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   )٢٠٠۵اکتوبر  ( کـبير تـوخـی   
                                                                                                                                                                              

  انپايگاههای نظامی امپرياليزم امريکا در جه        
  افغانستان کرزی"  دولت " رئيس آرزوی       و

  

                                                        :    در آمدی بر موضوع-١
  

 امريکايی سناتور مکين امريکايی در رأس يک هيأت از سناتوران:      چندی پيش رسانه های خبر ی اعالم کردند که
( در مالقات بين گروپ امريکايی ورئيس دولت پوشالی . که خانم کلينتون نيز شامل آن بود به افغانستان سفر نمودند

،سناتور نامبرده نقش دراماتيک خود را به شکل شايسته ای ايفا نموده، حين اجرای آن  از ميز بانش خواست ) کرزی
که _ جاويد لودين سخنگوی کرزی . بپذيرد) ر شمايل  پايگاههای نظامید( که حضور دايمی نيرو های امريکايی را 

  .از آن با شادمانی استقبال کرد_ سناتور نامدار امريکايی را از نزديک داشت " خواست " افتخار شنيدن 
ه جهادی      باشنيدن اين خبر، که مقدمات آن از ساليان متمادی بدينطرف توسط سازمان سيا، شرکا و داره های وابست

و طالبی آن تدارک ديده شده بود، احساسم  مرا واداشت تا در مورد پايگاههای نظامی امپرياليزم امريکا،  اگر بتوانم 
سر انجام برشهای چاپی مطلب بس ارزشمند و مهمی در زمينه . ذهنم، در اين مورد به کاوش پرداخت. چيزی بنويسم 

  . امريکا را در برابرم گذاشتشناخت بهتر از پايگاهای نظامی امپرياليزم
(      به برشهای دست داشته ام مراجعه نموده، سر مقاله پر محتوا و بلند مجله معروف  مانتلی ريويو تحت عنوان 

 را که انديشمند گرامی داکتر مرتضی محيط به ٢٠٠٢شماره ماه مارچ ) پايگاههای نظامی اياالت متحده و امپراتوری
  .بدست نشر سپرده بود، انتخاب و باز خوانی نمودم" شهروند"را در نشريه وزين و قاره ایفارسی ترجمه کرده و آن

     ازديد ناتوان اين قلم سر مقاله بلند و موثق مانتلی ريويو در جابجايی و صنف بندی، يکی دو موضوع مشخص، 
با حفظ امانت ( لت بيشتر، اين قلم برای سهو. دچار اشکال شده،  متن يک عنوان در زير عنوان ديگر تذکار يافته است

مطابق هر متن که در بين گيمه آمده،  عنوان انتخابی را در باالی آن متن که از سر مقاله ) داری وبدون اندک تصرف 
  :اينک در زير آنرا با هم يکجا مطالعه مينمائيم. مانتلی ريويو به نقل گرفته شده؛  قرار داده است

  
  :انتلی ريويو  بحث تاريخی سرمقاله م-٢

 :مينويسد) ١٩٦٢" (امريکا و انقالب جهانی" مورخ معروف در اثر خود تحت عنوان " آرنولد توين بی ... " «
روش اصلی امپراتوری روم برای تحکيم سلطه سياسی اش عبارت بود از کشيدن همسايگان ضعيفتر زير حمايت   "

رابطه دولت روم با دست پروردگانش از طريق بستن قرار . شانخود وپشتيبانی از آنها در برابر همسايگان  قدرتمند 
حد اکثر چيزی . اين دولت ها از نظر حقوقی موقعيت قبلی خود را به عنوان کشور های مستقل حفظ ميکردند. داد بود

ک که دولت روم از جهت ارضی از آنها ميخواست عبارت از گرفتن تکِه کوچکی زمين اينجا و آنجا برای استقرار ي
    ." قلعه رومی برای حفظ امنيت مشترک متحدين دولت روم و خود اين دولت بود

 سرزمين های " با گذشت زمان اما. دست کم اين شيوه ای بود که امپراتوری روم کارش را با آن  آغاز کرد
 به  " می تامين شده بودوسيعی که روزی متحدين روم بودند  و در ابتدا امنيت آنها با اين سيستم استقرار پايگاههای نظا

همان اندازه بخشی از امپراتوری روم شدند که سر زمين های کم وسعت تر دشمنان سابق روم، سرزمين های که توسط 
  .»  )١٠٥-١٠٦صفحات( اين دولت، آشکارا و حساب شده تصرف گرديدند،  بخشی از روم شدند

، بر يک امپراتوری عظيم ١٩داری مسلط در قرن بريتانيا در اوج شکوفاييش به عنوان قدرت سرمايه  «     
اين ...يگاههای نظامی تضمين ميگرديداستعماری حکومت ميکرد که تسلط او بر آن از  طريق يک سيستم جهانی از پا

امپراتوری انگليس ....  کشور مستعمره مختلف مستقر بود٣٥پايگاههای نظامی، در اوج قدرت بريتانيا، در بيش از 
  .» له پس از جنگ دوم جهانی به سرعت از هم پاشيد و اين دولت ناچار به ترک بسيار ی از پايگاها گرديداما، بالفاص

       
   :  نگاهی به کاهش و افزايش پايگاههای نظامی امريکا-٣
ه،  در  وحال، به نقل از احصائيه يعنی آماری که به طور دقيق؛ اما متشتت و پراگنده در متن مقاله مانتلی ريويو آمد 

  : زير توجه ميکنيم
 با جاگزين شدن اياالت متحده به جای انگليس به عنوان قدرت مسلط اقتصادی جهان سرمايه داری، افول  «     

اياالت متحده جنگ دوم را در وضعی پشت . امپراتوری انگليس،  با صعود امپراتوری ديگری همزمان گرديد
جميز به قول . ههای نظامی بود که تا آن موقع جهان به خود ديده بودسرگذاشت که دارای گسترده ترين شبکه پايگا

 مشاور عالی ستاد ارتش امريکا،  اين شبکه پايگاههای نظامی در پايان جنگ جهانی دوم،  متشکل از سی هزار بيکر
وب گسترده تاسيسات مستقر در دو هزار منطقه پايگاهی در صد کشور و ناحيه بود  و دامنه آن از قطب شمال تا جن
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 ادامه  آقای بيکر. پايگاه نظامی امريکا در تمام قاره ها  و جزاير ميان قطب شمال و جنوب  استقرار يافته بود.  ميشد
از انحصار اتمی امريکا که بگذريم  هيچ نماد از نظر جهانی شناخته شده ی ديگری برای نشان دادن مقام ابر  ": ميدهد

  » ".رجی اش وجود نداشتقدرتی جز شبکه پايگاه نظامی خا
مانتلی رويويو همچنان در مورد افت و خيز گرافيک پايگاههای نظامی امريکا تذکراتی داده که در ذيل سرمقاله     

  : توجه تانرا به آن جلب مينمايم
 عبارت از کاهش شمار پايگاههای ماوراء)  کوريا ( گرايش غالب بعد از پايان جنگ دوم تا جنگ کره  ...   «  

حين جنگ کره .  ولی اين کاهش پايگاهها در سالهای بعد از جنگ،  با شروع جنگ کره پايان يافت ... بحار امريکا بود
تنها .  شمار اين پايگاهها  بار ديگر رو به افزايش گذاشت و حين جنگ ويتنام  اين روند شتاب بيشتر ی  به خود گرفت

      .»  ...امی امريکا دوباره  رو به کاهش رفتپس از جنگ ويتنام بود  که شمار پايگاههای نظ
شمار " عليه تروريزم"  مرکز  تجارت جهانی و آغاز جنگ به٢٠٠١به دنبال حمله تروريستی سپتامبر  «

طبق گذارش وزارت دفاع امريکا،  در سال  .پايگاههای نظامی امريکا وگسترش  آنها به سرعت رو به افزايش گذاشت 
اگر .    کشور و منطقه پراگنده خارجی  دارای پايگاههای نظامی است٣٨ر حال حاضر  در ، دولت امريکا د٢٠٠١

پايگاههای نظامی  امريکا در مناطق زير تصرف امريکا و خارج از خاک قاره ای آن به شمار افزود شود، شمار 
اين شمار،  هم بسيار .   می رسد٥٤کشور ها و مناطق ماوراء بحار که پايگاههای امريکا در آن مستقر هستند  به 

محافظه کارانه است چراکه پايگاههای مقدم استراتيژيک و حتی بعضی آنها را که دولت امريکا شمار قابل توجهی 
اين شمار شامل .   را در بر نمی گيرد بوسنی و کوزوو، عربستان سعودینظامی در آن مستقر کرده است،  مانند 

که _ "  طرح کولمبيا" دولت امريکا از طريق .   بدست آورده  است نيز نمی شودبرخی از پايگاههايی که امريکا اخيرًا
 و  ونزوئال اما در عين حال عليه دولت کمتر سرسپردهکولمبياهدفش در اساس مبارزه عليه نيرو های چريکی در 

يگاهای خود در در حال گسترش حضور نظامی و پا_  نيز است اکوادورجنبش  توده ای بزرگ ضد نيو ليبرالی  در 
.  را به  عنوان مرکز فعاليت های  نظامی گرفته است  پانامه جای پورتوريکو. امريکای التين و منطقه کارائيب است

،  واقع در کشور اکوادور، اروپا، مانتابه طور همزمان، دولت امريکا مشغول بر قراری چهار پايگاه نظامی جديد در 
 سپتامبر به ١١از . همه اين پايگاها مواضع خط مقدم توصيف شده اند.  ر بوده استکوراسائو و کاماالپا در السالوادو

پاکستان، ، افغانسـتان بعد، اياالت متحده پايگاههای نظامی جهت استقرار شصت هزار  نيرو های نظامی در 
.  بر پا ساخته استانکويت، قطر، ترکيه و بلغارست به همرای پايگاههای موجود در قرقيزستان،  ازبکستان، تاجکستان

با .  برای اين عمليات اخير  از اهميت ويژه ای برخورداراست هند واقع در دريای ديگوگارسياپايگاه عمده امريکا در 
  کشور و منطقه پراگنده خارجی در سراسر جهان دارای ٦٠احتساب  همه اينها،  دولت امريکا اکنون در بيش از 

   .» پايگاه نظامی است
 که احصائيه پايگاههای  ( خواننده اشرا به ديدن جدول شماره يک،ايان جمله اخير، سرمقاله مانتلی ريويو     در پ

 که متن سرمقاله به نمايش گذاشته  ١٩٤٧ – ٨٨نظامی خارجی   ماوراء بحار امريکا بر حسب منطقه ميان سالها ی 
  : سرمقاله ،  ابراز نظر کرده که  نگارنده، ٤ دعوت ميکند؛ همچنان در پايان زير نويس شماره )شده

به  ويتنام و شايد از جنگ(  به اين سو ) کوريا ( کره گسترش جغرافيايی پايگاههای امريکا از پايان جنک «
  . نه تنها کاهش نيافته بلکه اکنون  وارد يک مرحله گسترش مجددگرديده است)  اين سو 

تمام موضوعات حقوقی و مسئله حاکميت، .  ی پايين باشداين شمار نيز از جهاتی ممکن است به طور فريبنده ا
در .  خوانده می شود بيان گرديده است قرارداد وضع نيرو هادر مورد وجود پايگاهها در کشو ر های ميزبان در آنچه

ی شده و اما اکنون اين قرار داد ها جزو اسناد طبقه بند. زمان جنگ سرد،  اين قرار داد ها معموال جزو اسناد علنی بود
 . عربستان، و از جهاتی قرار داد با امارت متحده عربی ،  با کويتبه طور مثال قرارداد  - مخفی به حساب می آيند

لوس . ( طبق اسناد پنتاگون  دولت امريکا اکنون قرار داد های رسمی از اين نوع با نود و سه  کشور مختلف جهان دارد
   )  ٢٠٠٢ ژانويه ٦ -انجلس تايمز 

بجز پايگاههای نظامی  جديد امريکا در شبه جزيره بالکان و . پرياليزم از خالء قدرت نفرت داردام  
جمهوريهای  آسيای مرکزی،  جاهايی که يا قبال در حوزه نفوذ و يا بخشی  از آنکشور بودند، پايگاههای مقدمی که 

آنجاها قبال دست به کاهش چشمگير شمار امريکا اکنون بدست  می آورد  در مناطقی هستند که  اياالت متحده  در 
، قبل از جنگ خليج،  دولت امريکا هيچ پايگاهی در جنوب آسيا نداشت و فقط ١٩٩٠در سال . پايگاههای خود زده بود

شمار پايگاهی .  در منطقه خاور ميانه  و افريقا داشت  بر جای مانده بود١٩٤٧ده در صد از پايگاههايی که  در سال 
اين مسئله از .  دو سوم کاهش يافته  بود١٩٩٠ و ١٩٤٧مريکای التين و منطقه  کارائيب، ميان سالهای امريکا در ا

 نظامی مسلط بر جهان چون اياالت متحده، حتی در -نقطه نظر ژئوپوليتيک و جغرافيای نظامی برای قدرت اقتصادی 
ار پايگاههای نظامی جديد در خاور ميانه، بنا برين استقر.  عصر موشک های دور پرواز ميتواند مسئله ساز  باشد
طرح "  ببعد به دنبال جنگ خليج، جنگ افغانستان و ١٩٩٠آسيای جنوبی،  امريکای التين و منطقه کارائيب از سال 

را بايد به مثابه اعمال مجدد قدرت امپرياليستی و نظامی  مستقيم دولت امريکا در مناطقی ديد که اين قدرت تا "  کلمبيا
   » .ی  کاهش يافته  بودحدود
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  :  حفظ دايمی پايگاه نظامی-٤
  

  :سرمقله مانتلی ريويو در اين باب نيز تماسهای گرفته که فشرده آنرا در ذيل مطالعه می نمائيم
به طور مثال پايگاه دريايی .  پايگاههای نظامی در طول  تاريخ اغلب از طريق جنگ تصاحب ميشوند  «

اين پايگاه گرچه .   ها تصاحب گرديدهسپانيايی به دنبال جنگ امريکا عليه کوباقع در جزيره  واگوانتاناموامريکا در  
طبق قرار داد،  اختيارات امريکا بر اين پايگاه، . از  نظر رسمی در اجاره امريکاست، اما مدت اجاره آن نامحدود است
امريکا در "  حق " اين قرار داد . ن خواهد يافتتا زمانی که اجاره ناچيز آن پرداخت شود،  فقط با رضايت طرفين پايا

صرف نظر از اينکه نظر دولت کوبا و مردم آن چه باشد ،  بعد  از انقالب . استفاده از اين پايگاه را دايمی ميسازد
 نخستين چک( کوبا،  چک هايی که از سوی اياالت متحده بابت اجاره پايگاه فرستاده می شود، تنها  يکبار  نقد شد ه 

تمام چک های بعدی در راستای خواست کوبا مبنی بر اينکه اين پايگاه بايد بر چيده شود، توسط آن ).  بعد از  انقالب 
  .دولت نگهداری ميشود بی آنکه نقد شود

 جنگ دوم جهانی، جنگ. بسياری از پايگاههای کنونی امريکا در جنگهای بعدی اين کشور تصرف شده اند
جزيره ای که رسمًا بخشی از  _ آکيناواپايگاههای نظامی امريکا در .  افغانستان و جنگخليج ، جنگ ويتنام، جنگکره
  . توسط امريکا در جنگ دوم جهانی است ژاپنبازمانده اشغال _   است ناپژ

  .اياالت متحده مانند تمام امپراتوريها هنگامی که پايگاهی را تصاحب کرد،  بسيار اکراه دارد آنرا رها کند
اههايی که در يک جنگ تصاحب ميشوند ،  به عنوان مواضع مقدم برای صف آرايی جنگ بعدی،  و اغلب برای پايگ

کميته فرعی،  قرار داد  از سوی ١٩٧٠ دسمبر٢١طبق گذارش . درگيری با دشمن  کامال جديدی در نظر گرفته ميشود
هنگامی که يک پايگاه ماوراء  بحار امريکايی   " سنای امريکا،   وابسته به کميته روابط خارجیها و تعهدات خارجی

ممکن است ماموريت اوليه پايگاه تاريخش به سر  آمده باشد، .  استقرار يافت،  سر نوشت مستقل برای خود پيدا ميکند
ولی  ماموريت تازه ای برای آن به وجود می آيد، نه تنها برای حفظ و ادامه فعاليت آن تاسيسات بلکه اغلب  برای 

ما _  وزارت دفاع و خارجه _ در وزارت خانه های دولتی که از نزديک با  اين امر سرو کار دارند .  ش آنگستر
  ) ١٩ -٢٠صفحه ( " کمتر شاهد ابتکار عمل  چندانی برای کاهش اين پايگاه هستيم

م داشت که بنا اعال" استراتيژی امتناع "   دولت امريکا دکترين ويژه ای  به نام ١٩٦٠ و ١٩٥٠در سالهای دهه 
توجيه .  بدست آورد، نبايد ترک کردشورویبر استدالل آن هيچ پايگاهی را که به طوربالقوه امکان داشته باشد بعدا 

نفوذ کمونيسم بود با اين وجود با فروپاشی شوروی به "  سد " و "  محاصره " داشتن اکثريت پايگاهها در آن زمان 
نمايی و محافظت از منافع اياال ت متحده  در خارج الزم اند،  دولت امريکا مصمم بهانه اينکه اين پايگاها جهت قدرت 

  » به حفظ آن شد
  
  :  هدف اقتصادی پايگاه نظامی-٥

نظم نوين " ناقوس گوش خراش  ) جنگ خليج (   اعزام هزاران تن سر باز امريکايی به شرق ميانه  «
سيطره  بی چون و چرای امپرياليزم امريکا يعنی قدرت مافوق نظريه ای که مرامش . را به صدا در آورد" جهانی 

بدين سان پايگاههای  جديد نظامی امريکا  در شرق ميانه بخصوص در عربستان  .بزرگ نظامی اش  بر جهان بود
   .بـر پـا شد_ سر زمينی که هزاران سر باز امريکايی اکنون بيش از يک دهه است که در آن مستقر شده اند _  سعودی 

اغلبا رسانه های خبری  امريکا در جنگ کنونی عليه افغانستان در مورد بهره برداری از منابع نفتی توسط 
 تا کنونی افغانستانازتاريخ تجاوز به . انحصارات غول پيکر امريکايی در منطقه در مجموع سکوت اختيار کرده است 

 ١٥( ا مطالبی بيان داشته اند منجله نيويارک تايمزبرخی از رسانه ها مقاالتی در زمينه اهداف ا قتصادی امريک
   :نوشت ) ٢٠٠١دسامبر

منطقه ای .  وزارت خارجه امريکا در حال ارزيابی پروژه های انرژی در منطقه پس از بر افتادن طالبان است"
 عضو ارد باتلرريچ،  همچنان  "  در صد کل ذخاير نفتی و تقريبا سی در صد ذخاير گازی جهان را در بر ميگيرد٦که 
   : اذعان داشت که٢٠٠٢ جون ١٨در صفحه سرمقاله نيويارک تايمز "  شورای روابط خارجی " 

 برای نخستين بار از زمانی که شرکت پاکستانساختن يک خط لوله از طريق افغانستان  و ... افغانستان جنگ "
 بودند از نظر ١٩٩٠ن آن در سالهای دهه   در حال رقابت برای امتياز کشيدبريداس کال و شرکت  آرژنتينی  يونی

 و بدون حضور نظامی امريکا در منطقه ازطريق احداث و برپايی پايگاههای نظامی "سياسی امکان پذير  ساخته است 
 به همين منظور خليل زاد ها (در منطقه و افغانستان بطور اخص بهره برداری از خط پايپالين مطمئنا امکان پذير نبود 

  .»  )ت. ک- ، رهين ها، اسپنتاها و امثال شان تربيه شدند،کرزی ها
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  :  ماهيت مداخله گرانه  پايگاه های نظامی-٦
بدون  کنترول سياسی رسمی بر _  اياالت متحده در کوشش  برای حفظ يک نظام اقتصادی امپرياليستی  « 

آن کشور ها به کار برده است که در صدد بوده اند اين پايگاهها   را برای اعمال فشار  عليه _  حاکميت ارضی دولتها 
يا خود را به طور کامل از اين چنبره امپرياليستی جدا کنند ويا تالش کرده اند مسير مستقل برای سرنوشت اقتصادی 

بدون استقرار نيرو های .  اجتماعی خود در پيش گيرند؛  مسيری که امريکا آنرا تهديدی برای منافع خود تلقی ميکند
نظامی امريکا در اين پايگاهها در سراسر جهان و بدون  آمادگی دولت امريکا در استفاده  از اين نيرو ها برای دخالت 
نظامی در کشور هايی که در صدد حفظ استقالل خود هستند، نگه داشتن بسياری از کشور های پيرامونی و از نظر 

  .بوداقتصادی وابسته در چنبره امپرياليستی ناممکن خواهد 
بنابر اين حفظ قدرت سياسی،  اقتصادی و  مالی اياالت متحده نياز به کاربرد متناوب قدرت نظامی اين کشور 

ديگر  کشور های پيشرفته سرمايه داری  وابسته به اين نظام نيز به اياالت متحده به عنوان تحميل کننده عمده  . دارد
 پايگاههای نظامی امريکا را نبايد صرفا به عنوان يک پديده  نظامی، از اينرو استقرار.  قواعد بازی متکی گرديده اند

بلکه بايد به صورت بازنمايی گسترده قلمرو  وسلطه امپرياليست اياالت متحده  و به عنوان پايگاه مقدم حمله آن در 
  »  .مناطق پيرامونی ديد

ميته روابط خارجی سنای امريکا در  کميته فرعی قرار داد ها و تعهدات امنيت خارجی ک١٩٧٠به گذارش سال 
  :ذيل توجه کنيم

 وجود پايگاههای نظامی و نيروی های مسلح اياالت متحده در کشور های ماوراء  بحار،  برنامه ريزی و  «
همه و همه به ناچار مستلزم دخالت اياالت ... تمرين های  نظامی مشترک و يا برنامه های کمک نظامی بيش از حد 

    )٢٠صفحه (  ». ر داخلی دولتهای مهمان ميگرددمتحده در امو
 آنچه اکنون آشکار است و ارزش دارد تکرار شود اين است که چنين پايگاههای دارند در مناطقی مستقر  «

ميشوند که امريکا در آنجا حضور مقدم خود را از دست داده بود، مانند آسيای جنوبی،  خاور ميانه و افريقا،  امريکای 
بنابرين . منطقه کارائيب و يا مناطقی که پايگاههای امريکا قبال وجود نداشتند مانند بالکان و آسيای مرکزیالتين و 

ترديد نمی توان داشت که  آخرين ابر قدرت باقيمانده در حال حاضر در مسير گسترش امپرياليستی خود،  به عنوان 
 فعلی عليه تروريزم که به داليلی  فراوانی دست پخت و وسيله ی پيشبرد منافع سياسی و اقتصادی خود، افتاده و جنگ

نتيجه غير مستقيم قدرت نمايی اياالت متحده است، اکنون برای وسيله ای به عنوان توجيه قدرت نمايی بيشتر به کار 
رديدی تمام کسانی که راه مقابله و مقاومت  در برابر اين تحوالت را برگزيده اند، از اين جهت هيچ ت برای.  ميرود

گسترش جهانی قدرت نظامی از سوی  دولت سيطره جوی جهان سرمايه داری بخش جدايی .  نبايد وجود داشته باشد
نه گفتن به اين شکل توسعه نظامی،  به طور همزمان ،  نه . اقتصادی است) گلوباليزاسيون( ناپذيری از جهانی شدن 

  .» تيجه نه گفتن به خود سرمايه داريستگفتن به جهانی شدن سرمايه داری و امپرياليزم و در ن
يعنی در تقابل با  "   برای تمام کسانی که راه مقابله و مقاومت در برابر اين تحوالت را برگزيده اند"سرمقاله  

سلطه امپرياليزم امريکا که در گام نخست همانا برچيدن پايگاههای نظامی اياالت متحده  از کشور های شان ميباشد، 
  .اصل  نابـودی سـرمايه برايش مطرح است . ی خاصی مبــارزه را پيشنهاد نمی کندکدام الگو
  

  :  اهميت استراتيژيک پايگاه از ديد دکترين نظامی امريکا-٧
 دکترين نظامی بر اين مسئله تاکيد دارد که اهميت استراتيژيک يک پايگاه خارجی فراتر از جنگی ميرود که «

شده است و برنامه ريزی ماموريت های احتمالی  ديگر با استفاده از اين پايگاههای آن  پايگاه به خاطرش تصاحب 
 و سه جمهوری  پاکستان ، فغانستانابه اين دليل است که استقرار  پايگاههای نظامی در .  جديد بالفاصله آغاز گردد

.  ای امنيت آنها تلقی ميگردد به عنوان  تهديد جدی برچين و روسيه  در آسيای مرکزی،  ناچار توسط شورویسابق 
اما در .   قبال مراتب ناخشنودی خود را از وجود پايگاههای  دايمی امريکا در آسيای مرکزی ابراز  داشته استروسيه
، جای که هوا پيما قرقيزستان در ماناس،  پايگاه ) لندن(  روزنامه گاردين ٢٠٠٢ ژانويه ١٠، طبق گذارشچينمورد 

با وجود پايگاههای .   مايل از مرز غربی چين فاصله دارد٢٥٠زانه به زمين می نيشينند   تنها های امريکا اکنون رو
نظامی امريکا در ژاپن،  مستقر در شرق چين، در  کره جنوبی، واقع در جنوب چين و حمايت امريکا از تايوان چين 

   .» احساس ميکند که از هر طرف محاصره شده است
راضات اجتماعی  بزرگی کشور هايی که قربانی سياستهای تجاوزکارانه امپرياليزم سرمقاله در رابطه با اعت

  :امريکا شده اند می پردازد
پايگاههای نظامی خارجی امريکا مکررًا موجب اعتراضات اجتماعی بزرگی در کشور های قربانی اين  «

 بر چيند  وجود اين پايگاهها  در آن ليپينفي در ١٩٩٢پيش از آنکه امريکا پايگاههای خود رادرسال . سياست ها ميگردد
اين پايگاها تقريبا مثل هر پايگاه ديگر امريکايی در خارج،  .  کشور به عنوان ميراث استعماری امريکا تلقی ميشد

 دربست خليج  سوبيک در نزديکی پايگاه النگاپوبه طور مثال شهر .  مشکالت اجتماعی متعددی را به بار آورده است
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 در آن جا مشغول  هزار تن فروش٥٠بيش از  سربازان امريکايی بود و به همين دليل" استراحت و تفريح " در خدمت 
   .کار بودند

 به مرکز فعاليت شبکه  پايگاههای فيليپين که به دنبال از دست رفتن پايگاههای  اکيناواامريکا در  های   پايگاه
جالمرز بنابر گذارش . عارض کامل با خواست اين جزيره قرار داردنظامی  امريکا در اوقيانوس آرام  مبدل شد، در ت

جزيره اکيناوا به )  ٢٠٠٠ " (واکنش متقابل"  ،  در کتابش زير عنوان ژاپن مسئول بنياد پژوهشهای سياسی جانسون
 سبز و  در واقع يک مستعمـره نظامی پنتاگون و خانه امن اعظمی است  که کاله"  عنوان منطقه زير حاکميت ژاپن

سازمان اطالعات ارتش  امريکا، بعالوه نيرو ی در يايی و تفنکداران دريايی  امريکا در آنجا می توانند دست به کار 
  اين جزيره به عنوان پايگاهی برای نشان دادن و اعمال قدرت .های زنند که در خود امريکا جرأت انجامش را ندارند

يژی بزرگ اياالت متحده در تداوم يا افزايش قدرت سلطه گر امريکا در اين امريکا در سراسر آسيا و در خدمت استرات
     ) کتاب٦٤صفحه (  » "منطقه بسيار پر اهميت  است

  
  :  سربازان پايگاه  ومسئله جنايات -٨
ين ،  در واکنش به تجاوز سه سرباز امريکايی به يک دختر دوازده ساله ،  که به منظور اين کار ماش١٩٩٥در سال  « 

ريچارد  دريادار  ديدگاه غير انسانی اجاره کرده بودند  تا او را به نقطه دور دستی برند،  و نيز در پاسخ به )  موتر( 
مـن فـکر ميکنم   "  : که به روز نامه نگاران گفته بود،  فرمانده کل نيروی امريکايی  در منطقه اوقيانوس آرام مکی
 کامال احمقانه ای بود چرا که  اين سربازان پول اجاره ماشين را می توانستند کار)  تجاوز به اين دختر بچه(  که 

اين تظاهرات . در گرفت اکيناوا  ،  تظاهرات عليه حضور پايگاه نظامی امريکا در" بکنند) بالـغ ( صرف يک دختر 
قط در واکنش به اين صورت گرفت ف "   زنان اکيناوا عليه خشونت نظامی"گسترده که به  رهبری سازمانی  بنام 

   Bihan Keizi Shimbon  بيهون کيزی شيمبونعليرغم وحشيانه بودن اين مورد بخصوص، طبق ارزيابی _ تجاوز نبود 
  فقره جنايت شده ٤٧١٦ مرتکب ١٩٩٥ تا ١٩٧٢سربازان امريکا ميان سالهای   ، ژاپنيکی از نشرات محافظه کار 

 که   ناظر  بر پايگاههای نظامی امريکا در  ژاپنارداد منعقده ميان امريکا و قرتقريبا يک جنايت در هر روز،_  اند 
در واقع هم .   ها برای تعقيب  مرتکبين  جنايت را نپذيردژاپنی است به مقامات امريکا اجازه ميدهد  در خواست اکيناوا

  .اندشماری بسيار کوچکی از افراد به خاطر جنايات شان  متحمل کوچکترين ناراحتی شده 
و توسط ارتش امريکا،  جايی که بمباران های بعدی امريکا از پورتوريک در  ويکوسادامه بمباران زمينی در

 ابتدا در آنجا آزمايش ميشود،  برغم اعتراضات توده ای بزرگ مردم،  نشانه ادامه ی شرايط خليج فارسجمله در 
  مايل ٢٠٠٠٠٠نتاگون، دريک حوزه عملياتی به وسعت عالوه بر بمباران های زمينی، پ. استعماری اين جزيره است 

 مشغول فعاليت  های شامل برقراری ايستگاه رد يابی پورتوريکو در آبهای اطراف  " حـدود خارجی " مربع، تحت نام
اين تاسيسات توسط نيروی دريايی و انواع پيمانکاران  .  کشتی های زير دريايی و ميدان جنگهای الکترونيکی است

  . آزمايش سالح های مختلف به کار گرفته ميشودبرای
 در حال حاضر برای زندانی کردن و باز جويی از زندانيان جنگ گوانتانامواستفاده از پايگاه نيروی دريايی 

امريکا  در افغانستان،  در تعارض با مخالفت کوبـــا  با اين جنگ  و در شرايطی که رفتار  با اين زندانيان خشم مردم 
  .» اسر جهان را بر انگيخته است ، بازهم  نمونه ی ديگری از اعمال قدرت امپرياليستی و خشن امريکاست در سر

  
  :  تعريف پايگاه نظامی -٩

 .James Blacker, U.S   سرمقاله مانتلی ريويو  در تعريف پايگاه نظامی،  به نقل از کتاب ) ١(پانويس شماره 
Overseas Basing (New York Praeger, 1990)       

  :پرداخته که اين قلم بعد از درج آن در زير، به نقــل از سر مقاله مانتلی ريويو؛ بســنده مينمايد
در مورد اطالعاتی که در اين پژوهش .   با کمک دفتر وزارت دفاع  صورت گرفتبليکر پژوهش اساسی «

ی بر اينکه پايگاه نظامی از چه چيز تشکيل شده، ارائه  ميشود  بايد توجه داشت که هيچ تعريف پذيرفته شده ای  مبن
 به طور منظم   توسط نيروی مسلح " يک پايگاه نظامی عبارت است  از تاسيساتی که بليکر  طبق تعريف.وجود ندارد

جـــزو همان منطقــه .  مايلی چنين تاسيساتی قرار دارند٢٥همه ی تاسيساتی که در شعاع . مورد استفاده قرار گيرد
 مايل قرار ٢٥تاسيساتی  که به فاصله بيشتر از . اهی وابسته به نزديک ترين  شهر  يا شهرک محسوب ميگرددپايگ

حــدود تاسيسات و منطقه پايگاهی در درجه اول بر پايه اطالعات  .  دارند به عنوان پايگاه جـداگانه ای محسوب ميشوند
  »  ." ميشود مربوط به ارزش سرمايه ای تسهيالت موجود در آن  تعيين

اين قلم،  نقل از بحث پايگاه نظامی سرمقاله مانتلی ريويو را در همين جا به پايان رسانده، خود پاره ای از 
  .بررسی هايش را در مورد پايگاه نظامی در ذيل، غرض مطالعه خوانندگان پيشکش مينمايد
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  : مقوله پايگاه نظامی، يا انعکاس مالکيت خصوصی-١٠
 نظامی آنها غرض حفظ و ادامه  - يکی از  ارکانهای اساسی دولت ها در چهار چوب حيطه نفوذ سياسی پايگاه نظامی 

  .مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به طور اخص، در سراسر تاريخ بشری بوده است" متبرک " حيات 
در اجتماعات بدوی (وليد در بستر پر تموج تکامل جامعه انسانی، يعنی  از آغازين وهله تکامل ساده و بطی وسايل ت

تا مراحل مغلق و شتابنده ی کنونی آن به طور اعم، و در هر دوره مشخص تاريخی به طور  اخص، پايگاه ) انسانی
نيز روند ساختمان، استحکام _ که خود زاده ی مالکيت خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات متخاصم بوده است_نظامی 

امی و ساختار های پيچيده ی سازمانهای مخفی پيوست خودش را به خاطر در و باز يافته های  اشکال تشکيالت نظ
 ذهنی، يعنی مالکيت خصوصی بر وسايل - و بعد ها پيچيده ی حراست از مقدس ترين پديده مادی ،يافت شيوه های ساده

و اجتماعی تاريخی، و در کليه رفت و برگشت های سياسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی که در تمامی ادوار_توليد
  .  پيموده است_ صدمه ناپذير باقيمانده

 مگر ( از مرحله اوليه ی از ميان رفتن تدريجی مالکيت جمعی بر وسايل توليد، که حفظ آن نياز به پايگاه نداشت 
 تا هم اکنون ، با رسيدن  هر نظام ايدئولوژيک به دايره قدرت، سنگ  و درب  و حلقه )در برابر حمالت  قبيله دشمن 

  .ای بر بنای مستحکم  پايگاه نظامی افزوده شده و آنرا  محکم  و محکمتر ساخته است
 به - از جمعی به خصوصی - اساسًا مالکيت خصوصی حفاظت و حراست اشرا از نخستين مرحله استحاله اش 

، که اکثريت استثمار پايگاه نظامی سپرد؛  زيرا  که در نبود آن نمی توانست  بيخ و بنياد استوار و پايدار در جامعه
شونده بی قدرت و مظلوم در فکر تصرف قدرت و رهايی خويش از يوغ بردگی اقليت قدرتمند ، ظالم واستثمار گر 

  . بودند؛   داشته باشد
. با تشکل دولت های بزرگ و مافوق بزرگ ، پايگاه وسيله ای شد برای بلعيدن دولت های خورد و کوچک

پی وسعت و گسترش  نفوذ شان، به فکر تسخير و تملک سرزمين های  اطراف و پيرامون طبقات  حاکمه برده دار  در 
بودند، و با برپايی و استقرار پايگاه نظامی در مناطق استراتيژيک  سرزمين های اشغال کرده شده ، ساحات متصرفه 

  . را از آن خود ميکردند
کشتار های دسته جمعی، به  (و تمدن بر انداز آن،   بحث تاريخشناسانه پايگاه نظامی و اثرات نهايت ويرانگر 

اسارت و بردگی  کشيدن اقوام،  قبايل،  و مليت های مغضوب و مغلوب و نابودی کامل سرزمين هايشان  توسط 
صاحبان پايگاههای نظامی  که با لشکر وحشی و بی فرهنگ؛ اما پرتوان  ؛مثل چنگيزيان و حشی يا ماقبل آن، يعنی 

، که چگونه داشته های درخشان ...   وادی های خشک و صحرا های سوزان و بی علف  عربستان  وفوج  گرسنگان
مادی و معنوی سر زمين های هزاران بار پيشرفته تر و بارورتر از کشور مهاجم ،مثل مصـــر باستان ، ايران کهن ، 

و انسان هايش را . دم و با خاک يکسان نمودندرا منه"  مفتوحه" خراسان باستان  و ساير مناطق يعنیهــند ، افغانستان، 
 را می گذارم به آنانی که با تبختر ) با لياقت ها، مهارت هاو هنر ها و ثروت ها و داشته های منقول شان به تاراج بردند

؛ ادعای تاريخشناسانه و سويه بلند دارند و يا کسانی که رشته تخصصی شان مطالعه علمی دگرگونی های جامعه انسانی
از لحاظ ماترياليزم تاريخی بوده، و با تواضع و فروتنی در اين راستا به کاوش و پژوهش و ارزيابی پديده های مدفون 

  . مشغولند؛در اعماق بستر تاريخ) ويا مدفون ساخته شده توسط کشورگشايان و طبقات حاکمه(
  

  : کرزی"     افغانستان رئيس  دولت" آرزوی انکشاف پايگاه نظامی امريکا بعد از جنگ سرد و-١١
و ) ١٩٨٩(از همپاشی رژيم های اقمار شوروی در اروپای شرقی )  ١٩٨٠(بعد از گلوسنوست و پرسترويکا

دليل وجود " يعنی خاتمه جنگ سرد، آنانی  که ادعای امپرياليزم امريکا مبنی بر)  ١٩٩١ (شورویفرپاشيدن خود 
 را دربست پذيرفته بودند و توقع  داشتند "فوذ کمونيزم شوروی ميباشدپايگاههای نظامی آنکشور صرفًا جلو گيری از ن
 اعالم ١٩٨٩ بزودی برچيده خواهد شد؛ اما پنتاگون در سال شورویکه پايگاههای نظامی بعد از فروپاشی سيستم 

  .را الزام آور می سازد" صف آرايی و آماده باشی" داشت که نمايش قدرت امريکا وجود چنين
  :امريکا طی بيانيه ای اعالم داشت جورج بوش اول رئيس جمهور ١٩٩٠ه آگست در دوم  ما

در عين حال که شبکه پايگاه های نظامی ماوراء بحار امريکا بر سر جای خواهد ماند، نيازمندی های حفظ  «
  ف بر طر١٩٩٠ فيصد کمتر از سال٢٥ ممکن است با نيروی آماده باش ١٩٩۵امنيت جهانی اياالت متحده تا سال

  .» گردد
 قزاقستان و ازبکستان امريکا موفق به دريافت پايگاهها نظامی در ٢٠٠١ سپتمبر ١١بعد از واقعه دراماتيزه ی

 تا پايان قرقيزستاناخيرًا هر دو کشور از امريکا خواسته اند که پايگاههای نظامی خود را برچيند، در حاليکه (  گرديد 
؛ همچنان وزير خارجه . ) ار شدن پايگاه نظامی امريکا را داده استکار جنگ بر ضد دهشت افگنی اجازه ماندگ

، که بلغارستانهمينطور وزير دفاع . امريکا گفته  که در نظر دارد که در آسيای ميانه پايگاه نظامی تازه احداث کند
  :  موقعيت دارد، اعالم کردترکيهکشورش در جوار متحد نظامی امريکا يعنی 

   .»خاک بلغارستان تأسيس شودگـــاه نظامی دائـمی امريکا درده است دو پاي دولت اين کشور آما«
  ). چاپ تورنتو"جوانان" نشريه ٢٠٠۵نومبر٢۴مورخ٢٩٧شماره(
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 - ١٠٧٠شماره ( ، به جای  سرمقاله  آقای زرهی می اندازيم  که ناشر  آن،"شهروند"حال  نگاهی به نشريه 
را   بعد از تبصره مختصر  به چاپ رسانيده   که در   )   www.aksam.com.tr   (اکشامترجمه نشريه  ) ٢٠٠۶اپريل 

  :ذيل به مطالعه خواننده می رسد
 جهت تاسيس فرودگاه از اهالی آنجا يوکسک اوا از توابع بخش آکالی  و آکسو  اراضی روستا های «

.  ت ساختمانی در آن آغاز نشده استخريداری شده و پول آن در مدت کوتاهی تمامًا پرداخت گرديده، اما هنوز عمليا
 ها با ورود به اين منطقه موجب تعجب مردم ساکن آنجا اسرائيلی ها و امريکايیدر ماههای اخير هيئت های مرکب  از 

  يا بين گول و قونيه ،  قرار است مردم اين دو روستا به يکی از  استان هایاحداث پايگاه هوايیشده اند و در صورت 
  . دکوچانده شون

مردم  منطقه اظهار ميدارند  که زمين های خودرا جهت احداث فرودگاه  به دولت خودشان فروخته اند ولی اکنون 
   .که قراراست امريکايی ها در آن پايگاه بسازند متوجه شده اند
ورد  کيلومتری آن قرار دارد يکی از مناسب ترين  مناطق م٤٠ و در فاصله ايران که در نقطه مرزی يوسک آوا

 می افزايد، در يوکسک شهردار شهر آقای صالح يلدز. استفاده امريکايی ها جهت حمله هوايی به ايران ميتواند باشد
خواهد  اينجرليک  بار برتر از پايگاه فعلی امريکاييان يعنی٥٠صورت احداث  پايگاه در اين منطقه، اين پايگاه بيش از 

  » .بود
ر جريان مذاکره با وزير خارجه امريکا در کابل  با صراحت اعالم کرد   کرزی د) ٢٠٠۵مارچ ( در اخير حوت 

چند روز بعد از ابراز اين . آرزومند است که قوای  نظامی امريکا هميشه و به طور دايمی در  افغانستان  اقامت نمايد
د هار با مصرف ده مليون ميدان هوايی بگـرام و قـن آرزو، فرمانده کل قوای امريکايی در افغانستان اعالم داشت که

طبق احصائيه  نشر شده هم اکنون .  پرواز نظامی در هفته را داشته باشند١٥٠٠٠دالـر توسعه داده ميشوند تا کنجايش 
 پرواز در هفته را دارا می ٤٠٠٠ هردو ميدان هوايی يکصد و پنجاه بال طياره و هيلوکوپتر نظامی در مجموع ظرفيت

 تفاهمنامه همکاری استراتيژيک "به آرزوی ديرينه اش رسيد و ) کرزی ( مپرياليزم امريکا سر انجام پرورده ا. باشند
را به امضا رسانيد که به موجب آن قوت های اشغالگر امريکا اجازه خواهند يافت تا مدت "  ميان امريکا و افغانستان

  )١(. نامحدودی در افغانستان باقيمانده و  پايگاه نظامی داشته باشند 
 تفاهمنامه همکاری "ائيد با حوصله و تعمق  با هم يکجا به نتائيج  فاجعه آفرين و مزلتبار اين به اصطالح بي

 از زبان پر آوازه ترين ،يعنی ميان کشور اشغالگر و دولت دست نشانده اش " استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان
از " حزب دموکراتيک خلق "  ظاهرًا فرهنگی که تعدادی ازکدر های معروف و [ BBCرسانه  سرمايه جهانی 

 در -انعکاس آواز شان درآن  دستگاه   احساس مصونيت  و غرور مينمايند ، همانگونه که از خدمت به ماشين تبليغاتی 
 سوسيال امپرياليزم  شوروی ، حزب و دولت دست نشانده اش در سالهای جنگ مقاومت –) ٢(واقع ماشين نظامی 

 :در زير توجه کنيم_ د؛ بخود می باليدن
  :چنين ميخوانيم ") آمريکا برای افغانستان پايگاه نظامی می سازد( "   در زير عنوان درشت BBCدر سايت 

پنج پايگاه وزارت دفاع امريکا، پنتاگون  روز سه شنبه کنگره اين کشور را از طرح های خود برای احداث   «◘
اين طرح ها به در خواست دولت افغانستان تهيه شده .  ور مطلع کرده است  برای ارتش ملی آن کشافغانستان در نظامی
    » است

، تا ابــد، درخواست   مبنی بر استقرار دايمی نيرو های نظامی امپرياليزم امريکا در افغانستاندر خواست کرزی( 
 را در اذهان -نستان به خاطرلشکر کشی به افغا-از اتحادشوروی"  دموکراتيک خلق " رهبران وطن فروش حزب 

  ) تداعی ميکند 
مقام های وزارت دفاع امريکا به کنگره امريکا گفتند که افغانستان درخواست کرده است يک مرکز فرماندهی  « ◘

برای يگان مرکزی ارتش افغانستان  در کابل، پايتخت، و همچنين چهار پايگاه منطقه ای در گرديز، قندهار،  هرات  و 
  ».مزار احداث شود

بنا به گزارش ها طرح های پنتاگون خواستار احداث يک پايگاه بزرگ ديوار کشی  شده در کابل  با پاد گان   »◘
های آموزشی، تاسيسات پزشکی و غذا خوری و ساختمان هايی که به عنوان محل نگهداری وسايل نقليه و تدارکات 

  ».خواهد بود
تاسيسات غذا خوری،  درمانگاههای پزشکی و مراکز ارتباطی و ساير پايگاه ها نيز به پاد گانهای آموزشی،  « ◘

  ». همچنين امکانات اوليه مانند برق، آب و مرکز تصفيه فاضالت مجهز خواهد بود
  » .هزينه ساخت اين پايگاهها به تقريبا يک ميلــــيارد دالر برسد پنتاگون تخمين ميزند « ◘
     ». گاهها برای بر قراری امنيت و ثبات در سراسر افغانستان الزم است اما مقام های امريکايی گفتند که اين پاي« ◘

پايگاههای نظامی امريکا در افغانستان از چشم انداز حقوق بين الدول " قبولی" و " خواست "بررسی دراماتيزم 
کوشد پاره  ای از مسايل و ارزيابی عبور آن از روند متداوله دپلماتيک  مورد نظر اين نگاشته نبوده ؛  بلکه اين قلم  مي

رابه بحث گيرد، تا اگر بتواند ابعاد بيشتر آنرا به ) وقسمًا پايگاه نظامی شوروی سابق( مربوط به پايگاه نظامی امريکا 
  .و خدمتی نمايد در اين راستا. روشنايی برساند
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  :   تيوريسين های نظامی امريکا و گستره نفوذ پايگاه نظامی-١٢
     

 به نظرات تيوريسين های  امريکايی در مورد پايگاه،  اجازه بدهيد نظر قوماندان کل قوت های ارتش قبل از پراختن
  .  در همينجا بياوريمساحه  نفوذ پايگاه چهلم سوسيال امپرياليزم شوروی در افغانستان را در مورد

اه هوايی که امريکا پايگ"   زير عنوان)  "ارتش سرخ در افغانستان" (  اثرش١١٣ در صفحه بوريس گرومف
  : نوشته"بنياد نهاده بود 

زمانی  امريکايی ها يک فررود گاه بزرگ )  مرامش شهر بزرگ قندهار ميباشد(  در حومه باختری شهر «
. نيرو هوايی ارتش افغانستان در آن مستقر گرديده بود)  نام واحد نظامی( ساخته بودند که بعد ها چند يگان کوچک

م، تيپ هفتاد موتوريزه را در اين پايگاه جای داده بود، که هم خود شهر قندهار و هم نواحی پيرامون فرماندهی سپاه چهل
 . » آنرا کنترول ميکرد

صورت گرفته يک پايگاه ) پنتاگون(  که با کمک  وزارت دفاع امريکابليکر امريکايیطبق پژوهش اساسی 
 مايلی  يعنی چهل کيلومتری پايگاه قراردارند جزو ٢٥ع همه ی تاسيساتی که در شعا ... «: نظامی عبارت است از

 امريکايی مسئول بنياد پژوهش های سياسی چالمرزجانسون و همينطور »...همان منطقه پايگاهی محسوب ميشوند
 است ، يک مستعمره نظامی برای پنتاگون خوانده، و خانه جاپان را که بخشی از خاک اکيناوا، جزيره بزرک جاپان
که در زندانی کردن و  شکنجه نمودن و اشکال جنايت و کشتار های . رای  ارتش امريکا توصيف کرده استامـــن ب

  .دسته جمعی اسيران و تجاوز به ناموس آنان و مردم ؛  آزادی عمل داشته باشند 
بق   که کار ساختمان آن بر ط،بر مبنای تيوری فوق تمام شهرک ها و شهر های اطراف پايگاه نظامی بگرام 

 ،و نظامی جريان دارد آخرين دستاورد های عمرانی و تکنولوژی مدرن نظامی توسط  طراحان و کارشناسان عمرانی 
يک مستعمره نظامی  "حتی شهر کابل در چنبر  نفوذ نظامی آن قرار داشته، جزو منطقه پايگاه  بگرام محسوب شده 

  .تواند بوده  مي"پنتاگون و خانه ای  امن برای ارتش  امريکا 
و اعتراضات ساير نهاد های دموکراسی خواه،   » سازمان نظارت حقوق بشر« در شرايطی که سر و صدای 

بر ضد بنای زندانی که در اين اواخر در پايگاه بگرام ساخته شده،  و دهها بار هراس انگيزتر و مخوفتر از زندان 
شعاع چهل کيلو ه  نيست  که مطابق معيار های امريکايی تا معروف گوانتانامو می باشد، پايگاه  ياد شده،  يگانه پايگا

آن تثبيت شده باشد؛ بلکه پايگاهها نظامی قندهار، شيندند، مزار، قندوز "    ميدان تصرف طبيعی" می بايست متری
د و  که قوتهای امريکايی رهزنان مسلح سياف را از آن مناطق چيخ کردن_، پنجشير، پغمان )واخان( ارتفاعات پامير

 " و ساير مناطق استراتيژيک اين سر زمين بلند موقعيت نيز اين به اصطالح _خود در آن  ساحه بلند تمرکز نموده اند 
پايگاههای نظامی امپرياليزم  امريکا را تا شعاع کـل نقشه جيوپليتيک افغانستان گسترش و  پهنا   " ميدان تصرف طبيعی

  .داده است
  

  :ری زندانيان و پرواز های جاسوسی سيا   پايگاه نظامی، نگهدا-١٣
امريکا ظاهرًا به خاطر  مبارزه با تروريزم توافق تعدادی از کشور ها را در زمينه کسب امتياز  استفاده از 

سود برده به طيارات جاسوس اش فرمان »  توافق« سازمان سيا از اين  .  پايگاه های نظامی آنها به دست آورد است
پيرامون،  پرواز  همجوار واين کشور ها،  حتی ساحات ممنوعه نظامی آنها ؛ همچنان کشور   های  داد که  بر فراز 

نموده  از آن مناطق عکسبرداری نمايد؛ همينطور بدون اطالع اين کشور ها کسانی را زير نام  تروريست در زندان 
ه نموده، به نقل و انتقال  مخفيانه آنان از يک هايی که مخفيانه در درون پايگاه های مذکور ِاعمار شده، زندانی و شکنج

اين تخطی از قرار های قبلی فی مابين امريکا و کشور های طرف معامله در . کشور به  کشور ديگر پرداخته است
چه بهتر که . تکرار عملکرد های مخفيانه ارتش امريکا تجلی  يافته و سبب اعتراض کشور های اروپايی گرديده است

 فعل و انفعاالت سياسی را در اين مورد، که در رسانه های   خبری درج  گرديده است،  در ذيل مورد انعکاس اين
  :مطالعه قرار بدهيم

  گروهی از  مظنونان به َاعمال تروريستی القاعده را در CIA فاش کرد که سازمان  واشينگتن پستاخيرا ...  «
در پی اين افشاگری همچنين . ر در شرق اروپا نگهداری می کندزندان هايی در افغانستان، تايلند و چند کشور ديگ

گزارشهايی مبنی بر زندان های مخفی  آمريکا در ساير کشور های اروپايی و همچنين استفاده از خاک  برخی از اين 
 خصوص کشور ها برای  انتقال اين  زندانيان منتشر گرديد، تا جايی که شورای اروپا تيمی را مامور تحقيق در اين

والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان نيز نگرانی خود را از اخبار مربوط  به پرواز هواپيما سـيا در آلمان .  کرد
از چندين کشور اروپايی از جمله  )  CIA( به گزارش واشينگتن پست    سازمان اطالعات مرکزی امريکا . ابراز کرد

 برای انتقال مظنونان به ارتباط  با تروريزم استفاده کرده اليا، رومانی و لهستانسوئد،  مجارستان، هسپانيا، ناروژ، ايت
انگليس نيز به عنوان رئيس دوره ای اتحاديه اروپا . است و آنها را به شيوه های غير قانونی بازداشت و شکنجه ميکند

وط به بازداشتگاه های امريکايی در اعالم کرده است به نام اتحاديه از  امريکا خواهد خواست در باره اطالعات مرب
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هلند پنجشنبه به امريکا هوشدار داد در صورتی که امريکا اطالعات مربوط به احتمال . اروپای شرقی توضيح دهد
وجود زندان های ســـری ســـيا در اروپای شرقی را مخفی کند، امکان  بازنگری اين کشور در مشارکت در عمليات 

    »  .کا وجود خواهد داشتنظامی به فرماندهی امري
   )٢٠٠۵ مورخ پنجشنبه اول دسامبرتورنتو چاپ "ايران جوان"نشريه ( 

  يکی از عواملی که امريکايی  ها را  واداشت تا زندانيان را از پايگاه هايشان در ساير کشورها به پايگاه نظامی 
  دول همسلمًا  اعتراضات ياد شد.  ه شد تذکار دادبگرام انتقال بدهند،   واکنش هايی  بود که قسمت هايی از آن در فوق

مذکور، خود انعکاسی بوده از مخالفت توده های مردم  اين کشور ها در برابر افسارگسيختگی وعملکرد های ضد 
ورنه شرکا  به اين کاری ندارند که در پايگاه هايی  که در اختيار شريک بزرگ قرار داده  . بشری امپرياليزم امريکا

، چه می گذرد ؛  چه تعداد  افراد  زندانی و شکنجه ميشوند ؛ به ناموس کی ها تجاوز  صورت می گيرد و کدام ها شده 
زندان های را که . در زير شکنجه های عجيب متخصصين رنج و درد و عذاب و زجر و ِارعاب، به قتل می رسند

اين اجنت کهنه  ( قانونی " شورای نظار" ی منفور غير نظامی  امريکا  به ياری يکی از سرباند ها) به ظاهر(افراد 
در کابل  به طور مخفيانه بر  پا کرده بودند، و هموطنان بی دفاع ما  را در آنجا ) پيخ و قديمی   امپرياليزم روس 

  . عجالتًا باشد به جای خودش؛شکنجه  ميکردند
  

  :   نگاهی گذرا به پايگاه  نظامی بگــرام -١٤
 چندان زياد از پايگاه نظامی امريکا در کشور های تحت اشغال و يا کشور های  به اصطالح داوطلب        شماری نه

حضور نظامی امريکا، بعالوه موقعيت استراتيژيک آنها  به مقياس  گسترده ،  از لحاظ سياسی نيز اهميت خاصی  به 
بلند پايه نظامی و  سياسی  کشور های مثابه مقر کامال محفوظ و مطمئن،  غرض تدوير جلسات سياسی نمايندگان 

ذيدخل و ذينفع  در منازعات منطقه، کسب کرده اند،  که پايگاه   استراتيژيک  بگرام  بنابر  موقعيت خاصش در منطقه 
چنانچه  پانزدهمين  اجالس مشترک  افغانستان، پاکستان و امريکا در .  ، سر سلسله چنين پايگاهها قرار گرفته است

 در اين جلسه رياست هيئت پاکستانی را جنرال يوسف رئيس  ( صورت پذيرفت-١٣٨٤ در اواخر سال -اههمين پايگ
اوپراسيون قوای مسلح، رياست هيئت افغانی را جنرال کريمی رئيس اوپراسيون وزارت دفاع  و رياست هيئت 

  ؛  )  عهده دار بوده استامريکايی را جنرال ايکن بيری  قوماندان عمومی نيروی های ائتالف  در افغانستان
 سرباز تازه دم فرقه دهم کوهی امريکا ٧٢٠٠ در محفلی که به خاطر جابجايی ٢٠٠۶هکذا در اواخر فبروری 

بنجمين تورن جنرال .  اين کشور در آن جا تدوير يافت٧۶که در پايگاه نظامی بگرام به عوض فرقه کاری مشترک 
 نماينده حکمت چيتن؛ اندان عمومی نيروی های ائتالف قوم ايکن بيریال ؛ تورن جنرقوماندان فرقه دهم کوهی فرنکلی

 ؛ و شماری مهمان خارجی و جنرالهای  کرزیسفير امريکا مقيم کابل رونالد نيومن؛ بخش ملکی  ناتو برای افغانستان
ت لوی درستيز که در دوره تبهکاران جهادی به سم(  وزير دفاع ملی دولت دست نشانده رحيم  وردکمنجمله جنرال 

  حضور داشتند؛  ، )اردوی افغانستان گمارده شده بود
 رئيس دولت امريکا  در ميان  تدابير شديد امنيتی وارد اين پايگاه جورج بو ش» ايرفورس ون « همچنان طياره 

رئيس جمهور امريکا در . [  کيلو  متری ارگ رياست جمهوری قرار دارد؛ گرديد٣٠مهم استراتيژيک، که در  
نخستين مسافرتش به افغانستان  بعد از افتتاح سفارت کشورش در کابل ، مجددًا با هيلی کوپتر مخصوص به اين پايگاه 

   ؛] بازگشت و با نيروی های امريکا مستقر در آنجا مالقات کرد 
يگاه فرود   در نخستين مسافرتش به افغانستان  بروی ميدان هوائی  همين پارئيس دولت کاناداهمينطور  طيار ه 

  . آمد
 مسعود توسط سوسيال -و در گذشته ، يعنی بعد از تعويض دولت پوشالی نجيب به دولت اسالمی ربانی

های رهزن ، وطن فروش ومتخاصم اخوانی و )دهاره(امپرياليزم  شوروی،  نيز  پايگاه بگرام محل نشست سر داره 
 در همين پايگاه مدت  مسعودوحکمتيار ١٩٩٢ می ٢۵ – ١٣٧١ جوزای ٤چنانچه بتاريخ . باداران خارجی  آنان بود

 و اعجازالحق پسر ضياء الحقهفت ساعت مذاکره نموده و موافقهء صلح را به امضاء رسانيدند که در اين مذاکره 
  .برخی مهمانان خارجی ديگر نيز  حضور داشتند

حتی قصر رياست جمهوری افغانستان در      مواردی که در فوق تذکار يافت، به درستی بيانگر اين واقعيت است که 
 تن تعليم ديده توسط  شرکت امنيتی امريکا ، ۴٠٠با آنکه در حصار نيرو های مسلح وزارت دفاع قراردارد؛ [ کابل 

  مليون دالر١٧  که خود پيش از برگماری افغانها به اين وظيفه، ساالنه -C I A داينکور ، يا به بيان روشنتر  سازمان 
محل امنی برای مالقات ]   نيز از شخص کرزی محافظت مينمايند - در يافت ميکرد فظ جان دست نشاندهبه خاطر ح

  .نمايندگان  کشور های ياد شده بوده نمی تواند
 کيلو متر، با ٣٠ويژگی های فوق از يکسو و  موقعيت نزديک پايگاه مذکور  با فاصله کمتر از خصوصيات و       

که ميتوان آنرا ميدان نيمه نظامی شمرد ، و کار نصب رادار های پيشرفته جهت يابی [ ی کابل  ميدان هوائی بين الملل
وسفارت امريکا در کابل ؛ همچنان شاهراه ]  آن توسط  کارشناسان نظامی امريکا  عنقريب آغاز خواهد شد 

خورد و بزرگ )  قشله عسکری(  ننگرهار و دهها پايگاه و قرار گاه-استراتيژيک سالنگ،  راه های کوهستانی کابل 
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ديگر، مثل  پايگاه جبل السراج، حسين کوت،  کاريز مير،  خير خانه، باالحصار، ريشخور، و امثال آنها؛ هکذا زندان 
که هم اکنون بالک چهار و قسمت هايی آن توسط ارتش امريکا در دست  ترميم و تجديد _ مخوف و بزرگ پلچرخی 

 ِاعمار يک زندان ، به مراتب مستحکمتر، مدهشتر و غير انسانيتر از زندان معروف  ؛ همينطور_ ساختمان می باشد
 آغاز بکار کرده و تحت تدابير بسيار شديد امنيتی قرار دارد، و تا ٢٠٠٢گوانتانامو در پايگاه نظامی بگرام که در سال 

سر وصدای انتقال ( يب سرخ کنون اجازه ورود به کسی داده نشده، به جزء نيروهای نظامی امريکا مربوط صل
زندانيان ساير پايگاههای نظامی امريکا به شمول گوانتانامو در زندان بگرام، در رسانه های خبری منعکس گرديده 

 -در   پايگاه بگرام ؛ اهميت  نظامی  CIAوهمين قسم تمرکز مهمترين پيکره های  سازمان  جاسوسی امريکا) است
  .تراتيژيک را از سطح منطقه فراتر برده استسياسی اين پايگاه  مهم ژئو اس

  و حال به گپ های  يکتن از نظاميان دولت دست نشانده شوروی راجع به قرار گاه نظامی وسيع الساحه مقابل 
نخستين مطلبی را که  گوينده  بيان داشت در مورد  پايگاه ( فابريکه بوت آهو، و  پايگاه  بگرام  در زير توجه نمائيم 

  ) :ر  کابل در زمان  استقرار نيروی های شوروی بود،  که نقــل آنرا  در بحــث بعـدی دنبال خواهم کـرد باالحصا
 قرار گاه نظامی بسيار کالن که به طرف شمال سرک فابريکه بوت آهو  موقعيت دارد قبال عساکر شوروی در «      

 عمومی مقابل  قرار گاه  نظامی که ساحه آن بسيار آنجا بودند من چند باری که  به کابل رفتم در طرف جنوبی سرک
کالن است ديــرتر ايستاده می شدم و آمد و  رفت موتر های کالن سربسته را ميديدم که مواد ساختمانی را بطور منظم 

مين نميدانم امريکايی ها در آنجا چــه می سازند که در اين چند سال کشيدن سنک و خاک از  زير ز. در آنجا می بردند
فهميده نشد که  گوينده  ُبعد مسافه را ( متری  آنجا باالی موتر شخصی فير ميکنند... آنجا هيچ تمام شدنی نيست حتی در 

اگر در موتر  طفل يازن يا آدم ريش سفيد هم باشد باالی آنها فير ميکنند يک ماه بعد که به کابل  ؛) به چند متر افاده کرد 
  » ...  جا را خوب بينمبروم باز دلم ميخواهد که آن

  : در مورد پايگاه بگرام چنين ابراز داشت... ، همچنان درحضور چهار نفر بشمول برادرشفرازی     
پاسپورت کانادايی خود را به عساکر امريکايی نشان . من در چند باری که به کابل رفتم، به بگرام هم رفتم ...  «    
شفاخانه مجهز در آنجا .  ديدم ،بعضی جای هايی آنرا که اجازه داشتم.  اه بروم آنها اجازه دادند که بداخل پايگ،دادم

مواد بسيار لوکس در داخل ...  بيشتر از يک سال سنگ و خشت و مصالح در اين پايگاه آورده شد. ساخته شده بود
   »  ...کسهای لچ ،،در بازار نزديک پايگاه هم اين چيز های پيدا  می شود مثل  شراب، ع... پايگاه پيدا ميشد

عکس های "با اشاره ای که برادر فرازی  به وی رساند موصوف صحبتش را در مورد پايگاه بگرام با گفتن ( 
  ).، که بعدًا به آن خواهم پرداخت،  صحبت  کرد... ناتمام گذاشته در مورد باالحصار..." لچ

ای خبری به آن تماس گرفتند، و  نشريه هفتگی حال به مطلبی در همين رابطه ، که در اخير ماه اپريل رسانه ه 
 سربازان امريکايی فايل " نيز نيم  ستون اشرا تحت عنوان  ١٣٨٥ ارديبهشت ١٧ مورخ ٥٩٢شماره  "  ايران جوان"

 سر بازان امريکايی «:   داده است ؛ در ذيل توجه نمائيد صيص  به آن تخ" های سرقت شده را خريداری می کنند
ره سخت افزار  های کامپيوتری به سرقت رفته ای را آغار کرده اند که گفته ميشود شماری از آنها  خريداری دو با

  .حاوی اسرار ارتش امريکا است و در بازاری  در شمال کابل  به فروش گذاشته است 
به فروش گذ   را  در کنار پايگاه هوايی بگرام در شمال کابل (memory sticks)فروشندگان،  اين دسک های حافظه 

آنها ميگويند که اين دسک های حافظه توسط افغان هايی که در پايگاه هوايی بگرام استخدام شده اند به سرقت . اشته اند
مايک کدی، يک سخنگوی نظاميان امريکايی گفت تحقيقات در اين مورد آغاز شده و  افزود تا زمانی که . رفته است 

 که حدو چهار عد  اسوشيتد پرسخبر گزاری. رد اين موضوع  ابراز نظر نمی کنداين تحقيقات به پايان نرسيده، در مو
د از اين دسک ها ی فروشی را در يک کامپيوتر آزمايش کرده می گويد بيشتر اين دسک ها خالی و يا غير فعال است 

او . وايی امريکا  هستولی حد  اقل سه دانه از آنها حاوی اطالعات از جمله سوابق سر بازان و تصاويری از نيروی ه
پيش از اين . سر بازان به ما گفتند آنها همه اين دسک ها را  می خواهند و حاضرند هر قيمتی برای آن بپردازند: گفت

گذارشهای منتشر شده بود که در اين دسک های حافظه  نام  شماری از مقام های  افغان که متهم به فساد هستند، 
اين دسک .  اهداف دشمن  و جز ئيات در مورد اهداف دفاعی  امريکا ثبت بوده استگذارش هائی در مورد مواضع  و

ها در کنار  ديگر  وسايل از جمله لباسهای نظامی امريکاييان، قطب نما ها ،  دور بين های دو چشمی، عينک های 
  » .ه شده است اين وسايل نيز از پايگاه بگرام دزدی شده، به فروش  گذاشت ظاهرًاآفتابی و چاقو ها که

     در شرايطی که پايگاه نظامی  زير نظارت دايمی  دور بين های زره شمار و اشعه های نامرئی و آالت پيشرفته 
الکترونيک قرار داشته باشد،  امکان سرقت از درون پايگاه توسط  کارکنان بومی،  آنهم سرقت دسک های حاوی 

ضربات نيروی های مدنيت بر انداز و کامال وحشی القاعده و طالبان، اسرار نظامی مربوط به قوای اشغالگر، که زير 
وديگر اينکه فروشندگان   بازار نزديک پايگاه ، . که توسط  خودش سازماندهی شده،  قرار دارد؛ کامال منتفی می باشد

ش سرخ در داخل که برخی از آنان در کار وبار خريد و فروش همچو  سامان آالت نظامی در دوره ای که  عساکر ارت
اين پايگاه النه کرده بودند، دست داشتند، و از اين امر آگاهند که وضع آن بازارک شديدًا تحت نظارت  استخبارات 

روی  همين ملحوظ   کًال جرأت آنرا ندارند که  آالت مسروقه  را از  کارکنان افغانی درون . نظامی  پايگاه   می باشد
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 ر  ديد  نظارت کنندگان استخبارات نظامی پايگاه  و ساير خريداران   داخلی وخارجی؛ مثلو آنرا در براب. پايگاه بخرند
  .     به فروش برساننداسوشيتد پرس

 بدون استيذان  آمرين بااليی سربازان  يک پايگاه ابدًا  صورت - ولو ظاهرًا بی اهميت -     فروش سامان آالت نظامی 
، هرگاه آمرين سربازان الزم بدانند،  تفنگچه و ) تثنايی هم  می تواند وجود داشته باشدالبته   موارد اس( پذير نمی باشد 

در . هم  توسط سربازان شان در بازار های  قرب و جوار پايگاه های نظامی  به فروش رسيده می تواند ... مرمی و 
،  ...ز ناحيه فروش شماری   تفنگچه  وشرايطی که  قوای اشغالگر مجهز به سالح های ثقيله و بسيار پيشرفته باشد،  ا

  .به افراد بومی، کدام  خطری   متوجه سربازانش  شده نمی تواند
مسئله جلب و جذب عناصر بومی به خاطر همکاری با ...) سامان آالت نظامی و( در  متن  اين  خريد و فروش 

در اصل،  اين بازار   محيط مناسبی برای . ، نهفته  استبه سبب  سرکوب طالبان وحشی) درظاهر(قوای امريکا، 
جلب و جذب عناصر بومی برای استخبارات  نظامی آن پايگاه به شمار آمده ميتواند ؛ همانطوری که اين محراق دادو 

ه اينک برای قوای امريکا نيز  دارای اهميتی ب. ستد برای  استخبارات نظامی شوروی از اهميت خاصی برخوردار بود
  .   مراتب بيشتر  بوده ميتواند

  
  يکی از وظايف اصلی پايگاه،  جذب افراد بومی به خاطر کسب اطالعات و کار استخباراتی بر -١٥

  :ضد کشور  شان   ميباشد
  توضيـح چگونگی شگرد جلب و جذب افراد بومی سر زمين های اشغالی توسط عوامل استخبارات نظامی  

هر گاهی که قوای  متجاوز از قبل، نفوذ  (ه نفوذ   پايگاه های نظامی تمرکز يافته اش اردوی  اشغالگر، در گستر
قسمت _ بنا بر هر ملحوظی که بوده _ اطالعاتی در سرزمين ها ی  اشغالی و يادرکشور هايی که به طور داوطلبانه 

امی قرار داده اند، نداشته و به های از خاک شانرا برای برپايی پايگاههای نظامی در اختيار کشور های توانمند نظ
، نوشتار جداگانه ای را می طلبد؛ مگر پرداختن  به طور  )جذب نيروی بومی  غرض اخذ اطالعات  نپرداخته باشد 

بسيار فشرده  به اين امر  در شرايط  جنگ مقاومت مردم آزادی پرست ما عليه ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم 
  . در خور  توجه می باشد- که کشور توسط  امپرياليزم امريکا  اشغال شده است شوروی سابق، و هم اکنون،

بعد . سوسيال امپرياليزم شوروی از چندين دهه پيش در کشور ما  قبل از نفوذ اقتصادی،  نفوذ  اطالعاتی نموده بود
شور بطور اعم و در ميدان از تجاوز، ارتش اين کشور در بر پايی پايگاههای نظامی در بيشترين نقاط استراتيژيک ک

همچنان قرار گاه های خورد و . های  هوايی بگرام، قندهار، شيندند، مزار، قندوز و پنجشير، بطور اخص دست يازيد
کوچک نظامی، در اصل پايگاه نظامی، من جمله به خاطر نشست و برخاست   هيلوکوپتر های نظامی، در سراسر 

در افغانستان تعداد شهرک های صحرايی نظامی تا ختم ماه " : گرومفبوريس بنا به نوشته . کشور بنا نهاد
شهرک " گفته گرومفيا به ( از تاريخ فوق ببعد دهها پايگاه نظامی روسی .  " شهرک رسيده بود٦٧ به ١٩٨١جنوری
  .در افغانستان بنا شده بود") نظامی

ندان کل قوای شوروی در افغانستان قوما بوريس گرومفبهتر خواهد بود  برای روشن شدن  موضوع به کتاب 
ما به دقت اعمال هر گروه مجاهد را در منطقهء غرب ...  در هرات سومين شهر بزرگ افغانستان«  :مراجعه نمائيم
. کسانی که برای مرکز اطالعات سپاه چهلم کار ميکردند، عمالً  در تار و پود دشمن رخنه کرده بودند. زير نظر داشتيم

 در ترکيب « ؛ » ...، اطالعات ارزنده ای در باره هر يک از گروه های مجاهد در اختيار داشت۵فرماندهی لشکر 
کليه مخبران نظامی زير نظر  اين اداره به سود ... يگان های اطالعاتی ، صد ها افسر، درجه دار و سرباز شامل بودند

تقريبا . اهميت ويژه قايل بوديم" ... خبر چينی " ما به اکتشاف شبکه   های ... اطالعات  و اخبار نظامی کار ميکردند
خود را داشتند ) جاسوسان ( و خبر چينان " روشنفکران" افسران از فرماندهان جوخه ها گرفته تا افسران ارشد شبکهء 

م به  اين فرماندهی سپاه چهل...که معموال از افراد  محلی متشکل بودند آنها با مجاهدين ارتباط داشته به ما اطالع ميدادند
نتيجه رسيده بود که کار آگاهانه و پيگيرانه با افراد محلی، نتايج  شگرفی به بار می آورد که ارزش آنرا نمی توان  

جاسوسان ( از اينرو از کليهء فرماندهان تقاضا ميکرديم  تا پيوسته گسترهء شبکهء خبرچين های خود. ارزيابی کرد
  .» خود را افزايش دهند) بومی محلی

  ).ارتش سرخ درافغانستان ١٧٧ -١٧٦-١٧٥-٩٨فحاتص(
شوروی بخشهای از اهالی کشور ما را در دايره نفوذ خود ) پايگاه نظامی" ( شهرک های نظامی"  شماری از

داشت، که صاحب منصبان استخبارات نظامی سپاه چهلم در ميان اين بخشها رخنه کرده به طرق مختلف، که بيان 
به درازا می کشاند، اشخاص را تطميع و يا تخويف  کرده، در خدمت شبکه های اطالعاتی طريقه های آن نوشته را 

... اعضای اين شبکه که اکثرًا متشکل از جوانان آسيای مرکزی بودند و به زبان های دری ، پشتو و. خود  قرار ميداند
   .به سهولت  گپ ميزدند

موده، بعدًا از چشم ديد خودش و يکتن از دوستان سخنی  در همين مورد  توجه ن بروس ريچاردسننگارنده به اثر
  :بميان خواهدآورد
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نام گذاشته بود  "  شاملون" را فرانزگلينسوويـچ گروه جمع آوری استخبارات تحت نظر دگروال واستروتين  «  
. ز نموده بود تبار٣٤٥که بعد از گذشت ماهها به حيث يک بازوی بسيار با کفايت  جمع آوری استخبارات برای قوای 

اين گروپ مشتمل بر فارغ التحصيالن پوهنتون يا انستيتوت های شوروی بوده اکثر  شان در سنين باالتر از بيست 
آنها به فرهنگ و .  اوزبک يا تاجيک بودند ولی السنه پشتو، دری،  هندی را نيز ميدانستندداشته عمدتًا سالگی قرار

   »   هوائی سالويک شناخت بمراتب بهتر داشتندکلتور مردم افغان بمقايسه صاحب منصبان
   )  ٢٧صفحه"سياست روسيه  در ماورای قفقاز، آسيای مرکزی و افغانستان ( "

در ) همانند بسا نقاط استراتيژ يک کشور( ، قوای متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی ١٣٥٨   اوايل ماه جدی 
ر کار تدارک  مواد و مصالح ساختمان يک پايگاه نظامی دامنه خشک  کوه خيرخانه مينه چنبر زده  ودست اند

از اين امر که روسها به خاطر  تجاوز به ( بيمورد نخواهد بود در همين رابطه مطلبی بيان يابد . استراتيژيک بودند
کشور از ساليان قبل مجموعه نقاط مهم و رهبرد های حياتی کشور را از منظر نظامی سروی وبررسی کرده بودند،  

 -قبل از تجاوز ارتش شوروی به کشور، دولت  تره کی)  عبور ميکنم  که  بيان و بحث  آن در  در اين  فشرده  نگنجد
شمال  متر در دامنه کوه خير خانه مينه ، همينطور دامنه ٥به طول تقريبا _ جويچه گونه_امين  صدها  سنگر سه نفره 

ر از جويچه اصلی، در داخل  هرجويچه به فاصله يک متر دورتر از کوه آسه مايی، حفر کرده بود که سه  گودال عميقت
ستر " کنده شده بود که سه سر باز به راحتی ميتوانستند در آن گودالها - در زمين بسيار بسيار سخت و سنگدار-يکديکر
ن دامنه ِاعمار گرديده نموده بر نشيب دامنه کوه  عمدتًا  باالی بخشهای شرقی خير خانه، که خانه های اهالی در آ"  اخفا

  .  بود، کامال مسلط باشند
کار داوطلبانه به خاطرغرس نهال و "  زير نام ١٣٥٨کارحفر اين سنگر ها   به گمان اغلب در اوايل سال 

) که مسکون شدگانش ساعت ها منتظر تانک آب آشاميدنی می نشستند ؛ مگر از آب خبر نبود " ( سر سبزی خيرخانه
مسلمًا روسها به سبب حمله احتمالی مردم در وهله نخست تجاوز و تمر .  متر صورت گرفته بود١٠٠ تا ٦٠به ارتفاع 

کز قوتهای شان در آن ساحه، سنگر هايشانرا قبالً  توسط  دولت وابسته کنده بودند که خود شان در آن ساحه مهم حين 
ی و دفعتًا آن وقت بيشتر را می طلبيد، استفاده حمله احتمالی غافلگير نشده، از سنگر های حاضر و آماده ، که حفر آن

  .نمايند
  . برايش حکايت کرده بود،کامال به خاطر دارد١٣٥٩ نگارنده خاطر ه دوستی  را ، که در اوايل سال 

 سکونت - طرف غرب پروژه پنجصد فاميلی-آن دوست کارمند وزارت تعليم و تربيه بود و در حصه دوم 
همه روزه ايستاده، منتظر بس حامل مامورين وزارت مربوطه ) غرب  ششصد فاميلی(روی در ايستگاه  اخي. داشت 

روزی متوجه ميشود که از ايستگاه بعدی دو جوان که چهره هايی شبيه  اهالی آسيای ميانه شوروی . اش می بود
و در ايستگاههای بعدی . ندداشتند، و با لباس  پياده دفتر ملبس بودند، به بس باال شده، به چوکی خالی  پهلوی هم نشست

که  شمار مامورين آن وزارت بيشتر و بيشتر شده ميرفت، آندو به ازدحام  داخل بس توجه نکرده، چوکی هايشانرا 
در حاليکه  تعامل  چنين بود  که پياده های دفاتر، آنگاهی که . برای  مامورينی که ايستاد مانده بودند؛ تعارف نکردند

ان می آمد، باالی آن می نشـستند؛ ولی در اثنای ازدحام مامورين، آنان بر خالف تمايل  شان، کدام چوکی خالی گير ش
با آنکه چند روز بعد، . در ظاهر با خوش رويی از  چوکی بلند می شدند و  جای شانرا   به مامورين  تعارف می کردند

ر پياده ها  از جايشان برخاسته چوکی بس را به ايندو جوان ناشناس نيز  متوجه اين نقيصه کار شان شدند، و مانند ساي
مامورين  تعارف می کردند ؛  مگر وضع آندو، بخصوص دريشی پاک و اطو کشيده،  موی های تيار کرده، ريش 

که کمتر پياده دفاتر، منهای پياده های مامورين بلند رتبه،  به اين مسئله ( تراشيده، و بوت های رنگ کرده و براق شان 
دوست  کنجکاوم را بيشتر از پيش مشکوک کرده،  در دل آرزو مينمود  تا کدام اشتباهی قابل توجه از )  شتند توجه دا

در روز ديگر که ايندو جوان به طرف بعضی از مامورين دزدانه نگاه . و بيگانه بودن آن دو برمال گردد. آنان سر بزند
در کجای خير  ": کی از آندو را مخاطب قرار داده  می پرسدميکردند، و زير گوشی چيز های  ميگفتند ،  آن دوست، ي

 "در خانِه کسی همسايه هستيد؟" ؛ "در حصه دوم ":ميگويد)  لهجه ازبکی(  جوان با زبان دری "خانه بود و باش داری
م از پول  دوست کنجکاوم که از گرفتن خانه کرايه طور دربست،  آنه.  " نه، يک خانه را خود ما بکرايه گرفته ايم"؛ 

معاش بخور نمير پيادگی، بيشتر از پيش  نسبت به آندو مشکوک شده بود، در عصر همان روز هنگاميکه آنها در 
از بس پائين ميشدند، آندو را به چند تن از نو جوانانی که در همان ساحه  خانه داشتند، ودر نزديکی معينه ايستگاه 

اين دو ...  ":  منحيث  کوچگی  ميشناختند،  نشان داده، از آنان می پرسد رايستگاه بس سرگرم گفتگو بودند، و آندوستا
 بلی  هر دوی ":  اتفاقا  يکی از نوجوانان  که در مورد آندو  معلومات داشت ؛ می گويد" ؟...نفر پياده را می شناسيد 

مد دارند،  بعضی چيز هارا از هر دوی شان به منطقه روسها  رفت و آ. می نشينند... اينها مجرد هستند و در آن خانه
از منطقه بااليی که تانکهای ) شام هنگام(روسها می خرند و آنرا باال دوکانداران و مردم می فروشند، يگان شامکی 

  ."...روسها استاده است، تا سرک قير جيپ روسها اينها را می آورد
 آرشيف وزارت  تعليم و تربيه، از جمله بلی خواننده ی بادقت ، هر دو نو جوان  شوروی، در قالب پياده دفتر

  .اجنت های قوای نمبر چهلم   مربوط به پايگاه نظامی در حال ِاعمار  در  دامنه کوه خير خانه مينه بودند
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 نگارنده از بيان مطلب دومی مربوط به يکی  از  اعضای  استخبارات اردوی شوروری که زير پوشش 
افشا ميشود،  از آن وزارت ناپديد (...)  تربيه نفوذ کرده، و بعد از اينکه توسط پياده، در رياست پالن وزارت تعليم و

درست مانند آن دو جوان مربوط به استخبارات نظامی شوروی   در نقش پياده آرشيف  که جريان آن در فوق ( ميگردد 
  .؛ به خاطر ِاطناب بحث اجتناب ميورزد)تذکار يافت 

راتی نظامی ارتش شوروی مر بوط به قوت های متمرکز آن کشور در پايگاه در باال از نفوذ عوامل  استخبا
نظامی خيرخانه به و زارت تعليم و تربيه ذکری به ميان آمد، تو قع ميرود  تذکار آن به اين مفهوم   تلقی نگردد که 

اينجا صرفا  .  دندعاری از  اجنت های شوروی بو) حتی دولت  داود خان( ثور ٧ساير  بخشهای دولت کودتای ننگين 
  .   کارکرد های عوامل استخبارات اردوی متجاوز شوروی مورد بحث قرار گرفته است 

 در يک ساحه _ به خاطر ماندگار شدنش به مدت طوالنی  _اساسًا تمرکز  نيروی نظامی يک  کشور متجاوز
می کشور های متجاوز بعضًا به سبب طراحان و کارشناسان نظا. را، از همان گام نخست، ميتوان پايگاه نظامی خواند

مهم بودن ساحه  ای که بايست   نيرو های نظامی  شان در آنجا به صورت دايمی تمرکز يابند،  قبل از تمرکز در 
منطقه تعيين شده، اقشار و اليه های  اهالی اطراف و اکناف  ساحه معينه را مشخص کرده ، مورد مطالعه و ارزيابی 

ی از مردم  که  با تجاوز شديدًا مخالف بوده، و توانايی تقابل بالقوه   با دشمن را دارند، آنان را به و شمار.  قرارميدهند
ساير مردم،  بخصوص  بخشهايی را که منفعت . نحوی از انحا از اطراف  و پيرامون ساحه  پايگاه دور ميسازند

_  بيشتری را نمی طلبد ، زير پروژه تبادله کاال ...شخصی را بر  همه چيز ترجيح ميدهند و قابليت جذب آنان وقت و 
که در درازنای تاريخ  يکی از بستر های مناسب، آرام و مسالمت آميز برای نفوذ کشور های قدرتمند بداخل سر  زمين  

که اين (در اين تبادله   چه جنس به جنس . قرار ميدهند_ هايی که طرح تسخير آن از مدتها پيش مد نظر بوده است
و يا جنس در بدل  پول نقد،  برای جلب سريعتر اهالی  توسط )  ق را روسها در برخی مناطق کشور بکار ميبردندطري

عوامل استخباراتی پايگاه،  مواد مورد نياز ،مثل تيل و يا ساير مواد کمياب  را به قيمت های بسيار ارزان بدسترس 
تمانی پايگاه تازه تمرکز يافته را از اهالی قرب و جوار پايگاه بعضًا قسمتی از مواد و مصالح ساخ. اهالی قرار ميدهند

به قيمت بسيار بلندتر ازقيمت بازار  خريداری می نمايند  که با اين شگرد ، يعنی تبادله کاال ، افراد منفعت پرست، بی 
وسی و خيانت  و بر ضد کشور شان به جاس. احساس و بيدرد، بدام دشمن  افتاده قلب و ذهن شان تسخير می گردد

  .متوصل  می شوند
اگر از بيان چگونگی خريد و فروش سنگ الجورد، زمرد و ساير سنگ های کمياب و قيمتی   توسط عوامل 
شورای نظار به سر باندی مسعود در حيطه نفوذ پايگاه  های نظامی به ظاهر  زير نظر وی ؛ در واقع تحت نظر و 

اين مختصر بگذريم ،خواننده شايد به خاطر داشته باشد که  مردم کابل  محلی قومانده ارتش شوروی  بالباس محلی،  در 
تسميه نموده بودند،  سامان و آالت  و پرزه   موتر  های روسی  "   بازار برژنف"را در جوار  دريای کابل  بنام 

در ميان . می رسيد توسط افغان هايی که با روسها  در رابطه مستقيم و يا غير مستقيم قرار داشتند، به فروش 
برخی .  کار ميکردند روسفروشندگان شماری از آنان در نقش فروشنده برای  استخبارات ارتش  متجاوز و اشغالگر

  .از اينان، حتی به کار پوششی شان توجه نکرده،  رغبت  و تمايلی  به فروش  جنس شان،  به خريدار نشان نمی دادند
    

  :خته شده امپرياليزم روس  در پايگاه نظامی باالحصارکابل رازهول انگيز جنايت پنهان سا-١٦
 متر بلند تر از شهرکابل  بر فراز کوه بچه ی متصل ٢٠٠  در اين  حصار وسيع الساحه و تاريخی  که  حدود 

به کوه با عظمت شيردروازه بنا شده،   سُموچ ها ، زير زمينی ها  و سياهچال های خوفناک وجود دارد، که در دوره 
در دخمه های تاريک و " خطرناک "پادشاهان مستبد و ظالم چون  امير عبدالرحمن خان جالد و امثالهم، زندانيان 

بخش بااليی باال حصار تا " بنا بر نوشته  دانشمند فقيد عالمه احمد علی کهزاد . متعفن آن  شکنجه ونگهداری می شدند
باالحصار "   کتاب ٢٧٨صفحه ..." حيث محبس استعمال ميشدامروز مفهوم خود را در ذهن مردم از دست نداده به 

  " . کابل
سربازان اردوی کشور های  تجاوز گر، که ...  از آنجايی که پايگاه نظامی  در خاک بيگانگان   برای عياشی و

 ... ه و برهنبدون همسر و فاميل بوده، و در آنجا خودشانرا با عکسهای  نيمه برهنه آرتيست ها و البوم های زنان
 بدون دغدغه خاطر می توانند دست به هرنوع  جنايت و .سرگرم می سازند ، محل امن و بی سر وصدايی می باشد

 عساکر سوسيال امپرياليزم شوروی هم اغلبًا زنان و دختران را از گرد و نواحی .اعمال ضد انسانی در آنجا بزنند
ر دقايق و لحظه های  پيش از قيود شب گردی و يا  درست د(پايگاه های خودشان، حتی از داخل شهر کابل 

صبحگاهان که خانم ها به طرف حمام روان می شدند و يا در مواقع مساعد، که کمتر عابر و رهگذری در سرکهای 
و اين مظلومان بی دفاع و .  می ربودند، و بداخل پايگاه خود می آوردند )عمومی و  فرعی  عبور و مرور داشتند

  :  با اجاز خواننده   مثالی در زمينه می آورم. مورد تجاوز دسته جمعی قرار ميدادندوحشت زده را 
اهالی خير خانه بار ها اجساد خانمها و دخترانی مفقود شده در نواحی خيرخانه را در درون   کودالهای ده کيپک، 

وه خيرخانه مينه حفر کرده ساحه دشت خواجه بغرا و در بين جــر هايی که به خاطر جلوگيری سيالب در دامنه ک
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عساکر تجاوزگر شوروی در تمامی پايگاه . که مورد تجاوز ارتش پليد شوروی قرار گرفته بودند. بودند؛ يافته انـــد
  .های آنکشور در سراسر  افغانستان مرتکب همچون  َاعمال ضد بشری و جناياتی غير قابل بخشش گرديده اند

تا کنون بر مال نشدِه عساکر شوروی در پايگاه باالحصار که به اثر پرسش به حال توجه تانرا به راز جنايات   
  : ، پرده از روی آن برداشته شده؛ در زير جلب مينمايم شکيب فرازیموقع نگارنده از فردی بنام 

 آورده، و خود  گ که زير همين نام مستعار کارت ستيزنشپ کانادا را به چن) Shekib Farazi (  شکيب  فرازی
، معلوم نيست  سينه چه تعداد  هموطنش "انقالب ثور"  حربی شونزی  بوده، و به نام دفاع از٤از نخبگان کندک نمبر 

ی افغانها در تورنتو قلمداد "خانقاه"را آماج مرمی های ساخت شوروی  قرار داده، و هم اکنون خودش را از مشتاقان
ثر پرسش نگارنده راجع به پايگاه نظامی باالحصار در زمان    به ا٢٠٠۶می کند، در اواخر ماه فبروری سال جاری 

دو  نقل قول وی در ( حضور نيروی های شوروی در  آن پايگاه،  راز هولناک  و عميقًا تأثرآور يک فاجعه انسانی را 
 ميان در حضور چهار  فرد ، با نگارنده در)  در ذيل عنوان سيزدهم  درج گرديده است ... مورد  پايگاه بگرام و

  .گذاشت
  : ابراز داشتچنين  مشهور می باشد،  در تورنتو"شفيق اهللا " که  بنام   ،فرازیشکيب 

 حربی شونزی را  برای پاک کاری به ٤عساکر روسها  که از قرار گاه باال حصار  برآمدند ، کندک نمبر  «  
زير . بسيار بد و غير قابل تنفس می برآمداز درون يکی از زير زمينی های باال حصار بوی . قرارگاه باالحصار بردند

زمينی بسيار خوفناک و تاريک و زياد پائين در زير تپه واقع شده بود من و ديگران از طريق زينه قديمی داخل زير 
سصدو  ( ٣٦٠در يک قسمت از زير زمينی جسد های لچ سر به سر انداخته شده بود . زمينی پائين و پائينتر رفتيم

اکثريت آن،  جسد زنان برهنه بود که   بعضی شان سياه و . ا از آنجا با مشکالت زياد بيرون آورديمجسد ر)   شصت 
گوينده مطلب که فرديست احساساتی و  سريع [  پوسيده شده بودبکلیکبود شده بود و  بعضی جسد ها را کرم زده بود،  

مسلمًا  اين . عتًا عضالت چهره اش منقبض و گرفته شد دف"بعضی جسد ها پوسيده شده بود "در اثنای  بيان جمله , التأثر
  مادران و خواهرانش را به طرز وحشيانه ای بعد از تجاوز به هالکت ه خاطری اين بود که  رفقا روسینه ب،گرفتگی 

رده نامب.  رسانده بودند؛ بلکه اين گرفتگی صورتش ناشی از تداعی  تعفن  اجساد کرم زده اين قربانيان در دماغش بود
 به سببی که  سخنان گوينده را [ ... به امر جنرال ]اين جنايت فجيع رفقای روسی اشرا مورد نکوهش و تقبيح قرار نداد 

با هيجان ناشی از خشم و نفرت از اين فاجعه انسانی می نوشتم و تشويشی هم داشتم که مبادا برادر گوينده با ايما و 
اظهر " ر از جانب  وی  شود، به درستی شنيده نتوانستم که نام جنرال افغانی را اشاره مانع افشای راز های ناگفتنی ديگ

.  يکی از تپه های  داخل باالحصار را کنديم و  مرده ها را در آن دفن کرديم، ]تلفظ نمود" هزاره " و يا " حذر" ، يا " 
ر باالحصار آمده ايد هر چيز ی را که شما که برای پاکاری د ": به محصلين حربی شونزی گفت...  بعد از آ ن جنرال 

  .»   "در اينجا ديد در بيرون گفته نمی توانيد 
  :    همچنان  موصوف  در برابر پرسش نگارنده در مورد پايگاه نظامی روسها در خيرخانه ابراز داشت

رئيس قسم سه  خاد را   جنرال داکتر کريم بها :  از وی پرسيدم[  بعد از رفتن روسها جنرال بابه جان و کريم   " 
  در پايگاه خير خانه موظف شدند از اينکه چه تعداد جسد را در آن پايگاه پيدا کردند  چيزی ] " بلی" : گفت   ميگويی؟
  " نميدانم

محصل حربی شونزی در دوره ... "  بگفته خودش شکيب فرازی اينبود نقل قول مستقيم و روياروی از   
   ."... نجيب -کارمل

و درستی گفته های فرازی، نگارنده شک و ترديدی نداشته، کامال متيقن است که فرازی  عين در صحت 
تحليل وتفسير اينرا که نامبرده  روی کدام انگيزه ای   اين راز هولناک را .  واقعيت را بدون تحريف، بيان داشته است

  .  افشا نمود؛ در اين جا زايد  ميداند  _ برای نخستين بار_ 
  

  :ستقرار دايمی پايگاه نظامی نياز قبلی به پايگاه فرهنگی دارد  ا-١٧
بر آنانی که  تاريخ استعمار  را ورق زده اند، آشکار شده که استعمار غرب متکی بر تفوق تکنيکی اش، که 

النی و از سالهای طو.  بيشتر  در شکل تکنولوژی سريعًا در حال  رشد جنگ افزار های نظامی تجلی يافته؛  بوده است
 در -بدينسو  است که استعمار با همين تکنيک برتر  بر دنيا سيادت ميکند، و با همين امتياز و برتری ، خود را تمــدن 

برای توجيه لشکر کشی های  فاجعه آفرينش، که برای غارت  و .   به جهان معرفی کرده است-»  مظهر تمدن« واقع 
منوچهر هزار ت  ميگيرد ،  فلسفه ای هم جور کرده است،  به قول چپاول ثروتهای  ملل و سر زمين هايشان  صور

   : خانی
" تمدن  معرفی کرد، الزم آمد که غارت خلقهای تحت  سلطه اشرا در قالب  " از وقتی  که استعمار خود را "
زی  اروپا اين فلسفه به سرعت  در کار گاههای بورژوا"  فرهنگی" و" علمی" تکه پاره های .  هم بگنجاند" فلسفی

   " !رسالت پخش تمدن در جهان : و از سرهم کردن آن ايدئولوژی  استعمار پديد آمد. ساخته شد
ادامه ی پخش تمدن در جهان  "  رسالت " نسل امروز بدرستی ميداند که سرمايه داری جهانی  به اصطالح 
" رز ترين  نقطه عطف روند تداوم اين را به پيشقراول تکنولوژی مدرن يعنی امپرياليزم امريکا احاله کرد، که با
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می باشد، که با لشکر کشی های امپرياليزم به عراق و  "  بازار آزاد" امپرياليستی و " نظم نوين" ، همانا "تمدن
 . افغانستان و باز هم به عراق، و اشغال اين دو کشور، بايست مورد تائيد ساير کشور ها نيز قرار ميگرفت ، که نگرفت

ژه اين لشکر کشی و تمرکز قوت هايش  به طور دايمی،  يعنی ساختن پايگاه های نظامی در اين مسلما پرو
کشور ها از ساليان پيش طراحی و به کرات  بازنگری شده است ، که بخش اساسی و مهم اين پروژه استعماری را  

نده  و ايدئولوژی استعماری اش که برای حراست فرهنگ مبتذل و مسموم کن، چگونگی ساختار  پايگاه های فرهنــگی 
) البته در گام بعدی ( به طور اعم،  و حفظ پايگاههای نظامی  در کشور های زير چکمه سربازانش  به طوری اخص  

تشکيل ميدهد ،  تا از طريق همين پايگاههای فرهنگی ماهيت تجاوز و اشغال سرزمين های ديگران از منظر 
و ذهنيت مردم . و تائيد گرددتحريف، تمجيد، تحسين، تقديس، .. . فلسفی، دينی واقتصادی، سياسی، نظامی، فرهنگی ،

را آماده پذيرش  تعاريف خود ساخته و مقوله های  فريبنده فوق بسازد  که مردم کشور های اشغالی در برابر تجاوزگر 
وپايگاه  .  به حد اقل کاهش يابدواکنش آنی نشان نداده، در نتيجه  زيان های مالی و صدمات و تلفات انسانی تجاوز گر

 در صورتی که -يعنی کمترين تلفات انسانی را . اشرا  با تبختر  به نمايش بگذارد " معجزه" فرهنگی در اين زمينه 
 ناشی از تائيد و پذيرش  عساکر بيگانه از جانب قاطبه مردم کشور های اشغال شده -چنين خواست  برآورده شده بتواند

  . ازسازی کشور هايشان توسط تجاوزگر  باور مند ساخته شده اند؛ جلوه دهد، که گويا به ب
قلم بدستان، ژورناليست ها، کتاب نويس ها،  مفسرين، شاعران،  نشريه داران، مسئولين راديو و  تلويزيون ها، 

 های اجير شده و يا   مذهبی به طور اعم، و احزاب و يا سازمانها و نهاد-به شمول هنرمندان و نظريه پردازان سياسی 
؛  قشر صاحب امتياز در اين پايگاه  ) قبل از تجاوز و يا بعد از آن ( ساخته  شده توسط امپرياليزم به طور  اخص 

مستعمراتی و خادمان امپرياليستی قبل و يا بعد از تجاوز به شمار " نخبگان" و " برگزيدگان"فرهنگی بوده، و از زمره 
. چنين پايگاه ئی است که باعث پيدايش و نشو و نمای آنان به عنوان يک قشر اجتماعی ميشودنياز به وجود .  می روند

نخبگان که . هيچ  طبقه و قشر اجتماعی ، موقعيت طبقاتی خود را  انتخاب نمی کند؛ بلکه در آن موقعيت قرار می گيرد
عماری، به خاطر کسب موقعيت رسمی و در اين موقعيت خاص قرار گرفته اند، نقش شان ، حفظ تسلط ايدئو لوژی است

صرفًا به يک مثال . های دل انگيزِ  زود گذرو ميرنده معنوی از امپرياليزم می باشد" ارزش" گرفتن امتيازات مادی و
دوکتور  که بنا بر نوشته پوهاند [  ، کهگدایبه مسئوليت آقای " کاروان "به سرمقاله  نشريه : در زمينه  بسنده مينمايم

 جوالی ٤٠شمار " پيام زن"  مندرجه فريد افسان؛ و مقاله "    زندان پلچرخی"    نويسنده کتاب روستار تره کیعثمان 
 ؛  و  نوشته بريالی دربابايی  ١٩٩٢ سال ١٧٤شماره " مجاهد ولس"  ؛ ٩٣ و ٩٢شماره " آيينه افغانستان" ؛ ١٩٩۵

سپتمبر  ... ٥٩ درج شماره رووف روشنايیمقاله   و ٢٠٠٢ جون ٤٧ -٢٩شماره " افغان رساله" مندرجه نشريه 
 که به انتظار ] " عضو خاد بود و در زندان پلچرخی برای اطالعات زندان جاسوسی ميکرد" همان نشريه  ٢٠٠۴

   :؛ در زير توجه کنيمنموداحداث پايگاه نظامی امريکا در افغانستان بسيار بی تابی می 
 و گسترش نيرو های پيمان دفاع ی ناتو را در همه شهر های افغانستان ماهنامه کاروان، تــداوم  حضور ... «

به مفاد  کل مردم افغانستان ميداند و از همان هنگام پياده شدن نيرو های امريکايی در افغانستان آنرا تائيد کرده و ميکند 
 تماميت ارضی آن ضمانت و از خطر بسيار به نفع دفاع و امنيت افغانستان است  که شامل پيمان دفاعی ناتو شود تا...  

مانند ر وسيه  وپا کستان شوق هندوستان ( تجاوز خارجی ديگر در امان بماند و نشود که فيل کشور های  همسايه ديگر 
   ). ١١ صفحه ١٣٨٣مورخ حمل  "کاروان" ١٠١شماره  ( » را نمايد) تجاوز به افغانستان( 

ريسين های حزب حاکم و بروکراتها ی بلند مقام از دولت های قبًال بر  طيف ديگری از فرهنگيان، قلم بدستان، تئو
اينان از بازماندگان دولت های وابسته . سر اقتدار، شامل قشر صاحب امتياز در پايگاه  فرهنگی امپرياليستی نمی باشند

م  امريکا،  دولت   منصوبه  و يا دست نشانده قبلی  بوده  که با ذرايع وطرق گونه گون؛ منجمله تجاوز آشکار امپرياليز
شان واژ گون گرديده، در کشور متجاوز به خاک شان، و يا در ساير کشور های غربی پناهنده شده، و يا در کشور   

يعنی  _ " شمشير داموکلوس" و هميش سرو گردن خم شده ی خود را در زير. خود  با ترس و دلهره اقامت دارند
که مسلمًا مستحق ( تصور می کنند _ سط نهاد های حقوق بشرامپرياليستی  بر پا شده که  تو..." محکمه جنايتکاران و"

  ).  البته ذريعه يک دولت واقعًامردم ساالر ،واقعًا مستقل و آزاد . محکمه و مجازات می باشند
که ذريعه   به خاطرچپه کردن دولتی  ،اين طيف، علی رغم نفرتی که از امپرياليزم امريکا وشرکا و در کشور ما 

سوسيال امپرياليزم شوروی  جور شده و آنان را به مقامات مهم ملکی،  نظامی و ديپلماتيک آن تعبيه کرده بود ، 
 سياسی خود که همانا رويزيونيزم خروشفی بوده، پشت کرده وبه خاطر رستن - به باور های قبلی ايدئولوژيک ؛دارنــد

مپرياليستی در کشور به دفاع بر خاسته،  به مـد د وياری  کارکردهای دولتی ااين تيغ، از دولت دست نشانده ی  از زير 
و  اندوخته های سياسی و ادبی و تجربيات حزبی گذشته ئی شان  می نويسند و واقعيت اشغال را ) تجربه دولتمداری( 

نده ی قدرت حاکمه  که ورد زبان هرپله بين وپرست_با تعريف و تعبير و تردستی کلمات دلپذير و جمالت دلنشين 
آن افرادی که  از افشای ارتباط خودشان با  شبکه های  و  خير هر تسليم طلبی منفعت جوامپرياليستی، و ذکر

 ، تحريف کرده، مرگ آوران متجاوز را  امنيت گستران  _ واهمه دارند ؛ می باشــداستخباراتی  امپرياليزم روس شديدًا
رفاه و آسايش و   باز سازی و بهروزی و آفريدگار  پيام آوران صلح و آرامش ، و حمل کنندگان نعمات مادی،   و 

وانمود کرده ، کشور اشغال شده خودرا، که خود  در بربادی ... دموکراسی و مبارزان ضد تروريزم  عربی و طالبی و
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به خرابکاران بنياد  ... "   خوانده از ديگران می طلبند تا"  افغانستان مستقل و نا وابسته"آن نقش اساسی داشتند، 
تان مستقل و ناوابسته استفاده موذيانه نمايند و افغانس... افغانستان مستقل و نا وابسته مجال  ندهند که از پارلمان به سود 

و همينطورقتل " ) آريايی"  سايت –" ...صف آرايی نو از  "  تحت عنوانپنجشيریاز نوشته   (   "ـته سازند  را وابس
ر های دسته جمعی مردم بی دفاع کشور را توسط  پيلوتاِن امريکايی، تطهير نموده ، گناه اصلی اين جنايت و کشتا

وحشيانه و سادستيک آنان را به گردن خبر کشان و جاسوسان اجير شده ی شورای نظار و شرکای جنايتکارو وطن 
  می اندازند... ) دوستمی، سيافی ووحدتی، ( فروش آنها

 لجنرا" (حزب دموکراتيک خلق"لقلب ز صحبت يکی از نظاميان ساطور به دست و  قسی احال به بخشی ا
،  پناه )به سر گله  ای قانونی (ساخته شده و بسيار بويناکش ،  که از ترس  محاکمه امپرياليستی به طويله  ،)علومی

:برده است، با راديوی بی بی سی و يا صدای امريکا  در زير توجه کنيم   
  ."  کشتار  افراد ملکی در  پنجوايی راپور های غلط  است که به قوای ائتالف داده  می شودعلت اصلی" 

  
  : صدور فرهنگيان ، به آرزوی تسخير نامرئی  برخی از کشور ها-١٨

تسخير با _ طرح استراتيژيک امريکا به خاطر توسعه طلبی، لشکر کشی، تجاوز و تسخير،همچنان تسخير نامرئی 
منوط به افغانستان و عراق و منطقه  شرق ميانه  نبوده؛  بلکه ابعاد عديده ئی _  های غير از لشکر کشی ذرايع و شيوه

بيائيد  با مثالی در زمينه  موضوع را در زير دنبال . داشته، کم و بيش در تمام کشور های جهان در حال اجراست
  :نمائيم

از همسايه " ) شهروند"  نشريه ٢٠٠۶ جون -١٠٨٠مندرجه شماره محسن صابرطبق نوشته (  مثال خود را 
نفوذی در خور توجه   در آن ... شمالی اياالت متحده امريکا، يعنی کشورکانادا ، که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و

از و می بينيم  فردی که  از پوهنتون هاروارد امريکا  به پارلمان کانادا فرستاده شده،  تا . نموده است ، انتخاب مينمائيم
آنجا به کرسی های باالتر ومهمتر به خزد وبا استقالل و تماميت ارضی اين کشور  تصفيه حساب کند، کی است و چه 

  :نظر اتی  در زمينه رهبری امريکا  برای جهان دارد
 اوکراينی تبار که اوکراينی های  اين کشوربه  خاطر مطالب  کتاب اخيراو که نسبت  به اقليت مايکل ايگناتيف

 خود را امريکايی ٢٠٠۵راينی،  نژادپرستانه و توهين آميزاست؛ بر ضد وی به تظاهرات پرداختند، تا اوايل سال اوک
در ... حقوق بشريعنی مسموم ساختن ذهنيت نوباوگان امريکايی و بعد از سی سال تدريس ايشان. قلمداد می کرد

نظر کرده، از مقام خود استعفا داده ، به کانادا پوهنتون هاروارد امريکا، از امتيازات مادی و معنوی  خود صرف
 بسمت نماينده پارلمان ٢٠٠۵در دسمبر سال ) البته با سناريوی قبال نگارش يافته(و به گونه ی دراماتيک . برگشت

   صدر اعظم کانادا   بود و  دراستيفن هارپر، قبل از پاول مارتينکانادا از جانب حزب ليبرال  يعنی حزبی که رهبرش 
بايست  تذکار داد  که استيفن هارپر صدر . (  ، نظر موافق  نشان نمی داد؛ انتخاب گرديدبوشبسا موارد با نظرا ت 

برخالف _ اعظم کنونی ادامه دهنده راه حکومت جرج بوش بوده، و به کارآيی نيرو های نظامی کانادا در خارج  
  )رد دالر بودجه نظامی کانادا را  افزايش داده است پافشاری نموده مبلغ پانزده مليا_ نظرات اکثريت مردمش 

قرائن  و شواهد نشان می دهد که در ورود عجوالنه ايشان به عرصه سياست کانادا   « : بنابه نوشته محسن  صابر
 شکی نيست که ايشان در اين مقام شانس عمده ای برای دستيابی به مقام « ؛ »دست های نامرئی دست اندر کار بوده اند

  .» .نخست وزيری کانادا خواهند داشت
 نقش تئوريزه کردن تمايالت تهاجمی و توسعه « سال در پوهنتون هاروارد ٣٠مايکل ايگناتيف ، که در مدت 

با تمهيدات از پيش طرح ريزی شده  « ؛ »طلبی حکومت جرج بوش و دولت های سابق  امريکا را به عهده داشت 
 بدفاع برخاسته » تئوری تهاجم و امپرياليزم جديد « وی از خط » ـد ســاله پيمودوارد اين کشور شد و يکشبه ره صــ

که در روزنامه نيويارک " زحمت " کتب و مقاالت متعددی منتشر کرده، از جمله در مقاله اش تحت عنوان . است
  :کنيممنتشر کرده، در زير توجه ) قبل از تهاجم به عراق  ( ٢٠٠٣ جون- ژانويه ۵تايمز در تاريخ 

امريکا تنها کشوری است  که امنيت جهان را تأمين می .   چه نامی بهتر از امپراتوری ميتواند امريکا را بيان کند«
اين کشور بيش از يک ميليون مردان و زنان مسلح را در جهان  در حال آماده باش دارد و ناو های جنگی اش . کند

جنوبی را تضمين می کند و چرخهای تجارت در ) کوريای( ل و کره بقای اسرائي.  اوقيانوسها را در کنترول دارند
 يک « ؛ » ...جهان را به گردش در می آورد و قلب و افکار همه جهانيان را با آمال و آرزوی های  خويش پر می کند

هم . ت اما اين نظم در جهت اهداف امپراتوری امريکا طرح ريزی شده اس. نظم جديد جهانی در حال تشکيل شدن است
پيمانان امريکا می خواهند يک نظم بين المللی بر قرار کنند که در نهايت قدرت امريکا را محدود کند، اما امپراتوری 

پديد آمدن ايدئولوژی حقوق بشر در   « ؛».نمی پذيرد که مانند گاليور دست و پايش با هزاران نخ به زمين بسته شود
انی دوم به بسياری از کشور ها ی مستعمره آسيا و افريقا حق خود کشور های غربی سبب شد که پس از جنگ جه

بنابرين . مختاری بدون  دخالت خارجی داده شود، اما بسياری از اين کشور ها دچار هرج و مرج و کشتار هستند
  .» .ولی اجبارًا بايد دخالت کند و نظم را در کشور ها برقرار سازد!  امپرياليزم جديد هرچند با بی ميلی 
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حقوق بشر و " با عنوان )   Amnesty internationl(و حال به بخشی از اظهارات اين اسـتاد که در جلسه سازمان  
  :ابراز شده است، توجه بفرمائيد" ا  مستثنی بودن امريک

دولت امريکا  بيشتر از هر دولت ديگری دموکراسی و حقوق بشر را در خارج ترويج می کند، اما حق نيست  «
اين کشور دادگاه بين المللی الهه ... لت امريکا آن قوانين بين المللی را که استقالل امريکا را محدود کند، بپذيردکه دو

را نخواهد پذيرفت  چون ممکن است اين دادگاه شهروندان و يا نظاميان امريکايی را به محاکمه بکشاند و دولت امريکا 
. بايد توجه کرد که امريکا به اساس آزادی بيان، بنيان گذاری شده است «  ؛».هيچ کنترولی  در اين محکمه نداشته باشد

   »!پس ملت امريکا عميقًا به آزادی ايمان دارند، زيرا آزادی توسط ايشان نوشته و ايجاد شده است
ديگرش که در جلسه " عالمانه " اينک به يک جمله .  کم نيست مايکل  ايگناتيفهذيان گويی های سياسی 

  :از پناهندگان سازمان عفو بين المللی  ايراد کرده، درزير توجه  نمائيمحمايت 
به اعتقاد من مشکل اصلی .  اشتباه اصلی اينجاست که ما تصور می کنيم مشکل اصلی دنيا قدرت امريکاست«

  .»بايد راه حلی برای آن پيدا کرد. دنيا عدم شناخت ما نسبت به بی کفايتی خود ماست 
د نيست که   خواننده آگاه  نظرات اين آموزگار آموزش ديده در دستگاه امپرياليزم را، بعد از در اين جای تردي

  .لحظه ای تفکر و تعمق  رد کرده، مورد استهزاء قرار خواهد داد
در اين سرزمين، که استاد پوهنتون هاروارد را فرستاده اند، به جز طيف معينی افراد تحصيل کرده، و با 

که در برابرهمچون نظرات تئوريزه شده ی ضد ) بخشهايی از کارگران آگاه و شاگردان پوهنتون هابشمول ( مطالعه 
آزادی، ضد دموکراسی و ضد ارزشهای حقوق انسانی، ايستادگی  نموده، هويت سازندگان آنرا با اهداف و سياست های 

ر و اليه های اجتماعی که بسا مسايل استيال گرانه و ذهنيت سازانه ی شان بر مال می سازند، ساير طبقات و اقشا
آن نقش داشته، " نوسازی" اذهان آنانرا تسخير کرده، وتبليغات رسانه های سرمايه داری در ... اقتصادی و اجتماعی و

 ناشی از کار استخوان سوز –بر وفق  همان ذهنيت های ساخته شده   قضايا و حوادث را با بی ميلی و بی حوصلگی 
  .آنان چنين تئوريهای کشنده را بزودی می پذيرند. می نمايندبررسی _ روزمره 

شخصيت های  بلند مرتبه علمی ؛اما سست  عنصرو منفعت پرست، که در پی نام و زيست بسيارمرفه اند، 
توظيف می گردند، تا مجموع جامعه  خودی و غير خودی را به اين مسئله عادت بدهند که گويا امپرياليزم امريکا ناجی 

در اين راستا بخشهای فرهنگی و هنری امريکا  با  همچون استادان از ده ها سال پيش . ی جهانيان می باشدآزاد
هرگاه  داستانها ، درامه ها،  بخصوص  فلم های  هاليودی را مثال بياوريم،  متوجه خواهيم  .   همسويی نشان داده اند

 پيدا کرده، و ميليارد ها دالر پول ی بيشتر از پيش  گرمشکه در سراسر جهان بازار_ شد که با نمايش اين فلم ها 
 به ميليون ها بيننده، اين طرز ديد و تفکر زهر آگين و برده  –بينندگان کشور ها را به کيسه سازندگانش می ريزاند 

  . "امريکا حافظ بشريت و کره زمين است "ساز ، تلقين می گردد، که 
  :   می توان  بيان کردی ذيلور فشرده با پيکره هابازگويی و پيام چنين فلم هارا  به ط

اين فقط و فقط اياالت متحده امريکاست که مورد تاخت و تاز فرستاد شدگان از دور افتاده ترين سيارا ت و 
 اجسام حيه وارگانيک با  قد و قواره عجيب و غريب ، همچنان ربات ها و ماشين های .ستارگان قرار می گيرد

  ال کوچک و بزرگ وحيرت بر انگيز از آنسوی منظومه  خورشيدی به امريکا هجوم می آورند؛ کمپيوتری با اشک
 مليون تن به طرف سواحل امريکا روان ميشوند، ودر وهله اول ٦٠٠سنگ های آسمان و شهاب هايی به وزن 

  امريکا و بعدًا هست و بود زمين را مورد تهديد قرار ميدهند؛ 
  ا پيدا ميشوند، و مردم آنجا را تهديد به مرک رقتبار می نمايد؛  ويروس های کشنده  در امريک

  دراکوال های خون آشام از تابوت هايشان بر می خيزند، و به جان مردم امريکا می افتند؛ 
  هکذا شياطين آدم خوار در امريکا عرض وجود می نمايند و اتباع  آنکشور را تهديد به نابودی می کنند؛ 

يکا  بيرون را از کوچه و پسکوچه و سرک  و  شهر ها ی امرش و شعله هاياهر زمين زبانه های زي"آتشفشان " 
 سرک و پل و آسما ن خراش هايش را در کام خود فرو می برند ، و نهر ها، بند کاشانه ، خانه و،کشيده،   در و ديوار

  ... . زمين دهان باز می کند و باشندگان امريکايی را به اعماقش می کشد ؛ و
 و فداکاری و جانبازی ؛ و تکنولوژی بی همتايش؛سر انجام اين امريکاست که با عقل و فراست بی نظيرش

و جهان .   مصائب و آفات، فاجعه هاو حادثات نازل شده را دفع کرده، بی ضرر و بی اثر می سازد؛سرباز بی مثالش
بمب  اتمی  جمهوری اسالمی  " و "لب ضد تمدن تروريزم القاعده وحشی و طا"و هم اکنون . را از نابودی می رهاند

، "کمونيزم شوروی " و تهديد "فاشيزم هيلتری" است که  بعد از "کوريا ی شمالی کمونيستی" و "خون آشام  ايران
 الزامات مردم جهان يکی اين است که  در برابرتکنولوژی و تمدن، فهم و فراست،  پس، از .يخن امريکا راگرفته است

ثار امريکا، که ضامن بقای کره خاکی و باشندگانش می باشد،  سر تعظيم فرود بياورند ، و از آن تبعيت  شجاعت و اي
  !!نمايند

و بر چيدن سالح _ که فرزندان متمرد ش می باشند _ القاعده و طالب " دفع و نابودی"امپرياليزم امريکا بعد از 
نيابد که مردم جهان را بترساند،  شايد هم دست ) مترسک"( زسياهی فالي"دو کشور، اگر در کره زمين  کداماتمی يکی 

و به  بهانه مبارزه با اين .  و آنها را به نام آمدگان از سيارات ديگر به جان مردم بياندازد.به ساختمان ربات ها يی  بزند
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 و تکميل سلطه بر ربات های کشنده، و نجات بشريت از چنگال قوی آنها، قوانين و دستورالعمل هايی به خاطرتداوم
ش   و تخريب گوشه ای از همانطوری که با پالن انهدام دو  آسمانخرا( تمام جهان وضع کرده و در دست اجرا بگذارد 

در درون القاعــده،  قسمًا قوانين گويا امنيتی تازه ای را دردست اجرا  C.I.Aش توسط عوامل  سازمان  پنتاگون
  ).ه افغانستان تجاوز و آنرا اشغال کرد و عمـد تًا با همين بهانه ب. گذاشت

 مانند اسالفش  نظرات فوق را تئوريزه کرده ، حتی  عنوان مقاله اش، مندرجه نيويارک تايمز  مايکل ايگناتيف
و .   انتخاب  نموده است»  امپرياليسم امريکا، بهتر است جهان به آن عـادت کند«  را٢٠٠٣ری  جنو۵مورخ 

فراگيری فن تسخير نامرئی يک کشور، با همين سالح،     تئوريسين را بعد از سی سال آموزش و امپرياليزم امريکا  اين
اش در کانادا،  نامبرده را به اين کشور اعزام  کرده ...  مجهز کرده وبا حمايت  پايگاه  های قبًال ساخته شده  فرهنگی و

  .است 
که توسط امپرياليزم امريکا به طور غير  _    افغانستاننمونه ای هم ازاين کتگوری را، منتها بعد از تجاوز، به 

مستقيم  فرستاده  شده،  در گام نخست بسمت مشاور رئيس دولت  دست نشانده  و در قدم بعدی به وزارت خارجه و در 
  . ميتوان مشاهده کرد_  ديد هم به رياست جمهوری تعبيه گردگام سومی شا

  
  :ر آن پايگاه نظامی مخفی و نقش سرکوبگ-١٩

 در کشورهای وابسته ، اعم از پنتاگو ن و سيا، در بحث های  قبلی   ديديم  که انتقال وتمرکز نيروی های نظامی 
و يا دست نشانده، وساختمان پايگاه های نظامی علنی  بر مبنای توافقات بين کشورهای مذکور با امپرياليزم، صورت 

   جنبش های دموکرات و توده ای بر ضد چنين دولت ها،  بطور وحشيانه وبا استفاده از نيروی  امپرياليستی. می گيرد
، زمينه بر پايی ... اجتماعی و-در کشور هايی که بنا بربسا ملحوظات و ديدگاههای سياسی . ئی سرکوب می گردد 

بنا بر _ پرياليستیپايگاه نظامی امپرياليستی ميسر نمی گردد، در چنين حاالت، دولت های وابسته و متکی به سرمايه  ام
بطور مخفيانه و پنهانی با تقاضای کمک نظامی از کشور  امپرياليستی،  خواهان _ خواست و صوابديد امپرياليزم 

وبه ياری قوت های امپرياليستی به سر کوب جنبش های ياد . برقراری پايگاه نظامی مخفی در کشور هايشان می شوند
  . توانمندی نيرو های نظامی خودی  وانمود می سازند شده پرداخته، شکست آنان را  ناشی از 

  بهمن عفيفحال به يکی دو  مثال در زمينه  پايگاه های مخفی امپـريـالـيزم امريکا به نقل از نوشته 
com.bafif@hotmail شماره  " شهروند"مندرج نشريه   » مدرسه ديکتاتور های نظامی امريکای التين « تحت عنوان  ...

   :در زيرتوجه کنيم
پا گرفتند، زيرا )  Andes( چندين گروه چريکی در دامنه های شرقی کوهستان آند ١٩۶۵در سال ...  «

 سال سرکوب مسخ گشته بودند که اغلب اميد ٥٠٠چنان توسط ) Indian(کشاورزان اين مناطق يعنی بوميان امريکا 
با الهام از انقالب کوبا و دست آورد ) در پيرو( اين فرزندان طبقه متوسط  .  را از دست داده بودندمقاومت و پيروزی

اما در پايان آن سال . های آن در زمينه بهداشت، مسکن و آموزش و پرورش مبارزه چريکی خود را آغاز کردند
دو گروه  از .   گروه را شکسته بودچريکی ارتش پرو و ارتش امريکا کمر مبارزه سه _شورشی و ضد _عمليات ضد 

افراد باقی  مانده که از کشته شدن  جان بدر برده بودند در چند سال آينده فقط . سه گروه در عرض دو ماه از بين رفت
  .موفق  شدند جنگ و گريز های محدودی انجام بدهند

عضو   )Victor Marchetti (ويکتور مارچتی. نقش سازمان سيا و ارتش امريکا طبق معمول انکار ناپذيربود
که ... کاله سبز ها در عمليات شرکت کردند " : چنين می نويسد ،، پاکسازی,,بلند پايه ساز مان سيا در باره عمليات 

 بود ١٩۶٠بود اين در اواسط دهه )  م -کوبا( بزرگترين عمليات سازمان سيا پس از دخالت در ماجرای خليج خوک ها 
، که درگير مشکالت چريکی در مناطق دور افتاده ) پيرو( مخفی به کمک حکومت پــرو که سازمان سيا به طور 

حکومت پرو که قادر نبود به طور  کافی با جنبش شورشی مقابله کند از دولت امريکا تقاضای کمک .  شرقی بود؛ آمد
زمان سيا يک کاپی از به خرچ  سا. و اين کمک بالفاصله  و به طور مخفی شروع شد) م.سناريوی هميشگی( کرد 

نهارخوری، کالس آموزش، سرباز خانه،  . در منطقه جنگلی پرو ساخته شد )  Fort Bragg(پايگاه نظامی فورت برگ 
ساختمان های ستادی و اداری، برج تمرين چتر بازی، وسايل و نفر بر ضد آب و شناور و کليه وسايل و تجهيزات 

و هواپيماههای سازمان سيا اسلحه و وسايل . سمی هليکوپتر هم داده شدتحت پوشش کمک نظامی ر.  نظامی مهيا شد
و کاله سبز ها  )  Special Operation(افسران و مربيان بخش عمليات مخصوص سازمان سيا . نبرد را به منطقه آوردند

 .» " .که از ارتش آمده بودند به نيرو های پرو  آموزش دادند
 در پيرو دولت  اين " : در جلسه سنای امريکا گفتکندیوزير دفاع کابينه رابرت مک نامارا  ١٩٩۶در سال  «

کشور پيشرفتهای مناسبی عليه تمرکز چريکی انجام داده است و ارتش پرو که توسط امريکا آموزش ديده و حمايت 
  .» "  ميشود نقش بزرگی در عمليات ضد چريکی به عهده دارد

  :ين آمدههمچنان در بخش ديگری از نوشته عفيف چن
 پس از پيروزی انتخاباتی کندی، نيرو های مسلح گواتماال عليه حکومت ديکتاتوری ١٩۶٠ نوامبر ١٣ در روز  «

حدودی نيمی از افسران ارتش دراين شورش شرکت .   دست به شورش مسلحانه زدندميگل ايدی کوراسجنرال 
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کومت ايدی گوراس بودند و ميخواستند که استفاده از نها با برخورداری از احساسات ملی، مخالف فساد در حآ.  داشتند
سازمان ... در عرض چند روز شورش توسط نيروی هوايی سرکوب شد . خاک آنها برای حمله  به کوبا متوقف شود

سيا در جنوب غربی گواتماال در يک مزرعه بسيار وسيع قهوه که از هر نقطه ای دور افتاده بود يک پايگاه نظامی 
هواپيما های امريکايی که توسط .  که در آن به مخالفين کوبا آموزش نظامی و بخصوص فن غلبانی ميدادمخفی داشت 

سازمان سيا و کوبايی ها هدايت ميشدند، پايگاه اصلی و مقر افسران شورشی گواتماال را با بمب ) پيلوتان( خلبانان 
از درسهای روزگار اينکه گروهی از افسران ... نددرهم کوبيدند و در عرض چند روز جنبش آنها را به زانو در آورد

شورشی که از بمباران و سرکوب  و پيگرد جان بدر برده بودند به دامان جنبش دهقانی پناه بردند و در آنجا با مشاهده 
   لتبدي) گواتماال ( واقعيتهای زندگی روستاييان و بوميان امريکايی راديکاليزه تر شده و چند تن به رهبران جنبش 

  .» شدند
پايگاه های نظامی امپرياليزم امريکا را نه از طريق کنفرانس  های زير سقِف تاالر های مجلل کشور های غربی 

؛ نه از طريق شورا ها و پارلمان هايی "ملل متحد " ؛ نه از طريق کشاندن مسئله به تاالر های مزين وبا عظمت ... و
؛ و نه ... ه ساخته شده ؛ نه از طريق تظاهرات خيابانی و يا اعتصابات که توسط امپرياليزم برای کشورهای اشغال شد

 که خود -با دم ودعا، ورد و اوراد ، ميتوان برچيد ؛ بلکه  پايگاه های نظامی امپرياليزم امريکا را با پايگاه های انقالبی 
م شکست؛  مبارزه، سر انجام   مبارزه، شکست؛  مبارزه ، بازه  «  و با ايمان به امر-شامل سه اصل خلق ميباشد 

  . ميتوان بر چيد» پيروزی
 دموکراتيک طراز نوينِ  ضد امپرياليستی و ارتجاع  و عوامل وابسته به - بگـذار دشمنان رنگارنگ انقالب ملی

پيکره بندی  خط حرکی و عملکرد های سياسی شماری از فعالين تسليم طلب و غلتيده به جبهه امپرياليزم و ( آنان 
اين  يگانه راه رسيدن مردم به قدرت حاکمه و بيرون انداختن امپرياليزم و زنجيری ) تجاع  باشد به مجال ديگر ار

راهی که  شرايط " ،"کلی گويی" ، "اوانتاريزم" ،  "دکم مطلق"، "متحجر"،"مردود"، " کهنه"هايش از کشور را، 
"   تبسم؛  لبخند فيلسوفانه  سياستمدارانه؛خند  وبا پوز. بخوانند، "..."و..." عينی برای  پياده کردنش تا کنون مهيا نشده 

 که امپرياليزم و ارتجاع منطقه و جهان ،  _ با اشکال لجن پراکنی و با ساير  افـزار های پيدا و پنهانو"  اديبانه
ت سنگی را که به خاطر به رهيابان، رهپويان و  رهروان اين راه پر افتخار بتازند، عاقب_ دراختيارشان قرار داده است

اين امر تاريخ است که . بستن اين مسير و کوبيدن  روندگانش بلند کرده اند، روی پای خودشان  فرو خواهد غلتيد
  .خوانايی آنرا می توان در تاريخ تجاوزات امپرياليزم به وضاحت مشاهده  کرد

رات و چپ انقالبی که از لحاظ مسايل در پايان اين نوشتارمختصر، آرزومند است،  شماری از رزمندگان دموک
 سياسی در برخورد با اوضاع خونبار کنونی کشور، دچار آشفته فکری شده،  با نيت نيک و پاک، بر تيز  -آيدئولژيک

برداشت شان از اوضاع  صحه گذاشته اند؛ در ( ... )ی همکاری با دولت دست نشانده امپرياليزم امريکا در رأس کرز
و  در بند   ، تجديد نظر انقالبی نموده، مردم کشوِر اشغال شده ی شان... و نظامی– اقتصاد ی -یفاجعه آفرين سياس

  ٢٠٠۵ اکتوبر  تـوخی کبير . اسيرشانرا   مورد توجه قرار بدهند
  

  
 اخراج  در اعتراض به سياست های ضد پناهندگی دولت ناروی و امر...   تا) ٢٠٠٦( می٢٦پناهنده های افغانی از تاريخ )   ١(

و به خاطر اين اعتراض مسالمت آميز و قانونی شان شديدا . شان از  آنکشور به اعتصاب غذا و تحصن مسالمت آميز پرداختند
 خود ٨٦ارکان چريک های فدايی خلق ايران در شماره » پيام فدايی« نشريه . مورد ضرب و شتم پوليس ناروی قرار گرفتند

 :انی در حال اعتصاب؛  به بخشی از اين مصاحبه در زير  توجه نمائيممصاحبه ای دارد با سخن گويان افغ
  نظر تان در مورد افغانستان و رژيم آن چيست؟: سوال
 رهبران - قاچاقبران دولتی مواد مخدر-همينطور که قبًال شنيديد دولتمردان افغانستان متشکل اند از جنايتکاران جنگی: جواب

اين مسئله باعث شده که ما . فغانی که قاتلين پدران و مادران بسياری از مردم افغانستان هستندمذهبی و گروه های مسلح مجاهدين ا
دولت افغانستان يک دولت بی عدالت و وابسته به امريکا می باشد و متجاوز و ناقض حقوق بشر بوده و . از افغانستان فرار کنيم

  .هست
  غانستان چيست؟نظر تان در مورد حمله امريکا و يا غرب به اف: سوال
جورج بوش در يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که حضور نيروی های ناتو و غرب نه تنها طالبان و قاچاقبران  دولتی : جواب

آمروز در افغانستان نه صلح وجود . مواد مخدر را از بين خواهد برد بلکه صلح و دموکراسی را در افغانستان بدنبال خواهد آورد
  نفر در کابل توسط نيرو های امريکايی و غربی و پليس افغانستان کشته ٣٠٠حدود دو هفته پيش بيش از ... . یدارد  نه دموکراس

در اين تظاهرات، تظاهر . نفر به علت تظاهرات ضد امريکايی دستگير شده به زندان کابل فرستاده شدند١٠٠٠بيش از . شدند
  . به وسايل نقليه امريکايی ها دست زدندکنندگان به آتش زدن عکسهای حميد کرزی و پرتاب سنگ

  حضور نيرو های امريکايی چه عکس العملی ميان مردم دارد؟: سوال
اما رفته رفته مردم واقعيت ها . اول مردم افغانستان به اين باور بودند که جورج بوش دموکراسی را به افغانستان می آورد: جواب

در اين موقع يک جوان افغانی ديگر .. ( سط حمله نظامی به کشور صادر نگشتهرا درک کرده متوجه شدند که هيچ دموکراسی تو
  )وارد بحث شد
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. افغانستان از امريکايی ها در امان نيستند) کوچی(در مناطق جنوب افغانستان و در حدود مرزی پاکستان مردم کوچ نشين : کاظم
های کوچ نشين ها را بمباران کردند، به دختران و زنان ) خيمه= غژدی( مثًال حدود شش ماه پيش نيرو های امريکايی چادر 

 امريکا بعد .گوسفندان دهقانان را گرفته برای خودشان کباب می کنند. افغانی تجاوز کرده و به آزار و اذيت مردم ادامه می دهند
رای ابد در مناطق از جنگ سرد و شکست شوروی با حضور مستقيم خودش و با حمله نظامی به افغانستان کوشش کرده تا ب

مناطق کوهستانی افغانستانی فعًال تنها به درد پايگاههای نظامی امريکا می .افغانستان پايگاههای نظامی برای خود تدارک  ببيند
  .خورد
  نظر شما در مورد حمله نظامی امريکا به افغانستان چيست؟: سوال
تمام ساختار های قدرت بر اساس تأمين منافع غرب بويژه . از نظر ما حمله نظامی امريکا يک تجاوز نظامی می باشد: جواب

دموکراسی با جنبشهای آزاديخواهی و مردمی در کشور . وارد يک کشور نمی شودمی باشد دموکراسی با اشغال نظامی امريکا 
  .)ينجا عالوه  گرديده است، در ا"قطب نما " ماهنامه ١٢مصاحبه فوق، قبل ازچاپِ بخشِ پايانی اين مقاله درشماره . (پياده ميگردد

         
 تن ٦اعدام خبر  دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم از طريق راديو تلويزيون ١٣٦٠  اسد سال ١٥شام پنجشنبه )   ٢ (

 را  پخش )"ساوو"( تن از رزمندگان تسليم ناپذير سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی ١٧ازقهرمانان حماسه آفرين و حبس 
رست پنج روز بعد ازآن تاريخ،  يعنی به ساعت دو و سی دقيقه بعد از ظهر روز سه شنبه بيستم همان ماه  بود که يک    د.کرد

 با يک تيمی که لباس  صاحب منصبی همراه) "يل خالدارـاسمع"  از اهالی شمالی مشهور به (تن از زندانبانان خادی بلند قامت
    ايشان،برادر بزرگ(  BBCش شان آقای  عبداهللا شادان همکار کنونی راديوی را زيب تن خود ساخته بودند، و در پيشاپي

  شخص بود که به امضای دولت دست نشانده  سوسيال امپرياليزم شوروی " رئيس محکه اختصاصی انقالبی" کريم شادان 
به احتمال قوی نمبر (ت  را به سلول  گام بر ميداش با تبختر يک خادی بلند مقام  ،) اعدام شدند  مبارز هزاران تن زندانیخودش
 سال و تنی ديگر متهم به  ١٦با قيد " ساوو"  يکتن عضو:جنوب غرب منزل سوم سمت غربی بالک  اول که هفت زندانی  ) ٤٨

  باند ، وفرد سومی عضو سازمان پيکاربا قيد شش يا پنج سال، چهارمی عضو !  سال ١٦ارتباط در آن سازمان با قيد  
 سال، ششمی ٢٠باقيد) خلقی ازفرکسيون حفيظ اهللا امين(  در وزارت تعليم و تربيه  سال، پنجمی مامور٢٠مدت حبس حکمتيار 

، و هفتمی  !؟؟ با قيد دوسال)  معروف به صوفی پی اچ دی  از اهالی نجيب هرات، تحصيل يا فته بلغارستان،(استاد فاکولته 
 آن دخمه تاريک کلکين بسته از شدت گرمای سوزان و طاقت شکن در حالت  ، در !؟؟ کارمند دولت با قيد کمتر از دوسال 

ی رخوت و بی حالی ناشی  از تنفس هوای متعفن، مرطوب و دم کرده، به روی دوشک های کهنه وآغشته به خونِ   خشکيده 
   عبداهللايعنی به آقای(گرفته به ویزندانيان دوره امين جالد، نشسته و يا دراز کشيده بودند؛ رهنمائی کرد و هر زندانی را نام  

  . معرفی نمود)  BBC نطاق کنونی راديوی شادان
ً  جايگاه اختصاصی [ زندانيان سلولهای بالک اول  داخل شدن به زندان سياسی پلچرخی، بخصوص ديدار از که کال

 ميشدند؛ همچنان مقر قوماندان عمومی زندانيانی آماده اعدام وزندانيانی که از ديد مسئولين زندان بسيار خطرناک تشخيص داده
به خاطر مسايل امنيتی مجموع _  شان  ، و صد بار مهمتر از آن، محل تجموع ونشست جنرالهای روسی و مزدوران پاچه سرخ

بالک های زندان پلچرخی، وچگونگی آمادگی به خاطرنقل و انتقال محبوسين اعدامی به  پايگاههای نظامی روسها، غرض 
 مزدور  ، و بيرون آوردن   اعضای بدن  سربازان و شوروی،از بدن اعدامی ها برای زخمی های اردوی سرخکشيدن خون 
 کاری  ]  بــود_ ،و بسا مسايل مهم سياسی، نظامی و استخباراتی ديگر... طبقه حاکمه شوروی و" نياز مندان" آنان   برای 

  .بود، مختص به نخبگان بلند مقام خاد
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