Bihan Keizi Shimbonبودن اين مورد بخصوص، طبق ارزيابي بيهون كيزي شيمبون  وحشيانه 
  تقريبا يك جنايت در _   فقره جنايت شده اند٤٧١٦٤٧١٦٤٧١٦٤٧١٦مرتكب  1995 تا 1972كار ژاپن ،  سربازان امريكا ميان سالهاي 

به مقامات امريكا   پايگاههاي نظامي امريكا در اكيناوا است ناظر  بر ميان امريكا و ژاپن كه   قرارداد منعقده ،  هر روز
در واقع هم شماري بسيار كوچكي از افراد .  اجازه ميدهد  در خواست ژاپني ها براي تعقيب  مرتكبين  جنايت را نپذيرد

  .به خاطر جنايات شان  متحمل كوچكترين ناراحتي شده اند
كو توسط ارتش امريكا،  جايي كه بمباران هاي بعدي امريكا از جمله ادامه بمباران زميني در ويكوس در پورتوري

در خليج فارس ابتدا در آنجا آزمايش ميشود،  برغم اعتراضات توده اي بزرگ مردم،  نشانه ادامه ي شرايط استعماري اين 

 "يل مربع، تحت نام   ما200000عالوه بر بمباران هاي زميني، پنتاگون، دريك حوزه عملياتي به وسعت . جزيره است 
 در آبهاي اطراف  پورتوريكو مشغول فعاليت  هاي شامل برقراري ايستگاه رد يابي كشتي هاي زير "حـدود خارجي 

اين تاسيسات توسط نيروي دريايي و انواع پيمانكاران  براي آزمايش سالح .  دريايي و ميدان جنگهاي الكترونيكي است
  .هاي مختلف به كار گرفته ميشود

 حاضر براي زنداني كردن و باز جويي از زندانيان جنگ امريكا  دريايي گوانتانامو در حال ستفاده از پايگاه نيرويا
ا  با اين جنگ  و در شرايطي كه رفتار  با اين زندانيان خشم مردم در سراسر ستان،  در تعارض با مخالفت كوبدر افغان

  .»  ري از اعمال قدرت امپرياليستي و خشن امريكاستجهان را بر انگيخته است ، بازهم  نمونه ي ديگ
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  :  تعريف پايگاه نظامي - 9
  

 James   ،  به نقل از كتاب   نظامي سرمقاله مانتلي ريويو  در تعريف پايگاه) 1(پانويس شماره 

Blacker, U.S. Overseas Basing (5ew York Praeger, 1990)     پرداخته كه اين قلم بعد از درج

  : مينمايدبسنده در زير، به نقــل از سر مقاله مانتلي ريويو؛ آن 

در مورد اطالعاتي كه در اين پژوهش ارائه  .  پژوهش اساسي بليكر با كمك دفتر وزارت دفاع  صورت گرفت «

ود ميشود  بايد توجه داشت كه هيچ تعريف پذيرفته شده اي  مبني بر اينكه پايگاه نظامي از چه چيز تشكيل شده، وج

 به طور منظم   توسط نيروي مسلح "از تاسيساتي كه  يك پايگاه نظامي عبارت است  طبق تعريف بليكر. ندارد

جـــزو .  مايلي چنين تاسيساتي قرار دارند25همه ي تاسيساتي كه در شعاع . مورد استفاده قرار گيرد

تاسيساتي  كه به فاصله . گرددهمان منطقــه پايگاهي وابسته به نزديك ترين  شهر  يا شهرك محسوب مي

حــدود تاسيسات و منطقه .   مايل قرار دارند به عنوان پايگاه جـداگانه اي محسوب ميشوند25بيشتر از 

موجود در آن  تعيين   سرمايه اي تسهيالت   به ارزش  اطالعات  مربوط ي در درجه اول بر پايهـپايگاه

   .»  ." ميشود
  
  

                                         ادامه دارد                                                                                   


