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   )٢٠٠۵اکتوبر  -تاريخ نگارش (
  

  ) 02/1/2012   (" آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 
    
  
  

    بخش  

  
  

    
  :پايگاه نظامي باالحصاركابل پنهان ساخته شده امپرياليزم روس در انگيز جنايت رازهول- 16
  

ي متصل به كوه ار فراز كوه بچه  متر بلند تر از شهركابل  ب200 حصار وسيع الساحه و تاريخي  كه  حدود در اين
 ةوفناك وجود دارد، كه در دور هاي خ)سياهچال(  سياه چاه عظمت شيردروازه بنا شده،   سموچ ها ، زير زميني ها  وبا

 در دخمه هاي "خطرناك "چون  امير عبدالرحمن خان جالد و امثالهم، زندانيان ،   و منفورپادشاهان مستبد و ظالم
 باال ئي بخش باال"  دانشمند فقيد عالمه احمد علي كهزاد ةبنا بر نوشت. تاريك و متعفن آن  شكنجه ونگهداري مي شدند

  كتاب 278صفحه  "...شد وم خود را در ذهن مردم از دست نداده به حيث محبس استعمال ميحصار تا امروز مفه
   . "باالحصار كابل"

سربازان اردوي كشور هاي  تجاوز گر، كه بدون ...   كه پايگاه نظامي  در خاك بيگانگان   براي عياشي وئي از آنجا
سرگرم مي  ...  برهنه ومه برهنه آرتيست ها و البوم هاي زنانرا با عكسهاي  ني همسر و فاميل بوده، و در آنجا خودشان

 خاطر مي توانند دست به هرنوع  جنايت و اعمال ضد انساني ة بدون دغدغ ، مي باشدئيسازند ، محل امن و بي سر وصدا
 حتي از ،هاي خودشان عساكر سوسيال امپرياليزم شوروي هم اغلباً زنان و دختران را از گرد و نواحي پايگاه .در آنجا بزنند

درست در دقايق و لحظه هاي  پيش از قيود شب گردي و يا صبحگاهان كه خانم ها به طرف حمام (داخل شهر كابل 
 مي )روان مي شدند و يا در مواقع مساعد، كه كمتر عابر و رهگذري در سركهاي عمومي و  فرعي  عبور و مرور داشتند

 و اين مظلومان بي دفاع و وحشت زده را مورد تجاوز دسته جمعي قرار مي. دندداخل پايگاه خود مي آوره ربودند، و ب
  :     مثالي در زمينه مي آورم، خواننده ةبا اجاز. دادند

ودالهاي ده كيپك، گ  شده در نواحي خيرخانه را در درونها و دختراني مفقود  اهالي خير خانه بار ها اجساد خانم
 خيرخانه مينه حفر كرده بودند؛ ه كوة كه به خاطر جلوگيري سيالب در دامنئيجــر ها دشت خواجه بغرا و در بين ةساح

كشور  عساكر تجاوزگر شوروي در تمامي پايگاه هاي آن. كه مورد تجاوز ارتش پليد شوروي قرار گرفته بودند. يافته انـــد
  .شش گرديده انددر سراسر  افغانستان مرتكب همچون  اَعمال ضد بشري و جناياتي غير قابل بخ

 عساكر شوروي در پايگاه باالحصار كه به اثر پرسش به ةرا به راز جنايات  تا كنون بر مال نشد حال توجه تان 
  :نمايم موقع نگارنده از فردي بنام  شكيب فرازي ، پرده از روي آن برداشته شده؛ در زير جلب مي

 از  آورده، و خود گ كارت ستيزنشپ كانادا را به چن كه زير همين نام مستعار)Shekib Farazi(شكيب  فرازي  
 چه تعداد  هموطنش را ة، معلوم نيست  سين" انقالب ثور"  بوده، و به نام دفاع ازشونځی حربي 4نخبگان كندك نمبر 

كند،  افغانها در تورنتو قلمداد مي "خانقاه"آماج مرمي هاي ساخت شوروي  قرار داده، و هم اكنون خودش را از مشتاقان
  به اثر پرسش نگارنده راجع به پايگاه نظامي باالحصار در زمان  حضور نيروي 2006در اواخر ماه فبروري سال جاري 
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دو  نقل قول وي در مورد  پايگاه بگرام (  انساني را ةهاي شوروي در  آن پايگاه،  راز هولناك  و عميقاً تأثرآور يك فاجع
  .در حضور چهار  فرد ، با نگارنده در ميان گذاشت)  يده است در ذيل عنوان سيزدهم  درج گرد... و

  : ابراز داشتچنين  مشهور مي باشد،  در تورنتو" شفيق اهللا "نام ه كه  ب  ،فرازيشكيب 
 را  براي پاك كاري به قرارگاه نځۍشو حربي 4عساكر روسها  كه از قرار گاه باال حصار  برآمدند ، كندك نمبر  «

زير زميني بسيار .  از درون يكي از زير زميني هاي باال حصار بوي بسيار بد و غير قابل تنفس مي برآمد.باالحصار بردند
 قديمي داخل زير زميني پائين و ة من و ديگران از طريق زين.خوفناك و تاريك و زياد پائين در زير تپه واقع شده بود

جسد را )   صدو شصت يس ( 360ه سر انداخته شده بود در يك قسمت از زير زميني جسد هاي لچ سر ب. پائينتر رفتيم
اكثريت آن،  جسد زنان برهنه بود كه   بعضي شان سياه و كبود شده بود و  . از آنجا با مشكالت زياد بيرون آورديم

در ,  مطلب كه فرديست احساساتي و  سريع التأثرةگويند [ پوسيده شده بود بكليبعضي جسد ها را كرم زده بود،  
مسلماً  اين .  دفعتاً عضالت چهره اش منقبض و گرفته شد" بعضي جسد ها پوسيده شده بود" ةناي  بيان جملاث

  مادران و خواهرانش را به طرز وحشيانه اي بعد از تجاوز به هالكت  روسيي اين بود كه  رفقاه خاطرنه ب ،گرفتگي 
نامبرده .   اين قربانيان در دماغش بودة  اجساد كرم زدرسانده بودند؛ بلكه اين گرفتگي صورتش ناشي از تداعي  تعفن

 به سببي كه  سخنان گوينده را [ ... به امر جنرال ]اين جنايت فجيع رفقاي روسي اشرا مورد نكوهش و تقبيح قرار نداد 
ه با ايما و با هيجان ناشي از خشم و نفرت از اين فاجعه انساني مي نوشتم و تشويشي هم داشتم كه مبادا برادر گويند

م كه نام جنرال افغاني را اشاره مانع افشاي راز هاي ناگفتني ديگر از جانب  وي  شود، به درستي شنيده نتوانست
، يكي از تپه هاي  داخل باالحصار را كنديم و  مرده ها را در آن دفن ]  تلفظ نمود" هزاره " و يا " حذر" ، يا "اظهر"

كاري در باالحصار آمده ايد هر چيز ك شما كه براي پا ":  گفتځۍشون محصلين حربي به...  بعد از آ ن جنرال . كرديم
  .»  "  در بيرون گفته نمي توانيد يدي را كه در اينجا ديد

  :    همچنان  موصوف  در برابر پرسش نگارنده در مورد پايگاه نظامي روسها در خيرخانه ابراز داشت
  رئيس قسم سه  خاد را ميء  جنرال داكتر كريم بها:  از وي پرسيدم[جان و كريم    جنرال بابه  ،  بعد از رفتن روسها« 

كه چه تعداد جسد را در آن پايگاه پيدا كردند  چيزي  ظف شدند از اينو  در پايگاه خير خانه م] " بلي":  گفت   ؟ئيگو
  »دانم نمي

 ة در دورځۍشونمحصل حربي   ..."دش  خوةگفته   بشكيب فرازيروي از   بود نقل قول مستقيم و رويا  اين
   ."... نجيب -كارمل

  عين واقعيت فرازيدر صحت و درستي گفته هاي فرازي، نگارنده شك و ترديدي نداشته، كامال متيقن است كه 
  براي_تحليل وتفسير اينرا كه نامبرده  روي كدام انگيزه اي   اين راز هولناك را .  را بدون تحريف، بيان داشته است

   .  داند  نمود؛ در اين جا زايد  ميء افشا_نخستين بار 
  

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

بر آناني كه  تاريخ استعمار  را ورق زده اند، آشكار شده كه استعمار غرب متكي بر تفوق تكنيكي اش، كه بيشتر  
و از سالهاي طوالني بدينسو  .  رشد جنگ افزار هاي نظامي تجلي يافته؛  بوده استدر شكل تكنولوژي سريعاً در حال  

 در واقع -  دنتمـمين امتياز و برتري ، خود را كند، و با ه است كه استعمار با همين تكنيك برتر  بر دنيا سيادت مي
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ينش، كه براي غارت  و چپاول براي توجيه لشكر كشي هاي  فاجعه آفر.   به جهان معرفي كرده است- » مظهر تمدن«
   : منوچهر هزار خانيگيرد ،  فلسفه اي هم جور كرده است،  به قول  ثروتهاي  ملل و سر زمين هايشان  صورت  مي

  معرفي كرد، الزم آمد كه غارت خلقهاي تحت  سلطه اشرا در قالب "تمدن" از وقتي  كه استعمار خود را «
  اين فلسفه به سرعت  در كار گاههاي بورژوازي  اروپا " فرهنگي" و" علمي"ي تكه پاره ها.   هم بگنجاند"فلسفي"

   »! رسالت پخش تمدن در جهان : و از سرهم كردن آن ايدئولوژي  استعمار پديد آمد. ساخته شد
 پخش تمدن در جهان  را به ة   ادام"رسالت"داند كه سرمايه داري جهاني  به اصطالح  درستي ميه نسل امروز ب

، همانا " تمدن" عطف روند تداوم اين ةيشقراول تكنولوژي مدرن يعني امپرياليزم امريكا احاله كرد، كه بارز ترين  نقطپ
  مي باشد، كه با لشكر كشي هاي امپرياليزم به عراق و  افغانستان و باز هم به " بازار آزاد" امپرياليستي و " نظم نوين"

 . گرفت ، كه نگرفت ورد تائيد ساير كشور ها نيز قرار ميعراق، و اشغال اين دو كشور، بايست م

 اين لشكر كشي و تمركز قوت هايش  به طور دايمي،  يعني ساختن پايگاه هاي نظامي در اين كشور ة پروژمسلماً
 استعماري را  چگونگي ةها از ساليان پيش طراحي و به كرات  بازنگري شده است ، كه بخش اساسي و مهم اين پروژ

كه براي حراست فرهنگ مبتذل و مسموم كننده  و ايدئولوژي استعماري اش به طور ، تار  پايگاه هاي فرهنــگي ساخ
 تشكيل مي) البته در گام بعدي( سربازانش  به طوري اخص  ةاعم،  و حفظ پايگاههاي نظامي  در كشور هاي زير چكم

ال سرزمين هاي ديگران از منظر اقتصادي، سياسي، ، تا از طريق همين پايگاههاي فرهنگي ماهيت تجاوز و اشغدهد
و ذهنيت مردم را آماده پذيرش  . و تائيد گرددتحريف، تمجيد، تحسين، تقديس، .. .نظامي، فرهنگي ، فلسفي، ديني و

 فوق بسازد  كه مردم كشور هاي اشغالي در برابر تجاوزگر واكنش آني نشان ة تعاريف خود ساخته و مقوله هاي  فريبند
وپايگاه  فرهنگي در اين . داده، در نتيجه  زيان هاي مالي و صدمات و تلفات انساني تجاوز گر به حد اقل كاهش يابدن

 در صورتي كه چنين خواست  -يعني كمترين تلفات انساني را .  اشرا  با تبختر  به نمايش بگذارد "  معجزه"زمينه 
كر بيگانه از جانب قاطبه مردم كشور هاي اشغال شده ، كه گويا به  ناشي از تائيد و پذيرش  عسا-برآورده شده بتواند

  . بازسازي كشور هايشان توسط تجاوزگر  باور مند ساخته شده اند؛ جلوه دهد
  لفاظ و و نويسنده گان"ملي"  به اصطالح"شاعران"[ دستان، ژورناليست ها، كتاب نويس ها،  مفسرين ه قلم ب

از پيچانده  و شعرگونة  كلمات و جمالت زيبادر البالي  در خاك شان با تعقيد و تعنيه رام حضور امپرياليزانقياد طلب كه
،  نشريه داران، مسئولين راديو و  تلويزيون ها، به شمول هنرمندان و نظريه ] به خورد مردم مي دهند طريق رسانه ها 
ي اجير شده و يا  ساخته  شده توسط امپرياليزم به  مذهبي به طور اعم، و احزاب و يا سازمانها و نهاد ها-پردازان سياسي 

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

هيچ  طبقه و قشر اجتماعي . شود  به عنوان يك قشر اجتماعي ميافرادي از همين دستكه باعث پيدايش و نشو و نماي 
نخبگان كه در اين موقعيت خاص قرار . ، موقعيت طبقاتي خود را  انتخاب نمي كند؛ بلكه در آن موقعيت قرار مي گيرد

 "دئو لوژي استعماري، به خاطر كسب موقعيت رسمي و گرفتن امتيازات مادي وگرفته اند، نقش شان ، حفظ تسلط اي
به : صرفاً به يك مثال در زمينه  بسنده مينمايم.  معنوي از امپرياليزم مي باشدةو ميرند  هاي دل انگيز ِ زود گذر"ارزش

 دوكتور عثمان روستار تره كي    پوهاندةكه بنا بر نوشت [  ،كهگداي به مسئوليت آقاي " كاروان " سرمقاله  نشريه
 ةنئيآ "؛ 1995 جوالي 40شمار  "پيام زن "  مندرجهفريد افسان ةو مقال ؛  " زندان پلچرخي "  كتابةنويسند

 " ة  مندرجه نشريئيدربابابريالي  ةو  نوشت ؛  1992 سال 174شماره  "مجاهد ولس "  ؛93 و 92 شماره "افغانستان
 "   همان نشريه2004سپتمبر  ... 59درج شماره  ئيرووف روشنا   و مقاله2002جون  47 -29 شماره "افغان رساله
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كه به انتظار احداث پايگاه نظامي امريكا در   ]"عضو خاد بود و در زندان پلچرخي براي اطالعات زندان جاسوسي ميكرد
   :در زير توجه كنيم ؛نمودافغانستان بسيار بي تابي مي 

ــداوم  حضور و گسترش نيرو هاي پيمان دفاع ي ناتو را در همه شهر هاي افغانستان به ماهنامه كاروان، ت...  «
 در افغانستان آنرا تائيد كرده و ميكند ئيمفاد  كل مردم افغانستان ميداند و از همان هنگام پياده شدن نيرو هاي امريكا

 ناتو شود تا تماميت ارضي آن ضمانت و از خطر بسيار به نفع دفاع و امنيت افغانستان است  كه شامل پيمان دفاعي...  
كستان شوق هندوستان مانند ر وسيه  وپا( همسايه ديگر تجاوز خارجي ديگر در امان بماند و نشود كه فيل كشور هاي  

    ).11 صفحه 1383 مورخ حمل "كاروان" 101شماره (  » را نمايد) تجاوز به افغانستان( 
ي بلند مقام از دولت هاي قبالً وريسين هاي حزب حاكم و بروكراتهادستان، تئه ب طيف ديگري از فرهنگيان، قلم 

اينان از بازماندگان دولت هاي وابسته . بر سر اقتدار، شامل قشر صاحب امتياز در پايگاه  فرهنگي امپرياليستي نمي باشند
  ة منصوبكار امپرياليزم  امريكا،  دولت شجمله تجاوز آ و يا دست نشانده قبلي  بوده  كه با ذرايع وطرق گونه گون؛ من

 خود  با غربي پناهنده شده، و يا در كشور شان واژ گون گرديده، در كشور متجاوز به خاك شان، و يا در ساير كشور هاي 
محكمه " يعني  - " شمشير داموكلوس"و هميش سرو گردن خم شده ي خود را در زير. ترس و دلهره اقامت دارند

 كه مسلماً مستحق محكمه و ، تصور مي كنند  - كه  توسط نهاد هاي حقوق بشرامپرياليستي  بر پا شده "...جنايتكاران و
  .  واقعاً مستقل و آزاد  مردم ساالر ، البته ذريعه يك دولت واقعاً. مجازات مي باشند

 كردن دولتي  كه ذريعه   به خاطرچپه،اين طيف، علي رغم نفرتي كه از امپرياليزم امريكا وشركا و در كشور ما 
 ؛سوسيال امپرياليزم شوروي  جور شده و آنان را به مقامات مهم ملكي،  نظامي و ديپلماتيك آن تعبيه كرده بود ، دارنــد

 سياسي خود كه همانا رويزيونيزم خروشفي بوده، پشت كرده وبه خاطر رستن از زير اين -به باور هاي قبلي ايدئولوژيك 
هاي  د وياري  كاركرد به دفاع بر خاسته،  به مـد)كرزي و شركاء  (  كشورامپرياليستي درة   نشاندتيغ، از دولت دست

شان  مي نويسند و واقعيت اشغال   ةو  اندوخته هاي سياسي و ادبي و تجربيات حزبي گذشت)  دولتمداريةتجرب( دولتي 
  ة قدرت حاكم  ةه ورد زبان هرپله بين وپرستندك [ را با تعريف و تعبير و تردستي كلمات دلپذير و جمالت دلنشين

امپرياليستي، و ذكر خير هر تسليم طلبي منفعت جو  و  آن افرادي كه  از افشاي ارتباط خودشان با  شبكه هاي 
 متجاوز را  امنيت  و غارتگران، تحريف كرده، مرگ آوران ]  واهمه دارند ؛ مي باشــداستخباراتي  امپرياليزم روس شديداً

باز سازي و بهروزي و آفريدگار رفاه و آسايش و   گستران و حمل كنندگان نعمات مادي،   و پيام آوران صلح و آرامش ، 
را، كه خود  در بربادي آن   خودةكرده ، كشور اشغال شدوانمود ... دموكراسي و مبارزان ضد تروريزم  عربي و طالبي و

به خرابكاران بنياد ...  "   خوانده از ديگران مي طلبند تا" وابستهافغانستان مستقل و نا  " نقش اساسي داشتند،
تان مستقل و ذيانه نمايند و افغانسمؤاستفاده ... افغانستان مستقل و نا وابسته مجال  ندهند كه از پارلمان به سود 

؛ يعني  ترين خلقي  كثيفو؛   KGBيك تن از اعضاي اصلي ورسوا شدة  ة از نوشت[  "  ـته سازندناوابسته را وابس
قتل و كشتار هاي   و همينطور] "ئيآريا " سايت – » ...و از ــ نئيف آراـ ص« تحت عنوان پنجشيري دستگير

، تطهير نموده ، گناه اصلي اين جنايت وحشيانه و ئيدسته جمعي مردم بي دفاع كشور را توسط  پيلوتانِ امريكا
(   وطن فروش آنها و شركاي جنايتكاروشوراي نظار اجير شده ي سادستيك آنان را به گردن خبر كشان و جاسوسان

   .مي اندازند... ) دوستمي، سيافي ووحدتي، 
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جنرال  (" دموكراتيك خلق"  باندحال به بخشي از صحبت يكي از نظاميان ساطور به دست و  قسي القلب
،  پناه برده )گله  اي قانوني به سر(ويناكش ، ساخته شده و بسيار ب ة، كه از ترس  محاكمه امپرياليستي به طويل)علومي
  : صداي امريكا  در زير توجه كنيم  يا   و BBCراديوي   است، با
   ."  راپور هاي غلط  است كه به قواي ائتالف داده  مي شودئيعلت اصلي كشتار  افراد ملكي در  پنجوا"

  
  :ا صدور فرهنگيان ، به آرزوي تسخير نامرئي  برخي از كشور ه-18

  
 تسخير با -همچنان تسخير نامرئي  طرح استراتيژيك امريكا به خاطر توسعه طلبي، لشكر كشي، تجاوز و تسخير،

  شرق ميانه  نبوده؛  بلكه ابعاد عديده ئي ة منوط به افغانستان و عراق و منطق-ذرايع و شيوه هاي غير از لشكر كشي 
  :بيائيد  با مثالي در زمينه  موضوع را در زير دنبال نمائيم. جراستداشته، كم و بيش در تمام كشور هاي جهان در حال ا

از همسايه شمالي  ) "شهروند " ة نشري2006 جون - 1080مندرجه شماره  محسن صابرطبق نوشته (  مثال خود را 
آن نموده است ، نفوذي در خور توجه   در ... اياالت متحده امريكا، يعني كشوركانادا ، كه از لحاظ اقتصادي و فرهنگي و

و مي بينيم  فردي كه  از پوهنتون هاروارد امريكا  به پارلمان كانادا فرستاده شده،  تا از آنجا به كرسي . نمائيم انتخاب مي
با استقالل و تماميت ارضي اين كشور  تصفيه حساب كند، كي است و چه نظر اتي  در  هاي باالتر ومهمتر به خزد و

  :اي جهان دارد رهبري امريكا  برةزمين
خاطر مطالب  كتاب اخيراو كه نسبت  به اقليت به   اوكرايني تبار كه اوكرايني هاي  اين كشورمايكل ايگناتيف

 ئي خود را امريكا2005بر ضد وي به تظاهرات پرداختند، تا اوايل سال  است؛  اوكرايني،  نژادپرستانه و توهين آميز
در پوهنتون ...  وئييعني مسموم ساختن ذهنيت نوباوگان امريكا ، سال تدريس حقوق بشر30 بعد از وي. قلمداد مي كرد

 ةو به گون.  امريكا، از امتيازات مادي و معنوي  خود صرفنظر كرده، از مقام خود استعفا داده ، به كانادا برگشتهاروارد
 پارلمان كانادا از جانب حزب ةسمت نماينده  ب2005در دسمبر سال )  البته با سناريوي قبال نگارش يافته (دراماتيك 

  بود و  در بسا موارد با نظرا ت بوش اول مارتين، قبل از استيفن هارپر صدر اعظم كاناداليبرال  يعني حزبي كه رهبرش پ
راه بايست  تذكار داد  كه استيفن هارپر صدر اعظم كنوني ادامه دهنده . ( ، نظر موافق  نشان نمي داد؛ انتخاب گرديد

 پافشاري - برخالف نظرات اكثريت مردمش -  نيرو هاي نظامي كانادا در خارج  ئيحكومت جرج بوش بوده، و به كارآ
  ) را  افزايش داده است پانزده مليارد دالر بودجه نظامي كانادانموده مبلغ 
   :  محسن  صابرةبنابه نوشت
به عرصه سياست كانادا  دست هاي نامرئي دست قرائن  و شواهد نشان مي دهد كه در ورود عجوالنه ايشان  «

شكي نيست كه ايشان در اين مقام شانس عمده اي براي دستيابي به مقام نخست وزيري كانادا   « ؛» اندر كار بوده اند
  حزب ليبرال ي رهبرتا سطح "دست هاي نامرئي"را همان  اوكرايني تبار مايكل ايگناتيف بعداً [ .» .خواهند داشت

     ]... شكست خورد واستيفن هارپر در مقابل  گذشته در انتخابات د ؛ مگرباالبر
 نقش تئوريزه كردن تمايالت تهاجمي و توسعه طلبي « سال در پوهنتون هاروارد 30مايكل ايگناتيف ، كه در مدت 

 وارد اين ده با تمهيدات از پيش طرح ريزي ش« ؛ »حكومت جرج بوش و دولت هاي سابق  امريكا را به عهده داشت 
. دفاع برخاسته استه  ب» تئوري تهاجم و امپرياليزم جديد « وي از خط » ـاله پيمودكشور شد و يكشبه ره صــد س
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 روزنامه نيويارك تايمز كه در " زحمت "كتب و مقاالت متعددي منتشر كرده، از جمله در مقاله اش تحت عنوان 
  : منتشر كرده، در زير توجه كنيم) به عراق قبل از تهاجم  ( 2003جون -   ژانويه5در تاريخ 
امريكا تنها كشوري است  كه امنيت جهان را تأمين مي .   چه نامي بهتر از امپراتوري ميتواند امريكا را بيان كند«

اين كشور بيش از يك ميليون مردان و زنان مسلح را در جهان  در حال آماده باش دارد و ناو هاي جنگي اش . كند
جنوبي را تضمين مي كند و چرخهاي تجارت در جهان را ) كورياي( بقاي اسرائيل و كره .  ها را در كنترول دارنداوقيانوس

   ؛»  ...به گردش در مي آورد و قلب و افكار همه جهانيان را با آمال و آرزوي هاي  خويش پر مي كند
داف امپراتوري امريكا طرح ريزي اما اين نظم در جهت اه.  يك نظم جديد جهاني در حال تشكيل شدن است«

هم پيمانان امريكا مي خواهند يك نظم بين المللي بر قرار كنند كه در نهايت قدرت امريكا را محدود كند، اما . شده است 
   ؛» .امپراتوري نمي پذيرد كه مانند گاليور دست و پايش با هزاران نخ به زمين بسته شود

 كشور هاي غربي سبب شد كه پس از جنگ جهاني دوم به بسياري از  پديد آمدن ايدئولوژي حقوق بشر در«
كشور ها ي مستعمره آسيا و افريقا حق خود مختاري بدون  دخالت خارجي داده شود، اما بسياري از اين كشور ها دچار 

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

حقوق  "با عنوان )   Amnesty internationl( كه در جلسه سازمان بخشي از اظهارات اين اسـتادو حال به  
  : ابراز شده است، توجه بفرمائيد"  ابشر و مستثني بودن امريك

 خارج ترويج مي كند، اما حق نيست كه دولت امريكا  بيشتر از هر دولت ديگري دموكراسي و حقوق بشر را در «
اين كشور دادگاه بين المللي الهه را ... دولت امريكا آن قوانين بين المللي را كه استقالل امريكا را محدود كند، بپذيرد

 را به محاكمه بكشاند و دولت امريكا هيچ ئينخواهد پذيرفت  چون ممكن است اين دادگاه شهروندان و يا نظاميان امريكا
پس . بايد توجه كرد كه امريكا به اساس آزادي بيان، بنيان گذاري شده است« ؛ » .كنترولي  در اين محكمه نداشته باشد

  » !ملت امريكا عميقاً به آزادي ايمان دارند، زيرا آزادي توسط ايشان نوشته و ايجاد شده است
 ديگرش كه در جلسه " عالمانه "ه اينك به يك جمل.  هاي سياسي مايكل  ايگناتيف كم نيست ئيهذيان گو

  :زير توجه  نمائيم حمايت از پناهندگان سازمان عفو بين المللي  ايراد كرده، در
به اعتقاد من مشكل اصلي . اشتباه اصلي اينجاست كه ما تصور مي كنيم مشكل اصلي دنيا قدرت امريكاست  «

  .»  حلي براي آن پيدا كردبايد راه . دنيا عدم شناخت ما نسبت به بي كفايتي خود ماست
در اين جاي ترديد نيست كه   خواننده آگاه  نظرات اين آموزگار آموزش ديده در دستگاه امپرياليزم را، بعد از 

  .لحظه اي تفكر و تعمق  رد كرده، مورد استهزاء قرار خواهد داد
( ي افراد تحصيل كرده، و با مطالعه در اين سرزمين، كه استاد پوهنتون هاروارد را فرستاده اند، به جز طيف معين

 ضد آزادي، ضد ةكه در برابرهمچون نظرات تئوريزه شد)  از كارگران آگاه و شاگردان پوهنتون هائيبشمول بخشها
اهداف و سياست هاي استيال گرانه  هويت سازندگان آنرا با  دموكراسي و ضد ارزشهاي حقوق انساني، ايستادگي  نموده، 

 شان بر مال مي سازند، ساير طبقات و اقشار و اليه هاي اجتماعي كه بسا مسايل اقتصادي و اجتماعي ة و ذهنيت سازان
ر وفق  همان ذهنيت  آن نقش داشته، ب" نوسازي"اذهان آنانرا تسخير كرده، وتبليغات رسانه هاي سرمايه داري در ... و

.  بررسي مي نمايند-اشي از كار استخوان سوز روزمره  ن-   قضايا و حوادث را با بي ميلي و بي حوصلگي هاي ساخته شده
  .آنان چنين تئوريهاي كشنده را بزودي مي پذيرند
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اما سست  عنصرو منفعت پرست، كه در پي نام و زيست بسيارمرفه اند، توظيف  شخصيت هاي  بلند مرتبه علمي ؛
هند كه گويا امپرياليزم امريكا ناجي آزادي مي گردند، تا مجموع جامعه  خودي و غير خودي را به اين مسئله عادت بد

 نشان ئيسال پيش همسودر اين راستا بخشهاي فرهنگي و هنري امريكا  با  همچون استادان از ده ها . جهانيان مي باشد
ايش خصوص  فلم هاي  هاليودي را مثال بياوريم،  متوجه خواهيم  شد كه با نمه هرگاه  داستانها ، درامه ها،  ب.  داده اند

 پيدا كرده، و ميليارد ها دالر پول بينندگان كشور ها را به ي بيشتر از پيش  گرمش كه در سراسر جهان بازار-اين فلم ها 
 ردد، كهـين مي گـرز ديد و تفكر زهر آگين و برده  ساز ، تلقـ، اين ط ليون ها بيننده به م-كيسه سازندگانش مي ريزاند 

   . » مين استامريكا حافظ بشريت و كره ز « :
  :    مي توان  بيان كردي ذيل به طور فشرده با پيكره هارا  و پيام چنين فلم هائيبازگو

ت و  شدگان از دور افتاده ترين سيارااين فقط و فقط اياالت متحده امريكاست كه مورد تاخت و تاز فرستاد
يب ، همچنان ربات ها و ماشين هاي كمپيوتري  اجسام حيه وارگانيك با  قد و قواره عجيب و غر.ستارگان قرار مي گيرد

  خورشيدي به امريكا هجوم مي آورند؛  ةبا اشكال كوچك و بزرگ وحيرت بر انگيز از آنسوي منظوم
شوند، ودر وهله اول   مليون تن به طرف سواحل امريكا روان مي600 به وزن ئيسنگ هاي آسمان و شهاب ها
  د تهديد قرار ميدهند؛ امريكا و بعداً هست و بود زمين را مور

  ويروس هاي كشنده  در امريكا پيدا ميشوند، و مردم آنجا را تهديد به مرك رقتبار مي نمايد؛  
  دراكوال هاي خون آشام از تابوت هايشان بر مي خيزند، و به جان مردم امريكا مي افتند؛ 

   را تهديد به نابودي مي كنند؛ هكذا شياطين آدم خوار در امريكا عرض وجود مي نمايند و اتباع  آنكشور
يكا  بيرون ي امر كوچه و پسكوچه و سرك  و  شهر هارا ازش و شعله هاياههاي زير زمين زبانه  " آتشفشان "
 سرك و پل و آسما ن خراش هايش را در كام خود فرو مي برند ، زمين و نهر ها، بند كاشانه ، خانه و،در و ديواركشيده،  

  ... .  را به اعماقش مي كشد ؛ وئياشندگان امريكادهان باز مي كند و ب
 و فداكاري و جانبازي سرباز ؛ و تكنولوژي بي همتايش؛سر انجام اين امريكاست كه با عقل و فراست بي نظيرش

و جهان را از نابودي . و حادثات نازل شده را دفع كرده، بي ضرر و بي اثر مي سازد   مصائب و آفات، فاجعه ها؛بي مثالش
بمب  اتمي  جمهوري اسالمي  خون آشام  " و " تروريزم القاعده وحشي و طالب ضد تمدن"و هم اكنون . ي رهاندم

، يخن امريكا " كمونيزم شوروي" و تهديد "فاشيزم هيلتري" است كه  بعد از "كوريا ي شمالي كمونيستي" و "ايران
ر برابرتكنولوژي و تمدن، فهم و فراست، شجاعت و ايثار  الزامات مردم جهان يكي اين است كه  د پس، از .راگرفته است

  ! ! امريكا، كه ضامن بقاي كره خاكي و باشندگانش مي باشد،  سر تعظيم فرود بياورند ، و از آن تبعيت  نمايند
 و بر چيدن سالح -ش مي باشند  كه فرزندان متمرد- القاعده و طالب "دفع و نابودي"امپرياليزم امريكا بعد از 

 شايد هم دست نيابد كه مردم جهان را بترساند، ) مترسك(  "سياهي فاليز"دو كشور، اگر در كره زمين  كداممي يكي ات
 مبارزه با اين ةو به  بهان.  و آنها را به نام آمدگان از سيارات ديگر به جان مردم بياندازد.   بزندئيبه ساختمان ربات ها

 به خاطرتداوم و تكميل سلطه بر تمام ئيل قوي آنها، قوانين و دستورالعمل هاربات هاي كشنده، و نجات بشريت از چنگا
ش و تخريب گوشه اي از پنتاگونش   همانطوري كه با پالن انهدام دو  آسمانخرا؛جهان وضع كرده و در دست اجرا بگذارد 

و .   گذاشتءراـاي را دردست اجا امنيتي تازه ـوانين گويـدر درون القاعــده،  قسماً ق C.I.Aتوسط عوامل  سازمان  
  ).غال كرد ــتاً با همين بهانه به افغانستان تجاوز و آنرا اشعمـد

 نيويارك تايمز ة حتي  عنوان مقاله اش، مندرجة مايكل ايگناتيف مانند اسالفش  نظرات فوق را تئوريزه كرده 
و .  انتخاب  نموده است » ادت كندامپرياليسم امريكا، بهتر است جهان به آن عـ «  را2003ري  جنو5مورخ 

، با همين فراگيري فن تسخير نامرئي يك كشور و  بعد از سي سال آموزشامپرياليزم امريكا  اين تئوريسين را 
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اش در كانادا،  نامبرده را به اين كشور اعزام  ...  با حمايت  پايگاه  هاي قبالً ساخته شده  فرهنگي و سالح،  مجهز كرده و
  .كرده است 

كه توسط امپرياليزم امريكا  ، ميتوان مشاهده كرد  افغانستانبه نمونه اي هم ازاين كتگوري را، منتها بعد از تجاوز
سمت مشاور رئيس دولت  دست نشانده  و در قدم بعدي به ه به طور غير مستقيم  فرستاده  شده،  در گام نخست ب

  .   دي تعبيه گرديد هم به رياست جمهوروزارت خارجه و در گام سومي شا
  

  : پايگاه نظامي مخفي و نقش سركوبگر آن-19
  

 در كشورهاي وابسته ، اعم از پنتاگو ن و سيا،ديديم  كه انتقال وتمركز نيروي هاي نظامي  در بحث هاي  قبلي  
زم، صورت مي و يا دست نشانده، وساختمان پايگاه هاي نظامي علني  بر مبناي توافقات بين كشورهاي مذكور با امپريالي

  جنبش هاي دموكرات و توده اي بر ضد چنين دولت ها،  بطور وحشيانه ئي ا استفاده از نيروي  امپرياليستيوب. گيرد
 پايگاه ئي، زمينه بر پا... اجتماعي و- كه بنا بربسا ملحوظات و ديدگاههاي سياسي ئيدر كشور ها. سركوب مي گردد 

 بنا بر  (ر چنين حاالت، دولت هاي وابسته و متكي به سرمايه  امپرياليستينظامي امپرياليستي ميسر نمي گردد، د
 بطور مخفيانه و پنهاني با تقاضاي كمك نظامي از كشور  امپرياليستي،  خواهان برقراري )خواست و صوابديد امپرياليزم 

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

حال به يكي دو  مثال در زمينه  پايگاه هاي مخفي امپـريـالـيزم امريكا به نقل از نوشته بهمن عفيف  
com.hotmail@bafifشماره "شهروند "  ةمندرج نشري » مدرسه ديكتاتور هاي نظامي امريكاي التين « حت عنوان ت 

  : در زيرتوجه كنيم...  
پا گرفتند، زيرا كشاورزان )  Andes( چندين گروه چريكي در دامنه هاي شرقي كوهستان آند 1965در سال ...  «

ال سركوب مسخ گشته بودند كه اغلب اميد مقاومت و  س500چنان توسط ) Indian(اين مناطق يعني بوميان امريكا 
با الهام از انقالب كوبا و دست آورد هاي آن در )  در پيرو( اين فرزندان طبقه متوسط  . پيروزي را از دست داده بودند

ورشي ش -اما در پايان آن سال عمليات ضد . زمينه بهداشت، مسكن و آموزش و پرورش مبارزه چريكي خود را آغاز كردند
دو گروه  از سه گروه در عرض دو ماه از .  چريكي ارتش پرو و ارتش امريكا كمر مبارزه سه گروه را شكسته بود - و ضد

افراد باقي  مانده كه از كشته شدن  جان بدر برده بودند در چند سال آينده فقط موفق  شدند جنگ و گريز . بين رفت
  .هاي محدودي انجام بدهند

عضو    )Victor Marchetti (ويكتور مارچتي . و ارتش امريكا طبق معمول انكار ناپذيربودنقش سازمان سيا 
  : چنين مي نويسد ،، پاكسازي,,بلند پايه ساز مان سيا در باره عمليات 

كه بزرگترين عمليات سازمان سيا پس از دخالت در ماجراي خليج ...  كاله سبز ها در عمليات شركت كردند« 
، ) پيرو(  بود كه سازمان سيا به طور مخفي به كمك حكومت پــرو 1960بود اين در اواسط دهه )  م -كوبا( خوك ها 

حكومت پرو كه قادر نبود به طور  كافي با جنبش .  كه درگير مشكالت چريكي در مناطق دور افتاده شرقي بود؛ آمد
و اين كمك بالفاصله  و به طور مخفي ) م.سناريوي هميشگي( شورشي مقابله كند از دولت امريكا تقاضاي كمك كرد 

 جنگلي پرو ساخته ةدر منطق )  Fort Bragg( فورت برگ پايگاه نظاميبه خرچ  سازمان سيا يك كاپي از . شروع شد
نهارخوري، كالس آموزش، سرباز خانه،  ساختمان هاي ستادي و اداري، برج تمرين چتر بازي، وسايل و نفر بر ضد . شد

و . تحت پوشش كمك نظامي رسمي هليكوپتر هم داده شد.  كليه وسايل و تجهيزات نظامي مهيا شدآب و شناور و 
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افسران و مربيان بخش عمليات مخصوص سازمان سيا . هواپيماههاي سازمان سيا اسلحه و وسايل نبرد را به منطقه آوردند
)Special Operation  (  هاي پرو  آموزش دادندو كاله سبز ها كه از ارتش آمده بودند به نيرو .«. 

 در پيرو دولت  اين ":  وزير دفاع كابينه كندي در جلسه سناي امريكا گفترابرت مك نامارا 1996در سال  «
كشور پيشرفتهاي مناسبي عليه تمركز چريكي انجام داده است و ارتش پرو كه توسط امريكا آموزش ديده و حمايت 

  . »"  به عهده داردميشود نقش بزرگي در عمليات ضد چريكي 
  :همچنان در بخش ديگري از نوشته عفيف چنين آمده

 پس از پيروزي انتخاباتي كندي، نيرو هاي مسلح گواتماال عليه حكومت ديكتاتوري 1960 نوامبر 13در روز   «
.  تندحدودي نيمي از افسران ارتش دراين شورش شركت داش.  جنرال ميگل ايدي كوراس دست به شورش مسلحانه زدند

نها با برخورداري از احساسات ملي، مخالف فساد در حكومت ايدي گوراس بودند و ميخواستند كه استفاده از خاك آنها آ
سازمان سيا در جنوب ...  سركوب شد ئي شورش توسط نيروي هوا ،در عرض چند روز. براي حمله  به كوبا متوقف شود

ه از هر نقطه اي دور افتاده بود يك پايگاه نظامي مخفي داشت كه در آن  بسيار وسيع قهوه كةغربي گواتماال در يك مزرع
سازمان ) پيلوتان(  كه توسط خلبانان ئيهواپيما هاي امريكا.  به مخالفين كوبا آموزش نظامي و بخصوص فن غلباني ميداد

رهم كوبيدند و در عرض چند  ها هدايت ميشدند، پايگاه اصلي و مقر افسران شورشي گواتماال را با بمب دئيسيا و كوبا
 از درسهاي روزگار اينكه گروهي از افسران شورشي كه از بمباران و سركوب  و... روز جنبش آنها را به زانو در آوردند

ان و بوميان ئيپيگرد جان بدر برده بودند به دامان جنبش دهقاني پناه بردند و در آنجا با مشاهده واقعيتهاي زندگي روستا
  .» تبديل شدند) گواتماال ( ديكاليزه تر شده و چند تن به رهبران جنبش  رائيامريكا

...  را نه از طريق كنفرانس  هاي زير سقف تاالر هاي مجلل كشور هاي غربي وپايگاه هاي نظامي امپرياليزم امريكا
 كه توسط ئيا و پارلمان ها؛ نه از طريق شورا ه" ملل متحد "؛ نه از طريق كشاندن مسئله به تاالر هاي مزين وبا عظمت 

؛ و نه با دم ودعا، ورد ... امپرياليزم براي كشورهاي اشغال شده ساخته شده ؛ نه از طريق تظاهرات خياباني و يا اعتصابات 
سه اصل  كه خود شامل - پايگاه هاي انقالبيتوان برچيد ؛ بلكه  پايگاه هاي نظامي امپرياليزم امريكا را با  و اوراد ، مي

توان بر   مي» مبارزه، شكست؛  مبارزه  بازهم شكست؛  مبارزه، سر انجام   پيروزي  « و با ايمان به امر -ميباشد خلق 
  .چيد

 ِ ضد امپرياليستي و ارتجاع  و عوامل وابسته به  دموكراتيك طراز نوين-انقالب ملي بگـذار دشمنان رنگارنگ 
شماري از فعالين تسليم طلب و غلتيده به جبهه امپرياليزم و پيكره بندي  خط حركي و عملكرد هاي سياسي ( آنان 

هايش اين  يگانه راه رسيدن مردم به قدرت حاكمه و بيرون انداختن امپرياليزم و زنجيري ) ارتجاع  باشد به مجال ديگر 
ايط عيني  راهي كه  شر"،"ئي كلي گو"، " اوانتاريزم"،  "دكم مطلق"، "متحجر"،"مردود" ، "كهنه"از كشور را، 

   تبسم؛  لبخند فيلسوفانه  سياستمدارانه؛خند  وبا پوز.، بخوانند" ..." و"...براي  پياده كردنش تا كنون مهيا نشده 
 كه امپرياليزم و ارتجاع منطقه و جهان  ،  افـزار هاي پيدا و پنهان با اشكال لجن پراكني و با ساير ، شاعر گونهو اديبانه

 به خاطر  اين راه پر افتخار بتازند، عاقبت سنگي را كه اصليبه رهيابان، رهپويان و  رهروان  ؛استدراختيارشان قرار داده 
 ئياين امر تاريخ است كه خوانا.  روندگانش بلند كرده اند، روي پاي خودشان  فرو خواهد غلتيدبستن اين مسير و كوبيدن

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

در پايان اين نوشتارمختصر، آرزومند است،  شماري از رزمندگان دموكرات و چپ انقالبي كه از لحاظ مسايل 
 سياسي در برخورد با اوضاع خونبار كنوني كشور، دچار آشفته فكري شده،  با نيت نيك و پاك، بر تيز  -آيدئولژيك
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برداشت شان از  صحه گذاشته اند؛ در  )وطن فروش( ي  امپرياليزم امريكا در رأس كرزةهمكاري با دولت دست نشاند
  افغانستانِ در خون و آتش فرو برده شده ، شانةرِ اشغال شد كشو...  و نظامي- اقتصاد ي - اوضاع فاجعه آفرين سياسي

    . و اسيرشانرا   مورد توجه قرار بدهند در بند   تجديد نظر انقالبي نموده، مردم
  پايان                                                                                               

  
   

     


