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   دوشي چي:تدوين کننده وپژوهشگر
  

 :تاريخ  زصفحاتا
 حوادث درافغانستان چگونه شکل گرفت؟

  »قسمت چهارم  «
  
  آغازکشمکشهاي اياالت متحده وبنيادگرايان اسالمي 

 

   
 

دراين نبشته هاي تاريخي زيباترين اشعاروناياب ترين تصويرها تهيه وبه پيشگاه شما عزيزان تقديم  تا تالش کردم(( 
دن با اشعارشيوه ي جديد ي است  هدف ازانتخاب تصويرمستند سازي وحقيقت نگاري را افاده مينمايد ومزين ش.گردد

 )) ...تا ازيکطرف بحث هاي تاريخي را باشعرصيقل داد وازجانب ديگرخواننده را ازيک نواختي بيرون کرد
  
  زخم شگفتی که کس نيافته نامش     ر جگرم چون دهان ماهی زخمی است د
  مشچون لثه ی خالی انار کال     يا لب سرخ گشوده ای که هويداست  

  در سخنش راز معجزات مسيح است       که گر زبان بگشايد زخم شگفتی 
  لفظ غريب از لبش هميشه فصيح است     اژه ی گنگ از کرامتش همه گوياست و 

   چرخ زنان ، خون فشاند از دهن او      تيغه ای از آهن گداخته در اوست 
  زمزمه ای ناشنيدنی ، سخن او     خشم و خروشی نگفتنی است سکوتش 
  می کوشد تا هميشه نغمه بخواند     گرچه حنجره اش نيست ت دهانی که اوس 
  تا مگر اعماق سينه را بدراند     ش ، چون گريه ، در گلو فکند چنگ درد 

  د گونه ی بيرنگ ماه را بخراش      اوست دهانی که با خشونت دندان 
  پيکره های نديدنی بتراشد       مردم چشمی که تيشه ی نظر او 

  در وسط آسمان به جلوه نمايی     خزان را اوست که چون بيند آفتاب  
  در پس آن ذره بين دوره طاليی      بود بسوزد ترسد کاين کاغذ ک

  دانم کز خون من پر است پيامش    م است اين يا دهان ؟ درست ندانم چش 
  زخم شگفتی که کس نيافته نامش     چون دهان ماهی زخمی است  جگرم ،در 

  ی خندد بر حيات برزخی من م      اين دهن سرخ ، اين برديگی زخم 
   نادرپور.می ترکد لحظه های دوزخی من       در بن دندان او ، به تردی انگور  
  

، دست به کوشش های زد تا مقام های دولت الجزيره و ) از حزب دموکرات(  ، دولت بيل کلينتون ١٩٩٣در سال 
غربی ، بخصوص فرانسه ، اياالت متحده را اما اروپای . عناصر اسالمی مخالف دولت را به گفت و گو تشويق کند 

متهم می کردند که موضوع گفت و گو با اسالميست های الجزيره را در جريان آن چه آنان بيداری و انتظار انقالب 
» جرجس « بنابه گزارش . اسالمی می ناميدند ، به قصد تضمين منافع سياسی و سود تجاری خود طراحی کرده است 

را در  »بنيادگرايان تروريست« وزير کشور فرانسه واشنگتن را متهم می کند که » پاسکووا شارل «که می گويد 
فرانسوی ها انگيزه های آمريکائی را برای مالقات با اسالميست ها مورد حمله قرار دادند و « خود پناه داده است ، 

استدالل فرانسوی ها بر می گشت .  بودند عليه دولت الجزيره مظنون» فيس « دليلش هم اين بود که نسبت به توافق با 
 تماس های جسته و گريخته ای با مقام های ١٩٩٠در واشنگتن که در سال های » فيس « نماينده ی » انورحدام « به 

که  معاون وزير امور خارجه ی دولت کلينتون در امور خاور نزديک بود ، می » پله ترو « . اياالت متحده داشت 
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 ها از ما می خواستند انورحدام را اخراج کنيم ، اما هرگز در خواستی رسمی در اين مورد به دست فرانسوی«گويد ، 
 ».ما نرسيد

تحليل گر سابق » گراهام فولر « بلندترين صدای که در مورد توافق با اسالميست های الجزيره در آمد ، از ناحيه ی  
 برای هموار کردن زمينه های ماجرای ايران ١٩٨۴ – ٨۶در سال های » کيسی « سيا بود که ازهمکاران گروه 

» راند « بعد هم ، برای محکم تر کردن استحکامات مخفی شرکت سهامی . کنترا با هدف نزديک شدن به ايران بود 
RAND در اين کتاب ، فولر علنا » الجزيره ، دومين حکومت بنيادگرا ؟ «  ، گراهام فولر کتابی نوشت تحت عنوان
. حکومت بعدی الجزيره است و بحث می کند که اين نبايد باعث نگرانی اياالت متحده باشد » فيس « ند که تائيد می ک

فولر می »  .اين احتمال وجود ندارد که فيس کارزار گسترده ای عليه اياالت متحده و عاليق غرب راه بيندازد« 
آن اسالميست ها اقبال فراوانی دارند که در قدرت آيا اياالت متحده تمايل دارد مراحل دموکراسی را که در « نويسد 

حقوق )  FIS(» فيس « گراهام  فولر ، در همين کتاب اعتراف می کند که » صدای حائز اهميت باشند ، بگشايد ؟ 
زنان را زير اختناق شديد خواهد برد و اين عمل را به عنوان بشارت مذهبی به خارج از مرزهايش نيز صادر خواهد 

فيس ساير جنبش های اسالميست را در مصر ، تونس ، ليبی و مراکش ، با پناه دادن به آنان ، «  افزايد کرد و می
اما بحث می کند که سرعت رشد آنان توقف » .کمک های مالی به ايشان و حتی مسلح کردن شان ، شير خواهد کرد

 . نيروهای اسالميست کار دشواری است اگر تقريبا غير ممکن نباشد ، باز داشتن« فولر می گويد . ناپذير است 
هم آنان ، .  در سال های آينده، به تعداد دولت های اسالمی ، با شکل های مختلف ، در خاور ميانه افزوده خواهد شد 

گراهام فولر در کتاب مورد بحث نظر می دهد که فيس  ».و هم غربی ها ، بايد زندگی کردن با يکديگر را ياد بگيرند
از سرمايه گذاری خصوصی اياالت متحده در الجزيره استقبال خواهد کرد و روابط تنگاتنگ تجاری با احتماال « 

رساله » .نی از عربستان سعودی می گرفت تا سال های اخير ، فيس کمک های مالی کال...  الجزيره برقرار می کند
به نظر گراهام فولر ، . ان نوشته شده بودی گراهام فولر برای ارتش اياالت متحده و با حمايت های همه جانبه ی آن

. جنبش فيس در الجزيره تجربه ای بزرگ بود و اياالت متحده نبايد از آن رو بر می گرداند و با آن فاصله می گرفت 
اما بسياری از . نقطه نظرهای فولر ، به طور مسلم در دوره ی رياست جمهوری بيل کلينتون ، بسيار موثر بود

 به پايان رسيد ، تمايلی به تسليم سکوالريسم و ١٩۶٢، بخصوص کارکشته های انقالب که در سال الجزيره ای ها 
رئيس سابق مجمع حقوق بشر الجزيره ، می » مولود براهيمی « . سوسياليسم در مقابل بازار آزاد اسالميسم نداشتند 

  »ما را چه می پندارند ، موش های سفيد ؟ « : گفت 
 ، مصر را احاطه کرد که دولت بيل کلينتون را با ١٩٩٠ر ، تهديد اسالمی هولناکی در سال های در پی انفجار الجزاي

آيا مصر که موطن اصلی اخوان المسلمين بود ، داشت به ورطه ی انقالب . ی غير قابل حل ديگری روبه رو کردمعما
بود ؟ بازنگری دولت بوش در سال اسالميست ها می افتاد ؟ در اين صورت، سياست اياالت متحده بايد چگونه می 

به خالف الجزيره ، که . پديد آورده بود ، رهنمود چندانی به دست نمی داد » جره جی ين «  ، و وظايفی که ١٩٩٢
گذشته از هر چيزی، به هر صورت در احاطه ی خاورميانه بود ، مصر قلب اخوان المسلمين بود، و حسنی مبارک 

 . متحد وفادار ايشان بود 
اين حمالت سازمان . ، اسالميست های مصری دست به حمالت سنگينی عليه رژيم مصر زدند ١٩٩٠ سال های در

بازوی مسلح اسالميست ها ، صدهاتن . يافته و پی گير ، برای برهم زدن ثبات مصر از قدرت کافی برخوردار بودند 
ورا به قتل رساند ، که از آن جمله افسران ارتش و  دولتی و نويسندگان و روشنفکران پيشرو و ليس ، مقام های پ

 به اسالميست ها وارد آمد ، و عليرغم شکست ١٩٨١عليرغم فشاری که پس از مرگ انورسادات در سال . سرشناس 
 تحمل کرد، اين سازمان ، بخصوص در جامعه مدنی به موفقيت ١٩٨٠های مقطعی که اخوان المسلمين در سال های 

اخوان المسلمين توانست بربسياری از انجمن های حرفه ای ، از جمله پزشکان ، وکال ، . های خزنده ای دست يافت 
 ساندی ١٩٩٣در سال . مهندسان ، و البته گروه های دانشجوئی که پايگاه های سنتی اين سازمان بودند ، مسلط شود 

تروريست « : ی صادر کردتايمز لندن گزارش داد که سيا به عنوان تخمين اطالعات ملی و با اين مضمون هشدار
اين حرکت ، سرانجام به . های بنيادگرای اسالميست به حرکت خود برای تسلط برسراسر مصر ادامه خواهند داد 

  » . سقوط دولت حسنی مبارک منجر خواهد شد
 گونه ما بسيار نگران بوديم و به ياد می آورم تامين هر« که آن زمان مدير سيا بود ، می گويد » جمز وول سی « 

اگر به طور کلی بخواهم بگويم ، تامين کمک های اساسی . کمکی را که امکان پذير بود ، به مصر پيشنهاد کرديم 
بخصوص کمک های اطالعاتی که به حسنی مبارک اين امکان را . بسياری از عهده دولت اياالت متحده بر می آمد 
ومتحده ، اياالت  ».می داد تا جلو غلبه ی اسالميست ها را بگيرد « . ليس و سرويس اطالعاتی مصر را تامين کردپ

، از ما به کمک سيا« ر بود ، می گويد  سفير اياالت متحده در مص١٩٩٧ تا ١٩٩۴که از سال » واکر. و. ادوارد 
ميان مسئوالن مصری گروه عملياتی ويژه ای را آموزش داديم که از آن ها برای پاکسازی بعضی از اين هسته ها 

   ».ه شداستفاد
واقعيت امر اين است که حتی اگر اياالت متحده در حدی به مصر در نبرد عليه اسالميسم در مصر کمک کرده باشد ، 

نخست آن که در درون دولت اياالت . اين همکاری ، به داليل مختلف بسيار کمتر از آن درجه ای بود که بايد می بود 
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ن المسلمين در جهت کوشش برای استقرار دموکراسی درمصر ، بالقوه متحده ، اين باور پايدار وجود داشت که اخوا
 ، اياالت متحده کمک های خود به نهادهای ١٩٩٠اين باور ، باعث شد که در طول سال های . شريک مفيدی است 

 را مورد ارعابی ديگر آن که رژيم حسنی مبارک اغلب مخالفانش. امنيتی و اطالعاتی مصر را به شدت کاهش دهد 
از جمله آن که هر گونه مخالفی را دستگيرمی کرد و زندانيان را سخت مورد شکنجه قرار می . سخت قرار می داد

می گويند که » واکر«و هم » وول سی « هم. داد و اين باعث شده بود که اياالت متحده از کمک کردن به قاهره بترسد
 :می گويد » واکر « . خت احتياط می کرداياالت متحده در برخورد با روش بی رحمانه ی مصری ها ، س

اجساد بعضی . بسيار تهاجمی تر از آن که ما بتوانيم از آن حمايت کنيم . دولت مصر خيلی تهاجمی عمل می کرد  « 
ديگر آن که » . ما بايد برنامه را متوقف می کرديم. مردمی را که ربوده بودند ، با دست های بسته پيدا کرده بودند 

حشی ميان نظام اطالعاتی و مقام های ديپلماتيک اياالت متحده در مورد طبيعت خود اخوان المسلمين وجود اختالف فا
يا جهاد اسالمی ، که رهبرانش ، از » آل گا ما « آيا اين سازمان با گروه های تندرو فرعی ، مثل جريان . داشت 

در آمدند ، همکاری می کرد؟ يا نه، اخوان المسلمين جمله ايمان ال ظواهری ، معاون آينده ی اسامه بن الدن از کار 
جريانی معتدل بود که می شد در استقرار دموکراسی رويش حساب باز کرد ؟ دست کم برای حسنی مبارک ، پاسخ 

رهبر مصر با وحشت ناظر آن بود که الجزيره گرفتار جنگ داخلی شده است ، . اين پرسش ها نمونه ی الجزيره بود
از آغاز .  اجازه بدهد اسالميست ها در مصر چنان اقتداری پيدا کنند که با رژيم او به جنگ برخيزند و نمی توانست

 شد ، حسنی مبارک مدام اياالت متحده را مورد ٢٠٠١ تا ادامه اش که منجر به واقعه يازده سپتامبر ١٩٨٠سال های 
 اسالمی در اروپای غربی و خود اياالت متحده انتقاد قرار می داد که هيچ تدبيری در مورد پايگاه های طيف راست

موارد مورد نظر حسنی مبارک ، حضور علنی واحدهای سازمانی اخوان المسلمين در لندن و آلمان ، . نينديشيده است 
اوجود مرکز اسالمی سعيد رمضان در ژنو ، هسته های نيو  نيوجرسی ، مثل يکی از آن ها که به شيخ عمر –رک ي

 وصل بود، و ساير هسته های ١٩٩٣ در سال WTCينا رهبر اصلی حمله به مرکز جهانی تجارت عبدالرحمان ناب
 ، هيچ گونه کوشش متمرکزی از جانب ٢٠٠١تا سال . مستقر در اياالت متحده ، مسجدها و مراکز اسالمی بودند

  . اياالت متحده برای تحقيق در مورد اين شبکه صورت نپذيرفته بود 
 ، نه اروپا با مصر همکاری می کرد ٢٠٠١تا يازده سپتامبر «  مرکز االهرام در قاهره می گويد عبدل منعم سعيد از
عمر عبدالرحمان ، پس از آن که در جريان محاکمات به سودان گريخته بود ، : و می افزايد » . ، نه اياالت متحده 

شما دموکراسی « : آن ها به ما می گفتند . کرد اياالت متحده همکاری نمی . سرانجام در اياالت متحده پناه گرفته بود 
به اين ترتيب ، آمريکائی ها داشتند شبکه ی جهانی تروريستی را به » .شما اقدام به اصالحات نمی کنيد . نداريد 

ما از اياالت متحده می . وجود می آوردند ، و در اين دوران ، ما هم در عمل کاری را می کرديم که به صالح ما بود 
استيم تا اين عناصر را به ما تحويل بدهند تا جلو خرابکاری تبليغاتی شبکه ها را بگيريم ، شبکه های مالی شان را خو

ما چندبار کوشيديم تا توجه . تخريب کنيم ، و در نقاط وصل آنان با معضل افغانستان ، اختالل جدی به وجود آوريم 
 بود که مبارک فراخوان به ١٩٨۶نخستين بار در سال . نيم اياالت متحده را به طور جدی به اين مساله جلب ک

کنفرانس بين المللی در موضع تروريسم داد ، و اين فراخوان را در نشستی که پارلمان اروپا در استراسبورگ داشت 
مستقر در آن زمان ، ما اطالع داشتيم که مراکز بين المللی اين جنبش در لندن ، نيوجرسی و فرانکفورت . اعالم کرد 

 ، آن ها اصال حساسيتی در ١٩٩٠  – ١٩٨٠در سال های . است و مراکزی نيز در هامبورگ ، ژنو و کپنهاک دارد 
    .اين مورد نداشتند

» واکر « . دو سفير اياالت متحده در مصر در خالل اين دوران ، نظريات متناقصی در مورد اخوان المسلمين داشتند 
اياالت متحده در قاهره بود، نظری شکاک نسبت به اخوان المسلمين داشت و بيشتر  سفير ١٩٩٧ تا ١٩٩۴که از سال 

 در مصرخدمت کرده بود ، با وجود ١٩٩٢ تا ١٩٩١که از سال » پله ترو« . موافق روش حسنی مبارک بود 
پله « . ند حساسيت های سرويس اطالعاتی مصر ، بيشتر تمايل داشت روزنه های اميدی را در اخوان المسلمين پيدا ک

احساس من اين بود که ما بايد باب گفت و گو با اعضای . من و واکر سياست های متفاوتی داشتيم « : می گويد » ترو
با اخوان المسلمين ، باعث خشم حسنی » پله ترو « روابط » .من اين کار را کردم . اخوان المسلمين را می گشوديم 

در يکی از مقاطع ، پيام بسيار تندی از دولت مصر دريافت کردم که از من « : او ، خود می گويد . مبارک شده بود 
خود من شخصا با آن ها مالقات نکردم ، اما . من گفتم چنين نخواهم کرد . می خواست به اين تماس ها پايان بدهم 

نبش بودند به ما ، کسانی را که در درون اين ج. اعضای بخش سياسی ما تماس های با اعضای اين سازمان داشتند
اما در مصر حواس آدم بايد خيلی جمع باشد ، برای آن که مصری ها ظرفيت . عنوان رابط ساخته و پرداخته بوديم 

  ». ضد اطالعاتی بسيار بسيار موثری دارند
پله ترو از مالقاتی که حسنی مبارک در واشنگتن داشت حرف می زند که در آن مالقات ، رئيس جمهوری مصر از 

  .    رکود اياالت متحده چنان خشمگين شده بود که طاقت از کف داده بود سکون و
بالفاصله پس از آن پيام و پاسخ من ، حسنی مبارک به واشنگتن آمد و وزير امور خارجه او را به صرف نهار دعوت 

نمی کنم که پس وارن کريستوفر از مبارک پرسيد بهترين راه برخورد با اسالميست ها چيست ؟ هرگز فراموش . کرد 
حسنی مبارک ، تند و تيز و عصبانی از جا برخواست و در حالی که از شدت خشم بر . از اين پرسش چه اتفاقی افتاد 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

اين آدم ها رئيس جمهوری پيش از من ! اين که در مصر پديده ی جديدی نيست « : اعصاب خود مسلط نبود ، گفت 
» پله ترو « ولی . ان به ميز کوفت که همه چيز به هم ريخت و شکست بعد مشتش را به هوا برد و چن! را کشته اند 

به گفته » . سياست درهم شکستن تروريست های اسالمی درست بود ، اما نه در مورد اخوان المسلمين« : می گويد 
 پاسخ بدهد ی ديپلمات ها و افسران اطالعاتی اياالت متحده، نظام اطالعاتی اياالت متحده نمی توانست به اين پرسش

خط رابط ميان سازمان های تروريستی اسالمی و . که تفاوت تروريست های اسالمی با اخوان المسلمين در چه بود 
اجتماعی و مساجد ، مراکز رفاه اخوان المسلمين کلينيک ها. مسلمين که نهادی تشکيالتی تر بود، روشن نبوداخوان ال

ا کرده ، و حزب سياسی نيمه رسمی ای را برپی حضور قدرتمندی داشت های حرفه ا، در ميان گروهرا اداره می کرد
  . بود

می و هسته های زير زمينی ، احتماال رابطه ی ميان اخوان المسلمين رس» واکر « و » پله ترو« به گفته ی 
 در اينان ،. اداره می شد می گذشت» اميران  « ، از مجرای مساجد و مراکز اسالمی مصر که به وسيلهتروريست

که تروريست ها را ، حال آن ودند که جمعيتی مخفی بودظاهر عضويت خود در اخوان المسلمين را حفظ کرده ب
« :  می گويد » پله ترو « . وعيت الهی شان را تائيد می کردند، مورد حمايت قرار می داند ، و مشرترغيب می کردند

 حدس می زنم که خط ارتباطی ميان اخوان المسلمين و، من ند که رابطه های را کشف کرده اندمصری ها مدعی بود
د به ، در نقاط مختلف قاهره شروع کرده انبسياری از اميران مستقل، اين جا و آن جا. گروه های مسلح تيره شده بود

يد برای خود ساخته و پرداخته ، گروه های مختلف هوادار و مريورش بردن به گروه های مسلح، و بعضی روحانيون
 عمليات را مورد اغماض قرار اينان معموال خودشان در عمليات خشونت بار درگير نيستند ، اما می توانند اين. اند

 : آيا دست زدن به چنين کاری مجاز است ؟ جواب خواهند داد : مثال، اگر کسی به آنان مراجعه کند و بگويد . دهند
  » .، منتها بايد منطبق با اسالم باشدبله
مساله بسيار بزرگ تر ما در يافتيم که « : شد ، نظر نسبتا متفاوتی دارد و می گويد » پله ترو « نشين که جا» واکر « 

در همکاری برای برچيدن اين تهديد ها ، ما به اروپائی ها خيلی نزديک بوديم ونموداری ترسيم کرده . از اين هاست
ل بسياری از رهبران گروه ها ، درنقاطی مث. ن می دادروه ها با يکديگر را نشابوديم که چگونگی روابط متقابل اين گ

ما سعی می کرديم روابط آن ها با مصر را قطع کنيم ، اما مصری ها بازی را به هم . ايتاليا و لندن زندگی می کردند
» واکر « . در عين حال، واکر می گويد مصری ها ازهمکاری اياالت متحده و اروپای ها راضی نبودند » .می زدند

نمی توانم بشمارم چند بار حسنی مبارک برسر من فرياد کشيد که چگونه بريتانيائی ها به اخوان المسلمين « : ی گويدم
به نظر می رسيد که در مصر همه با اين پناه دادن مشکل دارند ، اما نمی . و ساير اسالميست ها پناهگاه امن داده اند 

   ».توانستند ما را با دالئل اثباتی قانع کنند
زمانی که من در مصر « ، رابطه ای را با اخوان المسلمين حفظ کرده بود و می گويد »پله ترو « هم، مثل »  واکر « 

، به هر صورت ، اخوان اما. لمسلمين روابط فردی داشتيم بودم ، در سطح کنسول سياسی سفارت با اعضای اخوان ا
اخوان المسلمين ، نسبت به بعضی .  ايجاد حساسيت می شد المسلمين سازمانی غير قانونی بود و اين روابط باعث
اخوان المسلمين در واشنگتن طرفداران پر و پا قرصی داشت . گروه های ديگر ، مثل جهادی ها ، تسليم پذير تر بود 

ه دموکراسی در منطقبرای خيلی از آن هائی که از استقرار . که فکر می کردند می تواند جريانی سازش پذير باشد 
ارشد سيا، موافق و بعضی افسران » واکر »  « .، اخوان المسلمين اپوزيسيون خانگی مشروعی بوددفاع می کردند
 . اين نظر نبودند

، تاريخی اين دو منبع. ت ؛ فلسطينی ها و اخوان المسلمينتروريسم دو منشاء مشخص داش« : می گويد » واکر  « 
، اين خصلت را نوعی عوامل اطالعاتی ما. ندردا کمر به قتل تان می بند، فامروز با شما دوست اند. ی دارندشطرنج

اين . ، در اين جريان دست داشتند بعضی مساجد بخصوص. ابی می کردند اخوت بين المللی ميان تروريست ها ارزي
ت رد به اما اگر کسی به آنان مراجعه کند ، دس. مشارکت ، دارای مختصات ساختاری سازمانی مرتبط با هم نيست 

 حسنی مبارک مکررا در مالء عام هم اياالت متحده را مورد شماتت قرار داد ؛ بخصوص پس  ».سينه اش نمی زنند
 اسالميست ها چنان رشدی کردند که اقدام به قتل او کردند ، چندين مقام دولتی مصر را در ١٩٩۵از آن که در سال 

حسنی مبارک آمريکائی ها را که با او جدل می کردند . ردندخارج کشتند و در سفارت خانه های مصر بمب گذاری ک
کدام شان « ، مورد تمسخر قرار می داد که مله اخوان المسلمين ، همکاری کندتا با اسالميست های معتدل ، ازج

و با اکراه و » .معتدل اند ، تاکنون هيچ کس نتوانسته است تعريف معتدل ها و ميانه روها را برای من روشن کند
گفت و گو با کی ؟ با آدمی که کر است مگر می « نفرت از موثر بودن گفت و گو با اسالميست ها حرف می زد که 

. ميز مذاکره نشستيم ، قوی تر شدندشود گفت و گو کرد ؟ ما چهارده سال با آن ها گفت و گو کرديم و هربار که پای 
، فت و گو با اسالميست ها می زنندکسانی که دم از گ. مه تر از آن است که حرفش را بزنيديالوگ در اين مورد کهن
  » .ما آن ها را بهتر می شناسيم . اين پديده را نمی شناسند 

رئيس جمهوری مصر ، بارها و بارها .  ، سماجت مبارک را بيشتر کرد ١٩٧٩اثر انقالب اسالمی ايران در سال 
 می فکر« : حسنی مبارک گفت . ا اخوان المسلمين متهم کرد اياالت متحده را به سازمان دادن گفت و گوهای پنهانی ب

او ؛ پيش از کسب ، جای که می گويند هيچ رابطه ای با آيت اهللا خمينی و گروه فناتيک کنيد اشتباهی را که در ايران
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نست در ، می توانيد تصحيح کنيد ؟ ولی من به شما قول می دهم که اين گروه ها هرگز نخواهند تواقدرت نداشته ايد
حسنی (  ».اين کشور قدرت سياسی را به دست بگيرند، و هرگز ميانه ی خوبی با اياالت متحده نخواهند داشت 

ی آمريکای است مبارک از زاويه ی حفظ قدرت سياسی خود که تا حد فرمانبرداری در خدمت منافع و سياست ها
، حتی از نوع يان، قلم و دموکراسی، بزادی انديشهيخواهی و اعتقاد به آ، نه از زاويه ی آزادوارد مساله می شود

، مبارک درست از بسته شدن اين پرانتز خواهد زدبه قول نويسنده که پس . ف شده در قانونمندی های بورژوازیتعري
، خاستگاه او ميست ها در ايران مشاهده می کنيممی گفت، اما درست مثل جريان های که در مجموعه ی حاکميت اسال

منافع مردم محروم و ، نه حفظ انی به سرکردگی اياالت متحده استت متمرکز در خدمت امپرياليسم جهحفظ قدر
قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق « ، بيشتر از هر کسی مشمول تعريف واال که خود حسنی مبارک . ر مصۀستمديد

لگی ها شان در خاور ميانه و ، حسنی مبارک و پرويز مشرف و همپا»بازی شيطان « در . می شود» فساد مطلق 
سراسر جهان به همان حدی صاحب سهم و شريک جرم اند که پرسناژهای حاکم بر ايران و عربستان سعودی و اردن 

 . و مراکش و لبنان و فيليپين و کلمبيا و سرزمين های نظير آن
، يا صدها  نوام چامسکیUndestanding Power ، شما را حواله می دهم به کتاب مثال ، در مورد آمريکای التين

، مبارک درست می گفت که بسياری از مقام های اياالت در ابعاد وسيعی) ديگر از اين دستکتاب و مقاله و رساله ی 
بنابراين بود که دنبال جای پای در درون طيف . متحده انتظار داشتند اسالميست ها در مصر به قدرت سياسی برسند

 در پی تغيير نقشه ی خاور ٢٠٠١اثير روياهای محافظه کاران جديد که پس از سال در ت. راست اسالمی می گشتند
ميانه و تحميل بعضی رهنمودهای دموکراتيک در منطقه بودند ، يکی از مقام های شورای امنيت ملی در اوائل سال 

، در آينده بايد يانهاين مقام گفت که رژيم های موجود خاورم:  گفت که اسالميست های مصر ، موج آينده اند١٩٩۵
يکی از سياست های اصلی واشنگتن اين است که . ی آن که تغيير اجتناب ناپذير استمهيای ترک قدرت شوند، برا

به نظر . يش بپردازدتدارک گذار به خاور ميانه ی سياسی جديد را ببنيد و حداقل بها را هم برای دست يابی به هدف ها
جتماعی گسترده ای که در منطقه فعال اند ، اسالميست ها درست ترين و جامع ترين ، در ميان نيروهای ااياالت متحده

 .شان اند 
 بنابراين، واقعيت اين است که قدرت های سياسی موجود ، برای حفظ بقای خود به عنوان خبرگان منطقه ، بايد پايگاه 

، منطق حاکم اين واقعيت. هندرش د، گست دادن اسالميست ها در صحنه سياسیهای اجتماعی خود را با شرکت
برسياست دولت بيل کلينتون برای تامين و توسعه ی گفت و گو با اسالميست های الجزيره و مصر را تعريف می 

توجه نکردند و از اقدام به در » واقعيت « ، چندان به اين يچ يک از دولت های الجزيره و مصر، ه با اين حال ».کند
، رئيس ١٩٩۵موفق قتل حسنی مبارک در سال در پی طرح نا.  دست برنداشتنداسالميستهم کوبيدن شورشيان 

 و سال های ١٩۵۴جمهوری مصر يورش های سنگينی را عليه اخوان المسلمين سازمان داد که ياد آور حمالت 
ا و اده، نهشدندصدهاتن از رهبران اخوان المسلمين دستگير . مال عبدالناصر به اين سازمان بود ج١٩۶۶ تا ١٩۶۴

يزيون ها پخش ، سنديکاهای حرفه ای شان تعطيل شدند و محاکماتی که جريان شان از تلوموسسه ها شان خلع يد شدند
، ضد حمله ی هولناکی را در پی پيش بينی می کردند که اين سرکوبیمقام های اياالت متحده . می شد به کار افتاد

نت های که خشو. اما عقب ننشست . ه تسليم و اطاعت شدطيف راست اسالمی مصر ، بارديگر مجبورب. داشته باشد
در مورد آن دسته از نظريه پردازانی که . مبنای زيرزمينی داشتند، به صورت پراکنده در آمدند، يا غير علنی شدند

معتدل به نظر می رسيدند ، مبلغين مذهبی و سياست مداران چنين وانمود کردند که با اپوزيسيون دموکرات برای 
بسياری از مقام های دولت اياالت متحده ، شرق شناسان . ام انتخاباتی با هدف تغيير دادن مبارک حمايت کردند انج

 ، اصرار ورزيدند که – اياالت متحده برای صلح ت بروکينگز گرفته تا انستيتوت از انستيتو–مجذوب و متفکران 
   . تجام اصالحات مصر اساخوان المسلمين همان هميار موعود در ان

، پديد آمدن شهاب وار طالبان در افغانستان ماران سياسی اياالت متحده برخاستسومين بحرانی که به تقابل با مع
طالبان که : قاطع ترين تامين مالی و ابزار رشد و پيروزی طالبان را ، احمد رشيد ميگويد . متالشی شده در جنگ بود

رشيد ؛ يکی از روزنامه نگاران . ی که در آسيای مرکزی  فراهم آوردترکيبی بود از  اسالم سياسی ، نفت و بنيادگرا
بنا . کرده است  )  ISI( پاکستانی ، سال های بسياری را صرف کشف روابط افغانستان با سرويس اطالعاتی پاکستان 

مايت به تحقيقات رشيد که در گزارشی تدوين شده ، طالبان نه تنها از آغاز از طرف عربستان سعودی مورد ح
قدرتمند مالی قرار داشت و از پشتيبانی سرويس اطالعاتی پاکستان نيز در مقدمات کار خود برخوردار بود ؛ که از 

اياالت متحده همين طريق برافغانستان تحت سلطه ی جنگ طلبان ، استيال يافت ، بلکه از حمايت های همه جانبه ی 
 ، اياالت متحده طالبان را به لحاظ سياسی  ١٩٩ و ١٩٩۴ال های در خالل س« : درشيد می نويس. نيز بهره مند می شد

 و   ، از طريق متحدانش پاکستان ضد شيعه و طرفدار غربی ها بودندبخصوص از اين نظر که مخالف ايرانی ها ، و 
، حمايت ١٩٩٧ و ١٩٩۵در خالل سال های « رشيد نوشته است » .عربستان سعودی مورد حمايت سياسی قرار داد

برای کشيدن لوله انتقال انرژی از  ( UNOCALالت متحده بيشتر از اين جهت توسعه يافت که از پروژه ی ايا
بسياری از ديپلمات های اياالت متحده ، طالبان را مثل تولد دوباره . پشتيبانی می کرد) ترکمنستان از طريق افغانستان 
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    عتيق می ديدند که از آستين انجيل آمريکائی در آمده خيال پردازان اميدوار به زندگی بهتر و مرفه ترانجيل عهد
   ».است

» قوس اسالمی « اين حمايت استراتژيک ، دقيقا انعکاس سياست . متحده از طالبان ، استراتژيک بودحمايت اياالت 
 پس از حتی در دنيای. برژينسکی و رويای بيل کيسی در استفاده از اسالم برای رخنه کردن در اتحاد شوروی بود 
 ، واشنگتن به هر ١٩٩٠جنگ سرد ، اياالت متحده به ثروت نفتی آسيای مرکزی چشم داشت ، و در طول سال های 
به نظر آمريکای ها ، . نيرنگ و توطئه ای برای کسب موقعيت در اين منطقه دست زد تا به هدف هايش دست يابد

در يادداشتی که در سال .  ، هندوستان و ايران بودند متحدان شان عربستان سعودی و پاکستان ، و رقبای شان روسيه
، درست پيش از تصرف کابل به وسيله ی طالبان ، در وزارت امور خارجه اياالت متحده نوشته شده ، هشدار ١٩٩۶

 نيروی ضد –  که هر سه از بنيادگرای سنی در منطقه می ترسيدند –داده می شود که روسيه ، ايران و هندوستان 
احمد . و اين اتفاق دقيقا پس از قتل احمد شاه مسعود رخ داد  .در افغانستان را مورد پشتيبانی قرار خواهند دادطالبان 

طعنه آميز بودن قضيه در آن است که پس از حمله به مرکز . ( شاه مسعود رهبرمخالفان رژيم فناتيک طالبان بود 
 ، اين اتحاد شمال بود که سرکرده ی متحدان اياالت –  وزارت دفاع اياالت متحده– و پنتاگون WTCتجارت جهانی 

  .) متحده در تجاوز نظامی به افغانستان بود
، دقيقا و به درستی توضيح می دهد که چگونه طالبان در تهديد مليت » آينده اسالم سياسی « گراهام فولر در کتاب 

  : های آسيای مرکزی ، با اياالت متحده رقابت می کرد 
ز اهميت خارجی که در وقايع افغانستان سهم اساسی داشتند ، با سلطه ی طالبان بر اين کشور، آشفته نيروهای حائ

 زير فشار گذاشته بود آيکی ايران بود به اين جهت که طالبان سخت ضد شيعه بود و مردم قوم هزاره را ، شديد. شدند 
دند طالبان توجه شان را به توسعه ی جنبش آن ديگران ، روسيه ، ازبکستان و تاجيکستان بودند که می ترسي. 

هندوستان هم ، به نطر می رسيد به لحاظ . اسالميست ، از طريق شمال به داخل آسيای مرکزی معطوف کنند
واشنگتن . استراتژيک مخالف سلطه ی استراتژيک پاکستان در افغانستانی باشد که پيروزی طالبان را نمايندگی کند 

د و در مشورت و بحث با پاکستانی ها ، اميد بسته بود که طالبان برنامه ضد آمريکای ندارد و مزورانه خنثی مانده بو
از اين . سرانجام می تواند کشوری را که در نتيجه ی جنگ داخلی درهم شکسته بود ، به وحدت و يکپارچگی برساند

خاش را به دست بگيرد ، و حضور ل برتوليد هولناک خشوگذشته ، با احاطه و دور زدن ايران ، می توانست کنتر
چريک های مسلمان و اردوگاه ها و پايگاه های آموزشی آنان که از دوره ی جنگ جهادی عليه شوروی در سراسر 

   ».افغانستان گسترده بود ، درهم شکند
ای مرکزی و چه با جنگ سرد ، يا بدون آن ، اياالت متحده مصرانه بر آن بود تاکارزار خود عليه تسلط روسيه بر آسي

سياست اياالت متحده بر آن « از مقام های شورای امنيت ملی ، می گويد » شيال هاسلين « . افغانستان را ادامه دهد 
بود تا برنامه ی کشورهای آسيای ميانه را که دارای منابع نفتی غنی بودند ، به پيش ببرد ، و سلطه ی اساسی روسيه 

صريح تر آن که ، برای تامين امنيت انرژی غربی ها ، می . را به پايان برساند برانحصار، انتقال نفت از آن منطقه 
 ، آشپز اصلی   UNOCAL» .خواست خط انتقال و شيوه ی سلطه بر منابع انرژی آسيای مرکزی را ديگرگون کند

ابق اياالت اين دست پخت برای لوله های نفتی که اين دگرگونی را تضمين می کرد ، شمار بسياری از مقام های س
 از هنری کيسينجر تا زلمی خليل زاد سفير آينده ی اياالت متحده در . متحده را خريد تا طرح خود را به پيش ببرد

 :  گفته بود ١٩٩۶، در سال   RANDخليل زاد از کارشناسان خبره ی شرکت سهامی . کابل ، از آن جمله بودند
لگوی عربستان با آن روش ضد اياالت متحده باشد ، اين جريان به اطالبان نمونه ی بنيادگرای مثل ايران نيست که « 

زلمی (  ».طالبان ترکيبی از ارزش های سنتی پشتون و تفسيری ارتدودوکس از اسالم است. سعودی نزديک تر است
شاره ، نخواسته ادرت غالب است، و اکنون فعال ترين نمونه های محافظه کاران جديد قخليل زاد که از سرشناس ترين

کند که نقش انگليسی ها در سلول های بنيادگرای حاکم بر ايران چيست و اعتراف کند که  سلطه ی غالب برجريان 
، صندلی گذشته، اين جريان مسموم و وابسته است و بنا به سابقه ی دهه ی های  MI6معمم و مکالی روحانيت ، با 

االت متحده گذاشته ، منتها عادت کرده که هر وقت قراربوده خود را همواره ميان سازمان های جاسوسی بريتانيا و اي
 و ١٩۴۵بازيگر اصلی ، همواره در ايران انگليسی ها بودند و از سال .  بيفتد MI6غش کند ، از باالی منبر به سمت 

ياط    ، از پشت حش اساسی پيدا کرد، در اين بازی نقتحده فاتح جنگ دوم از کار در آمد ميالدی که اياالت م١٩۴۶
MI6 در آمد و اکنون رقابت های ميان اين دو سرويس جاسوسی ، که روسيه و چين را هم ، اکنون با نقش بيشتری به 

 . ری حاکم برايران را تنظيم می کند سرمايه دا–موازات خود حمل می کند ، سياست های موجود جريان اسالمی 
يحی و يهودی حاکم براياالت م بر ايران و بنيادگرايان مس ميالدی که بنيادگرايان حاک٢٠٠۶بخصوص نيمه دوم سال 

، بريتانيا و اسرائيل ، بر طبل تخاصم و جنگ می کوبيدند ، در حالی که عراق در شعله های تجاوز قدرت های متحده
، همراه کومت اسالمی ايران، منوچهر متکی وزير امور خارجه ی ح بمب گذاری های چند طرفه می سوختغالب و
آيت اهللا . ئتی ، برای مشورت با آيت اهللا سيستانی که در انگليسی بودن او ترديدی وجود ندارد ، راهی نجف شدند با هي

 ، ناگهان بيمار می ٢٠٠۵علی سيستانی ، درست سه روز پيش از حمله وحشيانه سربازان آمريکائی به نجف در سال 
تدا صدر ، يک آخوند انگليسی ديگر ، ظاهرا جلو سربازان پس از آن مق. لجه به لندن می رودشود و فقط هم برای معا
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آمريکائی می آيد و ارتش اياالت متحده ، نجف را در هم می کوبد و حتی وارد حرم امام علی می شود و گنبد مقبره 
 آيت اهللا علی سيستانی به سامان می رسد ، به! پس از آن که خون ها ريخته شد ، معالجه ی    .اش را هم می زند

 ، حامد کرزی رئيس جمهوری آمريکای ٢٠٠۶پس از آن ، در سال . می دهد ! نجف بر می گردد و فرمان آتش بس 
افغانستان ، و مدتی بعد جالل طالبانی رئيس جمهوری آمريکای عراق ، برای ايجاد تعادل به ايران می روند و مورد 

يل زاد و مايکل لدين و ساير محافظه کاران جديد اياالت به نفع زلمی خل. استقبال محمود احمدی نژاد قرار می گيرند 
 .متحده نيست که تعريف کاملی از ظروف مرتبط ی اين روابط و رقابت های درونی خود در منطقه به دست بدهند 

 زلمی خليل زاد ، اوال با عينک خود به مساله نگاه کرده ، ثانيا فقط يک روی سکه را ، آن هم به طور ناقص تعريف 
گذشته از عربستان سعودی و پاکستان ، دو متحد ديگر اياالت متحده ؛ اسرائيل و ترکيه ، به سياست  .)رده است ک

 ، ١٩٩٠در سال های .  جايگزين کردن ايران ، ملحق شدنداستراتژيک منطقه ای برای از ميدان بردن روسيه و
ه اخوان المسلمين قرار می گرفت ، از طرف ترکيه که به صورت روز افزونی زير فشار جنبش اسالميست وابسته ب

هدف اين . واشنگتن تشويق شد تا دايره ی نفوذ خود را به آسيای مرکزی که جمعيت ترک وسيعی داشت گسترش دهد 
درست همان وقت ، اسامه بن  . تا چين ، وسعت دهند » بوس پوروس « بود که بلوکی را به رهبری ترک ها، از 

يش در  ها  از او خواسته بود خاک آن کشور را ترک کند ، به ساختن پايگا١٩٩۶دان در سال الدن ، پس از آن که سو
دند، افغانستان پرداخت و رهبران طالبان که به او پناه داده بودند و به طور فزاينده ای به حمايت مالی او متکی بو

ی و دانشگاهيان آمريکای را به صورت ، مالقات با مقام های آمريکای و اربابان نفتروابط خود با اياالت متحده
اعتراص های عليه طالبان از طرف سازمان ها و گروه های زنان که مخالف رفتار کين توزانه و . متقاطع در آوردند

 که ترجيح می دادند طالبان   UNOCALنفرت انگيز طالبان با زنان بودند ، در آغاز از جانب دولت بيل کلينتون و 
يکی از مقام های وزارت امور خارجه . هبران عربستان سعودی تصور کنند ، نا ديده گرفته شد را نمای کوچکی از ر

ئی » آرامکو « در جريان رشد و توسعه ی اين جريان . طالبان احتماال تحولی مثل سعودی ها خواهد داشت « : گفت 
د و قوانين شريعت ی در کار نخواهد بوخواهد بود ، لوله های نفتی خواهند بود ، اميری وجود خواهد داشت و پارلمان

   ».ما می توانيم با اين شرايط کنار بيائيم. جاری خواهند شد
 که با بمب گذاری در دو سفارت خانه ی – ١٩٩٨ تا ١٩٩۴در خالل دوران همکاری اياالت متحده با طالبان از 

 ، يکی از –و متحدان او به پايان رسيد اياالت متحده در آفريقا و در نتيجه ی آن مورد هدف قرار گرفتن بن الدن 
و مدير مرکز مطالعات » نبراسکا « از آکادميک های دانشگاه » توماس گواتيره« ، UNOCALمشاوران کليدی  

در خالل و پس از جهاد افغانی ، مرکز گواتيره توانست بيش از شصت ميليون . امور افغانستان در آن دانشگاه بود 
اگر چه تامين مالی برای کار . ر افغانستان و پاکستان تامين کندد» آموزشی « ای برنامه های لر اعانه ی دولتی براد
، اما تضمين کننده اش سيا ای توسعه ی بين المللی گذشته بوداز مجرای آژانس وزارت امور خارجه بر» گواتيره«
، از جمله تهيه ی کتاب  اسالمی هال تبليغات پرسر و صدایبعد معلوم شد که برنامه آموزشی گواتيره ، مشغو. بود

آموزشی بود که در آن به جوانان افغانی آموخته می شد چگونه کشته های سربازان روسی را بشمارند و فهرست کنند 
، در آن جزوه های آموزشی ، با تعاليم و همه ی اين ها را. د و جمع بزنند و تفنگ های کالشنيکوف را گرد آوردن

عالقه داشت که به استفاده از » گواتيره « طالبان چنان به کار .  بنيادگرا آموزش می دادندی اسالمو خطابه   وعظ
 از ١٩٩٧جزوه های که او تهيه کرده بود ادامه دادند و زمانی که يک هيئت نمايندگی از مقام های طالبان در سال 

 ، هيئت ١٩٩٩در سال . ه  قدردانی کنندکردند تا از گواتير» اوماها « اياالت متحده ديدن کرد ، توقف مخصوصی در 
نمايندگی ديگری از طالبان که شامل فرماندهان نظامی وابسته به بن الدن و القاعده می شد ، به اياالت متحده رفت که 

، گواتيره » اوماها ورلد هرالد « به گزارش نشريه . ، گواتيره همراه شان بود» راشمر  مون« در سفری تفريحی به 
 که اياالت متحده به ٢٠٠١درسال »  .وقتی با آن ها نشست و برخاست می کنی ، آدم های بدی نيستند «گفته بود

، يکی از وظايفش حذف جزوه های آموزشی آن کشور را به اشغال خود در آوردافغانستان تجاوز نظامی کرد و 
گزارش داد که » واشنگتن پست « .  شدگواتيره از مدارس بود که به سرمايه سيا و تائيد طالبان در مدارس تدريس می

 ».پر از حرف و سخن از جهاد بود« مقدمه ی اين جزوه های آموزشی 
 سپتامبر دو هدف دولت ١١پس از حمله  ي حيثيت آمريكا هاي تروريستي در جهان و اعاده آني گروه اما اگر ريشه

پس اين دو هدف علني اهداف غير علني نيست آه آاخ سفيد در  بوش براي حمله به افغانستان بود، شكي در آن
اين آشور به رغم تمام موانع موجود و به رغم تمام اطالعات تاريخي از وضعيت  آرد زيرا ديگري را دنبال مي

بزرگ  ي شكست چنيدن قدرت دست به اين ريسك بزرگ زد و وارد خاك آشوري شد آه در سابق صحنه افغانستان
هاي  قدرت هاي تلخ هاي مستمر در افغانستان و شكست تواند بر وقوع جنگ ت آه ميتنها شاهدي اس تاريخ  . جهان بود

تمامي اين وقايع تاريخي آمده است  بزرگ در خاك اين آشور به مردم شهادت دهد و امروز آمريكا به رغم اطالع از
. ي وارد خاك افغانستان شدهاي تروريست و نيز نابود سازي گروه  سپتامبر١١ي حيثيت از حمالت  ي اعاده آه به بهانه

ببرد زيرا  ي مخفي اهداف واشنگتن از حمله به افغانستان پي تواند به گستردگي دايره انديشمندي مي مطمئنا هر انسان
 .مرداب مخوف افغانستان گذارد تواند آمريكا را قانع سازد تا پا در تنها وجود اهداف بزرگتر است آه مي
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ي آمريكا به افغانستان را ارزيابي آنيم بهتر است نگاهي گذرا به شكست  علني حمله رقبل از اينكه اهداف علني و غي
امپراطوري بزرگ . آنيم ابتدا با امپراطوري انگليس شروع . هاي بزرگ جهان در افغانستان آنيم برخي از قدرت تلخ

ي  واجه شد و در نهايت با بهانهافغانستان آند با شكست م  اقدام به اشغال١٨٤٠خواست در سال  انگليس زماني آه مي
 ١٨٨٠ ترك آرد و پس از آن در سال ١٨٤١انساني و غير انساني، آابل را در سال  هاي شديد افزايش خسارت

استقالل افغانستان اين شكست مجددا  امپراطوري انگلستان مجددا قصد اشغال افغانستان را در سر پروراند اما با اعالم
 . قدرت مطرح جهان بود آه طعم شكست را در افغانستان چشيد حاد جماهير شوروي دومينات. براي انگليس تكرار شد

جنگي آه تا ده سال به طول انجاميد و طي  اتحاد جماهير شوروي جنگ بسيار خونيني را در افغانستان رهبري آرد،
هاي سياسي و  رتنظامي خود را در اين جنگ از دست داد و خسا  هزار تن از نيروهاي١٥آن شوروي بيش از 

آمريكا به دستگيري اسامه بن الدن، رهبر شبكه القاعده و هدف قرار  اهداف علني .شد اي متحمل اقتصادي گسترده
 پس از مطرح شدن اين موضوع از سوي مسووالن آاخ. تروريستي در افغانستان متمرآز بود هاي دادن مقر گروه

ي احتمالي اين جنگ  نتيجه م اطالعاتي آه از تاريخ افغانستان وسفيد اين سوال مطرح شد آه چرا آمريكا برغم تما
و براي  سفيد برشروع اين جنگ پافشاري نمود ه هاي آاخ  گيرندگان اصلي سياست داشت وارد آن شد و چرا تصميم

داف آه اه براي اثبات اين ديدگاه. جنگ دو برابر نيروهاي خواسته شده را به اين آشور وارد آردند ورود به اين
هاي تروريستي است، آافي  گروه علني آمريكا در جنگ افغانستان چيزي فراتر از دستگيري بن الدن و نابودي مقر

القاعده و تجهيزات نظامي اين نيروها را با نيروها و تجهيزات  است تعداد نيروهاي مقابل با آمريكا يعني طالبان و
  .مقايسه آنيم نظامي آمريكا دراين جنگ

هواپيمابر،  ي آمريكايي، چهار ناو  جنگنده٥٠٠بيش از   :افغانستان اي آمريكايي شرآت آننده در جنگحجم نيروه
 هزار ٢٥٠به خدمت گرفتن بيش از  هاي مسلح به راکتهاي  آروز و تام هاك، و  ناو جنگي و ناوشكن١٥٠بيش از 

 آشتار   و احتمال استفاده از سالحاز ناتو و انگليس نيروي زميني و دريايي خاص در آنار نيروهاي خاص ديگر
  .جمعي در اين جنگ
پس از نيروگيري گروه طالبان تعداد  رفت و  هزار تن فراتر نمي٥٠حجم نيروهاي طالبان از   : حجم نيروهاي طالبان

 ١٥٠٠ تانك و نفربر زرهي و ٢٠٠گروه چيزي بيش از   هزار فرد رسيد اما تجهيزات نظامي اين٢٠٠آنها به 
ضد هوايي و راکت ضد تانك نبود آه البته قابل ذآر است تمام اين تجهيزات  100  هواپيما،١٠ و راکت انداز، توپخانه
  .باقي مانده از جنگ اتحاد جماهير شوروي و اآثرا فرسوده بودند نظامي

ي  دليل اصلي حملهالدن آه آمريكا او را  ي القاعده به رهبري اسامه بن اما تعداد اعضاي شبكه :حجم نيروهاي القاعده
هاي سبك مسلح بودند  رسيد آه تمامي اين افراد به سالح تن نمي 5000 خود به افغانستان معرفي آرده است به بيش از

رهبران آنها به  ي آمريكا اآثر اين افراد و در مناطق مرزي افغانستان بود و همزمان با آغاز حمله و مقر اصلي آنها
شوند زيرا اين افراد در ميان  سختي شناسايي مي ختند و افراد باقي مانده از آنها نيز بهآشورهاي مجاور افغانستان گري

 . برند بسر مي هاي آامال محلي قبايل افغان و با لباس
تخليه و نيروهاي آنها به  ها در حال حاضر پايگاه  پايگاه بود و اين٢١هاي القاعده در افغانستان  اما تعداد پايگاه

و نظامي دو گروه درگير در  هاي انساني ي قدرت پس از مقايسه  .اند منتقل شده ر در مناطق آوهستانيهاي ديگ پايگاه
محدود افغان با چنين تجهيزات نظامي محدود آمريكا  شود آيا براي شكست نيروهاي افغانستان اين سوال مطرح مي

گيريم آه قيمت  ي آه اين واقعيت را در نظر ميزمان. انساني سنگين در افغانستان است ي نظامي و نيازمند چنين هزينه
بدون ذخيره راکتي به  ي آمريكايي ي پرواز يك جنگنده رسد و هزينه  ميليون دالر مي٢راکت تام هاك به بيش از  يك
 پرواز از ٥٠٠ راکت تام هاك و ١٠٠جنگ از  خواهد در اين رسد، و با فرض اينكه آمريكا مي  هزار دالر مي١٠

 ميليون ٣٠ها و   ميليون دالر براي اين راکت٢٠٠آه اين آشور بيش از ود استفاده آند آيا منطقي است خ جنگندهاي
 هزينه آند؟ هاي غير مسكوني و مناطق خالي از سكنه در افغانستان هاي خود بر فراز پايگاه جنگنده دالر براي پرواز

انستان است آه ميلياردها دالر براي آنها هزينه آرده آمريكا در افغ هاي لوژستيكي ها جدا از ديگر هزينه اين هزينه 
   .است

و ديديم آه با توجه به اين آه دشمن فرضي  اهداف علني جنگ آمريكا در افغانستان را به بررسي و ارزيابي گذاشتيم
 اين بسيار محدودي را در اختيار داشت و نيز به رغم آنكه نيروهاي آمريكا در اين جنگ نيرو و تجهيزات نظامي

اين تعداد،  رسيدند اما آاخ سفيد چندين برابر القاعده حتي به يك سوم نيروهاي آمريكايي نيز نمي دشمن يعني طالبان و
براي اين جنگ اختصاص داد بنابراين با  نيرو و تجهيزات نظامي براي رهبري اين جنگ هزينه آرد و ميلياردها دالر

واقعيت رسيد آه آمريكا اهداف غير علني را در جنگ افغانستان دنبال  توان به اين ي ملموس مي توجه به اين ادله
هاي  گروه ها بسيار مهم تر از تحقق اهداف علني اين آشور يعني دستگيري بن الدن و نابودي آن آند آه تحقق مي

ي پرتاب را و به عبارتي نقش سكو افغانستان براي تحقق اهداف غيرعلني و علني آمريكا نقش آليدي. تروريستي است
 :ارزيابي اهداف غير علني جنگ افغانستان بپردازيم حال با توجه به قرائن موجود به بررسي و. آرد ايفا مي

نظامي موازي با اهداف آمريكا در اين آشور، سرنگوني طالبان در  سرنگوني نظام طالبان در افغانستان و برپايي  
ايجاد  ارتي دست نشانده توسط آمريكا اين فرصت را براي واشنگتننظام تحت حمايت يا به عب افغانستان و تاسيس يك
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حضور نظامي ديگر اهداف  آرد آه حضور نظامي خود در افغانستان را به صورت دايمي تضمين آند و با اين مي
آشورهاي آسياي مرآزي و از شرق چين و از غرب  حضور نظامي آمريكا در افغانستان از شمال،. خود را دنبال آند

گيري  توانست در تعديل موضع داد و از سويي اين حضور نظامي نيز مي مي يران را تهديد و تحت نظارت خود قرارا
نيز تحت  هندوستان در قضيه آشمير تاثيرگذار باشد زيرا تهديد حضور نظامي آمريكا پاآستان را تند پاآستان با

تواند بسيار تاثيرگذار باشد زيرا  نيز مي يي پاآستان هستههاي  داد و همين تهديد در آاهش فعاليت الشعاع خود قرار مي
در شمال و هند، اين دشمن ديرينه در شرق و حضور نظامي آمريكا  ي نظامي آمريكا اين آشور خود را با محاصره

  .بيند مواجه مي در جنوب درياي عرب
ي  دف بيشتر سعي دارد آه برمنطقهآمريكا، واشنگتن در تحقق اين ه ي سريع خدمات رساني به خطوط ارايه تشكيل

  .مشرف باشد زيرا اين منطقه سرشار از ذخاير بزرگ نفتي است درياي خزر به نحوي
ها بيش از سه چهارم  توليد اين مزارع و تجارت محصول آن ي مزارع خشخاش در افغانستان، نابودي يا محاصره

  .هاي اقتصادي آمريكا درجهان است يآند و اين يكي از نگران مي بازار جهاني را تامين و اشباع
آمريكا براي هدف قرار دادن و تهديد آشورهاي عربي و اسالمي،  هاي نظامي استفاده از حضور نظامي و پايگاه

 مسلماني چون عراق، سودان، يمن، ليبي، لبنان، سوريه و ايران را متهم به همكاري با ي آمريكا هميشه آشورها
ي اين آشورها  و محاصره ها آرده است آه بر آسي پوشيده نيست تهديد ن امنيت اين گروههاي تروريستي و تامي گروه

 . است در منطقه مترادف با تامين امنيت سياسي و استراتژيك اسراييل
دهد  را در تيررس خود قرار مي هاي نظامي آمريكا در افغانستان به صورت دايمي اين آشورها بنابراني حضور پايگاه

هاي خود در آابل، منافع اين  زماني آه بخواهد از پايگاه تواند در هر  فشار و تهديد به اين آشورها ميو با اعمال
يي  هاي جهاني، منطقه هميشه در پس جنگ البته اگر اين واقعيت تاريخي را در نظر بگيريم آه . آشورها را قرار دهد

اند احتمال دست داشتن اعضاي  قرار گرفته اماسوني صهيونيستي و فر هاي هاي داخلي در جهان انجمن و حتي انقالب
هاي  سرنخ ي تاريخي نيز شود، هر چند در آغاز تحقيق اين حادثه  سپتامبر بسيار قوي مي١١ي  حادثه ها در اين انجمن

قضيه از سوي آمريكا سريع بسته شد  تحقيق در اين ي  ها بدست آمد اما پرونده بسيار قوي از دست داشتن صهيونيست
غير علني سردمداران آاخ سفيد بود بلكه هدف غير علني اسراييل نيز  بنابراين وجود آمريكا در افغانستان نه تنها هدف

آوردن  هاي مشترآي را نيز انجام داده باشند چون فراهم دو آشور براي تحقق اين هدف تالش است و ممكن است اين
 سياست آمريكا بر تحقق اهداف علني خود در افغانستان  ..تاني الزم جهت حمله و به اشغال درآوردن افغانس بهانه

ي  ي يك شبكه تروريستي درجه هاي تروريستي، فروپاشي آامل نظام طالبان و نابودي رهبران آني گروه چون ريشه
 تر از زماني آه تحقق اين اهداف آه مطمئنا طوالني القاعده چون بن الدن و الظواهري متمرآز خواهد شد و پس از

ي دوم خود در اين آشور را به اجرا  تحقق آن ها تخمين زده، خواهد بود، برنامه آمريكا پيش از آغاز اين جنگ براي
پراآنده در حال  ي اول در اين آشور به صورت ي دوم آاخ سفيد، آه عمال با شكست برنامه برنامه. گذاشت خواهد

ي خود در افغانستان را محكم آند و با  نشانده حكومت دستانجام گرفتن است آن است آه دولت آمريكا پايه و اساس 
آردن اقتصاد افغانستان و ساخت و ساز آن باشد زيرا به هر حال با بازگشت  سازي ميليارد ها دالر درصدد فعال هزينه

ي ي برا بزرگتر افغاني و از سر گرفتن نبض اقتصاد در اين آشور مردم آن نيازمند حمايت نظامي قدرت مهاجران
واشنگتن خواهد داد و عمال يكي از اهداف غير علني   اين پست را به استقرار هستند آه طبيعتا حكومت دست نشانده

  .يابد ثابت در افغانستان تحقق مي آاخ سفيد براي تاسيس پايگاه نظام
اآت نخواهند نشست و اند س گرفته افغانستان مورد تهديد قرار اما در مقابل آشورهايي آه از حضور نظامي آمريكا در

 چين هرگز تهديد نظامي آمريكا را نخواهند پذيرفت و همين عامل منجر به آن خواهد شد و هايي چون روسيه و قدرت
تواند قبايل تاجيك و ازبك را آه در  روسيه براحتي مي اين دو آشور درصدد تحريك قبايل عليه حكومت شوند زيرا

بشوراند و از آن سو چين  مرآزي مستقر هستند بر عليه حكومت در آابلآشورهاي آسياي  مناطق مرزي نزديك به
در برابر قبايل پشتون آه اآثريت اين منطقه را  تالش خواهد آرد در مناطق مرزي شمال غربي خود با افغانستان

صد افغانستان  در٦٠جنوبي افغانستان نيز مستقر هستند و به طور آلي تقريبا  دهند و نيز در مناطق شرقي و تشكيل مي
صورت مخفيانه و  تواند جنگ طوالني مدتي را به دهند سياست چند قطبي را پيش بكشد و بدين ترتيب مي مي را تشكيل

ي روسيه و چين  و در پايان فشارهاي مخفيانه با حمايت و سياستگذاري پشت برده عليه آمريكا در افغانستان هدايت آند
هاي افغانستان قرار خواهد داد و به جرات  آمريكا را در مردابي از بحران ديگراز يك سو و پاکستان وايران از سوي 

خود را از اين  ها پيش از آن آه افغانستان به ويتنامي ديگر برايشان تبديل شود نيروهاي آه آمريكايي توان گفت مي
درازتر به آن اقدام دست از پا  هاي جهاني بزرگ آشور خارج خواهند ساخت، همان آاري آه پيش از اين قدرت

ي الشرق االوسط نويسنده حسام  ازروزنامه  .افغانستان را سر دادند نشيني از آردند و پس از تلفات سنگين آواز عقب
  .ايسنا:منبع  سويلم،
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  پايگاه های نظامی 
 

   
 
  ديگر نمانده هيچ به جز آرزوی مرگ   گر نمانده هيچ به جز وحشت سکوت دي
 ن کوفته در جستجوی مرگ جسم است و جا  است و انتقام فرومانده در نگاه خشم  

  تا شايد اين گريختنم زندگی دهد   ا شدم ، گريختم از خود ، گريختم تنه
  شايد مرا رهايی ازين بندگی دهد    تنها شدم که مرگ اگر همتی کند  

  تنها شدم که هيچ نگيرم سراغ خويش   تنها شدم که هيچ نپرسم نشان کس 
  ر دگر فريفت مرا با چراغ خويشبا  ردا که اين عجوزه ی جادوگر حيات د 
  ت آنگونه مانده است که نتوانمش شناخ  ينک شب است و مرگ فراراه من هنوزا

  نادرپور.با زندگی چگونه توانم دوباره ساخت ؟   اينک منم گريخته از بند زندگی
  

ور و تقريبًا متفق و پنتاگون، واشنگتن باحمايت پرش» مرکز جهانی تجارت« سپتامبر عليه ١١در پی سوء قصدهای 
اياالت متحده به » جنگ عليه تروريسم«چند ماه بعد، . را راه انداخت» جنگ عليه تروريسم«تمامی طبقة سياسی 

توسعه جهانی «واشنگتن از خطر . جنگ صليبی جديد در گرداگرد سياره تبديل شد و همة مرزهای ملی را درنورديد
پين، گرجستان و يمن و  چنين در فيلی ود نه فقط در افغانستان، بلکه همهای خ برای توجيه گسترانيدن گروه» تروريسم

اين خطر اجازه داد طرح . نيز برای ادامه تشديد عمليات ضد شورشی خود در شمال آمريکاي جنوبی سود جسته است
 در ١٩٩١در ) فارس(هجوم اياالت متحده به عراق که رهبران سياسی آن رؤيای اجرای آن را از پايان جنگ خليج 

 سپتامبر برای طبقة رهبری اياالت متحده، آنچه را که از ديرباز ١١سوء قصدهای  .سر می پرورانيدند، توجيه شود
های ضد  احساس(» سند روم ويتنام«ای فراهم آورد که به اعتبار آن توانست بر  در جستجوی آن بود، پايه

داری و توسعه  ها را به منظور توسعه امپراتوری سرمايه کايیفايق آيد و امري) گرايانه در مردم اياالت متحده مداخله
 ١١ترين صدای دوم  به عنوان سخنی مجازی، قوی. هژمونی اياالت متحده درگير جنگ صليبی جديد جهانی کند

 سيا در النگ لی، در دپارتمان دولتی و QGهای شامپانی در  سپتامبر در واشنگتن، صدای باز کردن در بطری
 سپتامبر يک فرصت بادآورده برای مجتمع ١١سوء قصدهای . اری دست نخورده باقی ماندة پنتاگون بوددفترهای اد

هدايت مردم به پشتيبانی از حفظ و توسعة يک امپراتوری، بويژه در هنگامی که .  صنعتی اياالت متحده بود-نظامی
که با سوء » امنيت ملی«دليل . نيستگردد، کار آسانی  اين امپراتوری برای خدمت به نيازهای سرمايه بنا می

 .آلی برای رسيدن به اين هدف است  سپتامبر فراهم آمد، بدرستی دليل آيده١١قصدهای 
 سپتامبر به امپراتوری اياالت متحده اجازه داد به خروش درآيد و از سوی ديگر، فوريت ١١های  با اينهمه، حمله 

تضادها » ها شيطان«جنگ جديد دايمی جهانی عليه .  تقويت کنندشرح سرشت منطق اين امپراتوری را برای مبارزان
ترين مجال  در اياالت متحده اين مهم. ها خواهد بود را تکميل کرده و ناگزير يک فاجعه تقريبًا از منظر همة ديدگاه

ل اين بحران تا پس به احتما. داری در نسل جديد خواهد بود برای مطرح کردن مسئله امپرياليسم و رابطه آن با سرمايه
موضوع متنی که در پی  . آورد خواهان فراهم می ای از ديرباز بهترين فرصت را برای يک پيشرفت ترقی اندازه
اين . آيد همانا بررسی يک قطعة مهم، و در مقياس بزرگ ناشناخته، از چيستان امپراتورانه اياالت متحده است می

ديد، بلکه طی قرن بيستم، زمانی که اياالت متحده به عنوان قدرت  سپتامبر برقرار نگر١٢حضور نظامی جهانی از 
طور تنگاتنگ با نيازهای امپراتورانة  های نظامی به پايگاه. داری سربرآورد، توسعه يافته است هژمونيک سرمايه
قيدة ما وجود به ع. اش در پيونداند زمان برای حمايت از اقتصاد درونی و تقويت فرمانروايی جهانی اياالت متحده، هم

 . نهد طور مشخص امپراتوری اياالت متحده را بنيان می های نظامی بيش از هر چيز به اين سيستم از پايگاه
. اند های نظامی درخارج تکيه کرده شان روی پايگاه روايی ها برای تحميل فرمان در خالل تاريخ بشريت، امپراتوری

ُ صلح بريتانيايی نيست) Pax Americana(در هر حال از اين ديدگاه صلح آمريکايی  . متفاوت ازُ صلح رومی يا 
روش اصلی که بنا بر آنُ رم «: نويسد می) ١٩۶٢(» آمريکا و انقالب جهان«تاريخ دان آرنولد توين بی در اثرش 
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ها در کنار  ترش و حفظ آن اش را در دنيای خود برقرار کرد، مبتنی بر حمايت از همسايگان ضعيف برتری سياسی
از نظر حقوقی . اش مبتنی بر قراردادها بوده است شدگان رابطة ُ رم با حمايت . خودش و همسايگان نيرومندترش است

ُ رم از آنها در ارتباط با . شان را حفظ می کردند ها وضعيت آغازين خودساالری فرمانروای آن حداکثر چيزی که 
و آنجا برای ساختن يک دژ رومی برای تأمين امنيت قلمروها انتظار داشت، واگذاری يک قطعه زمين در اينجا 

  .»مشترک متحدانش و خودش بود
» های وسيع متحدان قديم سرزمين«البته، در آن زمان، . شود م آغاز میوُ ر] امپراتوری[دست کم از اين روست که  

ُ رم تبديل شدند، به به بخشی از امپرات«شدند،  های نظامیُ رم حفاظت می که در آغاز توسط اين سيستم پايگاه وری 
ُ رم، به همان عنوان که سرزمين  » طور ارادی و آشکار توسط آن ضميمه شده بودند های کم وسعت دشمنان قديم 

داری بر امپراتوری وسيع استعماری که به وسيلة   به عنوان قدرت اساسی سرمايه١٩انگلستان در اوج خود در قرن 
اش  طور که روبر هارکاوی در اثر مهم همان. فاظت می شد، حکومت می کردهای نظامی ح يک سيستم جهانی پايگاه

های دريايی  ها در امتداد داالن توضيح داده، اين پايگاه) ١٩٨٢(» های خارجی قدرت عظيم رقابت به خاطر پايگاه«
 :»زير مديريت قدرت دريايی بريتانيا در چهارچوب شبکه توزيع شده بودند

 ند را از راه سوئزاز مديترانه تا ه     -
       آسيای جنوبی، خاور دور و اقيانوس آرام -
      آمريکای شمالی و کارائيب-
 .     آفريقای غربی و آتالنتيک جنوبی-

با اينکه . های متمايز مستقر بودند مستعمره/  کشور ٣۵های نظامی در اوج امپراتوری بريتانيا در بيش از   اين پايگاه
ها پس از امپراتوری باقی ماند و  اش مدت های  به سرعت زوال يافت، آما پايگاه٢٠ر آغاز قرن هژمونی بريتانيا د

همه، بی درنگ پس از جنگ، امپراتوری  با اين. اش طی جنگ دوم جهانی اندکی توسعه يافت های سيستم پايگاه
 .هايش ناگزير برچيده شد بريتانيا بکلی از هم پاشيد و اکثريت عظيمی از پايگاه

اياالت متحده به عنوان قدرت هژمونيک اقتصاد . سقوط امپراتوری بريتانيا با صعود امپراتوری ديگر همراه بود
های نظامی بسيار وسيع که  يگاه اياالت متحد از جنگ دوم جهانی با سيستم پا. داری جانشين بريتانيا شد جهانی سرمايه

به عقيدة جيمس بالکر مشاور عمده سردستيار ستاد مشترک . دتا آن زمان سابقه نداشت، وارد عرصة کامًال جديدی ش
 هزار ٣٠زمان در پايان جنگ دوم جهانی با بيش از  های خارجی هم های ارتش زمينی به اين سيستم پايگاه سالح
. ود کشور و منطقه از مدار شمالی تا مدار جنوبی گسترده ب١٠٠ هزار نقطه مستقر در تقريبًا ٢های پراکنده در  تأسيس
در کنار « : نويسد بالکر  می. گرفت ها را در بر می های بين قاره ها و جزيره های نظامی اياالت متحده همة قاره پايگاه

ها در خارج در تائيد وضعيت  تر از اين سيستم پايگاه طور جهانی شناخته ای اياالت متحده نمادی به انحصار هسته
ها اين بود که آنها به  ، موضع رسمی اياالت متحده در مورد اين پايگاهپس از جنگ .»ابرقدرتی ملت ما وجود نداشت

رئيس جمهور هاری ترومن در . های جديدی بر آنها افزوده گردد هر ترتيب که ممکن است، حفظ شوند و پايگاه
ز هر چند اياالت متحده برای کسب سود و بدست آوردن امتيا« :  اعالم داشت١٩۴۵ اوت ٧کنفرانس پتسدام در 

های نظامی الزم را برای حمايت کامل از منافع ما و ُ صلح در  همه ما پايگاه کوشد، با اين خودخواهانه از جنگ نمی
کنند، تصاحب  ها را برای حمايت از ما اساسی تلقی می هايی که کارشناسان نظامی ما آن پايگاه. کنيم جهان حفظ می

 .خواهد شد
همه، گرايش فرمانروا  با اين .»آوريم ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد بدست می ها را بنا بر موافقت  ما اين پايگاه

نيمی از «به عقيدة بالکر . های اياالت متحده در خارج بود از پايان جنگ دوم جهانی تا جنگ کره کاهش شمار پايگاه
 ١٩۴٩ حفظ شده بودند در ١٩۴٧ا ها که ت يگاه ها از زمان جنگ طی دو سال در پی شکست ژاپن و نيمی از پا پايگاه

ها،  ها در خارج در پس از جنگ با جنگ کره قطع شد و شمار پايگاه همه، اين کاهش شمار پايگاه با اين. »برچيده شدند
. های اياالت متحده در خارج دوباره کاهش يافت پس از جنگ ويتنام شمار پايگاه. سپس، طی جنگ ويتنام افزايش يافت

ها در پايان جنگ کره بود، اما مدل جهانی بسيار متفاوت از مدل  تر از شمار آن ها اندکی پايين يگاه، شمار پا١٩٨٨در 
از حيث . آفريقا بازتاب می داد-آغاز دورة پس از جنگ دوم جهانی را با کاهش ناگهانی در جنوب آسيا و خاورميانه 

اه دريايی اياالت متحده در گوانتانامو در کوبا در پی مثًال، پايگ. اند ها بدست آمده تاريخی، پايگاه ها اغلب طی جنگ
طبق . ، اما اين اجاره دايمی است»اجاره شده«  آمريکا تصرف شد، هر چند اين پايگاه از حيث فنی -جنگ اسپانيا 

 .گردد قرارداد، حاکميت اياالت متحده بر پايگاه تنها با موافقت متقابل کوبا و اياالت متحده منتفی می
برداری از اين قسمت  بهره» حق«که به دولت اياالت متحده (های ناچيز ساليانه   مدت مديدی است که پرداخت البته،

از انقالب کوبا به اين سو، . دهد، بدون در نظر گرفتن رأی دولت و مردم کوبا واريز شده است از خاک کوبا را می
ايگاه تنها يک بار وصول شدند نخستين فقره اين های صادر شده از جانب اياالت متحده برای پرداخت اجارة پ چک
زيرا . اند، بی آنکه دريافت شوند های بعدی توسط کوبا نگهداری شده همه چک). ها پس از انقالب پرداخت شد چک

های کنونی اياالت متحده در پی  بسياری از پايگاه . اش برچيده شود کوبا خواستار است که اين پايگاه از سرزمين
و جنگ در ) فارس(جنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ويتنام، جنگ خليج : ير بدست آمده استهای ز جنگ
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های نظامی آمريکا در اوکيناوا که به طور رسمی به ژاپن تعلق دارد، ميراث اشغال ژاپن توسط  پايگاه. افغانستان
 .اياالت متحده طی جنگ دوم جهانی است

های مشخص زير تصرف خود سکوت اختيار  ای ترک برخی از پايگاهها، اياالت متحده بر مانند همة امپراتوری
چون موقعيت پيش آمده برای جنگ معين در آينده نگريسته  اند و هم هايی که طی جنگ بدست آمده پايگاه. کند می
های  طبق گزارش کميتة فرعی دربارة موافقت. اند، اغلب بر آمادگی در برابر يک دشمن به کلی جديد داللت دارند شده

به « : ١٩٧٠ دسامبر ٢١های خارجی سنای اياالت متحده از  ها در خارج و گزارش کميتة رابطه امنيت و درگيری
های آغازين  مأموريت. اش را توسعه داد محض اين که پايگاه آمريکا در خارج تأسيس شد، ديناميک خاص مستقل

حفظ موجوديت خود، بلکه در واقع اغلب برای خارج های جديد نه فقط با حذف  اما مأموريت. توانند کهنه شوند می
ايم که   ابتکارهای بسيار کمی يافته- دپارتمان دولت و دفاع -های خيلی نزديک به دولت  درون اداره. اند توسعه يافته

، ١٩۶٠ و ١٩۵٠های  در سال). ١٩-٢٠صص (» ها در خارج باشد هدف شان کاهش يا حذف بی اهميت اين تأسيس
تواند در  را توسعه داد که بر حسب آن هيچ عقب نشينی نمی» منع دسترسی استراتژيک« ده دکترين ويژة اياالت متح

های اياالت متحده به  بيشتر پايگاه. تواند بالقوه در فرجام کار توسط شوروی استفاده شود، انجام گيرد هر پايگاه که می
ا وجود اين، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، اياالت ب. اند کمونيسم توجيه شده» سدبندی« و » محاصره « عنوان 

چون امر ضروری برای فراافکنی جهانی قدرت  ها را هم ها را حفظ کند و آن متحده کوشيده است تمامی سيستم پايگاه
 .خود و حمايت از منافع خود در خارج توجيه کند

های زير فرمانروايی شوروی  روپاشی نظام که ف١٩٨٠در پايان دهة ) گالسنوست و پرسترويکا(شفافيت و نوسازی 
 را در پی داشت، اميد زيادی را در برچيدن سريع ١٩٩١ و سقوط اتحاد شوروی در ١٩٨٩در اروپای شرقی در 

های رسمی باور کرده بودند که اين  های اياالت متحده، به ويژه نزد کسانی برانگيخت که طبق بيان نامه سيستم پايگاه
با اينهمه، وزارت دفاع در گزارش وزير دفاع خود در .  جز جلوگيری از خطر شوروی ندارندها هيچ هدفی پايگاه
. ضروری است» های آينده گسترش« اياالت متحده برای » فراافکنی قدرت« کند که  تصريح می) ۴١٠ص  (١٩٨٩

 بايد در جدول حفظ ها در خارج هايی نشان داد که هر چند سيستم پايگاه ، رئيس جمهوربوش طی گفته١٩٩٠ اوت ٢
نيروی % ٢۵تر از   بنا بر نيروی فعالی پايين١٩٩۵تواند از  شوند، نيازهای اياالت متحده در زمينة امنيت جهانی می

های نظامی اياالت متحده به  ورود چشمگير گروه. همان روز عراق به کويت تجاوز کرد.  تأمين گردد١٩٩٠
منتهی » نظم نوجهانی« ژمونی و قدرت نظامی اياالت متحده به اعالم بر مبنای ه) فارس(خاورميانه طی جنگ خليج 

به عنايت پروردگار، ما يک بار برای هميشه از سندروم ويتنام رهايی « : در آن وقت بوش اعالم داشت. گرديد
سعودی که های جديد نظامی يکی پس از ديگری در خاورميانه، بويژه در عربستان  از اين روست که پايگاه»  ايم يافته

هر چند دستگاه اداری کلينتون بيش از .گردد از بيش از يک دهه هزاران سرباز آمريکايی در آن مستقرند، بر پا می
دستگاه اداری بوش پدر روی ضرورت کاهش درگيری نظامی اياالت متحده در خارج اصرار ورزيد، اما هيچ 

های نظامی بسيار دوردست اش گواه آن است، به عمل  اياالت متحده که پايگاه» حضور گسترده«کوششی برای کاهش 
 . نياورد
گر  دگرگونی اساسی به طور پايدار بيشتر نمايش:  گزارش داد٢٠٠٣در ژانويه (س آنجلس تايمز الطور که  همان

 دفتر« ها در دوره های بسيار کوتاه بود و  های مستقر در خارج به سود گسترش بسيار متداول گروه کاهش شمار گروه
Army war college « گير افزايش يافته  ها در خارج به طور چشم  افشاء کرد که حضور دايمی گروه١٩٩٩در

پيش از اين، جريان عادی عبارت از اين بود که [...] اند  های کاربردی به طور تصاعدی افزايش يافته است، گستردگی
شان در خارج  های له و اغلب همراه با خانوادههای چندين سا عضوهای نيروهای مسلح به طور معمول برای اقامت

شان همراه آنها  های اند، بی آنکه خانواده های نامعين و تقريبًا هميشه مستقر شده ها برای مدت امروز آن. مستقر باشند
 .باشند

ياپی و پيوسته  سپتامبر پ١١به عقيدة وزارت دفاع، پيش از . زمان متعدد و طوالنی هستند ها هم  بنابراين، استقرار آن
های  با آنکه تأسيس. کردند های نظامی در يک کشور معين را هدايت می ها و تمرين  نظامی، فعاليت۶٠٠٠٠بيش از 

نحوی است  دهند که شيوة جديد کاربرد پرسنل نظامی به های وزارت دفاع نشان می اند، داده نظامی اروپا کاهش يافته
 روز در سال به خارج ١٧۶ روز در سال و نيروی هوايی ١٧٠ روز در سال، نيروی دريايی ١٣۵نی که ارتش زمي
 هفته برای مأموريت به خارج اعزام ١۴طور متوسط  در ارتش زمينی، اکنون هر سرباز به. گردند اعزام می

ها   از پيش تعيين کردن دستگاههای مورد بحث برای ای نيروها، از پايگاه های متعدد دوره عالوه بر گسترش. »گردد می
ها و تجهيزهای بريگاد سنگين را برای  مثًال اياالت متحده وسيله. ها به منظور گسترش سريع استفاده می شود و وسيله

های گـردان تانـک بـرای مقابله با  چنين تجهيزهای بريگاد سنگين فرعی را همراه با وسيله استفاده در کويت و هم
 با دخالت نظامی در بالکان و افزايش پشتيبانی اياالت متحده از ١٩٩٠دهة  .کـرده بـود خطر از پيش معين 

در پی سوء قصدهای . به پايان رسيد» برنامه کلمبيا«های ضد شورشی در آمريکای جنوبی در چارچوب  فعاليت
، افزايش سريع »سمجنگ عليه تروري«و براه انداختن » مرکز تجارت جهانی«  عليه ٢٠٠١ سپتامبر ١١تروريستی 
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 ٢٠٠١بر مبنای ساختار گزارش  .های نظامی اياالت متحده و توسعة جغرافيايی آن متداول شده است شمارگان پايگاه
 .  کشور و سرزمين مشخص است٣٨های نظامی در  وزارت دفاع، اياالت متحده از اين پس مالک تأسيس

 ايالت و ناحية کلمبيا را بر ۵٠تدار اياالت متحده در خارج از های زير اق ها و مالکيت های نظامی سرزمين اگر پايگاه
های مهم استراتژيک  با اينهمه، اين شمارگان خيلی کم است، چون پايگاه. رسد  می۴۴ها به  آن بيفزاييم، شمار پايگاه

اش را مثًال در  گيرد که اياالت متحده شمار زيادی از سربازان ها را در بر نمی پيشرفته از جمله برخی از پايگاه
ُ بسنی در آن های تازه احداث شده اياالت متحده  البته، برخی از پايگاه. ها جا داده است عربستان سعودی، کوزوو و 

طور اساسی عليه نيروهای چريکی کلمبيا، عليه دولت نافرمان   که به-طبق برنامه کلمبيا . جزو اين شمارگان نيست
ف با ليبراليسم نو در اکوادور ساخته پرداخته شده، اياالت متحده از اين پس در ای عظيم مخال ونزوئال و جنبش توده

در اين ميان پورتوريکو به . های آمريکای التين و کارائيب گام نهاده است روند توسعة حضور نظامی در منطقه
 نظامی جديد در مانتا، در همان حال، اياالت متحده چهار پايگاه. عنوان صفحة گردان منطقه جانشين پاناما شده است

های جديد  موضع«چنين در آرويا،  کوراسائو و کومااليا، سالوادر برپا کرده است که همه به عنوان  اکوادور و هم
 . توصيف شده اند» کاربردی

چنين در کويت، قطر، ترکيه و   سپتامبر اياالت متحده در پاکستان، قرقيزستان، ازبکستان و تاجيکستان و هم١١از 
پايگاه مهم دريايی اياالت متحده در .  سرباز است۶٠٠٠٠های نظامی داير کرده که شامل  ارستان پايگاهبلغ
در مجموع، اياالت متحده اکنون در خارج در . کننده دارد گوگارسيا در اقيانوس هند در اين فعاليت جنبة تعيين ديه

گونه که  تواند آن گاه معينی، اين تعداد حتی میبنا بر ديد.   کشور و سرزمين مشخص پايگاه نظامی دارد۶٠نزديک 
های مستقر در کشورهای  های دادرسی و آمريت در رابطه با پايگاه همة مسئله. طور واهی ناچيز تلقی گردد هست، به

طور عادی  های جنگ سرد، اين سندها به طی سال. ها بررسی شده است های قدرت نامه خارج در اساسنامه موافقت
اند؛ مثل سندهايی که به  بندی شده ها در حال حاضر اغلب به عنوان سندهای سری طبقه آن. می بودندسندهای عمو

امپرياليسم از خالء .اند کويت، امارات متحده عربی، عمان و در موقعيت های معين به عربستان سعودی مربوط 
شوروی که در گذشته در داخل های پيشين آسيای مرکزی  در خارج از کشورهای بالکان و جمهوری. وحشت دارد

هايی  اند در منطقه ای که اکنون بدست آمده های پيشرفته قلمرو و نفوذ شوروی يا جزو خود اتحاد شوروی بود، پايگاه
، پيش از جنگ خليج ١٩٩٠در . هايش را انجام داده بود های بنيادی شمار پايگاه هستند که اياالت متحده کاهش

هايی بود که در منطقه خاورميانه  شمار پايگاه% ١٠پايگاه در آسيای جنوبی نداشت و تنها ، اياالت متحده هيچ )فارس(
 و ١٩۴٧های اياالت متحده در فاصله   در اختيار داشت در آمريکای التين و کارائيب شمار پايگاه١٩۴٧ آفريقا در -

 هژمونی اقتصادی و نظامی جهانی از ديدگاه ژئوپليتيک اين  امر برای يک.  تقريبًا به دو سوم تنزل يافت١٩٩٠
آيد پس  های رزمناوها با برد دور يک شکل واقعی به حساب می چون هژمونی اياالت متحده، حتی در دوره موشک هم

 که به عنوان ١٩٩٠های جديد در خاورميانه، در آسيای جنوبی، در آمريکای التين و در کارائيب از  پيدايش پايگاه
تواند به مثابه تأييد دوبارة قدرت  جنگ در افغانستان و برنامه کلمبيا به نمايش درآمد می، )فارس(نتيجه جنگ خليج 

 .هايی باشد که اين قدرت با فرسايش معينی روبرو بوده است نظامی و امپريال اياالت متحده در مکان
رود که طی آن  يش میکند که اهميت استراتژيک پايگاه نظامی در خارج فراتر از جنگی پ دکترين نظامی تصريح می
کنند بايد تقريبًا بی درنگ  ها استفاده می های بالقوه ديگر که از اين تملک ريزی مأموريت تصاحب شده بود و برنامه

ها در افغانستان، پاکستان و در سه جمهوری قديمی شوروی  خاطر آن ساخت پايگاه اين دليلی است که به. روبراه گردد
روسيه . جانب روسيه و چين به عنوان خطرهای اضافی برای امنيت شان تلقی شده استدر آسيای مرکزی ناگزير از 

های دائمی نظامی اياالت متحده در آسيای مرکزی ابراز کرده  انداز پايگاه اش را در برابر چشم پيش از اين نارضايی
 در قرقيزستان که هواپيماهای  نوشت پايگاه مانا٢٠٠٢ ژانويه ١٠طور که گاردين لندن در  در مورد چين، همان. بود

های اياالت متحده  با پايگاه.  هزار کيلومتری مرز غربی چين قرار دارد٢۵٠در « آيند  امريکا روزانه در آن فرود می
در شرق جاپان، جنوب کوريا جنوبی و حمايت نظامی واشنگتن در تايوان، چين خود را در محاصره احساس 

های نظامی نبايد به طور  های جديد بر پاية تأسيس پايگاه اياالت متحده در منطقهفراافکنی قدرت نظامی  .»کنند می
های  ها هميشه به منظور ارتقاء هدف از اين پايگاه. های مستقيم نظامی انديشيده شود قطعی فقط در ارتباط با هدف
ت اياالت متحده از ديرباز ها و دول در مثل شرکت. شود داری اياالت متحده استفاده می سياسی و اقتصادی سرمايه

های نفت و گاز طبيعی زير کنترل اياالت متحده که از دريای  تصميم خود را در ساختن راه مطمئن برای عبور لوله
جنگ در . کند، اعالم داشتند رود از افغانستان و پاکستان عبور می خزر و آسيای مرکزی تا دريای عمان پيش می

نظامی اياالت متحده در آسيای مرکزی به مثابه يک فرصت برای تحقق بخشيدن چنين های  افغانستان و ساختن پايگاه
 . ها بود خط لوله

های   اين شرکت در برابر کميسيون رابطههزيرا شهادت نمايند(طرفدار اصلی اين سياست شرکت يونيکال بود 
در مونتلی » رح خط لوله در افغانستانط: جاده جديد ابريشم«  زير عنوان ١٩٩٨المللی مجلس نمايندگان در فوريه  بين

 رئيس جمهور بوش، زالمه خليل زاد افغانی اصل و ٢٠٠١ دسامبر ٣١).  به آن گواهی می دهد٢٠٠١ريويو دسامبر 
خليل زاد مشاور پيشين يونيکال، که . عضو شورای امنيت ملی را به عنوان فرستاده ويژه در افغانستان انتخاب کرد
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کرد، نزد دولت اياالت متحده به نفع سياست خيرخواهانه نسبت  از راه افغانستان را دنبال میطرح ساختمان خط لوله 
) برای از پا درآوردن اوسامه بن الدن(ها در افغانستان  او پس از موشک باران هدف. کرد به رژيم طالبان وساطت می

  . از جانب دولت کلينتون تغيير سياست داد١٩٩٨در 
های کشور خود در زمينة نفت در منطقه   هدفههای اياالت متحده طبق معمول دربار تان، رسانهدر هنگام جنگ افغانس

اهمه، يک مقاله منتشر شده در صفحه بازرگانی نيو با اين. سکوت کردند يادآور شد ) ٢٠٠١ دسامبر ١۵(رک تايمزي
های انرژی در اين  روی طرحهايی را بررسی کرد که پس از سقوط رژيم طالبان راه به  بخش دولتی امکان« که 

های گاز را در اختيار دارند، گشوده  ذخيره% ۴۵های نفت ثابت شده جهانی و تقريبًا  ذخيره% ۶منطقه که بيش از 
ادر يک سخنرانی که در نيو» های خارجی شورای رابطه«ريچارد باتلر عضو . »شود می  ژانويه ١٨(رک تايمز ي

 جنگ افغانستان از حيث سياسی ساختن خط لوله در خالل افغانستان و «انتشار يافت، اعتراف کرد که ) ٢٠٠٢
پاکستان را برای نخستين بار از زمان نبرد بين يونيکال و کمپانی آرژانتينی بريداس در مورد امتياز افغان در ميانه 

ها به  ايگاهبه يقين بدون حضور قوی نظامی اياالت متحده در منطقه و استقرار پ»  ممکن ساخته است١٩٩٠دهه 
های  آموزد که پايگاه تاريخ می .عنوان نتيجه جنگ تقريبًا مسلم است که ساختن چنين خط لوله ناممکن خواهد بود

 . کنونی است» جنگ عليه تروريسم« توضيح بسيار روشن در تصديق آن . اند چون شمشير دو لبه نظامی در خارج هم
د که سوء قصدهای آخرين دهه يا بيشتر همزمان رهبری شده عليه  اين واقعيت شک کرهتوان دربار به راستی، نمی

ها در داخل خود اياالت متحده در بخش بزرگی يک واکنش در برابر نقش  نيروهای اياالت متحده در خارج و هدف
د هايی چون خاورميانه است که در آن اياالت متحده تنها وار  آنها به عنوان قدرت نظامی خارجی در منطقههفزايند
برخی .  هزاران سرباز مستقر کرده است١٩٩٠های نظامی و حتی جنگ در مقياس بزرگ نشده است، بلکه از  کنش

های اياالت متحده در عربستان سعودی در واقع اشغال کشور بسيار مقدس  ها معتقدند که استقرار پايگاه از سعودی
 .اسالم است که می بايست بهر قيمت دفع شود

ها تنها به اين دليل رواج  آن» پذيرنده«امی اياالت متحده به مثابه تجاوز به حاکميت ملی کشورهای های نظ درک پايگاه
طور که گزارش کميسيون  همان. های داخلی است ها به طور اجتناب ناپذير مداخله در سياست يافته که وجود اين پايگاه
 خاطرنشان ١٩٧٠يسيون امور خارجی سنا در های پنهانی امنيت و تعهدها در خارج به کم فرعی دربارة موافقت

های  هايی از نيروهای مسلح اياالت متحده، برنامه های مشترک، تمرين ها در خارج، وجود بخش پايگاه«: کند می
تقريبًا درگيری اياالت متحده در امور داخلی دولت پذيرنده ... های کمک نظامی افراطی  هماهنگ و پيوسته، يا برنامه

بدين ترتيب . چنين کشورهايی بيش از پيش در امپراتوری اياالت متحده جای می گيرند.» کنند را تضمين می
های مهم اجتماعی در کشورهای مربوط  های نظامی اياالت متحده در خارج بيش از پيش موجب اعتراض پايگاه
پين به مثابه ميراث استعماری ها در فيلی  ، اين پايگاه١٩٩٢حتی با عقب نشينی نيروهای اياالت متحده در . گردد می

های نظامی اياالت متحده در خارج، آنها  تقريبًا مثل همه پايگاه. شود اياالت متحده در اين کشور ارزيابی می
 . اند های اجتماعی را آفريده ای از مسئله مجموعه
» احت و سرگرمیاستر«  به تمامی به Subic Bay در جوار پايگاه اياالت متحده در olongapoکه شهر  چنان

های اوکيناوا  که در پی از  پايگاه . هزار روسپی را پناه داده است۵٠سربازان اياالت متحده اختصاص يافته و بيش از 
اند، رابطة تناقض  های اياالت متحده در اقيانوس آرام تبديل شده پين به مرکز سيستم پايگاه ها در فيلی دست دادن پايگاه

ا پژوهشهای سياسی در تانستيتو« به نوشتة چالمرز جانسون رئيس . کنند یآميزی را با مردم حفظ م در » نپاج
جاپاني بطور اساسی يک مستعمره نظامی پنتاگون يک پناه   اوکيناوا، اين ايالتهجزير) blowback  2000(کتاب اش

ی صحبت از نيروی  ، بDIA (Defence intelligence Agency(ای و  گاه عظيم است که در آن کاله سبزهای بره
اين مستعمره برای . توانند کارهايی انجام دهند که جرئت ايجاد آنها را در اياالت متحده ندارند هوايی و دريايی، می

روبراه کردن قدرت آمريکا در آسيا که در خدمت استراتژی بزرگ دوفاکتو است، دايمی کردن و افزايش قدرت 
ها عليه  ، اعتراض١٩٩۵در  » اتی را هدف خود قرار داده استهژمونيک آمريکا در اين منطقه حساس و حي

 ساله جاپاني ١٢ها واکنش در برابر تجاوز به يک دختر بچه  اين اعتراض. ای يافت های اوکيناوا اوج بی سابقه پايگاه
س از تجاوز توسط سه نظامی اياالت متحده بود که اتومبيلی را برای حمل او به يک نقطه دورافتاده اجاره کردند و پ
ماکه فرمانده . او را به قتل رساندند و نيز واکنش در برابر تأييد عاری از کمترين ظرافت درياساالر ريچارد س

اين [کنم که  من فکر می« : مجموع نيروهای اياالت متحده در اقيانوس آرام بود که خطاب به مطبوعات گفته بود
 .» اتومبيل مجاز بودند يک روسپی در اختيار داشته باشندهبرابر اجاردر ) سربازان(آنها . بکلی احمقانه است] تجاوز

تنها واکنش » کنند زنان اوکيناوا عليه خشونت نظامی عمل می« های وسيع زير رهبری سازمان موسوم به   اعتراض
در : »زه شيمبوننيون کای « به نوشته يک روزنامه محافظه کار جاپاني به نام . در برابر چنين تجاوز تبهکارانه نبود

موافقت .  فقره جرم شدند که هر روز يک جرم می شود۴٧١۶ نظاميان اياالت متحده مرتکب ١٩٩۵ و ١٩٧٢فاصله 
های جاپاني  های اتازونی اجازه می دهد درخواست مقام بين ژاپن و اياالت متحده برای مديريت پايگاه اوکيناوا به مقام

علی .شان اندک بيمی به خود راه نمی دهند  از اين رو، سربازان برای جرم.را برای تسليم نظاميان مظنون رد کنند
 که به عنوان Porto Rico  Viequesهای اياالت متحده به خاک ،  ای، تعقيب بمباران های عظيم توده رغم اعتراض
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رتوريکو به داشتن دهد که پو هايی چون خليج فارس انجام گرفته، بدرستی نشان می های آينده در نقطه تمرين بمباران
 . دهد موقعيت استعماری ادامه می

 ميل مربع در ٢٠٠٠٠٠با تقريبًا » outer range«، پنتاگون آنچه را زير نام Viequesدر کنار موقعيت بمباران 
آبهای نزديک پورتوريکو در اختيار دارد، يک ايستگاه مراقبت زير دريايی و يک منطقه تمرين برای جنگ 

کنندگان ارتش های مختلف برای پابرجا ماندن  اينها مورد استفاده نيروی دريايی و تهيه. گيرد  بر میالکترونيک را در
استفاده کنونی از پايگاه دريايی گوانتانامو در کوبا برای زندانی کردن و بازجويی از . های سالح ها است سيستم

و نيز در شرايطی که اعتراض جهانی را زندانيان جنگ اياالت متحده در افغانستان، علی رغم مخالفت کوبا 
طور که  همان .برانگيخته، شکل خشن ديگری در تأييد قدرت امپراتورانه اياالت متحده بر پاية اين پايگاه ها است

های نظامی و هوايی پيرامون سياره به عنوان وسيله گسترش سريع  ای از پايگاه ايم، اياالت متحده زنجيره ديده
گونه که  ها آن اين پايگاه. ريايی برای حفظ هژمونی سياسی و اقتصادی خود مستقر کرده استنيروهای هوايی و د

در نبود « بود، تنها جزو مکمل امپراتوری استعماری نيستند، بلکه آنها ٢٠ و آغاز قرن ١٩مورد انگلستان در قرن 
ل سياسی وتصادی امپراتوری بدون کنتراياالت متحده که برای حفظ سيستم اق. اهميت بسيار زيادی دارند» کلونياليسم

هايی استفاده  ها برای ِاعمال فشار بر ملت صوری حاکميت سرزمين ملت های ديگر تالش کرده است، از اين پايگاه
اياالت متحده اين کشورها را تهديدی . اند با سيستم امپراتورانه گسست کنند يا راه مستقلی را دنبال کنند شده که کوشيده

 . ع خود تلقی کنندبرای مناف
ها و بدون آمادگی اياالت متحده در بهره گيری از  بدون گسترش جهانی نيروهای نظامی اياالت متحده در اين پايگاه

های متعدد پيرامونی بسيار وابستة  های نظامی خود جلوگيری از گسست و خروج سرزمين ها برای دخالت اين پايگاه
ای قدرت  تيب قدرت سياسی، اقتصادی و مالی اياالت متحده نيازمند کاربرد دورهبدين تر .اقتصادی ناممکن خواهد بود

های بازی  داری متصل به اين سيستم نيز به عنوان ضامن اصلی قاعده ديگر کشورهای پيشرفته سرمايه. نظامی است
 ه سادهايد نه به عنوان پديدهای نظامی اياالت متحده ب بنابراين، به لحاظ وضعيت، پايگاه. اند به اياالت متحده وابسته

 امپراتورانة زير فرمانروايی اياالت متحده و نوک هحوز) Cartographie(نگاری  نظامی، بلکه به عنوان نقشه«
 . پيکان آن در پيرامون نگريسته شود

آمده که هايی بدست  هايی اکنون در سرزمين آنچه از اين پس روشن است و بايد تکرار شود، اين است که چنين پايگاه
 آفريقا، -مثل آسيای جنوبی، منطقه خاورميانه : اش را از دست داده بود»حضور پيشرفته«اياالت متحده بسياری از 

های اياالت متحده پيش از اين وجود نداشت، مثل بالکان و آسيای  هايی که پايگاه آمريکای التين و کارائيب يا در منطقه
د کرد که آخرين ابرقدرت موجود در حال حاضر در مسير توسعه توان تردي پس در اين مورد نمی. مرکزی

ها  اش و جنگ کنونی عليه تروريسم است که در بسياری جنبه امپراتورانه در پی هدف ارتقاء منافع سياسی و اقتصادی
ورد محصول نامستقيم فرافکنی قدرت اياالت متحده است و يا هم اکنون به منظور توجيه فرافکنی جديد اين قدرت م

توسعة . کنند، نبايد توهم داشته باشند آنهايی که مخالفت با اين وضعيت چيزها را انتخاب می.گيرد استفاده قرار می
در اين . داری جهانی بخش مکمل جهانی شدن اقتصادی است جهانی قدرت نظامی از جانب دولت هژمونيک سرمايه

 .داری و امپرياليسم و بنابراين خود سرمايه داری است هگرايی نظامی در عين حال رد جهانی شدن سرماي شکل توسعه
راه : منبع  . جان بالمی فوستر، هاری ماگداف و روبر دبليو ماک چسنی، ناشران مشترک مونتلی ريويو: نويسندگان

  .برگردان کيوان کارگر
  

  آيادرافغانستان حقوق زنان را اعاده کرده اند؟
 

  
  

   خرم آن باران که بوی نوبهاران آورد    کو ، که با خود بوی باران آورد نوبهاران 
  زانکه ابری نيست تا يک جرعه باران آورد     ن چمن از تشنگی خشکيده اند نونهاال 
  يادش کنون اشک در چشم خماران آورد     باران اگر خوش بود بر ميخوارگان نم نم  
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  باد اين سامان ، سکون در شاخساران آورد     م نغمه خوان برگی نمی ايد به رقصبا نسي
  در سکوت شب ، سرود آبشاران آورد      د امت را که بابايد اندر قصه ها ديد اين کر

  ماه کو ، تا نامی از شب زنده داران آورد      آفاق عالم ، اختری بيدار نيست در همه
  تا خبر از کشتگان زی سوگواران آورد   گين فرود آمد که يک تن جان نبرد شب چنان سن 
   تا نشان از رستگاران آورد  ،خضر بايد    گشت و ما در تيرگی حيران شديم چشمه پنهان 

  مشعلی بايد که برق از کوهساران آورد     را تا شمع سرخ الله ها روشن شود باغ 
  حافظی کو ، تآسف بر حال ياران آورد      خالی شد و ليکن منزل جانان نشد خانه 
  نقش ايوان پاسخ از صورت نگاران آورد    ويران است و پرسد خواجه حال صور خانه  

  شاعران را در شمار شرمساران آورد     م معنی از ديدار او در بند است و بيلفظ ، 
  در شب مستان ، سالم از هوشياران آورد       خورشيد بيداری برآرد سر ز خواب کاشکی

  ورنه اسبی نيست تا بانگ سواران آورد     رقی برجهد از نعل اسبی بی سوار کاش ب 
   نادرپور.بر رحمت کی گذر بر کشتزاران آوردا     طوفان بال برخيزد از آفاق دور گرنه

 

 )دالرهای که برای ويران کردن افغانستان صرف کرديم، بايددالر به دالر به آن ها پس بدهيم(
  

  سقوط   انزم   از   را   سال   خونين ترين   ديگر   سوي   از   ناتو   و   آمريكايي   نيروهاي   و   يك سو   از   افغانستان   دولت   و   مردم
   . گذارند   مي   سر   پشت   آشور   اين   در   طالبان   رژيم 
  مي   نشان   قبل   سال   آمار   به   نسبت   را   افزايش   برابر    ٤    آه   بود   نفر     ٣٩٠٠    شدن   آشته   شاهد    ٢٠٠٦    سال   در   افغانستان  
    . دهند   مي   تشكيل   غيرنظاميان   را   نفر   هزار   يك   تعداد   اين   از    . دهد 

  خارجي   نظامي    ٧١    و   افغان   غيرنظامي    ٧٢   ٠ جان   آه   داد   رخ    ٦ ٢٠٠    سال   طي   انتحاري   حمله    ٥١١    از   بيش   همچنين
   . شدند   آشته    طالبان   عليه   نظامي   عمليات   در٢  ٠٠  ٦    سال   طول   در   نيز   ناتو   فرماندهي   تحت   سرباز  ؟؟؟         . گرفت   را 

  واليت    ٢    اين   در    , قلعه   موسي ,    و    , پنجوي ,    مناطق   و   بودند   ها   درگيري   خونين ترين   شاهد    , هلمند ,    و    , قندهار ,    واليت هاي
  به   خود   حمالت   در   طالبان    . آردند   تجربه   طالبان   رژيم   سقوط   از   پس   سال    ٥    طول   در   را   ها   درگيري   شديدترين 
  مي   ميغيراسال   آموزش   آنچه   خاطر   به   را   مدرسه    ١١    و   رساندند   قتل   به   را   مدارس   معلمان   از   تعدادي   غيرنظاميان 
   . آشيدند   آتش   به   خوانند، 

  در   آمريكايي    ٦٥٣    تاآنون   ٢٠٠  ١    سال   از    : آرد   اعالم   خود   گزارش   تازه ترين   در  اخيرآ   نيز   آمريكا   دفاع   وزارت
  نظامي    ٥٩٢    حداقل   گزارش   اين   طبق    . شده اند   آشته   افغانستان     عمليات   نتيجه   در   آشور   اين   از   خارج   و   افغانستان 
   . باخته اند   جان   نبرد   جريان   در   نفر    ١٩١    تعداد   اين   از   آه   شده اند   آشته   ازبكستان   و   پاآستان   افغانستان،   در   آمريكايي 
  شامل   آه   شده اند   آشته   آشور   اين  عمليات   از   پشتيباني   جريان   در   افغانستان   از   خارج   در   نيز   ديگر   آمريكايي   نيروي    ٦٥  
    . است   بوده   يمن   و   ترآيه   تاجيكستان،   سودان،   فيليپين،   قرقيزستان،   آنيا،   اردن،   اريتره،   جيبوتي،   گوانتانامو،   زندان 

 گذشته را    سال   با   مقايسه   در   را   موادمخدر   توليد   و   آشت   درصدي    ٦  ٠ افزايش   ملل   سازمان   آمارهاي   اين،   بر   عالوه
  جنوب   در    , لمنده ,    واليت   و   آند   مي   توليد   را   دنيا   موادمخدر   از   درصد    هشتاد    حاضر   حال   در   افغانستان    . دهد   مي   نشان 
  اختصاص   خود   به   نيز   را   تروريستي   حمالت   بيشترين   وقوع   همزمان   آه   است   ترياك   توليدآننده   بزرگ ترين   آشور   اين 
  استقرار   مرآز   رود   مي   گمان   آه   است    , آويته ,    شهر   مرآزيت   به   پاآستان    , بلوچستان ,      با   هم مرز    , هلمند ,     . است   داده 
  استفاده   خود   مالي   تامين   براي   موادمخدر   فروش   از   حاصل   سرمايه   از   طالبان    . باشد    , مالعمر ,    جمله   از   طالبان   سران 
   . آند   مي 

  ياس،   نشانه هاي   و   نيافته   بهبود   افغانستان   مردم   زندگي   خارجي،   آمك   دالر   ميليون ها   وجود   با   ديگر   سوي   از
  در   فزاينده   ناامني   دليل   به   اسكان   و   بازسازي   عمليات    . است   مشهود   آامال   مردم   ميان   در   نارضايتي   و   سرخوردگي 
  ترك   به   مجبور   خارجي   آمك رسان   و   بازسازي   سازمان هاي   برخي   و   است   شده   تلمخ   شدت   به   آشور   جنوبي   مناطق 
  ستور د   جنوب   در   عمران   و   بازسازي   سازمان هاي   به   آه   آرده اند   پيدا   جسارت   قدري   به   طالبان    . شده اند   آشور   اين 
    . نكنند   فعاليت   آنها   اجازه   بدون   داده اند 

  مدد   به    ٢٠٠    ٧ سال   در   طالبان   آه   دارند   بيم   آن   از   افغانستان   در   ناتو   فرماندهان   و    , آرزي ,    دولت   آه   است   حالي   در   اين
  ناتو   فرمانده   ، , ريچاردز   ديويد ,    جنرال    . بيفزايند   خود   مالتح   بر   آن   اطالعات   سازمان   و   پاآستان   آمك هاي   و   پشتيباني 
  افغانستان   دولت   و   ناتو   اگر    : است   داده   هشدار   دارد،   خود   فرماندهي   تحت   را   ناتو   نيروي   هزار    ٢٣    آه   افغانستان   در 
   : افزود   وي    . دارد   وجود   آنها   شكست   احتمال   آنند،   جلب   را   مردم   اعتماد   آينده   ماه    ٦    طي   سعهتو   طرح هاي   باانجام   نتوانند 
   . هستند   افغانستان   دولت   و   خارجي   نيروهاي   مخالف   افغانستان   مردم   درصد  ٦  ٠    هم اآنون 

 بر آن Operation Enduring Freedomتهاجمی که نام . ه افغانستان است پنجمين سالگرد تهاجم ب٢٠٠٦اکتبر 
. گذاشته شد و قرار بود از طريق بمباران هوايی و به کمک نيروهای شمال افغانستان را از سيطره طالبان آزاد کند

 کابل در اختيار پنج سال بعد از آن حمله، طالبان بخش هايی از کشور را در اختيار گرفته است، اوضاع در خارج از
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 برابر شده است و اقتصاد ٦٠٠انواع جنگ ساالران است، وضع امنيتی فاجعه بار و تعداد بمب گذاری های انتحاری 
زنان افغانی قربانيان مقدم اين : و داستان اندوهناک تکراری. کشور عمال از راه کشت و قاچاق مواد مخدر ميگذرد

ن متحد شد تا يک گروه از مرتجعين را که قبال با آن ها متحد شده بود از آمريکا با يک گروه از مرتجعي. جنگ اند
 !Democracy Nowامی گودمن از شبکه . قدرت به زير بکشد و کشور را به دست نيروهای طرفدار خود بدهد

ان  نويسندگJames Ingalls و Sonali Kolhatkarدرآستانه پنجمين سال حمله به افغانستان مصاحبه ای دارد با 
  . به گوشه هايی از اين مصاحبه توجه کنيد". واشنگتن، جنگ ساالران و تبليغ خاموشی: افغانستان خونين"کتاب 

  سونالي، از آن هنگام چه روی داده است و داليلی که برای حمله به افغانستان دادند چه بود؟ : امی گودمن
آن ها روی افغانستان بمب .  سپتامبر صورت گرفت١١عمليات يک ماه بعد از .  سپتامبر بود١١علت البته : سونالی

هزارها نفر فقط در بمباران . ريختند و هنوز بمب ميريزند و گفتند ميخواهند مردم و بخصوص زنان را آزاد کنند
  . کشته شدند و تعداد زيادی که نام برده نمی شوند از گرسنگی مردند

وهای حافظ صلح از کابل به بقيه کشور بروند و گفت اين در کاری که آمريکا کرد اين بود که مانع آن شد که نير
شکار طالبان و القاعده اختالل ايجاد ميکند و از اين طريق جنگ ساالران بنيادگرا و زن ستيز را در شمال تقويت کرد 

 . و به آن ها اجازه داد که بخش هايی از کشور را بگيرند
  .شديد شده استحاال در عمل خشونت جنسی و خانگی عليه زنان ت

ها را هدف می گيرند، آن ها را ميگيرند،  و اکنون عملياتشان در جنوب به طور فوق العاده خشونت آميز است، افغان
  . تحت آزار قرار داده و شکنجه ميکنند و عمال به خشم مردم دامن ميزنند

 شکسته شوند و کشور از آن ها در افغانستان واقعا مردم خيلی همراهی کردند تا طالبان و جنگ ساالران در هم
و حاال طالبان يا نوعی طالبان، يا . ولی آمريکا اين نيت خوب مردم را با عمليات خشن خود نابود کرد. خالص شود

  . آن طور که اکنون ناميده می شود، نئو طالبان به جنوب باز گشته اند و اوضاع بسيار بدتر از سال های قبل است
  اين به چه معناست؟ . مليات افغانستان را برعهده گرفته استناتو ع جيم : امی گودمن
ناتو نام عمليات را برعهده گرفته، عمال عمليات تحت فرماندهی آمريکا و ژنرال های آمريکايی پيش : ... جيم اينگالس

  . ميرود، تنها تفاوت اين است که حاال تعداد بيشتری سرباز از کشورهای بيشتری در افغانستان هستند
  

  تفاوت دموکرات ها و جمهوريخواهان آمريکا 
  سونالي، تفاوت موضع دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد افغانستان چيست؟: امی گودمن

آنجا بحث گسترده ای در مورد . ما تازه در کانادابوديم. نوع بحثی که در اينجا جريان دارد خيلی جالب است: سونالی
 .  سرباز در افغانستان دارند٢٣٠٠در حالی که آن ها فقط  .جريان داردسربازان کانادايی درافغانستان 

اما يک حزب جديد به نام حزب دموکرات کانادا تاسيس شده که برنامه اش بر اساس بيرون بردن سربازان کانادايی 
  . از افغانستان است

از يک طرف سناتور کری .جالب استحاال که به آمريکا برگشته ايم، مشاهده سطح بحثی که اين جا وجوددارد واقعآ 
جنگ واقعي، جنگی که ما می بايد عليه تروريسم به آن اقدام . جنگ واقعی در افغانستان است:"و بيل کلينتون ميگويند

چون اوضاع در آنجا خوب پيش نمی . ما نياز داريم نيروهای بيشتری به آنجا بفرستيم. ميکرديم در افغانستان است
اين اولين گام در . اوضاع در افغانستان خيلی خوب پيش ميرود:"ر جمهوريخواهان ميگويندو از طرف ديگ." رود

ولی اوضاع در آنجا خيلی خوب . ما بايد نيروی بيشتری به آنجا بفرستيم. جنگ با تروريسم و نشانه موفقيت ما بود
فرق . روی بيشتری بفرستندهردو موافقند که ني. اين است سطح بحث جمهوريخواهان و دموکرات ها"! پيش ميرود

ولی اگر به اوضاع افغانستان در چند سال گذشته نگاه کنيد . شان در اين است که اوضاع آنجا خوب پيش ميرود يا نه
نه فقط از طرف نيروهای آمريکايی و غربي، . هرچه نيروی بيشتری فرستادند، عدم ثبات و خشونت بيشتر شده است

. ما نبايد در عراق باشيم] "ميگويند. [ تی جنبش ضد جنگ آمريکا هم اين طور استح. بلکه همچنين واکنش افغان ها
در حاليکه ما اوضاع را مدت درازی تحت بررسی قرار داده ايم و می بينيم ". افغانستان جايی است که بايد باشيم

  . رحق استاين شرم آور است که بگويند جنگ افغانستان ب. اوضاع عراق و افغانستان به هم شبيه است
  

  ما به جنگ ساالران جديد تبديل شده ايم 
. و اين مساله که رهبر سنا، بيل فرست ميگويد طالبان را بايد وارد دولت کرد، چون آن ها محبوب اند: امی گودمن

  محبوبيت آن ها چيست؟
ن را مورد حمايت قرار اين که کدام دسته ازجنگ ساالرا. اين نشاندهنده دايره بحث در اين جاست. بله:جيمز اينگالس

يا آن ها يا اين . بدهيم، جنگجويان اتحاد شمال که آن ها را به قدرت رسانديم تا طالبان را سرنگون کنيم يا طالبان را
و بعضی از . و محبوبيت طالبان به علت خشونت عمليات آمريکا افزايش پيدا ميکند. مردم هيچوقت مطرح نبودند. ها

آنچه دارد روی ميدهند اين است که موج . بان اصلی ديگر در افغانستان حضور ندارندتحليل گران می گويند طال
جديدی از احساسات ضد آمريکايی در افغانستان شکل ميگيرد، به علت عمليات آمريکا، به علت بمباردمان ، به علت 
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 ساخته ميشود زيرا آن ها نيروی جديد از ميان مردم. شکنجه و مرگ در زندان ها، به علت عمليات آمريکا در عراق
 درصد جمعيت در جنوب و شرق افغانستان منتظرند ببينند ٧٠. احساس ميکنند کشورشان به ناحق اشغال شده است

اين به ما ميگويد اساسا در چشم مردم اين .  تا تصميم بگيرند به کدام پيوندند– ناتو يا طالبان –کدام يک برنده ميشوند 
ما به جنگ ساالران . اتو و عملياتش تحت رهبری آمريکا و طالبان کم و بيش يکی هستندن. دو نيرو عين هم هستند

  .جديد در افغانستان تبديل شده ايم
  و مساله مواد مخدر؟ : امی گودمن

آن ها مواد مخدر می کارند که زنده بمانند و حاال افغانستان به بزرگ ترين تامين . بيشتر مردم فقيرند: جيمز اينگالس
 درصد مواد مخدر جهان از افغانستان ميايد و بيشتر کشاورزان فقير ٨٧.  مواد مخدر جهان تبديل شده استکننده

. نه اينکه سود به جيب آن ها می رود. و اين تنها راه تامين زندگی است. هستند که زندگی شان را بايد تامين کنند
طالبان از اين مساله بهره برداری می کنند و .  فروشندبيشتر سود به واسطه ها ميرسد که مواد را در بازار جهانی می

  . در چشم مردم از آمريکايی ها بهترند، چون به آن ها اجازه کشت ميدهند در حالی که آمريکا را ضد آن می بينند
سونالي، برزنان در آنجا چه ميگذرد؟ يک يادو سال پيش بود که الرا بوش گفت زنان : خود سوزی زنان امی گودمن

  . افغانستان آزادی شان را به دست آورده انددر
خيلی .  سپتامبر دولت بوش ناگهان فمينيست شد١١ميدانيد بعد از . بلکه ما در کتابمان در باره آن نوشته ايم: سونالی

. یبامزه است که بوش و الرا را که در مقايسه با طالبان اولترا جمهوريخواه و اولترا محافظه کار هستند فمينيست ببين
 سپتامبر را ميگيريم بلکه ١١اين يک بازی آگاهانه برای راضی کردن آمريکايی ها بود تا بگويند ما نه تنها انتقام 

 حاال در پنج سال گذشته زنان افغان در غرب کشور به خود.. و چه روی داده است؟ . زنان را نيز آزاد می کنيم
بنيادگرايان به آن ها حمله . زنان بهای جنگ را ميدهند. ته اندده ها زن خود را از اين طريق کش. سوزی دست ميزنند

  . آمريکا در افغانستان ميدانند ست نشانده ي ميکنند، چون آن ها را همدست آمريکايی ها يا دولت مرکزی د
  

  زنان در گرسنه ترين کشور دنيا و آتش زدن مدارس دخترانه 
 پوشش دارند، کمی بيشتر به اشتغال و بهداشت دسترسی دارند و اوضاع زنان در کابل قابل قبول است، آن ها آزادی

ولی وقتی پا از کابل بيرون بگذاريد، چنانکه ما در مسافرت مان در سال پيش ديديم، احساس ميکنيد . از اين قبيل
.  هستندهنوز حکومت ترور بنيادگرايان بر افغانستان برقرار است و زنان گرفتار آن. کشور زير کنترول طالبان است

چيزی که در  . فضای وحشت حاکم است، بخش بزرگ آن به علت حمايت آمريکا از جنگ ساالران در شمال
 ٤٥افغانستان واقعيت دارد اين است که قبل از طالبان، در دوره طالبان، و بعد از طالبان زن ها طول عمر متوسط 

بنابراين . افغانستان گرسنه ترين کشور است. ا دارندسال داشتند، باالترين مرگ و مير مادران و نوزادان را در دني
عالوه بر حمالت بنيادگرايان زن ستيز، و اسارت بين دو نيروی بنيادگرايان و سربازان آمريکا، آن ها از گرسنگی 

تنها . مدارس را در بخش های مختلف کشور می سوزانند. بزحمت مدرسه ای هست. و اين مهم است. نيز می ميرند
اين ها مدارس دخترانه هستند که از وحشت بسته . ه ها مدرسه را آتش زده اند و صدها مدرسه را بسته اندامسال د
و بوش . بنابراين زنان هنوز به حقوق پايه ای خود که در دوره طالبان برای آن می جنگيدند دست نيافته اند. ميشوند

 و ما بايد به ياد بياوريم اگر پنج سال پيش ما به فکر زنان .سعی ميکند ما را قانع کند زنان را به نوعی آزاد کرده است
  بوديم، چرا حاال آن ها را فراموش کرده ايم، چرا ديگر به فکر آن ها نيستيم؟ 

  چه بايد کرد؟
  سونالی فکر می کنی حاال در افغانستان چه ميشود کرد؟: امی گودمن

آن ها سعی می .  تاکتيک های تجاوزکارانه خود را قطع کنندمن فکر ميکنم نيروهای آمريکا و ناتو بايد فورا: سونالی
اما دارند چه کار می کنند؟ آن ها واقعا . را پيش ميبرند" جنگ با ترور"کنند به مردم آمريکا بقبوالنند که به اصطالح 

ن ها مظنونين ميگويند اي. مردم عادی را تفتيش و بازداشت ميکنند، مردم را می کشند و آن ها را طالبان می خوانند
و ناتو بايد . و اين عمل درواقع خشم و وحشت زيادی برانگيخته و نيروهای بنيادگرا را تقويت ميکند. طالبان هستند

ما به . اين به آن معنا نيست که ما بايد افغانستان را رها کنيم. عمليات تهاجمی را قطع کند و افغانستان را ترک کند
و مردم افغان نيروهای صلح بين المللی را .  های ما به خون مردم افغان آلوده استدست. عنوان مردم مسووليت داريم

امروز کابل امن ترين شهر کشور .  باشد ميخواهند، نيروهای صلح واقعی که تحت نظارت سازمان ملل حضور داشته
  . نيروهای صلح بين المللی چيزی است که کابل به آن نياز دارد نه سربازان جنگی. است
تمام دالرهايی که برای ويران کردن . ما بايد به بازسازی بپردازيم. زمان با اين ما بايد به خلع سالح دست بزنيمهم

افغانستان صرف کرديم، بايددالر به دالر به آن ها پس بدهيم و کشور را بازسازی کنيم تا مردم بتوانند نفسی کشيده و 
 می خواهند، زيرا نياز دارند که از شردوگانه امپرياليسم غربی و مردم افغانستان دموکراسی. کشور شان را بسازند

بنيادگرايی مذهبی آسوده شوند و اين امپرياليسم غربی بود که به معنای واقعی کلمه،آتش بنيادگرايی مذهبی را در 
  .روشنگري  .افغانستان برافروخت و خلق کرد
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  زنان عراق 
 

  
  

  آنجا که نيزه های جگر رفته تا به ماه     ها ، در آبگينه ی مرداب های سبز شب 
  ه چشمان گشوده اند به تاريکی سيا      لعلگون ماهيان درخشان آنجا که 

  یپيچيد در مشام خدايان تيرگ      آنجا که عطر وحشی گل های آبزی
  بر زهر شام تيره گرفتست چيرگی      آنجا که شهد روشن مهتاب آسمان 

  چون قرص آتشی که در آب افکند شرار     نجا که ماه می شکند در دهان موج آ 
  مرغابيان پير ، در انديشه ی فرار       ه اند بر اطراف آبگير آنجا که خفت 

  چين افکند به چهره ی مرداب آشنا       آنجا که نوشخند پرکنده ی نسيم 
  نا گاهی در آب گل شده ، برگی کند ش      آنجا که از تپيدن امواج بيشمار 
 مستانه می دوند بر امواج پر غرور       آنجا که پشگان درشت بلند پای

  پيچيده در سکوت چمنزارهای دور       که ناله های غريبانه ی وزاغ آنجا 
  لغزيده بر کرانه ی نمناک آبگير     جا که پای رهگذری رانده از حيات آن
  آوای نرم خم شدن ساقه های پير     نجا که مژده آورد از مرگ او هنوزآ 
  ار تست کاين مز: آنجا که مرگ طعنه زند     جا در آن سکوت غم انگيز اليزال آن 
 نادرپور .کاين سرنوشت تست که در انتظار تست      درون دل بانگی نهيب می زندم از 
  

. در عراق بی قانونی  بر امور جاری روزمره مردم حکومت می کند و زنان بزرگترين قربانيان اين هرج و مرجند
ر اين کشور هيچ کسی در امنيت د . روز بروز زنان بيشتری از سوی باندهای خالف کار و نظاميان ربوده می شوند

برای مثال تايسر ال مشدانی وزير سنی مذهب امور زنان از حزب ال توافق از سوی اعضای ارتش . بسر نمی برد
تقريبا سه ماه بعد تحت فشار های دولت و آمريکائی ها آزاد می . مهدی وابسته به گروه مقتدا الصدر ربوده می شود

بسياری از زنان تحت سوء استفاده های جنسی قرار می . شانس برخوردار نيستندهزاران زن ديگراز اين  .گردد
 .گيرند و يا بقتل می رسند و بسياری ديگر بعد از پرداختن مبالغ هنگفتی از سوی اقوامشان مجددا آزاد می گردند

" بغداد می گويدام احمد از شهر . شته است با کسی صحبت کند کمتر زنی حاضر است در باره آنچه که بر او گذ
آنها بمن گفتند که اگر نگويم که همسرم کجاست آنها به من تجاوز . اخيرا سه روز از سوی آمريکائی ها دستگير شدم

 . جنسی خواهند نمود
او در ادامه می گويد که آمريکائی ها وی را بدست گارد ملی می سپارند و  ".اما من واقعا نمی دانستم همسرم کجاست

 برای آزادی همسرش خود را به آمريکائی ها آهمسر ام احمد اجبار . بد تر از آمريکائی ها رفتار می کنندآنها هم با او
تسليم می کند اما آنها ام احمد را برای فشار بيشتر بر همسرش آزاد نمی کنند و از همسرش می خواهند که هر آنچه را 

 گفتند اگر همسرم اقرار نکند که تروريست است آنها پيش آنها بمن" ام احمد می گويد. که آنها می خواهند امضا کند
آنها مرا مجبور کردند شاهد شکنجه بر همسرم باشم آنقدر آزارش دادند تا اينکه . چشمانش به من تجاوز خواهند نمود
اق ني برای آزادی زنان در عراق گزارش می دهد که از زمان اشغال عر سازما ".هر آنچه را که خواستند امضا نمود

 . زن در عراق مفقود شده اند٢٠٠٠  بيش از ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٣توسط آمريکائی ها تا کنون يعنی ميان فاصله زمانی 
اما به اين آمار هم نمی توان اکتفا نمود زيرا بسياری از زن ربائی ها به لحاظ  ترس از رفتن آبروی خانواده اصال 

 علنی گشته ٢٠٠۶ دسامبر ۴تن بروکينگ که در تاريخ  واشنگتطبق يک بررسی انستيتو .گزارش داده نمی شوند
البته با توجه به واقعيت های روزانه . زن عراقی مفقود شده اند۴٠ تا ٣٠ روزانه ميان ٢٠٠۶ چاست از تاريخ ماه مار

با اين .  اين امار هم باز همان آمار واقعی آدم ربائی ها نيست و تنها آنهائی را که گزارش داده شده اند مد نظر دارد
 در تطبق گزارش همان انستيتو. وجود همين آمار رسمی هم روزبه روز به صورت دراماتيکی افزايش می يابد



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
20

 نفر و امروز ١٠ نفر بوده است و در دسامبر همان سال ٢ آمار ربوده شدگان زن شهر بغداد روزانه ٢٠٠۴ژانويه 
 . نفر زن می باشد۴٠ تا ٣٠همانطور که در باال اشاره شد بين 

بسياری اعتقاد دارند که بخشی نامعلوم از اين زنان که هزاران نفر به لحاظ دالئل مالی و مابقی به لحاظ انگيزه های 
لر برای ا د٣٠٠٠٠اقوام من "  ساله که نمی خواست نامش فاش شود گفت که ٢۵زنی  .گروهی و قومی ربوده شده اند

ه زمانی که پيدا شدند يا خفه شده بودند و يا سرشان از تن جدا شده بسياری از زنان ربوده شد". آزادی من پرداخته اند
 ساله از بغداد طبق گزارش اقوامش از سوی ۵٢ام واصم . از سرنوشت بسياری هم هرگز اطالعی بدست نيامد. بود

ه واسطه سربازان آمريکائی ربوده می شود و در فرودگاه زندانی می شود تا اينکه اقوامش از طريق پارتی بازی و ب
من آرزو داشتم که مادرم هرگز آزاد نمی :"  ساله او می گويد٢٠پسر . کشيدن افراد صاحب نفوذ او را آزاد می کنند

بسياری از تحصيل کرده ها ".  امسال مجددا ربوده شد و ما جنازه تکه تکه شده اش را پيدا نموديمچاو  در ماه مار. شد
شاتا ال دوالمی مدد کار . ز اکثر  قربانيان ربوده شده در عراق زن می باشندو مدد کاران عراقی ادعا دارند که امرو

آنان . در گذشته زنان در عراق کار می کردند و فعال سياسی بودند: " اجتماعی به خبرنگاران در بغداد می گويد که
  . فعال بودنددوش به دوش مردانشان کار می کردند و تحصيل می کردند و در بسياری از بخش های اجتماعی 

اين اشغال برای زنان چيزی جز رنج و مرگ دستگيری و ربوده شدن . تا اينکه آمريکائی ها عراق را اشغال نمودند
اما واقعيت اين . دولت آمريکا به زنان عراقی زندگی بهتر و امکانات بيشتری را وعده داده بود ". به همراه نياورد

کرسي های مجلس را به   درصد٢۵آنها وعده دادند که . ضاع طور ديگريستاست که بعد از سه سال و نيم اشغال او
 کرسي مجلس ٢٧۵ از ٢٠٠۵ دسامبر ١۵در انتخابات مجلس عراق در : زنان اختصاص خواهند داد اما نتيجه چه بود

يکی از  .د کرسي را به نمايندگان زن دادند اما اين مسئله برای احقاق حقوق زنان هيچ چيزی را به همراه نياور٨۵
ما نمايندگان زن مجلس در واقعيت جزء ای از :" زنان نماينده مجلس که نمی خواست نامش فاش شود می گويد

آنها می خواستند به جهان نشان دهند که در عراق تغييرات اساسی صورت پذيرفته . دکوراسيون آمريکائی هستيم
 . صدای زنان عراقی شنيده نمی شود. است

حقوق زنان کدامند؟ کسانی هم که در باره :"  ساله می گويد٣٨آسمه فاضل معلم  ".خارج از مجلسنه در مجلس و نه 
آنها می خواهند از زنان به عنوان برده و نه . اين حقوق صحبت می کنند کسانی هستند که کسی به آنها توجه ای ندارد
ی کنند که زنان را نابود کنند و از هر گونه بعنوان شريک زندگی استفاده کنند و دقيقا از سنت های قديم استفاده م

به مجرد اينکه زنان پا از خانه بيرون می گذارند خطر آنان " فاضل هم چنين می گويد ". فعاليت اجتماعی دور سازند
 . هيچ احترامی به حقوق زنان وجود ندارد. را تهديد می کند

يگر چاره ای نداشته باشيم و بايد برای خريد مواد غذائی مگر اينکه د. اکثر ما به هيچ وجه از خانه بيرون نمی آئيم
ما بسياری از زنان را می شناسيم که  ربوده شده اندو اين در واقع مشکلی است که هر لحظه می تواند . بيرون رويم

 احمد شيخ  ".دچار هر کدام از ما شود فقط معلوم نيست چه کسی از ما زمانيکه بيرون از خانه بود گرفتار می شود؟ 
زنان . در اسالم هيچگاه موضوع بر سر نفی حقوق زنان به نام مذهب نيست:" عضو جامعه روحانيون سنی می گويد 

اين . اسالمی از تمامی حقوق برخوردارند و بايد در تمامی فعاليت های اجتماعی شريک باشند و شغل داشته باشند
بسياری از زنان عراق از  ".ندد بلکه بيشتر سنت ها هستندمذهب نيست که امروز اين چنين دست و پای زنان را می ب

    .راه کارگر: منبع . اينکه عراق در دستان اسالميست هاست ترس دارند و نگران  آينده شان می باشند
  

  نيروهاى آمريکايى تلک عراق وپاي
 

  
  
  با چهره های سوخته ، در نور آفتاب     هنگران پير ، همه پتک ها به دست آ
  ش انقالب چشمان پر از نويد فرح بخ    ون اختران سرخ ، به تاريکی غروب چ
  فريادشان گسسته در آفاق شامگاه    از خروشپتک گران به دست و دهان ها پر  
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  ماه افسرده بر لبان شفق ، بوسه های     وييده در ديار افق خوشه های خشم ر
  پيچيده در کرانه ی خاموش زندگی       پنداشتی غريو خدايان آسمان 

  سوخته از شرم بندگیآن گونه های      گرفته از فروغ شفق ، رنگ انتقام ب
   جوشيده از خرابه ی فرتوت روزها    رون پنداشتی که خشم فروخورده ی ق

  آتش فکنده در دل آتش فروزها       پنداشتی که شيون قربانيان جنگ 
  افکنده در حريم دل آسودگان هراس    ينه ها رسيده به لب ها سرود خشم از س
  ه سايه ی مردان ناشناسدر هم خزيد      فتی بر آستانه ی اين شامگاه تلخ گ

   آرد خبر ز خنده ی خونين صبحگاه     در چشمشان طليعه ی طوفانی شفق 
  خشم سياهشان همه جوشيده در نگاه       فريادشان گسيخته در آسمان شهر 

   در رستاخيز اين شب تاريک واپسين     هم شکسته است تو گويی سکوت مرگ در
  ی کبود شب افتاده بر زمين تا سايه       برقی دميده از دل آفاق دوردست 

  شکرانه ی گسستن زنجير بندگی    ه خواند به پاس روز ظفر ، باد شامگا
  نادرپور.در چشمشان طليعه ی خورشيد زندگی    هنگران پير ، همه پتک ها به دست آ
  

 .گرچه بوش تالش زيادى براى پنهان کردن اين مسئله داشت اما اکنون اضطراب در چهره بوش آشکار است
ها و  ها، سخنرانى هاى تلويزيونى شده است، در تمامى کنفرانس هاى چند روزه بوش اکنون همانند سريال عاليتف

پرسند درباره جنگ رو به شکست در عراق چه اقدامى بايد انجام  ها، موضوع سواالت يکى است و همه مى فرصت
 اکنون تالش  را درباره اين مسئله باز کرده است،هاى بيرونى  بوش که با تاييد ناموفق بودن راهبرد خود، شکاف. شود

استرس اين مشکل که در شش سال گذشته  . هايى متفاوت اعتماد از دست رفته را دوباره ايجاد کند دارد با سخنرانى
اى است که هيچ  نمايان نشده بود، اکنون در چهره بوش بروز کرده و وى همواره با ظاهرى مضطرب مشغول مسئله

 . بى نداردپاسخ مناس
باره خبر داد که تلفات  آسوشيتدپرس در اين.  نفر رسيد٣٠٠٠تلفات نيروهاى آمريکايى مستقر در عراق به حدود 

آمارى که .  نفر بود، گذشت٩٧٣ هزار و ٢ سپتامبر که ١١ارتش آمريکا در عراق از مرز تلفات حمالت تروريستى 
. ه است آمار رسمى و منتشر شده از سوى نهادهاى امنيتى استدرباره تلفات نيروهاى آمريکايى در عراق اعالم شد

در آمار رسمى تلفات نيروهاى آمريکايي، سربازانى که بر . آمار واقعى تلفات بسيار بيشتر از ارقام اعالم شده است
ريکا در کارى دولت آم پنهان. شوند شدگان قيد نمى بازند، در فهرست آمار کشته اثر جراحتها در بيمارستان جان مى

گيرى مخالفتها با جنگ و تضعيف روحيه نيروها  اعالم واقعى تلفات نيروها در عراق ناشى از نگرانى بوش از اوج
در يک سال اخير تظاهرات متعددى در آمريکا در اعتراض به عملکرد دولت بوش در عراق و تلفات . در عراق است

نتيجه بودن اشغال اين  ات نيروهاى آمريکايى در عراق و بىدر واقع افزايش تلف. سربازان آمريکايى برپا شده است
اى که اين رويگردانى  به گونه. کشور يکى از داليل اصلى رويگردانى مردم آمريکا از جمهوريخواهان بوده است

اکنون که فشارها بر دولت بوش براى تغيير استراتژى . شکست سختى را به جناح بوش در انتخابات کنگره وارد کرد
چرا که بوش به . کوشد واقعيات عراق را وارونه جلوه دهد  عراق افزايش يافته است، رئيس جمهورى آمريکا مىدر

رغم تاکيد مسئوالن و کارشناسان مبنى بر شکست سياست آمريکا در عراق و برخالف انتظارات عمومى براى 
بوش به اينکه شرايط دشوارى بر . داند ق مىهاى عرا حل چالش تجديدنظر در اين سياستها، بازهم گزينه نظامى را راه

کارشناسان . گويد عراق حاکم است اذعان دارد، اما از ضرورت افزايش شمار سربازان آمريکايى در عراق سخن مى
معتقدند که بوش و همفکرانش به آسانى نخواهند توانست انتقادهاى فزاينده در داخل آمريکا درباره عراق را تحت 

بخصوص که نارضايتى در ميان سربازان آمريکايى در عراق نيز باال گرفته است و رابرت گيتس کنترل درآورند، 
وزير دفاع آمريکا در سفر اخير خود به عراق گزارشى از وضعيت روحى و روانى نيروهاى آمريکايى در عراق را 

 در عراق در حال پيروزى گيتس پيش از تصدى اين پست به صراحت گفته بود که آمريکا. به بوش ارائه کرده است
 اطالعاتى به رويکرد نظامى آمريکا -اکنون بوش اميدوار است با کمک کسانى چون گيتس که نگاهى امنيتي. نيست

اى براى رهايى از بحران عراق بدون آنکه پيامد سياسى غيرقابل جبرانى براى بوش و  در عراق دارد، راه ميانه
ها و افزايش تلفات سربازان  ا افکار عمومى آمريکا با توجه به گسترش ناامنىام. جمهوريخواهان داشته باشد، بيابد

  .هاى بوش ساکت نخواهند نشست آمريکايى در عراق در برابر ماجراجويى
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همبارزه پنج سا    با تروريسم ل
 

  
  

   شبان سيه را فرو فرست  !هان ، ای خدا       بر کشتزارهای خزان ديده ی افق 
  مرغان باد را همه شب سو به سو فرست       تا از مزار گمشدگانت خبر دهند 

  کز آن سپاهيان دالور نشانه نيست     است و ، ای دريغ  غروب روز نبرد اينک ،
  جز پاسبان اين افق بيکرانه نيست     ک سيه خفته اند و ، مرگ آنان به زير خا 

  وان تک درخت پير که می لرزد از هراس      ابرها که می گذرند از کنار کوه اين
  سبر گور بی نشان شهيدان ناشنا    گريند ، چون تنوره کشد سرخی شفق

  تا خوشه های تلخ برويد ز سينه ها       ا بذر کشتگان زمين بارور شود ت
  باران خون ببارد و باران کينه ها     ز چشم هرزه ی اين ابرهای سرخ بايد  
  بر سنگهای تشنه و بر خاک های سرد      ن ماهتاب ها که درخشيده بی اميد اي

  ال ديده ی نبرد بر گور خفتگان ب    های تر ، که بر افشانده ريگ ها وين باد
  بيهوده بر مزار جگر گوشه ها ی خويش     ها که ديده ی مادر فشانده گرم اين اشک

  خشمی که زود می درود خوشه های خويش      ردا ، گواه جنبش خشمند و انتقام ف 
  بر داس خشمگين اجل بوسه می نهند       ن که بذر آدميان را فشانده اند آنا 

  می پژمرد ، چو مژده ی اينده می دهند     ها دميد وشه های تلخ که از کينه وان خ
  تا ننگ وحشيان زمين را نهان کنند      فرست شبان سيه را فرو! هان ، ای خدا 

  تا کشتگان به گنهش سايبان کنند      دشت ها ، سياهی شب را بگستران بر
  تا لقمه های گمشده را در گلو برند     گورهای نو که دهان باز کرده اند اين 
  نادرپور.تا طعمه های تازه ی خود را فرو برند     به جانيان و خسان روی می کنند ا ،فرد

  
اياالت متحده و بريتانيا، ، به بهانه الزامات امنيتي، دستاوردهاي دموکراسي ليبرال را يکي پس از ديگري کنار 

ه نسبت به پارلمان، شنودهاي دادگاه هاي استثنائي ، شکنجه، زندان هاي سري، بي اعتنائي قوه مجري :ميگذارند
سال . فاصله ميان دموکراسي واقعي و دموکراسي صوري هيچگاه تا به اين حد نبوده است ...غيرقانوني و غيره 

، قوه مجريه که از مشروعيت چنداني برخوردار نيست ، »پيشرفته«هاست که تقريبا درهمه کشورهاي دموکراتيک 
در فرانسه، بريتانيا، اياالت متحده و کشورهاي ديگر، . ست آنان حکومت ميکندبدون تائيد مردم و اغلب بر خالف خوا

اجتماعي قهقرائي و نيز اقدامات امنيتي و انضباطي بيش از بيش سرکوبگرانه بر » اصالحات«قوه مجريه با تحميل 
در  .امعه جدا کرده است ليبرالي و نومحافظه کارانه کورکورانه، راه خود را از ج-در يک روند فزاينده نئو جامعه، 

 قدرت هستيم ؛ و حتي درکشورهائي نظير بريتانيا و -شاهد تمرکز قدرت اجرائي و به انزوا کشاندن ضد  همان حال، 
 شالوده نظام دموکراسي  اياالت متحده ، هر از گاهي شاهد نفی اساس توازن نهادها هستيم که از بدو پيدايش شان،

 وضعيت موجود را وخيم تراز ٢٠٠١ که از سال  و حالت فوق العاده» با تروريسم جنگ « . ليبرال بشمار مي آيند
آنچه هست نشان ميدهد، خود موجب تشديد اين حرکت مضاعف، يعني استقالل قوه مجريه و تمرکز قدرت در آن شده 

 .است
که از زمان » دست يک فرددر « نهادهاي اداري بريتانيا » متمرکز سازي«در بريتانيا، حکومت آنتوني بلر به روند  

 در سال هاي اخير، نخست  .سرعت بيشتري داد شاهدش بوديم، ) ١٩٧٩ – ١٩٩٠(نخست وزيري مارگارت تاچر 
وزير بريتانيا تالش کرده است تا با بي اعتبار کردن نقش پارلمان ، با محدود ساختن استقالل قوه قضائيه و تحديد 

، قانون قضائي جنائي ٢٠٠٣ در اين راستا بود که در سال  .ل نويني بدهدآزادي ها، به توازن نهادهاي حکومتي شک
(Criminal Justice Act )    اجباري وحداقل وضع کرده و نقش قضات را در  مجازات هاي« تدوين شد که 

 با وضع قانون بازدارنده تروريسم ٢٠٠٥و در سال » صدور احکام مناسب با هرمورد ويژه کاهش داده
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)Prevention of Terrorism Act(  »  به وزير کشور اجازه ميدهد تا آزادي هاي افراد مظنون به شرکت در
، بدون اينکه مظنون از تضمين قضائي مناسب برخوردار باشد و با قانون » را محدود ساخته فعاليت هاي تروريستي

 و به وزرا اين مجوز را ميدهد تا استقالل بازپرس ها را محدود ساخته « (Enquiries Act)مربوط به آئين دادرسي 
اما از همه وخيم تراين که با اجراي قانون جديد . به دلخواه خود اقامه ادله کرده و علني يا سري بودن آن را تعيين کنند

که از قديمي ترين موسساتي است که ضامن ) نهاد انگليسي ضامن آزادي هاي فردي(habeas corpus عليه تروريسم
  . در برابر خودکامگي ها و دخالت هاي حکومتي است، سخت مورد تهديد قرارگرفته استآزادي هاي فردي

 که در طرح قانوني مربوط به   اما با افزايش بيشتر قدرت قوه مجريه هر چند که پارلمان تا کنون مطيع بوده است،
بيني شده بود، موافقت پيش ) ٢٠٠٦سال (  Reglatory Reform Billاصالح آئين نامه ها و قوانين موسوم به 

و به آنان » اختيارات خود کامانه به وزرا ميداد«اين طرح قانوني در پوشش اصالحات اداري بي اهميت، . نکرد
با تصويب . امکان ميداد تا با دور زدن پارلمان و بدون نظارت آن از طريق صدور بخشنامه به وضع قانون بپردازند

مجلس لرد ها که آشکارا مايل نبود تن به انحالل خود بدهد، با اين  .  تبديل ميگردداين اليحه، پارلمان به ابزار زايدي
اين مخالفت نخست وزير را . را بر آن گذارده بودند ، به مخالفت پرداخت » الغا پارلمان«که مخالفان نام قانون  طرح 

اه آمد، اما بلر نخواست از تخريب اگرچه قوه مجريه در اين مورد خاص کوت .واداشت که در طرحش تجديد نظر نمايد
 سنت  به قانون اساسي،«همان طوري که هنري پورتر يادآوري ميکند، او . دموکراسي در بريتانيا دست بردارد

 .» استقالل قوه قضائيه، حقوق افراد و رابطه پيچيده ميان فرد و دولت لطمه بزرگي ميزند  خودمختاري پارلمان،
تنها خدا داور « از سوي نخست وزيري که خود را در پشت اين نظريه که   موارددر حقيقت، هيچکدام از اين 

کاربرد روش هاي وقيحانه «بوده و از لزوم » امپرياليسم ليبرال«پنهان کرده يا حکومتي که حامي » کردارماست 
له براي مقابله با متعلق به دوران هاي گذشته مانند زور، حمله بازدارنده، کلک و ريا و هر اقدام ضروري از جم 

در اياالت متحده، ابعاد عقب گردها  .حيرت آور نيست» بسر مي برند،    در قرن نوزدهم  روش هاي آنهائي که هنوز
دولت بوش در لواي وضعيت اضطراري اعالم نشده ولي واقعا موجود، . در قلمرو دموکراسي بسيار شگفت آور است

حکومت از طريق صدور بخشنامه هاي سري و اقدامات . ساسي، مي پردازد مبتني بر قانون ا به نابودي سازمند نظم
 . خودکامه رياست جمهوري به امري معمول بدل گشته است

 گواه اين ادعا  افشاي دائمي شکنجه، کشف زندان هاي مخوف و سري، جاسوسي هاي غيرقانوني در داخل کشور
درت فوق العاده فراقانوني شده و قوه قضائيه را دور دولت آمريکا به بهانه سري بودن عمليات ، صاحب ق .است
اين دولت پيمان هاي بين المللي را لگدمال کرده و جنگ هاي بازدارنده به راه مي اندازد؛ آدم ربائي کرده، . ميزند

 به  »جنگجويان غير قانوني« بدون محاکمه و به استناد فرامين رئيس جمهوري با عنوان  شکنجه اعمال وافراد را
قضائي موازي تحت نظر مستقيم وزارت دفاع و » نظام«مدت هاي نامشخص زنداني ميکند ؛ اين دولت بر ايجاد يک 

قدرتي براي خود قائل است که از نظم موجود تعريف شده از  در يک کالم، دولت بوش  . کاخ سفيد، پافشاري ميکند 
رت همراه با دست اندازي هرچه بيشتر به حوزه اين غصب روشمند قد .سوي حقوق بين المللي و ملي فراتر ميرود

بدين ترتيب سنا . اختيارات و صالحيت هاي بخش هاي ديگر قدرت موجب مقاومت ديگرموسسات دولتي گشته است
رفتارهاي خشن غيرانساني و تحقير « با ارائه طرح قانوني در جهت ممنوعيت ٢٠٠٥سرانجام در نيمه هاي دسامبر 

 . اقدام کرد) Detainee Treatment Act ( به زندانيان» آميز
 با غيرقانوني اعالم کردن دادگاه هاي نظامي استثنائي برپا ٢٠٠٦ ژوئن ٢٩در همين راستا، ديوان عالي کشور در 

اما در هر دو مورد فوق ، قوه . شده از سوي کاخ سفيد در گوانتانامو ، ضربه سختي بررئيس جمهوري وارد ساخت
براي مثال، فشار مستمر کاخ سفيد سرانجام ابتکارعمل سنا را . ده يا در اين جهت تالش ميکند مجريه موانع را دور ز

ترميماتي که بر اين قانون شده نه تنها اثرات آن را خنثي ميکند بلکه با دادن مشروعيت به چنين روش . متوقف ساخت
، فقط ٢٠٠٥ دسامبر ٣٠در روز .سازد شکنجه هموار مي » قانوني کردن«هائي براي گرفتن اعتراف، راه را براي 

اختيارات وي در مقام «چند روز پس از راي سناي آمريکا، جورج دبليو بوش مجددا بر اين امر تاکيد کرد که 
اصطالحي که به فلسفه حقوقي مبني بر اولويت مطلق قوه مجريه (» شاخه متحد مجريه«  و رهبر  »فرمانده کل قوا 

در . دست زند» براي دفاع از آمريکا به هر اقدامي « به او اجازه ميدهد تا ) ناد ميکندبر قواي مقننه و قضائي است
درباره دادگاه هاي نظامي، بنا بر تفسير نيويورک تايمز، کاخ سفيد تالش ميکند با  مورد داوري ديوان عالي کشور 

مين گذاري بر «قصد . ه روشن استمسئل.  آن ديوان را دور بزند »]توسط کنگره[قانوني کردن عمليات غيرقانوني «
، يک دادگاه ٢٠٠٦ اوت ١٨در . اما دعواي قضائي کماکان ادامه دارد... »  جدائي سه قوه در قانون اساسي است

فدرال شنودهائي را که قوه مجريه بدون داشتن حکم از مراجع قضائي انجام داده بود، برخالف قانون اساسي تشخيص 
حتي بدون «پژوهشگري اظهار داشت که .  سپتامبر نيز وجود داشت١١لت پيش از تمايالت خودکامانه دو .داد

سوءقصدها نيز روشن است که دولت بوش مي توانست اگر زورش ميرسيد تصميمات يک جانبه اتخاذ کند و تا آنجا 
ه و بطور خالصه آن سوپاپ اطميناني ک»که در توانش بود محدوده اختيارات رياست جمهوري را گسترش دهد

گواه اين . معموال در يک جامعه دموکراتيک، جلو قلدري ها و اعمال زورقدرت حاکمه را مي گيرد، از بين رفته است
  .  در مورد شکنجه است٢٠٠٢مدعا، ياداشت هاي رقت بار آلبرتو گونزالس وزير کنوني دادگستري درسال 
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 قدرتي که بر طبق آن وي ميتواند بدون  .استقانون اساسي قائل شده  اين گزارش براي رئيس جمهو قدرتي معادل 
حتي اگر اين اقدامات . استفاده کند» فرمانده کل قوا « استثنا از همه امکانات الزم در زمان جنگ براي ايفاي نقش 

برپايه اين استدالل، رئيس جمهوري اگر بخواهد « ديويد کول حقوقدان مينويسد . حقوق بين المللي را زير پا گذارد
بدين ترتيب شاهد شکل گيري حاکميتي هستيم که ».  قانون اساسي حق تدارک يک قتل عام را نيز خواهد داشتبرطبق

اصل پايه ليبراليسم کالسيک را نفي و انکار ميکند يعني نافي جدائي و استقالل قواي سه گانه و وجود تضمين هاي 
به عقيده نخستين فيلسوفان . دکامه دولت استو خو الزم براي حفاظت از اشخاص در مقابل اقدامات سرکوبگرانه 

اين امر دامنه عمل دولت را . نظير شارل مونتسکيو و جان الک ، ضامن اين امر جدائي قواست سياسي دموکرات ، 
از جهت نظري، اين . يعني آزادي سياسي فرد را تضمين ميکند) مونتسکيو(» آسودگی«محدود کرده و از اين طريق 

 يا ديکتاتوري ، معيارهائي را نهادينه کرده است که رهبران حکومتي  استبداد نون اساسي در مقابل موانع مبتني برقا
حتي فراتر از آن، اگر در شرايط . مي توانند کنار بگذارند تنها بصورت گذرا و در وضعيت هاي استثنائي، 

ي دموکراتيک مجارند که ، مثال در زمان جنگ و براي مدتي محدود رهبران دولت ها»ضروري«اضطراري يا 
  در نظريات. برخي از قوانين را ناديده شمارند، اما آنها به هيچ وجه حق ندارند قانون اساسي را زير پا بگذارند  

يک امر استثنائي ) فلسفه سياسي الک رهبران در قاموس » ويژه قدرت «( دموکراسي ليبرال ، وضعيت اضطراري 
در يک وضعيت اضطراري دائمي، استثنا به يک  .ني خود قانون اساسي استاساسي يع نجات اصل  و به منظور 

 . قاعده و هنجار تبديل ميشود
در آغاز قرن بيستم، کارل اشميت نظريه پرداز سياسي مرتجع آلماني، دکتريني درباره حالت فوق العاده و استثنائي 

تفاوت قائل » مطلق« و ديکتاتوري » کميساريائي«ري او در تاليفات اوليه اش، ميان ديکتاتو. تدوين و سيستماتيزه کرد
، آن را زير پا ميگذارد »مطلق« بر نظم قضائي موجود تکيه ميکند ولي ديکتاتوري » کميساريائي«ديکتاتوري . است

اگر منطق اشميت را تا به «: نظريه دوم را برميگزيند» مفهوم سياست«و » الهيات سياسي«او در مهم ترين آثارش .
اشميت در اثر . »استثناي خودکامانه و بدون استثنا را تشکيل ميدهد    ادامه دهيم، نظريه اش مباني و شالوده يک انتها

 عاليترين شکل ابراز سياست، فقط در شرايط  دوم که نامش رفت، بر اين موضوع تاکيد ميکند که دولت بمثابه
« که  آن هم تنها زماني پديد مي آيد   و   مي شود  و کامال شکفته جوهر خود را باز مي يابد اضطراري است که 

انتخاب دشمن، احساس مشترک ايجاد کرده، ملت  .» دشمن خويش را انتخاب ميکند و تصميم به مبارزه با آن ميگيرد
اعالم حالت فوق العاده به دولت اجازه ميدهد . را متحدساخته و جامعه مدني را غيرسياسي و قدرت را متمرکز ميسازد

 به دست گرفتن انحصار  بدين منوال او با.  جامعه را دگرگون ساخته و خود مختاري استبدادي اش را برقرار کندکه
عمل و تصميمات در قالب ديکتاتوري اعالم وضعيت استثنائي کرده و و از اين طريق حاکميت واقعي اعمال کرده، 

 بيان ناب ترين شکل حالت فوق است، خود جنگ با توجه به اين که جنگ. از قدرتي نامحدود برخوردار ميگردد 
هم اکنون تخريب و دست اندازي به قانون اساسي تحت لواي يک وضعيت  .بدين ترتيب علت وجودي دولت مي گردد

از همان ابتدا، قوه مجريه آمريکا و متحدينش جنگ کنوني را جنگي معرفي ميکند که . گسترش مييابد» جنگي«دائمي 
 ٢٠٠٢ براي سال (NSS) سند کاخ سفيد در مورد استراتژي امنيت ملي .  دارد و نه مکاني محدوديت زماني نه
بدين ترتيب .. همسان تلقي ميکند» شرايط جديد زندگي« را با » در برابر تروريسم] اياالت متحده[آسيب پذيري «

، که عناصر ٢٠٠٦ال در سند مربوط به س. جنگ مداوم به بينش زندگي آغاز قرن بيست و يک تبديل گشته است
، ميخوانيم )اين سند به دکترين جنگ بازدارنده رسميت داد(را در بردارد » استراتژي امنيت ملي«کليدي سند پييشين 

اياالت متحده نخستين سال هاي يک مبارزه طوالني را ميگذراند، که به اوضاع و احوالي که کشور ما در آغاز «که 
برآن انگشت ميگذارد، ) فيلسوف( بوتلر  همانطوري که جوديت .» بسيار دارد  جنگ سرد با آن رودررو بود، شباهت

آينده، بي . را براي آينده اي نامعلوم ترسيم ميکند] نامحدود قانون نشناس قدرت دولتي [چشم انداز اعمال «اين سند  
  .» عي از حکام انتصابي قانون خواهد بود، نه از نوع آنارشيستي بلکه بي قانوني ناشي از تصميمات خودکامه جم

عمليات يک سازمان تروريستي از هم پاشيده و در بدر نه به عنوان خطري ويژه و مهارشده بلکه چون تهديدي 
، بوش تاکيد ميکند که افراطيون اسالم ٢٠٠٥شانزده اکتبر . و جهاني از قماش هيتلري معرفي ميشود تماميت خواهانه 

دو روز پس از آن استفن هادلي، . »مي تندرو از اسپانيا تا اندونزي هستندگرا در صدد استقرار امپراطوري اسال
القاعده « : مشاور وي در امور امنيت داخلي به نوبه خود خطاب به شوراي روابط خارجي در نيويورک اعالم کرد 
فت اسالمي در صدد گردآوردن توده هاي مسلمان، سرنگون ساختن حکومت هاي ميانه رو در منطقه و استقرار خال

  ».ممکن است قادر بشود از اسپانيا تا اندونزي و فراتر از آن حکومت راند] که در شکل کنوني اش[است 
اگر با حکومتي روبرو نبوديم که هدفش سرپوش گذاري به مقاصد خودکامه اش نمي بود، چنين بزرگ نمائي قدرت 

 تمسخر آميز و مضحک   سپتامبر بسي١١پس از » قارچ اتمي«القاعده، همچون هشدار شوم کاخ سفيد در مورد شبح 
کاهش . را شعله ور مي سازد جوهر پرستانه  ليکن اين بازي خطرناکي است که آتش نفرت هاي . به نظر مي آمد

اسالم با فرهنگ هاي متنوعي که دارد به اسالمي از نوع القاعده تنها هدفي را که ميتواند دنبال کند، وحشي جلوه دادن 
  .، کم کم به پيشگوئي مبدل ميشود که دارد تحقق مي يابد» جدال تمدن ها«. ل استطرف مقاب
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بايد يادآوري کرد که در اروپا، توسل به وضعيت . در اروپا نيز، چشم انداز ايدئولوژيکي چندان سالم تر نيست
ن استعماري  به مثابه شکل اعمال قدرت از سوي دموکرات هاي ليبرال عمدتا در متن شرايط دورا اضطراري

خودکامه و مقتدر براي  رسمي، تفکر نياز به حکومتي  امروزه هم هنوز، در خالل گفتارهاي . صورت گرفته است
  .لوموند :منبع !حفظ زندگي به بهاي از دست دادن آزادي :حفاظت از خود در برابر وحشي ها، بسيار آشکار است

  
 ادامه دارد

 


