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 لشکرگاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری

 بخش ھشتم
  

  کائیيد اقتصادی لشکرگاه ھای امريافسانۀ فوا

انات يم، که در نوشته ھا و بيد اقتصادی لشکر گاه ھای امريکائی بحث می کنيفوا بر افسانۀ ،بخش رسالهن يدر

لگران گول يسندگان و تحلين دسته از نويا. گانه، با مد و شد فراوان، مطرح می گرددين اردوگاه ھای بيان چنيحام

اسی و ي استقالل سکائی درکشور نه تنھا خدشه بهيمی عساکر امريکه حضور دا خوردۀ افغان استدالل می کنند،

دۀ يان، فاين آقايدر نزد ا. ز در قبال داردي اقتصادی ند و محاسن بی شماريرده، بلکه فواحاکميت ملی ما وارد نک

س لشکرگاه يکه دولت امريکا از بابت تأس ن بوده،يبزرگ اقتصادی چنين مراکز نظامی امريکائی در افغانستان ا

  .ه خواھد کرد يدأ، پول ھنگفتی تھای خود درکشور ما، به دولت افغانستان

جائی از  ا تايک مقدار پول به نام محصول يکائی يکه مقامات امر ز نبوده،يرت انگيب و حين کدام مسألۀ عجيالبته، ا

را ھر يز. م مزدور و گروگان شدۀ کابل، پرداخت خواھد کرديش در قلمرو ما به رژيمدرک تداوم اردوگاه ھای خو

اما سؤال مھم و اساسی . ه می کنديدأا ثمن تيمت يدست می آرد، مبلغی به نام قه ه ای که بدار در برابر امتعيخر

ت يت دفاع از تماميکسو مسؤوليکائی چرا بنا به ادعای خود شان از يکه زمامداران امر ن خواھد بود،ين بحث ايدر

ل خزانۀ يز تحويبه نام محصول ناسی مارا به عھده داشته و از جانبی ھم پولی يت ملی و استقالل سيارضی، حاکم

که مطابق به ادعا ھای مدافعان و ھواخواھان  ده است،يکا را مارگزيند؟  مگر سر دولتمردان امريدولت افغان می نما

ل يش را به کشتن بدھند؛ برای تمويان خويانت از خاک و نواميس ملی ما نظاميک جانب به خاطر صيشان از 

ا ينام محصول ه رند؛ واز جانبی ھم پول ھنگفتی بيدالر خرج و مصرف بر عھده گارد ھا يليلشکرگاه ھای خود، م

م کاسه ای ير کاسه، نياگر ز. دنز به دولت دست نشاندۀ کابل بپردازيگر استعماری نيا کدام عنوان ديکمک مالی 

جب و شگفتی جای تعست؟ ين گونه نيده، عمل مال نصرالدين تشبث خطرناک و بی فايپنھان نباشد، توسل به چن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ز به تمسخر و خنده وا می دارد، يا نکه حتی کودکان مکتب ر ن استدالل مضحک،يکه افغانان طلسم زدۀ ما در است،

  ! کنند؟ مالحظه می چه تبحر و نبوغی، 

ن يکا در افغانستان، بر ايد اقتصادی مراکز نظامی امريش از پرداختن به مطالعۀ جوانب گوناگون افسانۀ فوايد پيائي ب

ک سو به يکائی چرا مطابق به ادعا ھای مدافعان و ھواخواھان شان از يان امريکه نظام م،يمسأله کمی روشنی انداز

ت لشکرگاه ھای يس ما متحمل تلفات و خسارات می شوند؛ و از جانبی ھم نسبت  موجوديخاطر دفاع از خاک و نوام

  شان درکشور ما، پولی به دولت افغانستان می پردازند؟

س و تداوم اردوگاه يکائی با تأسيستان امريژيز اشاره به عمل آمده، سياستمدران و ستراتي که در مباحث قبلی نچنان

ن جنگ يش دريندۀ جانی وخسارات کمرشکن مالی خويش در کشور ما در واقع تالش دارند تا از تلفات فزايھای خو

می عساکر شان به يئی ھا ظاھراً از بابت حضور داکايگر، امرياز جانب د. ری به عمل آرنديناکام استعماری، جلوگ

که به  دست می آرند،ه ز ھائی بيزبان، پول می پردازند، ولی در عوض چيبرخی کشور ھا، نه ھمه کشور ھای م

سه نمی ي  تخنيکی، قابل مقا-ا کمک ھای اقتصادی يچ صورت با پول پرداخت شدۀ شان تحت عنوان محصول يھ

ن اھداف و مقاصد خطرناک استعماری يز مخوف و منحوس نظامی، به صورت عام ادر عقب ھمچو مراک. باشد

  :قرار دارد 

م ير عظيکه افغانستان به داشتن ذخا در مباحث گذشته تذکر به عمل آمد،: غما بردن ثروت ھای ملی ملت ھايبه )  الف

لی، ن الملي مرکزی به آب ھای بایينی آسيرميت حساس در انتقال مواد سوخت و منابع سرشار زينی و موقعير زميز

  .کائی قرار دارديان امريد جھان گشاي شدهمورد توج

زه خواران گوناگون لشکرگاه ھای ي ر:خلی کشور ھاشبرد مداخالت گوناگون در امور دايسازماندھی و پ) ب

ه يلی کشور ھای ھمساان مستقر در افغانستان ھيچ گاه در امور داخيکائيکه امر امريکائی با قرآن و قسم ادعا دارند،

ن رو، وجود آن ھا برای دفاع  کشور در برابر مداخالت و تجاوزات ياز. و منطقه دست درازی نخواھندکرد

م و تجربه يک، عقل سليل. باشد  رانی، خيلی ضروری میيگران پاکستان و آخوند ھای ايخصوص نظامه خارجی، ب

  . ابت ساخته است اوه سرائی ھا را ثين يخی ھر دو نادرستی چنيھای تار

ق يتطب. د ين الملل معاصر به حساب می آياصل عدم مداخله در امور داخلی کشور ھا از اصول اساسی حقوق ب

ن المللی، به يدگی ھا در روابط بين  حقوقی می تواند از  جنگ ھا، تصادمات و کشين اصل زريق ايدرست و دق

 در کشور ما عمالً اشکا با تداوم حضور نظامی ياما امر. دری به عمل آريک ما، جلوگيگان دور و نزديژه ھمسايو

ن يکا و متحديد ھا و مداخالت استعماری امرين تھديپاداش ا. زديترول می ريبر شعله ھای بر افروختۀ آتش، پ

 ن، مداخله در امور داخلیيبنابر. دۀ افغانستان می پردازندينسو، مردم مظلوم و زجر ديائتالفی اشرا از ده سال بد

  . ح و محکوم نموديش، تقبيز خويھن عزيسان مداخله در امور داخلی مه د بيز باير کشور ھا را نيسا

ن جا بی مورد نخواھد بود تا توجه خوانندگان گرامی را به چند مثال از مداخالت اشغالگران ائتالفی در امور ياما در

ت يت تمامينند که ادعای مصوني چشم سر ببداخلی کشور ما، معطوف داريم تا خود بر مسند قضاوت نشسته و با

  :ت دارديتا چه حد واقع ،گانهيۀ نکبت بار توپ و تانک بيسااسی تحت يارضی، حاکميت ملی و استقالل س

ھکاران، تکاران، تبي بُن، به جنا٢٠٠١سال که سرنوشت کشور شان درکنفرانس  ا خواست مردم افغانستان بود،ي  آ-

ا يه شده، واگذار گردد؟ ھرگاه کشور ما در اشغال قوای امريکائی قرار نمی داشت، آچپاولگران و جاسوسان شناخت

ون ھا افغان يلين وقاحت و پُر روئی مداخله نموده؛ و حق مسلم ميست در امور داخلی کشور ما با چنيکسی می توان

  رد ؟ يده بگيده را ناديستم کش
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دست نشاندۀ فرانس استعماری بُن، پروژۀ قانون اساسی رژيم که در عقب در ھای بستۀ کن م،يخاطر داره   ھمۀ ما ب-

ن پروژۀ يب ايد وتصويا کسی می تواند از مھندسی مشاوران امريکائی در روند تسويآ. زی شديز طرح ريکابل ن

  د؟يلی، انکار نمايتحم

)  ن بلند رتبهير اراکينان و سايران، معيوز(أت ھای رھبری يکه اعضای ھ   آيا رسم و دستور کشور ما بود،-

دن يفورم عسکری در لباس ھای ملکی حضور به ھم رسانند؟ ھرچند پوشيونيوزارت ھای دفاع و داخله به عوض 

ت يسی در واقعين اداری وزارت ھای دفاع و داخله به جای لباس ھای نظامی و پوليلباس ھای ملکی توسط مسؤول

سی ما به حساب يگانگان در رسوم عسکری و پوليشکار بکدام مسألۀ مھمی نبوده، ولی با آن ھم مداخلۀ صريح و آ

  .ديمی آ

أت ھای ير لباس اعضای ھييتغ. ا بازار آزاديستم بازار ينوان  سائی به عيل اقتصاد مصرفی، وارداتی و مافي  تحم-

 اشغالگران م؛ اما مداخلۀيت جلوه ندھيد ھمۀ مابه مثابۀ مسألۀ  جدی و با اھميرھبری وزارت ھای دفاع و داخله را شا

ستم يکه چه کسانی س د کرد؟  بر ھمگان روشنست،يت اقتصادی کشور ما را چگونه توجيه بايدر امور با اھم

ستم يست، که سين کشور، قرار داد؟  شکی نيستم مختلط اقتصادی ايرا در عوض س» بازار آزاد«ا ي» بازار«

د و مثمری دست يج مفي ھای روبه انکشاف، به نتای از کشوراشرفتۀ  صنعتی و پاره يکشور ھای پاقتصادی بازار در

که در ھمچو کشور ھا تمام بخش ھای اقتصاد از مداخله و  روزی ھا ھرگز بدان معنی نيست،ين پياما ا. افته است ي

ستم اقتصادی ھمچو ممالک يگر در سياز جانب د. طۀ اقتصاد بازار قرار گرفته استينفوذ دولت خارج شده، درح

که می تواند از  تقلب ھا و  زم ھای خاصی وجود دارد،يکاني حقوق مردم عادی جامعه ادارات و مت ازيبرای حما

  . تخطی ھای شرکت ھای تجارتی وتاجران خصوصی، نظارت به عمل آرد 

ن در يان و مستھلکيۀ حقوق مشتريم کننده درکشور ھا می تواند به حماين گونه ادارات مستقل نظارت کننده و تنظيا

ستم  بازار درکشور ھای عقب يل سياما تحم. اری رساندينحصارگری ھای شرکت ھای تجارتی تا حدودی برابر ا

کسو و چپاولگری و قانون شکنی مسلط ينگھداشته شده مانند افغانستان بنابه فقدان ادارات نظارت کننده در جامعه از 

که تنھا به منافع آزمندانۀ گروه ھای   است،لۀ مبدل ساختهيستم را به وسين سيگر، ايستم اقتصادی از سوی ديبر س

. م يا. آی ( ن المللی ير صندوق وجھی بيأت ھای حاکم بر مؤسسات مالی بين المللی نظيائی داخلی و خارجی و ھيماف

  . ديره، خدمت می نماي، بانک جھانی وغ)فيا

ا به يحصول ذھن افغان ھا بوده است ھای اقتصادی ما، ظرف ده سال گذشته، مير سيرفه ھای گمرکی و سا  آيا تع-

شده است؟  یره، عملی ميف، بانک جھانی و غيا. م يا. ن المللی مانند آی يخواست دول اشغالی و سازمان ھای ب

 لست،يلی طوياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی کشور ما خيرونی در ساحات مختلف سين مداخالت بيفھرست چن

انگر مداخله آشکاردر ين مشت نمونۀ خروار ھمه بيولی ا.   کوچک نمی گنجد درحوصلۀ اين مقالۀھاکه ذکر ھمۀ آن

  .باشد اسی ما میيامور داخلی کشور ما و صدمۀ بزرگ به استقالل س

داست، که ين مسأله چنان واضح و ھويا. ت ھای مؤسسات استخباراتی در افغانستان و منطقه يد فعاليد و تشديتمد) ج

اری ينند، که به عالوۀ افغانستان، بسيب را ھموطنان آگاه و ھوشمند ما آشکارا میيز. دح ندارير و تشريحاجت به تفس

دولت ھای ائتالفی  و کاياالت متحدۀ امريع استخبارات اين اکنون به مراکز بزرگ و وسيز ھميۀ ما نيممالک ھمسا

ش يش از پيز بيو منطقه را نه يت ھای استخباراتی کشور ھای ھمساين امر فعاليکه  ا ست،يشکی ن. مبدل شده است 

  . است نمودهد يتشد
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  نظامی -اسیين سير متحدياالت متحدۀ امريکا و سايم دولت اي چنان که می دان.اسی يتعذيب و شکنجۀ مخالفان س) د

ون يح کنوانسين کشور ھا و احکام صريرومند سازمان ھای دموکراتيک و بشر خواھانه در ايآن بنا به مخالفت ھای ن

ش مورد ياسی را در داخل قلمرو خويستند مخالفان سيب، قادر نين المللی مبنی بر عدم استعمال شکنجه وتعذيھای ب

ان حرفه ئی از مناطق مختلف ين رو ھمچو اشخاص را به گونۀ آدم ربائير قانونی قرار دھند، ازيت غيآزار و اذ

ر يب ھای غيد ھا، شکنجه ھا و تعذيھدجھان اختطاف نموده؛ و به منظور گرد آوری اطالعات، استنطاق ھا، ت

  .ل می دارنديانسانی، به لشکرگاه ھای شان در مناطق مختلف جھان، گس

ر انسانی شبکه ھای استخباراتی ير قانونی و غيا آدم ربائی ھا را که به منظور اھداف غين گونه اختطاف ھا يا

برخوانندگان آگاه و .  اد می کنندي (rendition) شني رنډبه نامرد، در زبان سياسی و حقوقی امروز يصورت می گ

ات يری از انسانان بی گناه در عمليو بُش، تعداد کثيختۀ ما معلوم است، که در زمان ُحکمروائی جورج  دبليفرھ

ر سازمان ھای جاسوسی از کشور ھای مختلف جھان بی رحمانه ربوده شدند، که يو سا. ای . آی . انۀ سی يمخف

  .  دار گشت ي سردرگمی چند ماھه باالخره از  زندان ھای بگرام  و گوانتانامو، پداحوال شان بعد از 

که  ر،يا خيرند يقت را می پذين حقيکائی ايا مدافعان منتر زدۀ چونی ھای امريط و اوضاع آين شرايبا توجه به چن

رو ھای اشغالگر ينام نف گاه و زندان بدينسو به شنکنجه گاه ، توقيکشور آزاده و پر غرور ما از ده سال بد

اه و دھشتناک تفگنداران اشغالگر ، به عالوۀ مردم مظلوم و بی دفاع ما، ين زندان سيدر. کائی، مبدل شده است يامر

ره  يست، القاعده، طالب و غين خود ساخته و خود پرداختۀ تروريز تحت عناوير کشور ھای جھان نياتباع معصوم سا

  .نديی می نمازندگی جانفرسا و مشقت باری سپر

ا برای ھمۀ ما به عنوان انسان ھای وطنخواه، روشنفکر و بشردوست جای شرم و خجالت نخواھد بود که ي آ

ر مردمان جھان، استفاده يث زندان و شکنجه گاه ھموطنان ما و سايگانگان مھاجم از کشور آزاد و سربلند ما به حيب

  ت ملی افغانستان سخن زد؟يبار از حاکمن و ذلت يط ننگيا می توان در ھمچو شرايند؟ آينما

النی، مجددی، سپنتا، احدی، ارسال، غنی احمدزی و ياف، گيلی، عبدهللا عبدهللا، قانونی، سيم، خلياگر کرزی، فھ

قان کامل دارم، يا. تی مطرح نباشديت ملی جلوه می دھند، وای بر حالی که حاکمير نوکران استعمار آن را حاکميسا

  .  رفته نمی تواندين را پذياه و ننگين نام سيچ افغان سربلند و پرغرور اي وجدان، ھچ  شخص بايکه  ھ

ن يا. ر کشور ھای منطقه يزبان و سايسرکوب کردن و به عقب راندن جنبش ھای ملی و آزاديبخش کشور م) ھـ

فرت مشاھده می ز ھمه خوانندگان ارجمند ما در داخل افغانستان و کشور ھای منطقه به ويھدف استعماری را ن

م، که آواز جنبش ھای ملی ير جنگ و وحشت ھمۀ ما شاھدياز سی و دو سال گذشته، به خصوص ده سال اخ. ندينما

  .ستی خاموش می شوديو آزاديبخش با بی رحمی تمام توسط شبکه ھای استخباراتی و گروه ھای ترور

ن تھاجم فرھنگی و مذھبی ينمونه ھای چن. اح زبان و کشور ھای گرد و نويتھاجم فرھنگی و مذھبی بر کشور م)  و

اما برای . استعمارگران را طی سی و دو سال گذشته، از آن جمله ده سال آخر، به آسانی می توان مالحظه کرد

ک جامعه، يرا اثرگذاری فساد فکری و فرھنگی در يز. ديگر انتظار کشيد چند سال ديز بايمشاھدۀ عواقب فاجعه انگ

  .قطع زمانی نسبتاً طوالنی است مستوجب انقضای م

گرچه مثال ھای فساد اخالقی، ارتکاب . دامن زدن به فساد اخالقی، ارتکاب جرايم و قانون شکنی ھای گوناگون )  ز

در گوشه و کنارمختلف  نسويگانه را می توان از ده سال بديت، قانون شکنی و بی مباالتی عساکر بيجرم و جنا

ن يزان حوادث برمال شده دريھوائی بگرام، تا حدودی مشاھده کرد، ولی با آن ھم مگاه يش، خاصتاً پايکشور خو

ان فرعون صفت را بدست نمی ين نظاميندۀ چنيت فزاير درست و حقيقی فساد اخالقی و جرم و جناينه، تصويزم
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م می توانند تا اما خوانندگان محتر. ز محتاج زمان بوده است ين فساد و جرم زائی نيق وگسترش چني چه، تعم.دھد

کائی در يکائی را در بخش مربوط به فساد لشکرگاه ھای امريان امريت زائی نظاميشمه ای از فساد گستری و جنا

  .ندين و جاپان، مطالعه نمايپيفل

  . ن ھای نظامی يشات و تمريق آزمايزبان و کشور ھای منطقه از طريست کشور ميط زيآلودگی مح)  ح

ح اثرگذاری ناگوار ھمچو يبرای توض. د دست کم گرفتيگانه را نبايسط عساکر بست تويط زيخطر آلودگی مح

کائی يگاه ھای نظامی امريق پايست، عاری از دلچسپی نخواھد بود تا شمه ای از ارقام و حقايط زيآلودگی ھا بر مح

  :نجا نقل نمائيم ين و جاپان را دريپيھا در فل

ل و ين با تيپيگاه ھوائی کالرک در فليشين پاي چاه ھای مربوط به ساحۀ  پدنیيقات و ارقام منتشره، آب آشاميطبق تحق

محلی که نمونه ھای آب ) ٢۴(شت و چھاريمحل از  جملۀ ب) ٢٢(ست و دويدر ب. مواد شحمی، آلوده شده است

ب، فورم ، سريای کاليت، بکتريتريماب، نايده، مقدار عناصر و مرکبات آلوده کننده  به شمول سيابی گرديارز

دی در ين مواد آلوده کننده برای مدت مديا. دنی بوده است ينۀ آن در آب آشاميش از مقدار معين و محلل ھا بيلدريدا

   .ابديمی شتر يکی تراکم بيالوژير غذائی، از لحاظ بيابی به زنجيط باقی مانده و با راه يمح

ناوا ياوک»  نای يکد« گاه ھوائیيت پام  در خصوص نو زادانی که ماداران شان در مجاور١٩٩۶ک گزارش سال ي

ری ير مناطق جاپان، به طور چشم گيسه با نوزادان ساين نوزادان در مقايزندگی داشته اند، نشان می دھد که وزن ا

آمار صحت . گاه ھوائی می داننديب در آن پاير آواز ھای مھيارات و سايکم بوده است؛ و علت آن را غرش ط

ا يميزان نسبتاً بلندتر  لوکيانگر مينما) چيت بيوا(ديتحت البحری ھای ھسته ئی ساحل سفحوزوی جاپان در لنگرگاه 

م دو زن که مصروف جمع آوری حلزون ١٩٩٨به گونۀ مثال در سال . در کودکان و سرطان ھا در بالغان می باشد

شتر عواقب يل بيتفص. ماری سرطان جگر،  جان دادندياز ب د بودند،ياه ھای ھرزه در ساحل سفيھای صدف دار و گ

ت، ينترنيلی اين مقالۀ معلوماتی و تحليناوای جاپان را درين و اوکيپيکائی در فليطی لشکرگاه ھای امريان بار محيز

  : مطالعه نمائيد

html.arywomenmilit/articles/main/com.yonip.www://http  

ز با عواقب بس ير کشور ھای منطقه را نيزبان، بلکه ساياد شده نه تنھا  کشور ھای مياھداف و مقاصد استعماری 

  . اسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی، مواجه می سازد يخطرناک  در عرصه ھای س

نه خواسته می شود تا با مرور ن مقدس و پُر افتخار ما محترمايکردن سرزم) هيکرا(از مدافعان و ھواخواھان کرا 

) ١٨( شکش کردن ھژده ياد و استعمارگر با پيسان شيندکه انگليش، مالحظه نمايخ معاصر کشور خويمجدد بر تار

دست آوردند؟  ه ر عبدالرحمان خان، چه بيش در کابل، اميه امداد ساالنه، از حکمروای مزدور و مستبدخويلک روپ

ن يگر، اين چنياحد، قوم واحد، فرھنگ واحد، زبان واحد و بسا مشترکات دن ويۀ بی رحمانۀ  سرزميمگر تجز

  ! ارزان و کم بھا است؟

ت ھای يا پرده پوشی از واقعيکائی در افغانستان با بی خبری يی از مدافعان و ھواخواھان لشکرگاه ھای امراعده 

ھای جھان، موجب  بروز مشکالت و ک از کشور يچ يکا درھيسات نظامی امريا تأسيکه گو روشن ادعا می ورزند،

در حالی که رسانه ھای .  ز باعث مشکل و جنجالی نخواھد شديا در افغانستان نين سبب گويده؛ ازيدشواری ھا نگرد

ن مراکز استعماری و مظاھرات يان ايت  توسط نظاميگروھی جھان ھر روز حاکی از ارتکاب ده ھا جرم و جنا

  .  ت شان می باشديجوده مويد اعتراضی مردم بومی عليشد
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ی از کشور ھای جھان اکائی در پاره يز لشکرگاه ھای امرين و جنجال بر انگين بخش مقاله از وضع مشکل آفريدر

خصوص ه ط بيش ما خود عواقب فاجعه بار آن را در شراياد آوری نموده تا ھموطنان آگاه و درست انديمختصراً 

  .ندينی نمايشبيجامعۀ ُسنتی ما، پ

کائی در يان آگاه به درستی می دانند، که مردم جاپان ھمواره به منظور مسدود کردن لشکرگاه ھای امريھانتمام ج

ناوا از فساد ياھالی شھر اوک. مائی ھای اعتراضی می پردازنديناوای آن کشور، به مظاھرات و راه پير اوکيجزا

 مخالفت ھا و کشمکش ھا بر مسألۀ چونی ھای . ده اندينی رسيکائی، به بيان امريم گوناگون نظامياخالقی و جرا

دن موعد انتخابات وادار به ين جاپان، را قبل از فرا رسيشياما، صدراعظم پيو ھاتويوکيناوا، يکائی در اوکيامر

را او در بر آورده ساختن خواست مبرم اعضای حزب خود مبنی بر مسدود ساختن لشکرگاه ھای يز. استعفاء کرد

ن  در ين مسأله تشنج آفرياسی ايشتر پھلو ھای سيل بيبرای تفص. ده بوديوا، به شکست مواجه گردنايکائی در اوکيامر

  :ديت، مراجعه نمائينترنين صفحات ايافکار عامۀ جاپان، به ا

/org.closethebase.www://http  

pdf.Okinawa-20070710/docs/ficici/edu.sabanciuniv.people://http  

-Yukio-PM-Japanese/7795734/japan/asia/worldnews/news/uk.co.telegraph.www://http

h.promise-base-Okinawa-broken-over-resigns-Hatoyama  

php.579/bt_security_international/articles/pipa/org.worldpublicopinion.www://http  

د يز به عرض بايناوای جاپان نيکائی مستقر در اوکيان امريت نظامي  سه کلمه را در خصوص جرم و جنا-اکنون دو 

کائی يس مراکز نظامی امريکه موافقت با تأس دا گردد،يرساند تا بر سر سپردگان و مدافعان چنين لشکرگاه خوب ھو

ز، به ياسی آن ، مشکالت و دشواری ھای فراوانی در عرصۀ جنائی نير افغانستان عالوه بر عواقب خطرناک سھا د

  .دنبال خواھد داشت 

ن يکائی مستقر دريان امريلدھی اوکيناوا به مقامات جاپانی، نظاميۀ منتشره، در سی سال تحويمطابق به احصائ

ا مطابق به دسته يم مشدده يصد آن به عنوان جرايف) ١٠( ده که ده،يجرم گرد) ۵،٠٠٠(ر مرتکب پنج ھزار يجزا

م قتل، ين دسته بندی جرايدر. شناخته شده است» ت يجنحه و جنا« ث يبندی قانونگزار کود جزائی افغانستان، به ح

شتر در يل بيتفص.  ره شامل استيت جسمی افراد، سرقت ھای مسلحانه و غيتجاوز جنسی، حمالت گوناگون بر تمام

  :ديت ھا، مطالعه نمائيب ساين ويم را درين جرايارۀ چگونگی، دسته بندی و عواقب چنب

htm.22jp/japan/com.davidappleyard.www://http  

html.crime_sofa_okinawa/com.awardspace.nihon/:/http  

html.and-committed-crimes-main-of-list/2010/01/com.blogspot.island-okinawa://http  

ن طرز فکر  شان، ممکن قدری از احساسات يگرچه در( ناوا تصور می کنندي اوکگر، مردميک گزارش ديبه نقل از 

از . کائی محاصره شده انديان لشکرگاه امرينظام» موج مجرمانۀ«که توسط  )ز شامل باشديضد خارجی ھا ن

   صدراعظم مستعفی،-اما يھاتواستمداران جاپانی از آن جمله  ين مراکز جرم زا در اوکيناوا، که سيگر ايمشکالت د

ن يکائی با آسانی از پنجۀ قوانين چونی ھای امرين بوده که منسوبان نظامی ايل آن نشده اند، ايا تعديقادر به لغو 

االت متحدۀ يد تحت بھانۀ محاکمه و استرداد، به ايت شديرا بعد از ارتکاب جرم و جنايز. جاپانی فرار می کنند

  :ديت مراجعه فرمائينترنين صفحۀ اين مسأله، به ايشتر ايات بيای جزئبر. کا فرستاده می شونديامر

php.okinawa-in-military-us-the-and-crime/2010/02/03/world/story/org.thesop://http  
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دست ه ک مقدار پول بيکائی درکشور شان يزبان، که از مدرک لشکرگاه ھای امري کشور ھای معلی رغم برخی

کائی، به يدالر از بابت چونی ھای امر) ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(ارد يليمک يمی آرد، دولت جرمنی ساالنه حدود 

  :ديت، مالحظه کنينترنينک اين لين خبر را در ايل ايتفص. مقامات آن کشور اعانه می پردازد

pdf.fs_Germany_in_bases_American/dl/de.kl-fluglaerm.www://http  

کا و ياالت متحدۀ امريتکارانۀ ايبا تھاجم جنا) ن پارتیيگر(ال دموکرات ھا و سبز ھا يھر چند حکومت ائتالفی سوس

ر بودند تا کشور ھای مھاجم را در امور نظامی و يه عراق مخالفت داشتند، ولی با وصف آن ھم ناگزي علايتانيبر

ک کشور مستقل، ثبوت روشن تخطی يه يفراھم آوری کمک در راه اندازی تجاوز عل. اری رساننديکی، يستيلوژ

ن يشتر ايات بيجزئ. ديه حساب می آلمان، باال دموکرات ھا وسبز ھا از احکام قانون اساسی يحکومت ائتالفی سوس

   :ديت، مرور نمائينترنينک اين ليموضوع را در

shtml.07a-germ/2003apr/2003/articles/org.wsws.www://http  

 مانند یرومنديشرفته و نيند، ھرگاه کشور بزرگ، پيوت نماخوانندگان آگاه و با فراست ما می توانند با آسانی قضا

کائی، از احکام قانون اساسی خود تخطی می ورزد، رھبران ياسی و نظامی امريلمان تحت فشار ھای مستکبران سا

چ شک و شبھه وجود يجای ھ!  ر ما چه حال خواھند داشت؟ير کشور ھا، مخصوصاً سردمداران  مزدور وفقيسا

اسی ما مصون از تعرض ھا و يت ملی و استقالل سيچ گاه حاکميکائی ھي موجوديت چونی ھای امرکه در ندارد،

  .کائی نخواھد بوديتعدی ھای فرعونان امر

ز ھمواره با مخالفت ھا ين نيپيکا در فليت ھای لشکرگاه ھای امريکو می دانند، که فعالين المللی نين مسائل بيمبصر

ن گونه يمز به برخی ابعاد ايارک ټايوينک نين ليدر.  مواجه بوده استکشور گوناگون مردم آن یو اعتراض ھا

  .جنجال ھا و عکس العمل ھای ناگور، اشاره شده است 

-navy-strategic-leave-to-us-orders-philippines/world/1991/12/28/com.esnytim.www://http

html.bay-subic-at-base  

کائی در افغانستان  به جای گلو پاره کردن و قلمفرسائی کورکورانه در مدح يان لشکرگاه ھای امريکاش حام

ن را مطالعه می نمودند؛ يپيکائی در فليمران اين  نظاميبار درس ھای تلخ و ننگ کيگانه يلشکرگاه ھای تفنگداران ب

چ گاه در ناموس داری و يگانه ھيروی بيا ھر نيکائی يان امريکه لشکرگاه ھای کاوبا جه می گرفتند،يو باالخره نت

  .ش ندارديفرھنگ پُر شکوه افغانی ما، جا وگنجا

  نظامــــــيان امريکائــی در   س ھنگام حضوريچنانکه بر ھمـگان معلوم است، فحشای شھر ھای اولنگاپو و انجل

  -  م ١٩٩١ـــن وضع تا سال يا. شھرۀ آفــــــاق بــــــود» گاه ھوائی کــالرک يپا« و » ک يـج سوبيگاه  بحری خليپا«

. را منھدم ساخت، ادامه داشت » گاه ھوائی کالرک يپا« بخش اعظم »  نتوبويمونټ پ« درست زمانی که آتش فشان 

  .ديت، به دست آورينترنيت ھا و صفحات ايب ساين ويد ازينه را می توانين زميرشتر ديحات بيتوض

Philippines_the_in_Prostitution/wiki/org.wikipedia.en://http 

html.memorial/com.filipinawives.www://http  

-g4v-g3g=aqi&1=aq&philippines+in+crimes=q&en=hl#/uk.co.google.www://http

bi&48bcddfc88e04ecb=fp&.pw_r.gc_r.or,2.on=bav&1=pbx&phi+in+crimes=oq&=aql&3j

620=bih&1366=w  
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که سه چھـــارم آن زن وکــــودک بودند، در  نی،يپيتبعۀ فل) ۴٨(ش از چھل و ھشت يم ب١٩٨٠ تا ١٩۴٧در سالھای 

نست، يده بر اياری سازمان ھای بشری را عقيبس. دنديانه به قتل رسيکائی، به شکل وحشيشکرگاه ھای امرحواشی ل

ا يا اصالً گزارش داده نشده و يکائی يات مربوط به منسوبان لشکرگاه ھای امريم و جنايری از جرايکه تعداد کث

ان امريکائی مشمول در ھمچو حوادث ي نظامک ازيچ يچه، ھ. نی عمداً پرده پوشی گرديده است يپيتوسط مقامات فل

  .نی مورد محاکمه ومجازات قرار نگرفته است يپيجرمی، در محاکم فل

افت نموده تا به عنوان يزن اجازه نامه در) ۴،٣۵۶( در شھر اولنگاپو به تنھائی چھار ھزار وسه صدو پنجاه و شش 

که حاوی حدود پنج  س،يدر شھر انجل. ديفه نمايوظفای يا) شنی برای فاحشهينام جديد و ف(دختر ھای مھماندار 

ن گونه يتعداد ا. تن می رسد) ٣،۴٣٠(ن دختر ھا به سه ھزار و چھار صدو سی يخانه است، تعداد ايم) ۵٠٠(صد

ن  ارقام تعداد يا. می رسد) ٣٠٠(و در مبلکت به سه صد ) ٣۴٨(ک به سی صدو چھل و ھشت يدختر ھا در سوب

ابانی که بدون مجوز قانونی مشغول يرا اگر دختران خيز.  تجارت جنسی را نشان نمی دھدواقعی دختران شامل در

ز بر آن ھا عالوه گردد، تعداد مجموعی شان تنھا در شھر اولنگاپو به حدود نه يعفت فروشی در بازار اند ن

  .بالغ خواھد شد) ٧،٠٠٠(س به حدود ھفت ھزاريو در شھر انجل)٩،٠٠٠(ھزار

 .وی . آی . چيۀ معلوم ايقض) ۴١( ک ي م حداقل چھل و١٩٩١  - ١٩٨۵در سالھای (HIV)دز يبا گروه کاری ا

 . تن قبالً زندگی شان را از دست داده اند )٩(که از جملۀ مصاب شدگان آن نه  س، ثبت شده است،يشھر انجل

ا آمده اند، يزنان محلی به دنکائی از بطن يان امريلۀ نظامين، کودکانی را که به وسيپيای جنوبی، جاپان و فليرکورد

اری موارد از جانب پدران شان به دست فراموشی سپرده يکه در بس ن کودکان،يچن. دۀ نفرت و اھانت می نگرنديبه د

 پدری شان در ھمه ۀن گونه اطفال نسبت تشابه به رنگ و چھريا. ش بزرگ می شونديشده، با مادران بی شوھرخو

برای . رنديش قرار می گير ھموطنان خوير سايه، مورد تعصب وتحقيو تربخصوص تعليم ه عرصه ھای زندگی ب

  :ديلی، مراجعه نمائين مقالۀ مستند وتحلينه، به اين زميشتر دريالت بيتفص

html.womenmilitary/articles/main/com.yonip.www://http  

 نمی ز وقعيت ھا و ارقام تکان دھنده نين واقعيکائی به اينه چاک لشکرگاه ھای امرياگر سرسپردگان و مدافعان س

ات ين جناين چنيگذارند، در آن صورت بھتر است مزدوران حاکم در کابل را مشوره دھند تا برای عواقب ننگ

. شی کننديز، چاره اندير مصائب ناشی از آن نيدز و سايمان حرامزاده ھا، گسترش اير مسألۀ زاينابخوشودنی نظ

ن فرعونان نظامی می رسد، وجود شرابخانه ھا، رقص خانه، فاحشه خانه ھا و ارتکاب جرم و يرا جائيکه پای ايز

روھای يھن مقدس و پُر افتخار ما توسط نيکه ھمزمان با آغاز اشغال م ده ام،يشن. ت امر حتمی و ضروری است يجنا

ان نام خاصی کسب ين ميز کاشته شده؛ و لشکرگاه بگرام درين بی ناموسی ھا و رذالت ھا ني ھای چنامريکائی، تخم

  .طان نماين بر ھمه ناموس فروشان  روس مآب و غرب مآب و مسلمان نما و شينفر. نموده است 

ان گرانقدر ما به خوانندگ. ستيز، سخن تازه ای نيکائی در عربستان سعودی نيمخالفت مردم عادی با چونی ھای امر

ن ين نظام سعودی در وھلۀ اول متوجه وجود ھمير مخالفيکه مقاومت مسلحانۀ القاعده و سا خاطر خواھند داشت،

ن شده يج در عربستان سعودی جاگزيکائی به بھانۀ جنگ خليرا عساکر امريز. لشکرگاه ھای امريکائی بوده است

ولی با توجه به مقاصد . ندي فوراً خاک عربستان سعودی را ترک بگوت شان،يبودند؛ و قرار بود تا بعد از ختم مأمور

اگر با عکس العمل . دنديج فارس، از ترک خاک عربستان اباء ورزيک خليژياستعماری شان در منطقۀ حساس سترات

، به رداران آن جاين کشور مواجه نمی شدند، تا حال به مثابۀ مالکان وجاگيد و مقاومت مسلحانۀ مردم  ايھای شد

  :ديت ھا، مالحظه فرمائيب ساين وين موضوع را دريشتر ايل بيتفص. اشغال شان ادامه می دادند
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Arabia_Saudi_from_withdrawal_States_United/wiki/org.wikipedia.en://http  

stm.2984547/east_middle/world/hi/1/uk.co.bbc.news://http  

دان ھای ھوائی پاکستان بر قلــــــمرو ما يم از م٢٠٠١کائی در سال يم، که برخی بم افگن ھای امريھمۀ ما می دان

  ھای دانيم از predators)  (drone.ای . آی . ن سی يارات بی سرنشيکه ط  آنست،ده بريحمله کرد؛ و تا کنون عق

لی يالت بلوچستان آن کشور، بر قلمر افغانستان و مناطق قبايدر ا» شمسی«گاه ھوائی يھوائی پاکستان، مخصوصاً پا

بت آباد پاکستان و ھين الدن در کائی بر خانۀ اسامه بيروھای امريت به دنبال حملۀ قاتالنۀ نين واقعيا. بمباری می کند

قت بعد از يدر حق. دا گشتيش ھويش از پيکائی بيان پاکستان و مقامات امريان حکمروايبروز اختالفات شکلی  م

ختۀ ھواداران بن الدن و القاعده، ين احساسات برانگيان پاکستانی برای تسکيکه نظام وقوع حادثۀ قتل بن الدن بود،

ن وضع تا حال يد ايشا. کائی، حرف زدندين امريارات بی سرنشيوی طرگاه ھوائی برين پاياز مسدود ساختن ا

» شمسی«گاه يق مبنی بر استفاده از پايعلی رغم کتمان حقا.  کا بوده باشديغاتی پاکستان و امريبخشی از کارزار تبل

که ھمه مردم پاکستان،  ر کرد،چ وجه نمی توان انکايت آشکار به ھين واقعيکائی ، ازيان پاکستانی و امريتوسط نظام

ن يارات بی سرنشيانۀ طيد با حمالت وحشيده، در مخالفت شديعلی الخصوص پشتون ھای مظلوم و ستم کش

مائی ھای مردم پاکستان به يرسانه ھای گروھی جھان ھمه روزه شاھد گردھمائی ھا و راه پ. کائی، قرار دارنديامر

کائی در پاکستان و حمالت آن بر يسات نظامی امريه تأسياخص علصورت اعم و پشتون ھای جنگ زده به صورت 

  .لی انديمناطق قبا

ت يا پنھان مرکز فعاليعنی خاک، آب و فضای آن تاکنون به طور آشکار يکه  سراسر قلمرو پاکستان  م،يھمه شاھد

 ھمدستی وھمکاری .بوده است . ای . آی . جنت ھای سی يکائی و ايروھای خاص امريھای نظامی و استخباراتی ن

ت و ثبات يمقامات پاکستانی با حلقات نظامی و استخباراتی امريکا، شعله ھای خطرناکی را دامن زده است، که امن

ن آشوب ھا و بی ثباتی ھا طی ده سال گذشته به مردم واقتصاد ياز اثر ا. د می کنديداً تھدين کشور را شديسراسر ا

ز يکا با حکومت ھای پروياالت متحدۀ امريکه کمک ھای ا ده است،يپاکستان چنان خسارات بزرگی وارد گرد

شتر دربارۀ برخی پھلو ھای مربوط به ھمکاری يمعلومات ب.  مشرف و زرداری، قطعاً قادر به تالفی آن نمی باشد

  :نجا، مطالعه نمائيديکا را درينظامی پاکستان و امر

-base-pakistan-using-confirms-official/2009/02/19/politics/com.foxnews.www://http

/attacks-launch   

 ece.5762371article/asia/world/news/tol/uk.co.timesonline.www://http  

گر، به منظور تفوق يکائی در ممالک دير چونی ھای امريز مانند سايه نيک در ترکينجرليکائی ايلشکرگاه امر

ل و اھداف يستی اسرائيونيت دولت  صھيم امني، ھمکاری در تحکن کشورياسی ايان ترکی در نظام سينظام

ان و ين بخش مقاله از حاميجا نخواھد بود، دريب. انگذاری شده است يکا و ناتو در منطقه، بنيگر امري داستعماری

ت ياستمداران ھويان و سيھرگاه نظام: م يکائی در کشور ما، سؤال نمائيمی تفگنداران امريدلباختگان حضور دا

دن يش، حق پوشي  اسالمی به زنان خو-لی ه علی رغم حقوق و آزادی ھای پذيرفته شدۀ جھانی و سنن ميباختۀ ترک

ن عمل جاھالنه، يد ازيز بايلی را نمی دھند، ما افغان ھا نيدر ادارات دولتی و مؤسسات تحص) روسری(چادر

ست، در حالی که زنان مسلمان، جز فرانسه، يا جای خجالت نيآ.  م يد به عمل آريکورکورانه و ضد انسانی آنان تقل

استمداران يان و سيش لباس بپوشند، اما نظامي حق داشتند و حق دارند مطابق به ذوق خودر ھمه کشور ھای غربی
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ه، انکار می ين حق مسلم و انسانی زنان ترکيرش ايم ازپذ٢٠٠٨خ ھفتم فبروری سال يه تا تاريمتعصب ترک

  : ديائا، مرور نميديپيکين صفحۀ ويه را دريخی منع کورکورانۀ چادر پوشی در ترکير تاريس. دنديورز

Turkey_in_controversy_Headscarf/wiki/org.wikipedia.en://http  

اسی شان به ھر طرف دست درازی کنند، ما افغان ھا يات سياستمداران ترکی به منظور بقای حيان و سيھرگاه نظام

ن بلخی و متفکر و يا ما افغان ھا با داشتن عارفی چون موالنا جالل الديم؟  آيد نمائيرکورانه از آن تقلد کويز باين

چ گاه مانع يلباس ھ!  م؟يشه نمائيت باخته را پياست ترکان ھويم سين افغانی مجبوريد جمال الديمبارز بزرگی چون س

د مذھبی شان، ي گذاشت تا مطابق به ذوق، رسوم و عقاد مردم را آزادين رو باياز. شرفت و ترقی ما نبوده است يپ

  .لباس بپوشند

 قبرس و ارمنی ھا ،ونانی ھايخی با يک و مشکالت فراوان تاريژي  سترات-و يت خاص جيه  دارای موقعيھرچند ترک

 و نه ھم ت در ناتوين اکنون نه به عضويد ھميار داده شود، شايبوده، ولی  با آن ھم اگر به مردم عادی کشورش اخت

  . می امريکا در کشور شان، گردن نھنديحضور لشکرگاه دا

گاه يق پاياالت متحدۀ امريکا ھمواره از طريکه ا ه به وجه احسن می دانند،ياسی ترکيخ سيخوانندگان آگاه از تار

ک تيم ھای مترقی و دموکرايش در اردوی ترکيه در سرنگونی رژينظامی شان در آن کشور و دوستان وفادار خو

ه و منازعات يشتر دربارۀ کودتا ھای عسکری ترکيبرای معلومات ب. آن کشور، سھم بزرگ و اساسی گرفته اند

  :ت، مراجعه گرددينترنين صفحات اين کشور با قبرس و ارمنی ھا، به ايخی ايتار

Turkey_in_coups_Military:Category/wiki/org.wikipedia.en://http  

htm.armenians/genocide/worldhistory/com.historyplace.www://http  

dispute_Cyprus/wiki/org.wikipedia.en://http  

ه، يترک. ان ندارد يان، که حاجت به بيست واضح و عيه مسأله ايستم سياسی ترکيان غرب مآب در سيباالدستی نظام

شه در دست ياسی آن ھميکه اھرم ھای مھم نظام س پاکستان و اسرائيل از جملۀ سه کشور مشھور جھان است،

گر منطقه يکی به قدرت ھای ديوسته سعی می کنند تا ھمزمان با نزدين رو پياز. ری آن بوده استان عسکيفرمانروا

ستی اسرائيل يونيبه گونۀ مثال، دولت صھ. کا دور نسازديکشور شان را از وابستگی به اياالت متحدۀ امر و جھان،

  . صور کردکا، تياالت متحدۀ امريرا يک لحظه نمی توان بدون کمک ھای مالی و نظامی ا

ز ير و صالح کشور ما نيد حتماً به خيگری باشد، بايا مملکت ديه ير و صالح ترکياناً به خيا آنچه احين، آيگذشته از

نی و ذھنی جوامع مختلف با ھم تفاوت ھای ُکلی  و نسبی يط عيکه اقتضاآت و شرا م،يباشد؟ مگر تا حال بوی نبرده ا

ک کشور به کشور يستم ھا و پرزه ھای اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی يکی وکورکورانۀ سيخانيانتقال م. دارد

خ سی و اند سالۀ کشور جنگ زده و يتار. گری  ھمواره توأم با شورش ھا، مخالفت ھا و دشواری ھا بوده است يد

  .دۀ ما خود مصداق روشن اين مدعا است يبحران کش

ک از کشور ھای جھان، خواست مردمان يچ يکا در ھي امرکه مراکز نظامی د گرفت،يجه بايم، نتياز آن چه گفته آمد

  . اصلی و بومی آن نبوده است 

  چرا؟

 گرد و نواح به مثابۀ ۀزبان، بلکه در منطقين گونه لشگرگاه ھای استعماری نه تنھا در کشور ھای ميبه خاطری که  ا

ت ملی و استقالل يضی، حاکمت اريد به تمامي خطرناک اسارت، اختناق، غارت گری، فساد پراگنی، تھدزمراک

ن يدر. طی، عمل می کند ير آفات و آالم محيست و سايط زيب و آلودگی محيم، تخرياسی کشور ھا، ارتکاب جرايس
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کائی، مطالعه ياس مخالفت مردم محلی کشور ھا و مناطق مختلف جھان را با لشکرگاه ھای امريت، مقينترنينک ايل

  :دينمائ

php.579/bt_security_international/articles/pipa/org.worldpublicopinion.www://http  

  

  د کرد؟ير کمک ھای اقتصادی استعمارگران  راچگونه پُر بايا سايخالی پول 

اکان آزادۀ شان با فقر، يکه ھموطنان ما می توانند مثل پدران و ن اھی می دھد،خ پُر افتخار ملی ما گويصفحات تار

خاطر چشم داشت ه ستند بيچ وجه حاضر نيچارگی و مشکالت گوناگون اقتصادی دست وپنجه نرم کنند، ولی به ھيب

ز يھن عزيار ميختله اين وسياندازند؛ و بديبه پول و کمک ھای مغرضانۀ اجنبی ھا، طوق غالمی آنان را به گردن ب

  .بار آرده نابود باد کالھی، که خطر سر ب. ش را از دست بدھنديو سربلند خو

امد ھای آن در جامعۀ يدست آوردن و سرانجام په گانه ھا، طرق بيت کمک ھای مالی بيد ھرگز ماھيما افغان ھا با

ن يد ھمواره به ايگانگان بايی بافت کمک ھای ماليگر ھنگام دري دتبه عبار. م يدۀ اغماض ننگريش را به ديخو

  : م يابيپرسش ھا پاسخ ب

  ر کمک ھای مالی می دھند؟ يگانه برای چه مقصدی پول يا ساي کشور ھا و سازمان ھای ب-

  ا ضمنی، چه می خواھند؟ يح يا فردا، صريش، امروز ي  در بدل ھمچو کمک ھای خو-

م منافق يا به شکل رژيق رسمی و قانونی و ي  از طر-ار ما می گذارنديرا  به چه نحوی در اخت  کمک ھای شان-

  ورو ؟يا ياه، به شکل بندل ھای دالر يطه ھای سياره، در خرين طي  دور از انظارعامه، در کاب-ران يآخوندی ا

ت يگانگان می تواند تمامين سؤال مھم که پول ھا و کمک ھای غرض آلود بيافت جواب مقنع به اي وباالخره در

  اسی ما را با چه اضرار و خطرات احتمالی، مواجه سازد؟ يت ملی و استقالل سارضی، حاکمي

 معقول توجه ننمائيم، در یار ھاين اصول و معيگانه ھا به ايدست آوردن پول و کمک ھای مغرضانۀ به ھرگاه در ب

ت يای پُر اھمر ارزش ھياسی و سايت ملی ، استقالل سيد خطرات خدشه دار شدن و حتی نابودی حاکميآن صورت با

  . م يريز  بپذيملی خود را ن

بکار اقالم باستانی با پرداخت چند يار بود، که استعمارگران مکار مانند سوداگران طماع و فريدار و ھوشيد بيبا

اکان يخی پدران و نيراث ھای گرانبھای تاريد ميبا. غما می برنديرا به اخی مينه ھای کھن و تاريز، گنجيران ناچيق

ده درھمچو قمار ھای ھالکت بار، افسانه ای يدست آوردن فاه تصور ب. م يمت از دست ندھيچ قيش را به ھيآزادۀ خو

  .ست يش نيب

داشت به محصول تباھکن لشکرگاه ھای رفت اقتصادی کشور مان در عوض چشمشيد برای پين رو، باياز

ثر، عدالت گستری، کار وادارۀ م ب علمی،عی، بازوان توانا، مغز ھای مبتکر، تجاريامريکائی، بر منابع سرشار طب

ن عوامل سازنده نه تنھا مردم ما يه بر ايتک. ه نموديش تکير، ھمبستگی، اخالص و دلسوزی مردم خويخستگی ناپذ

  فرھنگی ما را -اری رسانده، بلکه وطن، آزادی، رسوم و ارزش ھای فکری يشرفت و تعالی اقتصادی يرابه سوی پ

  .گانگان، نگاه خواھد ساخت يمداخالت و تعرضات باز  یز از گزند ھر نوعين

  ادامه دارد                                                                             

 

 
  


