
                                                                                                                                                                                  

  پايگاههاي نظامي امپرياليزم امريكا در جهان

  )كرزي (  افغانستان امريكا در ةرئيس  دولت دست نشاند  وآرزوي

 

                                                     

                                    هست                                                                                مقالهآنچه در متن

  

� � � � � �  �  
     .   در آمدي بر موضوع-1

  .   بحث تاريخي سرمقاله مانتلي ريويو-2

    .  نگاهي به كاهش و افزايش پايگاههاي نظامي امريكا-3

 .    حفظ دايمي پايگاه نظامي-4

 .    هدف اقتصادي پايگاه نظامي-5

   .  ماهيت مداخله گرانه  پايگاه هاي نظامي- 6

   .از ديد دكترين نظامي امريكا  اهميت استراتيژيك پايگاه -7

   .  سربازان پايگاه  ومسئله جنايات -8

    .  تعريف پايگاه نظامي-9
 � � � � � �  � 

  .  مقوله پايگاه نظامي، يا انعكاس مالكيت خصوصي-10

   انكشاف پايگاه نظامي امريكا بعد از جنگ سرد وآرزوي-11
    ).كرزي(  "نستان افغاامريكا در دست نشاندة رئيس  دولت "      

   . نفوذ پايگاه نظاميةوريسين هاي نظامي امريكا و گسترئ ت-12

  .    پايگاه نظامي، نگهداري زندانيان و پرواز هاي جاسوسي سيا-13

   .   نگاهي گذرا به پايگاه  نظامي بگــرام -14

  .  يكي از وظايف اصلي پايگاه،  جذب افراد بومي به خاطر كسب-15
  . مي باشد اطالعات و كار استخباراتي بر ضد  كشورشان        

 � � � � � �  �  
  .   امپرياليزم روس  در پايگاه نظامي باالحصاركابلة رازهول انگيز جنايت پنهان ساخته شد- 16

 .     استقرار دايمي پايگاه نظامي نياز قبلي به پايگاه فرهنگي دارد-17

 .    نامرئي  برخي از كشور ها صدور فرهنگيان ، به آرزوي تسخير-18

  .  پايگاه نظامي مخفي و نقش سركوبگر آن-19

 

������������  
  

  

  

                                               



  

 

    

 

2 

 

   )2005اكتوبر  -  تاريخ نگارش (

  

  ) 20/1/2012   (" آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 

    

  

  

  �بخش    

  

  

قل از بحث پايگاه نظامي سرمقاله مانتلي ريويو را در همين جا به پايان رسانده، خود پاره اي از اين قلم،  ن

  .بررسي هايش را در مورد پايگاه نظامي در ذيل، غرض مطالعه خوانندگان پيشكش مينمايد

  

  : مقوله پايگاه نظامي، يا انعكاس مالكيت خصوصي-10
  

 نظامي آنها غرض حفظ و -دولت ها در چهار چوب حيطه نفوذ سياسي پايگاه نظامي  يكي از  اركانهاي اساسي 
  . مالكيت خصوصي بر وسايل توليد به طور اخص، در سراسر تاريخ بشري بوده است" متبرك "ادامه  حيات 

در اجتماعات بدوي (در بستر پر تموج تكامل جامعه انساني، يعني  از آغازين وهله تكامل ساده و بطي وسايل توليد 
 -  مشخص تاريخي به طور  اخص، پايگاه نظامي ة كنوني آن به طور اعم، و در هر دورةتا مراحل مغلق و شتابند) نسانيا

 نيز روند ساختمان، استحكام و باز يافته -  مالكيت خصوصي و تقسيم جامعه به طبقات متخاصم بوده استةكه خود زاد
زمانهاي مخفي پيوست خودش را به خاطر در يافت شيوه هاي ساة هاي  اشكال تشكيالت نظامي و ساختار هاي پيچيد

كه در  -  ذهني، يعني مالكيت خصوصي بر وسايل توليد-حراست از مقدس ترين پديده مادي ة  و بعد ها پيچيد،ساده
 ندهتاريخي، و در كليه رفت و برگشت هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي صدمه ناپذير باقيماتمامي ادوار

  .   پيموده است -
 مگر در ( از ميان رفتن تدريجي مالكيت جمعي بر وسايل توليد، كه حفظ آن نياز به پايگاه نداشت ةاز مرحله اولي

 تا هم اكنون ، با رسيدن  هر نظام ايدئولوژيك به دايره قدرت، سنگ  و درب  و حلقه اي بر )برابر حمالت  قبيله دشمن 
  .مي افزوده شده و آنرا  محكم  و محكمتر ساخته استبناي مستحكم  پايگاه نظا

 به - از جمعي به خصوصي - اساساً مالكيت خصوصي حفاظت و حراست اشرا از نخستين مرحله استحاله اش 
پايگاه نظامي سپرد؛  زيرا  كه در نبود آن نمي توانست  بيخ و بنياد استوار و پايدار در جامعه، كه اكثريت استثمار شونده 

قدرت و مظلوم در فكر تصرف قدرت و رهايي خويش از يوغ بردگي اقليت قدرتمند ، ظالم واستثمار گر بودند؛   داشته بي 
  . باشد

طبقات  .  با تشكل دولت هاي بزرگ و مافوق بزرگ ، پايگاه وسيله اي شد براي بلعيدن دولت هاي خورد و كوچك
به فكر تسخير و تملك سرزمين هاي  اطراف و پيرامون بودند، و با ،   برده دار  در پي وسعت و گسترش  نفوذ شانةحاكم

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

 هاي دسته جمعي، به كشتار (  شناسانه پايگاه نظامي و اثرات نهايت ويرانگر و تمدن بر انداز آن  بحث تاريخ
اسارت و بردگي  كشيدن اقوام،  قبايل،  و مليت هاي مغضوب و مغلوب و نابودي كامل سرزمين هايشان  توسط صاحبان 
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مثل چنگيزيان و حشي يا ماقبل آن، يعني فوج  ، ؛ اما پرتوان   كه با لشكر وحشي و بي فرهنگپايگاههاي نظامي
، كه چگونه داشته هاي درخشان مادي و ... وزان و بي علف  عربستان  وگرسنگان  وادي هاي خشك و صحرا هاي س

ر باستان ، ايران كهن ، هــند ، مثل مصـ معنوي سر زمين هاي هزاران بار پيشرفته تر و بارورتر از كشور مهاجم ،
انسان هايش را با و .   را منهدم و با خاك يكسان نمودند"مفتوحه" خراسان باستان  و ساير مناطق يعنيافغانستان، 

 را مي گذارم به آناني كه با تبختر ) و هنر ها و ثروت ها و داشته هاي منقول شان به تاراج بردند لياقت ها، مهارت ها
 و يا كساني كه رشته تخصصي شان مطالعه علمي دگرگوني هاي جامعه انساني؛  .شناسانه و سويه بلند دارند ادعاي تاريخ

يا  يخي بوده، و با تواضع و فروتني در اين راستا به كاوش و پژوهش و ارزيابي پديده هاي مدفون واز لحاظ ماترياليزم تار
  . مشغولند؛ در اعماق بستر تاريخ ؛مدفون ساخته شده توسط كشورگشايان و طبقات حاكمه

  

امريكا   دست نشاندة رئيس  دولتآرزوي انكشاف پايگاه نظامي امريكا بعد از جنگ سرد و-11

  :  ) كرزي( غانستان  افدر
  

شوروي در اروپاي سوسيال امپرياليزم  از همپاشي رژيم هاي اقمار ،) 1980( بعد از گلوسنوست و پرسترويكا
 "، آناني  كه ادعاي امپرياليزم امريكا مبني بر  يعني خاتمه جنگ سرد،) 1991(و فرپاشيدن خود شوروي ) 1989(شرقي 

 را دربست پذيرفته بودند و توقع  "گيري از نفوذ كمونيزم شوروي ميباشدصرفاً جلوايگاههاي نظامي آنكشور دليل وجود پ
 1989داشتند كه پايگاههاي نظامي بعد از فروپاشي سيستم شوروي بزودي برچيده خواهد شد؛ اما پنتاگون در سال 

  . سازد را الزام آور مي" صف آرايي و آماده باشي"اعالم داشت كه نمايش قدرت امريكا وجود چنين
  : امريكا طي بيانيه اي اعالم داشت جورج بوش اول رئيس جمهور 1990 در دوم  ماه آگست

 در عين حال كه شبكه پايگاه هاي نظامي ماوراء بحار امريكا بر سر جاي خواهد ماند، نيازمندي هاي حفظ «

  .»  بر طرف گردد1990تر از سال فيصد كم25 ممكن است با نيروي آماده باش 1995امنيت جهاني اياالت متحده تا سال

 نظامي در ازبكستان و قزاقستان يامريكا موفق به دريافت پايگاهها،  2001 سپتمبر 11  ةواقعه دراماتيزبعد از 
اخيراً هر دو كشور از امريكا خواسته اند كه پايگاههاي نظامي خود را برچيند، در حاليكه قرقيزستان تا پايان كار (  گرديد 

؛ همچنان وزير خارجه امريكا گفته  . ) دهشت افگني اجازه ماندگار شدن پايگاه نظامي امريكا را داده استجنگ بر ضد 
همينطور وزير دفاع بلغارستان، كه كشورش در جوار . كه در نظر دارد كه در آسياي ميانه پايگاه نظامي تازه احداث كند

  :  متحد نظامي امريكا يعني تركيه موقعيت دارد، اعالم كرد

   .» خاك بلغارستان تأسيس شوداه نظامي دائـمي امريكا درگدولت اين كشور آماده است دو پاي «

  ). چاپ تورنتو"جوانان" نشريه 2005نومبر24مورخ297شماره(
 اپريل - 1070شماره ( مي اندازيم  كه ناشر  آن، آقاي زرهي ، به جاي  سرمقاله "شهروند" ةحال  نگاهي به نشري

 كه در ذيل به از تبصره مختصر  به چاپ رسانيدهرا   بعد )   www.aksam.com.tr(  اكشام ةمه نشريترج ) 2006
  :مطالعه خواننده مي رسد

آكسو  و آكالي از توابع بخش يوكسك اوا جهت تاسيس فرودگاه از اهالي آنجا خريداري شده  اراضي روستا هاي  «

در ماههاي اخير .  ، اما هنوز عمليات ساختماني در آن آغاز نشده استو پول آن در مدت كوتاهي تماماً پرداخت گرديده
تعجب مردم ساكن آنجا شده اند و در  هيئت هاي مركب  از امريكايي ها و اسرائيلي ها با ورود به اين منطقه موجب 

  . ن گول كوچانده شوندصورت احداث پايگاه هوايي ،  قرار است مردم اين دو روستا به يكي از  استان هاي قونيه و يا بي
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مردم  منطقه اظهار ميدارند  كه زمين هاي خودرا جهت احداث فرودگاه  به دولت خودشان فروخته اند ولي اكنون متوجه 
  . شده اند كه قراراست امريكايي ها در آن پايگاه بسازند

اسب ترين  مناطق مورد  كيلومتري آن قرار دارد يكي از من40يوسك آوا كه در نقطه مرزي ايران و در فاصله 
آقاي صالح يلدز شهردار شهر يوكسك مي افزايد، در . استفاده امريكايي ها جهت حمله هوايي به ايران ميتواند باشد

د ـر از پايگاه فعلي امريكاييان يعني اينجرليك خواهـ بار برت50اه در اين منطقه، اين پايگاه بيش از ـداث  پايگـصورت اح

  » .بود

  :كرزي در جريان مذاكره با وزير خارجه امريكا در كابل  با صراحت اعالم كرد ) 2005مارچ ( ت در اخير حو
چند روز بعد از ابراز اين آرزو، .  آرزومند است كه قواي  نظامي امريكا هميشه و به طور دايمي در  افغانستان  اقامت نمايد

يدان هوايي بگـرام و قـند هار با مصرف ده مليون دالـر توسعه م فرمانده كل قواي امريكايي در افغانستان اعالم داشت كه

ميدان   هم اكنون هردو    نشر شدهةطبق احصائي.  پرواز نظامي در هفته را داشته باشند15000داده ميشوند تا كنجايش 

سر انجام .  باشند پرواز در هفته را دارا مي4000 هوايي يكصد و پنجاه بال طياره و هيلوكوپتر نظامي در مجموع ظرفيت

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

كه به موجب آن قوت هاي اشغالگر امريكا اجازه خواهند يافت تا مدت نامحدودي در ،  رسانيد ء را به امضا" افغانستان

  )1(.  نظامي داشته باشند افغانستان باقيمانده و  پايگاه
نامه همكاري   تفاهم"بيائيد با حوصله و تعمق  با هم يكجا به نتائيج  فاجعه آفرين و مزلتبار اين به اصطالح 

 از زبان پر آوازه ترين رسانه  ، يعني ميان كشور اشغالگر و دولت دست نشانده اش"استراتيژيك ميان امريكا و افغانستان 

 از انعكاس آواز )2( " حزب دموكراتيك خلق " كه تعدادي ازكدر هاي معروف و ظاهراً فرهنگي [ BBCسرمايه جهاني 
اقع ماشين  در و-گونه كه از خدمت به ماشين تبليغاتي  شان درآن  دستگاه   احساس مصونيت  و غرور مينمايند ، همان

در زير ] ي جنگ مقاومت بخود مي باليدند سوسيال امپرياليزم  شوروي ، حزب و دولت دست نشانده اش در سالهانظامي 
 :توجه كنيم

  :چنين ميخوانيم )  " آمريكا براي افغانستان پايگاه نظامي مي سازد" ( در زير عنوان درشت  BBC در سايت

وزارت دفاع امريكا، پنتاگون  روز سه شنبه كنگره اين كشور را از طرح هاي خود براي احداث پنج پايگاه نظامي   « ◘

    »است اين طرح ها به در خواست دولت افغانستان تهيه شده .  فغانستان براي ارتش ملي آن كشور مطلع كرده است در ا

، تا ابــد،  امريكا در افغانستان جنايتكار مبني بر استقرار دايمي نيرو هاي نظامي امپرياليزمدر خواست كرزي( 
 را در - به خاطرلشكر كشي به افغانستان- از اتحادشوروي  " دموكراتيك خلق " بانددرخواست  رهبران وطن فروش 

  .) كند  اذهان تداعي مي

مقام هاي وزارت دفاع امريكا به كنگره امريكا گفتند كه افغانستان درخواست كرده است يك مركز فرماندهي  « ◘

گرديز، قندهار،  هرات  و براي يگان مركزي ارتش افغانستان  در كابل، پايتخت، و همچنين چهار پايگاه منطقه اي در 

  » .مزار احداث شود

بنا به گزارش ها طرح هاي پنتاگون خواستار احداث يك پايگاه 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



  

 

    

 

5 

 

ساير پايگاه ها نيز به پاد گانهاي آموزشي، تاسيسات غذا خوري،  درمانگاههاي پزشكي و مراكز ارتباطي و  « ◘

  » .همچنين امكانات اوليه مانند برق، آب و مركز تصفيه فاضالت مجهز خواهد بود

  » . برسدالريارد د يك ميل هزينه ساخت اين پايگاهها به تقريباً پنتاگون تخمين ميزند « ◘

     ». اما مقام هاي امريكايي گفتند كه اين پايگاهها براي بر قراري امنيت و ثبات در سراسر افغانستان الزم است « ◘

 از چشم انداز حقوق  ، امريكا در افغانستان امپرياليزم پايگاههاي نظامي" قبولي" و "خواست "بررسي دراماتيزم 
كوشد پاره  اي  لماتيك  مورد نظر اين نگاشته نبوده ؛  بلكه اين قلم  ميبين الدول و ارزيابي عبور آن از روند متداوله دپ

رابه بحث گيرد، تا اگر بتواند ابعاد بيشتر آنرا ) وقسماً پايگاه نظامي شوروي سابق( از مسايل مربوط به پايگاه نظامي امريكا 
 .و خدمتي نمايد در اين راستا. به روشنايي برساند

  
  

  :    نفوذ پايگاه نظامية ي امريكا و گستروريسين هاي نظامئ ت-12
     

،  اجازه بدهيد نظر قوماندان كل قوت هاي  وريسين هاي  امريكايي در مورد پايگاهئقبل از پراختن به نظرات ت

  .   در همينجا بياوريم  نفوذ پايگاهةساحارتش چهلم سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان را در مورد 

  پايگاه هوايي كه " زير عنوان)  " ارتش سرخ در افغانستان "(   اثرش113صفحه  در بوريس گرومف

  :  نوشته" امريكا بنياد نهاده بود

ود گاه بزرگ ساخته زماني امريكايي ها يك فر)  مرامش شهر بزرگ قندهار ميباشد(  باختري شهر ة در حوم«

فرماندهي . وايي ارتش افغانستان در آن مستقر گرديده بودنيرو ه)   نام واحد نظامي( بودند كه بعد ها چند يگان كوچك

 جاي داده بود، كه هم خود شهر قندهار و هم نواحي پايگاه را در اين ]شوروي  [ سپاه چهلم، تيپ هفتاد موتوريزه

 . » پيرامون آنرا كنترول ميكرد

 صورت گرفته يك پايگاه )پنتاگون(   كه با كمك  وزارت دفاع امريكابليكر امريكاييطبق پژوهش اساسي 

 مايلي  يعني چهل كيلومتري پايگاه قراردارند 25همه ي تاسيساتي كه در شعاع ...  «:  نظامي عبارت است از

 مسئول بنياد پژوهش هاي چالمرزجانسون امريكايي و همينطور » ...جزو همان منطقه پايگاهي محسوب ميشوند

راي پنتاگون خوانده، و خانه ي از خاك جاپان است ، يك مستعمره نظامي بجزيره بزرك اكيناوا را كه بخشسياسي جاپان، 
كه در زنداني كردن و  شكنجه نمودن و اشكال جنايت و كشتار هاي دسته . ن براي  ارتش امريكا توصيف كرده استام

  .جمعي اسيران و تجاوز به ناموس آنان و مردم ؛  آزادي عمل داشته باشند 
 كه كار ساختمان آن بر طبق  ،مام شهرك ها و شهر هاي اطراف پايگاه نظامي بگرام وري فوق تئبر مبناي ت

حتي  ،دارد و نظامي جريان آخرين دستاورد هاي عمراني و تكنولوژي مدرن نظامي توسط  طراحان و كارشناسان عمراني 

يك مستعمره نظامي پنتاگون  " شهر كابل در چنبر  نفوذ نظامي آن قرار داشته، جزو منطقه پايگاه  بگرام محسوب شده

  .بوده  ميتواند " و خانه اي  امن براي ارتش  امريكا
و اعتراضات ساير نهاد هاي دموكراسي خواه،  بر ضد  » سازمان نظارت حقوق بشر « در شرايطي كه سر و صداي

مخوفتر از زندان معروف گوانتانامو بناي زنداني كه در اين اواخر در پايگاه بگرام ساخته شده،  و دهها بار هراس انگيزتر و 
 مي بايست و متريـعاع چهل كيلـش مي باشد، پايگاه  ياد شده،  يگانه پايگاه  نيست  كه مطابق معيار هاي امريكايي تا
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( آن تثبيت شده باشد؛ بلكه پايگاهها نظامي قندهار، شيندند، مزار، قندوز ارتفاعات پامير   "ميدان تصرف طبيعي "
يخ كردند و خود در آن   امريكايي رهزنان مسلح سياف را از آن مناطق ِچ جنايتكار كه قوتهاي-جشير، پغمان ، پن)واخان

 ميدان تصرف "  و ساير مناطق استراتيژيك اين سر زمين بلند موقعيت نيز اين به اصطالح-ساحه بلند تمركز نموده اند 

  .ع كـل نقشه جيوپليتيك افغانستان گسترش و  پهنا   داده استپايگاههاي نظامي امپرياليزم  امريكا را تا شعا "طبيعي
  

  :   پايگاه نظامي، نگهداري زندانيان و پرواز هاي جاسوسي سيا-13
  

امريكا ظاهراً به خاطر  مبارزه با تروريزم توافق تعدادي از كشور ها را در زمينه كسب امتياز  استفاده از پايگاه هاي 
سود برده به طيارات جاسوس اش فرمان داد كه  بر فراز »  توافق« سازمان سيا از اين  .  تنظامي آنها به دست آورد اس

پيرامون،  پرواز  نموده  از آن مناطق همجوار وهاي  نوعه نظامي آنها ؛ همچنان كشور حتي ساحات مم  ؛اين كشور ها
وريست در زندان هايي كه مخفيانه در درون عكسبرداري نمايد؛ همينطور بدون اطالع اين كشور ها كساني را زير نام  تر

پايگاه هاي مذكور اِعمار شده، زنداني و شكنجه نموده، به نقل و انتقال  مخفيانه آنان از يك كشور به  كشور ديگر 
اين تخطي از قرار هاي قبلي في مابين امريكا و كشور هاي طرف معامله در تكرار عملكرد هاي مخفيانه . پرداخته است

چه بهتر كه انعكاس اين فعل و انفعاالت . مريكا تجلي  يافته و سبب اعتراض كشور هاي اروپايي گرديده استارتش ا
  :سياسي را در اين مورد، كه در رسانه هاي   خبري درج  گرديده است،  در ذيل مورد مطالعه قرار بدهيم

ن به اَعمال تروريستي القاعده را در   گروهي از  مظنوناCIAاخيرا واشينگتن پست فاش كرد كه سازمان   ... «

در پي اين افشاگري همچنين . زندان هايي در افغانستان، تايلند و چند كشور ديگر در شرق اروپا نگهداري مي كند
 آمريكا در ساير كشور هاي اروپايي و همچنين استفاده از خاك  برخي از اين كشور زارشهايي مبني بر زندان هاي مخفيگ

والتر .  ، تا جايي كه شوراي اروپا تيمي را مامور تحقيق در اين خصوص كرد قال اين  زندانيان منتشر گرديدها براي  انت
به .  نيز نگراني خود را از اخبار مربوط  به پرواز هواپيما سـيا در آلمان ابراز كرداشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان

از چندين كشور اروپايي از جمله سوئد،  مجارستان،  )  CIA( مريكا گزارش واشينگتن پست    سازمان اطالعات مركزي ا
هسپانيا، ناروژ، ايتاليا، روماني و لهستان براي انتقال مظنونان به ارتباط  با تروريزم استفاده كرده است و آنها را به شيوه 

يه اروپا اعالم كرده است به نام انگليس نيز به عنوان رئيس دوره اي اتحاد. هاي غير قانوني بازداشت و شكنجه ميكند
هلند . اتحاديه از  امريكا خواهد خواست در باره اطالعات مربوط به بازداشتگاه هاي امريكايي در اروپاي شرقي توضيح دهد

يا در زندان هاي سـري سـوط به احتمال وجود به امريكا هوشدار داد در صورتي كه امريكا اطالعات مرب پنجشنبه 

ا مخفي كند، امكان  بازنگري اين كشور در مشاركت در عمليات نظامي به فرماندهي امريكا وجود خواهد  راروپاي شرقي

   )2005 چاپ تورنتو مورخ پنجشنبه اول دسامبر"ايران جوان"نشريه (    »    .داشت

ه پايگاه نظامي بگرام يكي از عواملي كه امريكايي  ها را  واداشت تا زندانيان را از پايگاه هايشان در ساير كشورها ب
  دول همسلماً  اعتراضات ياد شد.  ه شدانتقال بدهند،   واكنش هايي  بود كه قسمت هايي از آن در فوق تذكار داد

مذكور، خود انعكاسي بوده از مخالفت توده هاي مردم  اين كشور ها در برابر افسارگسيختگي وعملكرد هاي ضد بشري 
  به اين كاري ندارند كه در پايگاه هايي  كه در اختيار شريك بزرگ قرار داده  شده ، چه مي ورنه شركا. امپرياليزم امريكا

گذرد ؛  چه تعداد  افراد  زنداني و شكنجه ميشوند ؛ به ناموس كي ها تجاوز  صورت مي گيرد و كدام ها در زير شكنجه 
) به ظاهر(را كه افراد زندان هاي . تل مي رسند، به ق امريكاييهاي عجيب متخصصين رنج و درد و عذاب و زجر و اِرعاب

 پيخ  كهنهپرچمي و جاسوساين  ( قانوني  ، يعني"شوراي نظار" ياري يكي از سرباند هاي منفور  امريكا  بهغير نظامي
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 ؛كردندرا در آنجا شكنجه  ميده بودند، و هموطنان بي دفاع ما  پا كردركابل به طور مخفيانه بر) قديمي امپرياليزم روس و 
  . عجالتاً باشد به جاي خودش

  

  :رام امي بگــاه  نظـ   نگاهي گذرا به پايگ-14
  

و يا كشور هاي  به اصطالح داوطلب ، شماري نه چندان زياد از پايگاه نظامي امريكا در كشور هاي تحت اشغال 
ظ سياسي نيز اهميت خاصي  به مثابه حضور نظامي امريكا، بعالوه موقعيت استراتيژيك آنها  به مقياس  گسترده ،  از لحا

كشور هاي ذيدخل و ندگان بلند پايه نظامي و سياسي  محفوظ و مطمئن،  غرض تدوير جلسات سياسي نمايمقر كامالً
 استراتيژيك  بگرام  بنابر  موقعيت خاصش در منطقه ، سر سلسله نطقه، كسب كرده اند،  كه پايگاه ذينفع  در منازعات م

 - چنانچه  پانزدهمين  اجالس مشترك  افغانستان، پاكستان و امريكا در همين پايگاه.  قرار گرفته استچنين پايگاهها 
 در اين جلسه رياست هيئت پاكستاني را جنرال يوسف رئيس اوپراسيون قواي كه  صورت پذيرفت-1384در اواخر سال 

اع  و رياست هيئت امريكايي را جنرال ايكن مسلح، رياست هيئت افغاني را جنرال كريمي رئيس اوپراسيون وزارت دف
  ؛   بيري  قوماندان عمومي نيروي هاي ائتالف  در افغانستان عهده دار بوده است

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

تورن جنرال بنجمين فرنكلي .  اين كشور در آن جا تدوير يافت76پايگاه نظامي بگرام به عوض فرقه كاري مشترك 
حكمت چيتن نماينده بخش اندان عمومي نيروي هاي ائتالف ؛ قوماندان فرقه دهم كوهي؛ تورن جنرال ايكن بيري قوم

 وطن فروش  كرزي و شماري مهمان خارجي و جنرالهايملكي  ناتو براي افغانستان؛ رونالد نيومن سفير امريكا مقيم كابل
 تبهكاران جهادي به سمت لوي درستيز ةكه در دور(  منجمله جنرال رحيم  وردك وزير دفاع ملي دولت دست نشانده ؛

  حضور داشتند؛  ، )اردوي افغانستان گمارده شده بود
اه ش رئيس دولت امريكا  در ميان  تدابير شديد امنيتي وارد اين پايگجورج بو» ايرفورس ون « ان طياره همچن

رئيس جمهور . [  ؛ گرديد  قرار دارد دست نشاندة بي آزرممتري ارگ رياست جمهوري  كيلو30اتيژيك، كه درمهم استر
امريكا در نخستين مسافرتش به افغانستان  بعد از افتتاح سفارت كشورش در كابل ، مجدداً با هيلي كوپتر مخصوص به 

   ؛]  در آنجا مالقات كرد اين پايگاه بازگشت و با نيروي هاي امريكا مستقر
همينطور  طيار ه رئيس دولت كانادا  در نخستين مسافرتش به افغانستان  بروي ميدان هوائي  همين پايگاه فرود 

  . آمد
 مسعود توسط سوسيال - به دولت اسالمي رباني جالدو در گذشته ، يعني بعد از تعويض دولت پوشالي نجيب

هاي رهزن ، وطن فروش ومتخاصم اخواني و باداران  )دهاره( بگرام محل نشست سر داره  نيز  پايگاه،امپرياليزم  شوروي 
 در همين پايگاه ]و مسعود حكمتيار[دو خاين ملي  1992 مي 25 – 1371 جوزاي 4تاريخ ه چنانچه ب. خارجي  آنان بود

ه اعجازالحق پسر ضياء الحق و برخي  صلح را به امضاء رسانيدند كه در اين مذاكرةنموده و موافق مدت هفت ساعت مذاكره
  .مهمانان خارجي ديگر نيز  حضور داشتند

حتي قصر رياست جمهوري افغانستان در ؛ مواردي كه در فوق تذكار يافت، به درستي بيانگر اين واقعيت است كه 

 امنيتي امريكا ،  تن تعليم ديده توسط  شركت400؛  با آنكه در حصار نيرو هاي مسلح وزارت دفاع قراردارد[ كابل 

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

  .ده نمي تواندنمايندگان  كشور هاي ياد شده بو
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 كيلو متر، با ميدان هوائي 30ويژگي هاي فوق از يكسو و  موقعيت نزديك پايگاه مذكور  با فاصله كمتر از خصوصيات و 
كه ميتوان آنرا ميدان نيمه نظامي شمرد ، و كار نصب رادار هاي پيشرفته جهت يابي آن توسط  [ بين المللي كابل  

وسفارت امريكا در كابل ؛ همچنان شاهراه استراتيژيك سالنگ،  راه ]  آغاز خواهد شد كارشناسان نظامي امريكا  عنقريب 
راج،  و بزرگ ديگر، مثل  پايگاه جبل السردخ)  قشله عسكري(   ننگرهار و دهها پايگاه و قرار گاه-هاي كوهستاني كابل 

 كه هم اكنون -زندان مخوف و بزرگ پلچرخي خانه، باالحصار، ريشخور، و امثال آنها؛ هكذا حسين كوت،  كاريز مير،  خير
 ؛ همينطور اِعمار يك - بالك چهار و قسمت هايي آن توسط ارتش امريكا در دست  ترميم و تجديد ساختمان مي باشد

زندان ، به مراتب مستحكمتر، مدهشتر و غير انسانيتر از زندان معروف  گوانتانامو در پايگاه نظامي بگرام كه در سال 
از بكار كرده و تحت تدابير بسيار شديد امنيتي قرار دارد، و تا كنون اجازه ورود به كسي داده نشده، به جزء  آغ2002

سر وصداي انتقال زندانيان ساير پايگاههاي نظامي امريكا به شمول گوانتانامو ( نيروهاي نظامي امريكا مربوط صليب سرخ 
سازمان  جاسوسي ين قسم تمركز مهمترين پيكره هاي وهم) ه استدر زندان بگرام، در رسانه هاي خبري منعكس گرديد

 سياسي اين پايگاه  مهم ژئو استراتيژيك را از سطح منطقه فراتر برده - در   پايگاه بگرام ؛ اهميت  نظامي CIAامريكا
  .است

احه مقابل لسو حال به گپ هاي  يكتن از نظاميان دولت دست نشانده شوروي راجع به قرار گاه نظامي وسيع ا
نخستين مطلبي را كه  گوينده  بيان داشت در مورد  پايگاه ( در زير توجه نمائيم فابريكه بوت آهو، و پايگاه  بگرام 

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

 ه طرف شمال سرك فابريكه بوت آهو  موقعيت دارد قبال عساكر شوروي در آنجا بودند قرار گاه نظامي بسيار كالن كه ب« 

،  من چند باري كه  به كابل رفتم در طرف جنوبي سرك عمومي مقابل  قرار گاه  نظامي كه ساحه آن بسيار كالن است .
تماني را بطور منظم در آنجا مي رتر ايستاده مي شدم و آمد و  رفت موتر هاي كالن سربسته را ميديدم كه مواد ساخدي

دانم امريكايي ها در آنجا چــه مي سازند كه در اين چند سال كشيدن سنك و خاك از  زير زمين آنجا هيچ  نمي. بردند
فهميده نشد كه  گوينده  بعد مسافه را به (  متري  آنجا باالي موتر شخصي فير ميكنند... حتي در ؛ تمام شدني نيست 
؛ اگر در موتر  طفل يازن يا آدم ريش سفيد هم باشد باالي آنها فير ميكنند يك ماه بعد كه به كابل ) چند متر افاده كرد 

  » ...بروم باز دلم ميخواهد كه آن  جا را خوب بينم

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

پاسپورت كانادايي خود را به عساكر امريكايي نشان . من در چند باري كه به كابل رفتم، به بگرام هم رفتم...  « 

شفاخانه مجهز در آنجا .  ديدم ،بعضي جاي هايي آنرا كه اجازه داشتم.   آنها اجازه دادند كه بداخل پايگاه بروم،دادم
مواد بسيار لوكس در داخل پايگاه ...  بيشتر از يك سال سنگ و خشت و مصالح در اين پايگاه آورده شد. ودساخته شده ب

   »  ...و مثل  شراب، عكسهاي لچ  ، چيز هاي پيدا  مي شود  ،،در بازار نزديك پايگاه هم... پيدا ميشد
عكس هاي " بگرام با گفتن  نظاميپايگاهبا اشاره اي كه برادر فرازي  به وي رساند موصوف صحبتش را در مورد ( 

  ).، كه بعداً به آن خواهم پرداخت،  صحبت  كرد...  ناتمام گذاشته در مورد باالحصار"...لچ
 "حال به مطلبي در همين رابطه ، كه در اخير ماه اپريل رسانه هاي خبري به آن تماس گرفتند، و  نشريه هفتگي 

سربازان امريكايي فايل هاي  "   نيز نيم  ستون اشرا تحت عنوان1385يبهشت  ارد17 مورخ 592 شماره "ايران جوان 

  :   داده است ؛ در ذيل توجه نمائيد صيص  به آن تخ" سرقت شده را خريداري مي كنند

سر بازان امريكايي خريداري دو باره سخت افزار  هاي كامپيوتري به سرقت رفته اي را آغار كرده اند كه گفته  «

  .ماري از آنها  حاوي اسرار ارتش امريكا است و در بازاري  در شمال كابل  به فروش گذاشته است  ش ميشود
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روش ـمال كابل به فـ  را  در كنار پايگاه هوايي بگرام در ش(memory sticks)ظه ـفروشندگان،  اين دسك هاي حاف
در پايگاه هوايي بگرام استخدام شده اند به آنها ميگويند كه اين دسك هاي حافظه توسط افغان هايي كه . اشته اندگذ

، يك سخنگوي نظاميان امريكايي گفت تحقيقات در اين مورد آغاز شده و  افزود تا زماني مايك كدي. سرقت رفته است 
ار ـدو چهـخبر گزاري اسوشيتد پرس كه ح. كه اين تحقيقات به پايان نرسيده، در مورد اين موضوع  ابراز نظر نمي كند

 مي گويد بيشتر اين دسك ها خالي و يا غير فعال است  ز اين دسك ها ي فروشي را در يك كامپيوتر آزمايش كردهد اعد
: او گفت. ولي حد  اقل سه دانه از آنها حاوي اطالعات از جمله سوابق سر بازان و تصاويري از نيروي هوايي امريكا  هست

پيش از اين گذارشهاي . قيمتي براي آن بپردازند خواهند و حاضرند هر اين دسك ها را ميةسر بازان به ما گفتند آنها هم
منتشر شده بود كه در اين دسك هاي حافظه  نام  شماري از مقام هاي  افغان كه متهم به فساد هستند، گذارش هائي 

 در كنار  ديگر  اين دسك ها. ئيات در مورد اهداف دفاعي  امريكا ثبت بوده است مورد مواضع  و اهداف دشمن  و جزدر
 وسايل از جمله لباسهاي نظامي امريكاييان، قطب نما ها ،  دور بين هاي دو چشمي، عينك هاي آفتابي و چاقو ها كه

  ».  اين وسايل نيز از پايگاه بگرام دزدي شده، به فروش  گذاشته شده استظاهراً

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

نظامي مربوط به قواي اشغالگر، كه زير ضربات نيروي هاي مدنيت بر انداز و كامال وحشي القاعده و طالبان، كه توسط  
بازار نزديك پايگاه ، كه برخي وديگر اينكه فروشندگان  . ي باشد سازماندهي شده،  قرار دارد؛ كامال منتفي ماپنتاگون وسي

از آنان در كار وبار خريد و فروش همچو  سامان آالت نظامي در دوره اي كه  عساكر ارتش سرخ در داخل اين پايگاه النه 
مي ظارت  استخبارات نظامي  پايگاه  ه وضع آن بازارك شديداً تحت نكرده بودند، دست داشتند، و از اين امر آگاهند ك

و آنرا در .  پايگاه بخرندكاركنان افغاني درون ندارند كه  آالت مسروقه  را از روي  همين ملحوظ   كالً جرأت آنرا. باشد
ثل اسوشيتد پرس به فروش   داخلي وخارجي؛ م و ساير خريدارانديد  نظارت كنندگان استخبارات نظامي پايگاه برابر 

  .    برسانند
 ابداً   ، بدون استيذان  آمرين بااليي سربازان  يك پايگاه- ولو ظاهراً بي اهميت - فروش سامان آالت نظامي 

، هرگاه آمرين سربازان الزم بدانند،  ) البته   موارد استثنايي هم  مي تواند وجود داشته باشد( صورت پذير نمي باشد 
. هم  توسط سربازان شان در بازار هاي  قرب و جوار پايگاه هاي نظامي  به فروش رسيده مي تواند ... مرمي و تفنگچه و 

،  ... تفنگچه  وناحيه فروش شماري در شرايطي كه  قواي اشغالگر مجهز به سالح هاي ثقيله و بسيار پيشرفته باشد،  از 
  . نمي تواندبه افراد بومي، كدام  خطري   متوجه سربازانش  شده

مسئله جلب و جذب عناصر بومي به خاطر همكاري با قواي ...) سامان آالت نظامي و(اين  خريد و فروش در متن 
در اصل،  اين بازار   محيط مناسبي براي جلب و جذب . ، نهفته  استبه سبب  سركوب طالبان وحشي) درظاهر(امريكا، 

 اين محراق دادو ستد  در گذشته ، به شمار آمده ميتواند ؛ همانطوري كهعناصر بومي براي استخبارات  نظامي آن پايگاه
داراي اهميتي به مراتب  اينك براي قواي امريكا نيز  ؛استخبارات نظامي شوروي از اهميت خاصي برخوردار بود براي

  .   بيشتر  بوده ميتواند
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اطالعات و كار استخباراتي جذب افراد بومي به خاطر كسب ،  يكي از وظايف اصلي پايگاه -15

  :باشد بر ضد كشور  شان   مي
  

توضيـح چگونگي شگرد جلب و جذب افراد بومي سر زمين هاي اشغالي توسط عوامل استخبارات نظامي  اردوي  
هر گاهي كه قواي  متجاوز از قبل، نفوذ  اطالعاتي در [  پايگاه هاي نظامي تمركز يافته اش  نفوذ ةاشغالگر، در گستر

 قسمت هاي از خاك شانرا - بنا بر هر ملحوظي كه بوده - رزمين ها ي  اشغالي و يادركشور هايي كه به طور داوطلبانه س
براي برپايي پايگاههاي نظامي در اختيار كشور هاي توانمند نظامي قرار داده اند، نداشته و به جذب نيروي بومي  غرض 

در داگانه اي را مي طلبد؛ مگر پرداختن  به طور  بسيار فشرده  به اين امر  نوشتار ج  [*]] اخذ اطالعات  نپرداخته باشد 
ما عليه ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم شوروي سابق، و هم اكنون، كه كشور   خواهشرايط  جنگ مقاومت مردم آزادي

  . در خور  توجه مي باشد-  امريكا  اشغال شده است  جنايتكارتوسط  امپرياليزم
. مپرياليزم شوروي از چندين دهه پيش در كشور ما  قبل از نفوذ اقتصادي،  نفوذ  اطالعاتي نموده بودسوسيال ا

پايي پايگاههاي نظامي در بيشترين نقاط استراتيژيك كشور بطور اعم و در ميدان د از تجاوز، ارتش اين كشور در بربع
 و كوچك ردهمچنان قرار گاه هاي خ. طور اخص دست يازيدهاي  هوايي بگرام، قندهار، شيندند، مزار، قندوز و پنجشير، ب

بنا . هيلوكوپتر هاي نظامي، در سراسر كشور بنا نهادمن جمله به خاطر نشست و برخاست  نظامي، در اصل پايگاه نظامي، 

 شهرك 67 به 1981 در افغانستان تعداد شهرك هاي صحرايي نظامي تا ختم ماه جنوري": به نوشته بوريس گرومف

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

افغانستان مراجعه گرومف قوماندان كل قواي شوروي در موضوع به كتاب بوريس بهتر خواهد بود براي روشن شدن
  :  نمائيم

منطقهء غرب زير ه دقت اعمال هر گروه مجاهد را درما ب.. .در هرات سومين شهر بزرگ افغانستان  «

، عمال ً در تار و پود دشمن رخنه كرده  كساني كه براي مركز اطالعات سپاه چهلم كار ميكردند. نظر داشتيم

   ؛» ...، اطالعات ارزنده اي در باره هر يك از گروه هاي مجاهد در اختيار داشت5فرماندهي لشكر . بودند

كليه مخبران نظامي ... يب يگان هاي اطالعاتي ، صد ها افسر، درجه دار و سرباز شامل بودنددر ترك « 

 " خبر چيني "ما به اكتشاف شبكه   هاي ... زير نظر  اين اداره به سود اطالعات  و اخبار نظامي كار ميكردند

 "افسران ارشد شبكهء تقريبا افسران از فرماندهان جوخه ها گرفته تا . اهميت ويژه قايل بوديم... 

خود را داشتند كه معموال از افراد  محلي متشكل بودند آنها با ) جاسوسان (  و خبر چينان "روشنفكران

فرماندهي سپاه چهلم به  اين نتيجه رسيده بود كه كار آگاهانه ...مجاهدين ارتباط داشته به ما اطالع ميدادند

از اينرو از كليهء .  بار مي آورد كه ارزش آنرا نمي توان  ارزيابي كردو پيگيرانه با افراد محلي، نتايج  شگرفي به

خود را ) جاسوسان بومي محلي(  خبرچين هاي خود  ةكـ شبةته گسترـا ميكرديم  تا پيوسـفرماندهان تقاض

  .» افزايش دهند

  ). ارتش سرخ درافغانستان177 - 176-175-98صفحات(      

  
[ ] در ميان قوس مربع  بيشتر مي شود ، مطلب توضيح شده را  ( )دو قوس ميان يضيحتوكه جمالت نگارنده بعضاً [*] 

  ،مي نويسد  
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شوروي بخشهاي از اهالي كشور ما را در دايره نفوذ خود )  پايگاه نظامي ( "شهرك هاي نظامي "شماري از
 به طرق مختلف، كه بيان داشت، كه صاحب منصبان استخبارات نظامي سپاه چهلم در ميان اين بخشها رخنه كرده

طريقه هاي آن نوشته را به درازا مي كشاند، اشخاص را تطميع و يا تخويف  كرده، در خدمت شبكه هاي اطالعاتي خود  
به سهولت  ... اعضاي اين شبكه كه اكثراً متشكل از جوانان آسياي مركزي بودند و به زبان هاي دري ، پشتو و. قرار ميداند
  . گپ ميزدند

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

 نام گذاشته بود كه " شاملون "دگروال واستروتين گروه جمع آوري استخبارات تحت نظر فرانزگلينسوويـچ را  «   

اين .  تبارز نموده بود345 كفايت  جمع آوري استخبارات براي قواي بعد از گذشت ماهها به حيث يك بازوي بسيار با
گروپ مشتمل بر فارغ التحصيالن پوهنتون يا انستيتوت هاي شوروي بوده اكثر  شان در سنين باالتر از بيست سالگي 

 فرهنگ و كلتور مردم آنها به.  اوزبك يا تاجيك بودند ولي السنه پشتو، دري،  هندي را نيز ميدانستندقرار داشته عمدتاً

    » افغان بمقايسه صاحب منصبان هوائي سالويك شناخت بمراتب بهتر داشتند

   )  27صفحه"سياست روسيه  در ماوراي قفقاز، آسياي مركزي و افغانستان "( 
امنه در د) همانند بسا نقاط استراتيژ يك كشور( ، قواي متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي 1358   اوايل ماه جدي 

خشك  كوه خيرخانه مينه چنبر زده  ودست اندر كار تدارك  مواد و مصالح ساختمان يك پايگاه نظامي استراتيژيك 
 از اين امر كه روسها به خاطر  تجاوز به كشور از ساليان قبل [بيمورد نخواهد بود در همين رابطه مطلبي بيان يابد . بودند

ور را از منظر نظامي سروي وبررسي كرده بودند،  عبور ميكنم  كه  بيان و مجموعه نقاط مهم و رهبرد هاي حياتي كش
 امين  صدها  سنگر سه نفره -   قبل از تجاوز ارتش شوروي به كشور، دولت  تره كي]بحث  آن در  در اين  فشرده  نگنجد

كوه آسه مايي، حفر كرده ال شم متر در دامنه كوه خير خانه مينه ، همينطور دامنه 5 به طول تقريبا -  جويچه گونه  -
 در زمين بسيار -بود كه سه  گودال عميقتر از جويچه اصلي، در داخل  هرجويچه به فاصله يك متر دورتر از يكديكر

  نموده بر نشيب "ستر اخفا" كنده شده بود كه سه سر باز به راحتي ميتوانستند در آن گودالها - بسيار سخت و سنگدار
االي بخشهاي شرقي خير خانه، كه خانه هاي اهالي در آن دامنه اِعمار گرديده بود، كامال مسلط  عمدتاً  ب، كوه ةدامن

  .  باشند

 كار داوطلبانه به خاطرغرس نهال و سر " زير نام 1358 به گمان اغلب در اوايل سال سنگر ها كارحفر اين 

به ) ي نشستند ؛ مگر از آب خبر نبود كه مسكون شدگانش ساعت ها منتظر تانك آب آشاميدني م(  "سبزي خيرخانه

كز ردم در وهله نخست تجاوز و تمر احتمالي مةمسلماً روسها به سبب حمل.  متر صورت گرفته بود100 تا 60ارتفاع 
قوتهاي شان در آن ساحه، سنگر هايشانرا قبال ً توسط  دولت وابسته كنده بودند كه خود شان در آن ساحه مهم حين 

 استفاده  ) كه حفر آني و دفعتاً آن وقت بيشتر را مي طلبيد(لگير نشده، از سنگر هاي حاضر و آماده حمله احتمالي غاف
  .نمايند

آن دوست  .كامال به خاطر دارد  برايش حكايت كرده بود،1359ه دوستي  را ، كه در اوايل سال نده خاطر نگار
وي در ايستگاه  .  سكونت داشت - ژه پنجصد فاميلي طرف غرب پرو- كارمند وزارت تعليم و تربيه بود و در حصه دوم 

روزي متوجه . همه روزه ايستاده، منتظر بس حامل مامورين وزارت مربوطه اش مي بود) غرب  ششصد فاميلي(اخير
ميشود كه از ايستگاه بعدي دو جوان كه چهره هايي شبيه  اهالي آسياي ميانه شوروي داشتند، و با لباس  پياده دفتر 

ايستگاههاي بعدي كه  شمار مامورين آن وزارت و در. وكي خالي  پهلوي هم نشستنددند، به بس باال شده، به چملبس بو
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بيشتر و بيشتر شده ميرفت، آندو به ازدحام  داخل بس توجه نكرده، چوكي هايشانرا براي  ماموريني كه ايستاد مانده 
گير شان مي آمد،  پياده هاي دفاتر، آنگاهي كه كدام چوكي خاليدر حاليكه  تعامل  چنين بود  كه . بودند؛ تعارف نكردند

باالي آن مي نشـستند؛ ولي در اثناي ازدحام مامورين، آنان بر خالف تمايل  شان، در ظاهر با خوش رويي از  چوكي بلند 
 نيز  متوجه اين نقيصه با آنكه چند روز بعد، ايندو جوان ناشناس. مي شدند و  جاي شانرا   به مامورين  تعارف مي كردند

كار شان شدند، و مانند ساير پياده ها  از جايشان برخاسته چوكي بس را به مامورين  تعارف مي كردند ؛  مگر وضع آندو، 
كه كمتر ( بخصوص دريشي پاك و اطو كشيده،  موي هاي تيار كرده، ريش تراشيده، و بوت هاي رنگ كرده و براق شان 

دوست  كنجكاوم را بيشتر از پيش )  ده هاي مامورين بلند رتبه،  به اين مسئله توجه داشتند پياده دفاتر، منهاي پيا
در روز . و بيگانه بودن آن دو برمال گردد. مشكوك كرده،  در دل آرزو مينمود  تا كدام اشتباهي قابل توجه از آنان سر بزند

آن دوست، يكي  و زير گوشي چيز هاي  ميگفتند ، ردند،ديگر كه ايندو جوان به طرف بعضي از مامورين دزدانه نگاه ميك
)  لهجه ازبكي(  جوان با زبان دري " در كجاي خير خانه بود و باش داري": از آندو را مخاطب قرار داده  مي پرسد

 دوست.  " نه، يك خانه را خود ما بكرايه گرفته ايم" ؛ " در خانهِ كسي همسايه هستيد؟" ؛ " در حصه دوم":ميگويد
كنجكاوم كه از گرفتن خانه كرايه طور دربست،  آنهم از پول  معاش بخور نمير پيادگي، بيشتر از پيش  نسبت به آندو 

از بس پائين ميشدند، آندو را به چند تن از نو معينه مشكوك شده بود، در عصر همان روز هنگاميكه آنها در ايستگاه 
 را منحيث  كوچگي  يستگاه بس سرگرم گفتگو بودند، و آندوستزديكي اجواناني كه در همان ساحه  خانه داشتند، ودر ن

 اتفاقا  يكي از نوجوانان  كه در " ؟... اين دو نفر پياده را مي شناسيد  ... ": ميشناختند،  نشان داده، از آنان مي پرسد
هر دوي شان به . مي نشينند.. . بلي  هر دوي اينها مجرد هستند و در آن خانه": مورد آندو  معلومات داشت ؛ مي گويد

منطقه روسها  رفت و آمد دارند،  بعضي چيز هارا از روسها مي خرند و آنرا باال دوكانداران و مردم مي فروشند، يگان 
  ."...از منطقه بااليي كه تانكهاي روسها استاده است، تا سرك قير جيپ روسها اينها را مي آورد) شام هنگام(شامكي 

بادقت ، هر دو نو جوان  شوروي، در قالب پياده دفتر آرشيف وزارت  تعليم و تربيه، از جمله اجنت بلي خواننده ي 
   .هاي قواي نمبر چهلم   مربوط به پايگاه نظامي در حال اِعمار  در  دامنه كوه خير خانه مينه بودند

وري كه زير پوشش پياده،  شواعضاي  استخبارات اردويمطلب دومي مربوط به يكي از جزئيات يان  نگارنده از ب
 كه اين قلم و زنده يادان ميرزامحمد كاوياني و شاهپور قريشي به سمت كارمند در ،در رياست پالن وزارت تعليم و تربيه

گردد ؛ به   ميشود،  از آن وزارت ناپديد ميء افشا) ... (  نفوذ كرده، و بعد از اينكه توسط ؛ يمآن رياست مغشول كاربود
   [*] .ورزد اب بحث اجتناب ميخاطر اِطن

 پايگاه نظامي در باال از نفوذ عوامل  استخباراتي نظامي ارتش شوروي مر بوط به قوت هاي متمركز آن كشور در
 تلقي نگردد كه ساير  بخشهاي رود تذكار آن به اين مفهوم قع مييم و تربيه ذكري به ميان آمد، توزارت تعلخيرخانه به و

  كاركرد هاي  صرفاً ،اينجا.   اجنت هاي شوروي بودندعاري از) حتي دولت  داود خان ؛( ثور 7دولت كودتاي ننگين 
  .   عوامل استخبارات اردوي متجاوز شوروي مورد بحث قرار گرفته است 

 در يك ساحه را، از -  به خاطر ماندگار شدنش به مدت طوالني - اساساً تمركز  نيروي نظامي يك  كشور متجاوز
  اوز بعضاً به سبب مهم بودن طراحان و كارشناسان نظامي كشور هاي متج. توان پايگاه نظامي خواند م نخست، ميهمان گا

  

  
  " پياده " شناسايي دو تن عضو اطالعات قواي نمبر چهلم اردوي متجاوز سوسيال امپريا ليزم شوروي كه درنقش -  * ] [

 صورت گرفته بود، بنابر ملحوظات امنيتي در آن سالي )ر توخي كبي ( مشغول جاسوسي بودند ، در اصل توسط اين جانب
  . گرديدكه اين مقاله رقم زده شد ؛ از تذكار آن خود داري 
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  نيرو هاي نظامي  شان در آنجا به صورت دايمي تمركز يابند،  قبل از تمركز در منطقه تعيين شده، تاي كه بايسساحه 
و شماري از .  بي قرارميدهندف  ساحه معينه را مشخص كرده ، مورد مطالعه و ارزيااقشار و اليه هاي  اهالي اطراف و اكنا

 از اطراف و ءنان را به نحوي از انحا با دشمن را دارند، آل بالقوه با تجاوز شديداً مخالف بوده، و توانايي تقابمردم كه
فعت شخصي را بر  همه چيز ترجيح ميدهند ساير مردم،  بخصوص  بخشهايي را كه من.  پايگاه دور ميسازندةپيرامون ساح

كه در درازناي تاريخ  يكي از بستر هاي   [بيشتري را نمي طلبد ، زير پروژه تبادله كاال ...و قابليت جذب آنان وقت و 
 زمين  هايي كه طرح تسخير آن از مدتها پيش داخل سره مناسب، آرام و مسالمت آميز براي نفوذ كشور هاي قدرتمند ب

ه كه اين طريق را روسها در برخي مناطق كشور ب (  چه جنس به جنس ،در اين تبادله .  قرار ميدهند ]ر بوده استمد نظ
 و يا جنس در بدل  پول نقد،  براي جلب سريعتر اهالي  توسط عوامل استخباراتي پايگاه،  مواد مورد نياز)  كار ميبردند

بعضاً قسمتي از مواد و . دسترس اهالي قرار ميدهنده  بسيار ارزان برا به قيمت هاي،مثل تيل و يا ساير مواد كمياب 
ازقيمت بازار  خريداري مي مصالح ساختماني پايگاه تازه تمركز يافته را از اهالي قرب و جوار پايگاه به قيمت بسيار بلندتر 

 ، افراد منفعت هاي حومه پايگاهبومي  به نفعكاال ة  تبادل داد و ستد با پول همينطور كه با اين شگرد ، يعنينمايند
و بر ضد كشور شان به جاسوسي و . پرست، بي احساس و بيدرد، بدام دشمن  افتاده قلب و ذهن شان تسخير مي گردد

  .خيانت  متوصل  مي شوند
 توسط عوامل د و ساير سنگ هاي كمياب و قيمتي اگر از بيان چگونگي خريد و فروش سنگ الجورد، زمر

 ؛ "مسعود كج كاله" نفوذ پايگاه  هاي نظامي به ظاهر  زير نظر ة در حيط" قهرمان مسعود"سر باندي  به شوراي نظار
 خاطر داشته باشد خواننده شايد به در واقع تحت نظر و قومانده ارتش شوروي  بالباس محلي،  در اين مختصر بگذريم ،

   موترة  تسميه نموده بودند،  سامان و آالت  و پرز" نفبازار برژ "محلي را در جوار  درياي كابل  بنام كه  مردم كابل 
در . هاي روسي توسط افغان هايي كه با روسها  در رابطه مستقيم و يا غير مستقيم قرار داشتند، به فروش مي رسيد 

 برخي . كار ميكردند روسميان فروشندگان شماري از آنان در نقش فروشنده براي  استخبارات ارتش  متجاوز و اشغالگر
  .از اينان، حتي به كار پوششي شان توجه نكرده،  رغبت  و تمايلي  به فروش  جنس شان،  به خريدار نشان نمي دادند

  

  ادامه دارد  

  

  

  

  

  توضيحات

  

در اعتراض به سياست هاي ضد پناهندگي دولت ناروي و امر ...   تا) 2006( مي26 پناهنده هاي افغاني از تاريخ -  )1(

و به خاطر اين اعتراض مسالمت آميز و قانوني . ز  آنكشور به اعتصاب غذا و تحصن مسالمت آميز پرداختنداخراج  شان ا
اركان چريك هاي فدايي خلق ايران در » پيام فدايي« نشريه .  مورد ضرب و شتم پوليس ناروي قرار گرفتندشان شديداً

 :عتصاب؛  به بخشي از اين مصاحبه در زير  توجه نمائيم خود مصاحبه اي دارد با سخن گويان افغاني در حال ا86شماره 

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

 - قاچاقبران دولتي مواد مخدر- همينطور كه قبالً شنيديد دولتمردان افغانستان متشكل اند از جنايتكاران جنگي:  جواب
اين . اتلين پدران و مادران بسياري از مردم افغانستان هستندرهبران مذهبي و گروه هاي مسلح مجاهدين افغاني كه ق
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دولت افغانستان يك دولت بي عدالت و وابسته به امريكا مي باشد و . مسئله باعث شده كه ما از افغانستان فرار كنيم
  .متجاوز و ناقض حقوق بشر بوده و هست

  ست؟ امريكا و يا غرب به افغانستان چيةنظر تان در مورد حمل: سوال

جورج بوش در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد كه حضور نيروي هاي ناتو و غرب نه تنها طالبان و قاچاقبران  : جواب
مروز در افغانستان نه ا.  بلكه صلح و دموكراسي را در افغانستان بدنبال خواهد آورد ؛دولتي مواد مخدر را از بين خواهد برد

 در كابل توسط نيرو هاي امريكايي و غربي و نفر  300دود دو هفته پيش بيش از ح... . صلح وجود دارد  نه دموكراسي

 به علت تظاهرات ضد امريكايي دستگير شده به زندان كابل فرستاده نفر 1000 بيش از . پليس افغانستان كشته شدند
ايل نقليه امريكايي ها در اين تظاهرات، تظاهر كنندگان به آتش زدن عكسهاي حميد كرزي و پرتاب سنگ به وس. شدند

  .دست زدند

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

اما رفته رفته مردم . اول مردم افغانستان به اين باور بودند كه جورج بوش دموكراسي را به افغانستان مي آورد: جواب
در اين موقع يك .. ( ه نظامي به كشور صادر نگشتهواقعيت ها را درك كرده متوجه شدند كه هيچ دموكراسي توسط حمل

  )جوان افغاني ديگر وارد بحث شد

افغانستان از امريكايي ها در ) كوچي(در مناطق جنوب افغانستان و در حدود مرزي پاكستان مردم كوچ نشين :  كاظم
وچ نشين ها را بمباران كردند، هاي ك) خيمه= غژدي( مثالً حدود شش ماه پيش نيرو هاي امريكايي چادر . امان نيستند

گوسفندان دهقانان را گرفته براي خودشان . به دختران و زنان افغاني تجاوز كرده و به آزار و اذيت مردم ادامه مي دهند

امريكا بعد از جنگ سرد و شكست شوروي با حضور مستقيم خودش و با حمله نظامي به افغانستان . كباب مي كنند

مناطق كوهستاني  . بد در مناطق افغانستان پايگاههاي نظامي براي خود تدارك  ببيند تا براي اكوشش كرده

  .افغانستاني فعالً تنها به درد پايگاههاي نظامي امريكا مي خورد

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

مام ساختار هاي قدرت بر اساس تأمين منافع غرب ت. از نظر ما حمله نظامي امريكا يك تجاوز نظامي مي باشد: جواب
دموكراسي با جنبشهاي آزاديخواهي و .  دموكراسي با اشغال نظامي وارد يك كشور نمي شود .بويژه امريكا مي باشد

، در " قطب نما "ماهنامه 12مصاحبه فوق، قبل ازچاپ ِبخش ِپاياني اين مقاله درشماره . (مردمي در كشور پياده ميگردد
  ).نجا عالوه  گرديده استاي

         

 6 دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم از طريق راديو تلويزيون خبر اعدام 1360  اسد سال 15 شام پنجشنبه -   )2 (

را  ) "ساوو"( تن از رزمندگان تسليم ناپذير سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي 17تن ازقهرمانان حماسه آفرين و حبس 
رست پنج روز بعد ازآن تاريخ،  يعني به ساعت دو و سي دقيقه بعد از ظهر روز سه شنبه بيستم همان ماه  د.   پخش كرد

همراه با يك تيمي كه ) "اسمعـيل خالدار "از اهالي شمالي مشهور به (  بود كه يك تن از زندانبانان خادي بلند قامت

 [ BBC همكار كنوني راديوي عبداهللا شادانيش شان ه بودند، و در پيشاپلباس  صاحب منصبي را زيب تن خود ساخت

  دولت دست نشانده  سوسيال امپرياليزم شوروي بود " رئيس محكه اختصاصي انقالبي" كريم شادان، وي برادر بزرگ 
،  با تبختر يك خادي بلند مقام گام بر ميداشت  را ] كه به امضاي  شخص خودش هزاران تن زنداني مبارز اعدام شدند 

 "ساوو"تن عضويك: كه هفت زنداني " 1  بالك"زل سوم سمت غربيجنوب غرب من ) 48به احتمال قوي نمبر ( سلول  به
، وفرد سومي عضو سازمان پيكاربا قيد شش !   سال  16 ديگر متهم به  ارتباط در آن سازمان با قيد   سال و تن16با قيد 
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خلقي عزيز ( سال، پنجمي مامور در وزارت تعليم و تربيه  20يا پنج سال، چهارمي عضو باند حكمتيار مدت حبس 
از اهالي نجيب هرات، تحصيل يا فته بلغارستان، (  سال، ششمي استاد فاكولته 20باقيد) ازفركسيون حفيظ اهللا امين
مه تاريك ، در آن دخ! ، و هفتمي كارمند دولت با قيد كمتر از دوسال  ؟؟! با قيد دوسال ؟؟) معروف به صوفي پي اچ دي 

كلكين بسته از شدت گرماي سوزان و طاقت شكن در حالت  رخوت و بي حالي ناشي  از تنفس هواي متعفن، مرطوب و 
 امين جالد، نشسته و يا دراز كشيده ةخشكيده ي زندانيان دوري دوشك هاي كهنه وآغشته به خون ِدم كرده، به رو

  . معرفي نمود)  BBC نطاق كنوني راديوي شادانيعني به عبداهللا  (  ويبودند؛ رهنمائي كرد و هر زنداني را نام  گرفته به
كاري بود، مختص به نخبگان  "1 بالك "داخل شدن به زندان سياسي پلچرخي، بخصوص ديدار از زندانيان سلولهاي

ديد مسئولين زندان بسيار  اعدام وزندانياني كه از ةجايگاه اختصاصي زندانياني آماد)  كال ً( آنجا  كه زيرا  ؛بلند مقام خاد
شدند؛ همچنان مقر قوماندان عمومي ، و صد بار مهمتر از آن، محل تجموع ونشست  خطرناك تشخيص داده مي

به خاطر مسايل امنيتي مجموع بالك هاي زندان پلچرخي، ، كه   بودجنرالهاي روسي و مزدوران پاچه سرخ  شان
 غرض كشيدن خون از بدن  [ پايگاههاي نظامي روسها، اعدامي بهرنقل و انتقال محبوسينوچگونگي آمادگي به خاط

 نياز "براي  بيرون آوردن   اعضاي بدن آنان  ، ودوي سرخ شوروي، و سربازان مزدور اعدامي ها براي زخمي هاي ار
   �   .  گرد آمده بودندو بسا مسايل مهم سياسي، نظامي و استخباراتي ديگر  ] ،...  طبقه حاكمه شوروي و"مندان

  

     

  

  

  

  
  

                           


