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United State Imperialism continues war in Afghanistan
and destabilization of Africa

از کشورهای آسیای مرکزی تا به چاد  ،توگو ولیبی دولت های غربی
میخواهند که تسلط خودرا برملت های ستمدیده حفظ کنند
From central Asia to Chad, Togo , and Libya western states seek
to maintain dominance of Africa
دولت ایاالت متحده امریکا تنها دریک هفته بعد سالگرد ( )61سالگی تجاوز وبمب

گذاری واشغال افغانستان را جشن میگیرد.
دخا لت ایاالت متحده امریکا محضاً درسا ل « »1006به دلیل حمالت یازدهم سپتمبر
که درآن هواپیماهای ربوده شده به مرکز تجا رتی جها نی در شهر نیویارک وپنتاگون
مستقر درخا رج از واشنگتن دی سی ضربه زد صورت نگرفته  ،بلکه دخالت ایاالت
متحده امریکا دربی ثبا تی ا فغا نستا ن به اواخر دهه « »6790با ز میگردد ؛ زمانیکه
حزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن ( )PDPAیک دولت سوسیا لیستی را رهبری میکرد .
وبرنامه های انکشا ف وپیشرفت رابمنظوربهبودوضع زندگی کارگران ودهقا نا ن روی
دست گرفته بود وبکار می انداخت ونیز میخواست که حقوق بنیا دی مد نی را برای

زنان فراهم سازد در طول این دوره از تسلط حزب بر دولت – افغا نستا ن با اتحاد
جماهیر شوروی ودیگر کشورهای پیشرفته وغیر سرما یه داری بخا طر تحقق برنامه
های طرح شده خود هماهنگ شده بود ،برنامه های مد رن سازی با هد ف ارتقای سطح
زندگی مردم ومیزان آموزشی توده های ازمردم درحال اجرا وانجام بود.
حزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن درسا ل()6711ازچند ین جناح ها وحلقات با اندیشه
های سوسیا لیستی تشکیل شد و بعد ها درسا ل ( )6791این حزب درسرنگونی سلطنت
وایجاد جمهوری افغانستان نقش تعین کننده ای را با زی کرد.
علیرغم موجودیت یک سلسله اختالفات و تنا زعا ت وعوامل مختلفی که در داخل
حزب دموکراتیک خلق افغا نستا ن وجود داشت وضع چنان شد که منجر به باال کشیده
شدن وتعین ببرک «کارمل» بعنوان ریس جمهور دولت افغانستان در سال «»6797
شد  ،این حرکت توسط رهبری اتحاد جماهیر شوروی پیشتیبانی شد که با درنظرداشت
همین اصل اتحاد جماهیرشوروی نیرو های نظامی خودرا به افغانستان فرستاد تا ثبات
دولت جدید را تضمین کند.
ایاالت متحده امریکا ازطریق آژانس اطالعاتی مرکزی ( )CIAوبا حمایت از شورشیان
مسلح پنتاگون با هدف خا ص بخا طرسقوط این دولت جوان مترقی وانقالبی با استفاده از
نارضایتی درمیان فیوداالن  ،سلطنت طلبان ودیگرعناصر ضد انقالب درکشورو درسال
های بعد با ایجاد سازمان القاعده وبسیج کردن هزاران هزاران جنگجویان حرفوی چه
درداخل وچه درخارج ازا فغا نستا ن د ست به تفتین وتحریکا ت زد تا که این تولت را
معروض به انقراض سا زد.
این جنگ بخاطر بی ثبات سازی افغانستان درباالترین سطوح ازدولت ایاالت متحده
امریکا تحت مد یریت هردو روسای جمهور امریکا اعم ازجیمی کا رتر و رونالد ریگان
هما هنگ شد ؛ شورشیان «اشرار» وحلقات ضد کمونیستی توسط ایاالت متحده امریکا
بعنوان جنگجویان آزادیخواه به پیش کشیده شدند وبد نبا ل احیا ی سنت های تاریخی
مردم ا فغا نستا ن به حیث افزارد ست بکا رشدوامریکا یی ها نسبت به حضور سربازان
اتحادجماهیر شوروی درافغانستان توانستند که مخالفین دولت افغانستان رابیشتر تحریک
کنند وبه تبلیغات زهراگین خودپرداختند که شوروی ها از طریق اندیشه های کمونیستی
خود میخواهد بردولت ها غلبه کند و آن دولت هارا تحت سلطه خود بیا ورد .
جنگ در ا فغا نستا ن از دهه ( )6790تا اوایل ( )6770ادامه یافت  ،زما نی که
شوروی ها حما یت خود را از دولت نجیب هللا برداشتند ؛ بعد ًا مجا هید ین درسا ل
( )6771پا یتخت افغا نستا ن «کا بل» رابه تصرف خود درآورد ند وسپس درسا لهای
متعاقب طا لبا ن عاج ً
ال رژیم د یگری را درکا بل ایجاد کردند.
از اواسط تا آواخر دهه ( )6770سازما ن ا لقاعده بیشتر بعنوان یک گروه مخا لف

درایاالت متحده امریکا محسوب میشد ونهاد ها ویا شرکت های رسانوی وارتباط جمعی
امریکا سازمان القاعده را برای امریکا بمثابه یک تهدید بزرگ اشاعه ومعرفی میکرد ؛
بمب گذاری درسا ختما نهای سفارت ایاالت متحده امریکا در نا یروبی«کینیا» ودر
دارالسالم «تا نزانیا»درماه اگست سا ل ( )6779یکی از نمونه ای همچو تهد ید ات بود
تا آنکه دولت بیل کلینتون افغانستان وجمهوری سودان را بعنوان اینکه این هرد کشور
میزبان ومحل بودوبا ش اسامه بن الدن میبا شد تحت بمبا رد قرارداد.
درسا ل( )1006حسب فرمان وهدایت پنتاگون متحد نزدیک امریکا یعنی پیمان «ناتو»
اقدام به ریزش وپرتاب بمب وعملیات زمینی درا فغا نستا ن وهمسایه آن پاکستا ن نمود.
وازسوی دیگر کم وبیش یک سال قبل امار رسمی به ارتباط تلفات وضایعات نیروهای
نظامی امریکا درجنگ ا فغا نستا ن که ازطرف مقا ما ت رسمی امریکا گذارش داده شد
تعدا سربا زان کشته شده دراین جنگ ( )1191سربا ز وبیش از ( )10هزارنفر زخمی
ومجروح ونیزتعداد ( )6691نفرجنگجویان ازپیمانکاران غیرنظامی ایاالت متحده امریکا
درمیدان های جنگ ا فغا نستا ن کشته ویا زخمی شده اند.
سربازان کشورهای د یگر درتحت رهبری «نا تو» در جنگ ا فغا نستا ن درحدود
( )6000نفر کشته نیز گذارش داده شده است ودرگذارش آمده است که عالوه از مرگ
ومیر سربازان معضله دیگری که دامنگیر سربازان شده هما نا آسیب های شدید صعب
العالج اعم از جروحات وضربات مغزی  ،اختالت روانی واضطراب و... .....میباشد
که زندگی آنها را تهد ید مینما ید اما تعداد تلفا ت شا مل کشته شده ها و زخمی شده های
افراد افغا نی وپا کستا نی ناشی از این جنگ مشخص نشده است.

آنچه که من دراین مورد می اند یشم ؛ واشنگتن پست یک راپور محا فظه کارا نه را
درسال ( )1061به شرح ذیل گذارش داده است :
« براساس براوردهای پیش بینی شده در یک گذ ارش جد ید با صرف هزینه ای ما لی
پروژه جنگ در موسسه واتسون پوهنتون براون ( ،)Brown universityاین جنگ

بطورمستقیم باعث مرگ ( )607000نفر درافغانستان وپاکستان طی سا لهای ()1006
تا ()1060شده است که این رقم شامل اعضا ومنسوبین ارتش ایاالت متحده امریکا ،
اعضای جنگجویان پیمانکاران وجنگجویان مخا لف دولت افغانستان وهمچنین به تعداد
( )11190نفرغیر نظا می ها در ا فغا نستا ن و( )16100نفرغیرنظامی ها درپا کستا ن
گذارش داده شده است «مورخ سوم ماه جون ».

توسط همین نو یسند ه دریک مقاله منتشر شده دیگر به نقل قول از استا د پوهنتون
نیتا کراوفورد( )Neta Crawfordبه ارتبا ط ضا یعا ت وتلفا ت قوای بشری چنین
گذارش شده است :
« درحالیکه ایاالت متحده امریکا بطوررسمی عملیاتهای جنگی وزمینی خودرا درسا ل
( )1060در افغا نستا ن قطع و به پا یا ن رسا نید ونیروی ها با قیمانده ازارتش امریکا
درا فغا نستا ن مامورآموزش وتریننگ نیروهای مسلح اردوی ملی شد ند و نیز دربعضی
مواقع ضروری نظربه خواست اردوی ملی درجنگ ها علیه مخا لفین دولت افغا نستا ن
نیز سهم میگرفتند با آنهم از شد ت جنگ در افغانستان کاسته نشد بلکه درعوض ودرقدم
نخست باعث تلفا ت زیا د سربازان اردو وپولیس ملی ومردم غیر نظا می شد.
ارقام موجود دراین گذارش حاکی از آنست که میزان تلفات غیرنظامیان درا فغا نستا ن
طی چند سا ل گذ شته علیرغم تشد ید جنگ علیه شورشیان وبمب گذاری های هواپیماهای
بدون سر نشین وعملیات های زمینی که در تحت اداره جورج دبلیو بوش  ،واوباما
واکنون درتحت زعامت دونالد ترومپ صورت گرفته وصورت میگیرد افزایش قابل
مالحظه یا فته است .
یک مقاله دیگری منتشره مورخ ( )66ماه جون سال ( )1069درنیویارک تایمز نشان
میدهد که مجموع مرگ ومیر های گذارش داده شده نظامیان امریکایی درافغانستان
توسط افراد مربوط به دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه که درافغانستان شاخه این
دولت بنام دولت اسالمی خراسان یاد میشود صورت گرفته است ودر همین گذارش نیز
تذکر داده شده است که افراد جنگی این دولت اسالمی ترکیبی از افراد سازمان القاعده

وطالبان وشبکه حقانی میباشد که مخفیگاه های آنها در پاکستان است .
با مالحظه گذارش فوق همه ما مطلع هستیم که دونالد ترومپ دراین آواخر به تعداد
( )0000ازسربازان اضا فی پنتا گون را به ا فغا نستا ن اعزام نمود و او یعنی دونالد
ترومپ هفته گذ شته درسخنرانی تا ریخی خود واقع در مجمع سا زمان ملل متحد در
نیویارک با درنظرداشت مسولیت های واشنگتن در قبا ل حوزه جنوب شرق آسیا بر
پا کستان انگشت انتقاد گذ ا شت که از افرا طیان حما یت میکند وآنها را در خاک خود
سرپناه داده ا ست که صحبت او توسط مقا ما ت مسول پا کستا ن رد شد.
سر انجام میتوان گفت که جنگ درافغانستان ودرپاکستان توسط ایاالت متحده امریکا
تا آنوقت ادامه خواهد یا فت که امریکا یی ها یا بکلی دراین جنگ شکست خورند ویا
مرد ما ن آن سرزمین ها؛ امریکا یی هارا با یک خیزش ملی از اوطان وسرزمین های
شان مجبور به اخراج نما یند ودرغیر آنصورت جنگ ادامه می یابد .
جنگ ویتنام که موضوع مستند بحث برانگیز بواسطه کین بورنس ()Ken Burns

است .کن برنز
از ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزاد

پرش به :ناوبری ،جستجو

کن برنز ( )-۳۵۹۱کارگردان و تهیهکننده و مستندساز آمریکایی است .او نخستین بار با فیلم
مستند خود جنگ داخلی ( )۳۵۵۱مشهور شد .فیلمهای بعدی او مانند بیسبال ( )۳۵۵۱و جاز
( )۱۱۱۳نیز همه موفق بودند .از ویژگیهای سبک او به کاربردن فیلمها و عکسهای قدیمی
و آرشیوی است .روش حرکت دوربین بر عکسها که او در فیلمهایش به کار میبرد به «جلوه
کن برنز» معروف شده است.
او در  ۱۱۳۱فیلم پنج نفر پارک مرکزی را همراه دخترش سارا برنز و دیوید مکماهون کارگردانی
کرد

که درحال حا ضر بروی ( )PBSنشان داده میشود  ،چنین استنتاج میشود که شکست
وپایان اشغال امریکا درویتنام ازباعث ترکیب از نیروهای مقاومت ارتش جمهوری
دموکراتیک درشمال وجبهه آزادی بخش ملی درجنوب اشغا لی صورت گرفت.
انعکا سا ت عملکرد نظا میگری امپریا لیست ها باعث بوجودآمدن بحران درافریقا
وبویژه در چا د توگو و لیبیا شد.
درپایان من میخواهم درمورد برخی از جوانب وجنبه های سیاسی وامنیتی در قاره
افریقا نظریات خودرا باشما شریک سازم با وجودیکه ممکن بطور معمول این اظهار
نظرمن توسط جنبش ضد جنگ وصلح در ایاالت متحده امریکا مورد توجه قرار نخواهد
گرفت .امپریا لیست ها تالش های خودرا برای متوقف کردن توسعه وانکشاف درافریقا
وکنترول کامل بر کشورهای عضو اتحادیه افریقا را ادامه میدهند .

از سوی دیگر دونالد ترومپ ورود اتباع کشورچا د (واقع درغرب افریقای مرکزی )
سا بق مستعمره فرا نسه را به امریکا منع اعالم کرد  ،تا جایکه این موضوع موجب
تعجب حا میا ن واشنگتن وپاریس درصفوف مامورین حکومت های متوالی چادایی ها
گردید.
یک مقا له ای که توسط افریقای جنوبی منتشر شد حاکی از آن است که :
«که دخیل کردن چاد وشکست نجا مینا « = Ndjamenaپایتخت کشورچاد» بغرض
به اشتراک گذاشتن اطالعات مرتبط با تروریزم وسایر اطالعا ت مهم دیگر مورد نیا ز
به ایاالت متحده امریکا متکی است ».
ترومپ درششم ماه مارچ برای مد ت ( )70روز ورود مسا فران شش کشورمسلمان
اعم ازاتباع ایران  ،لیبی  ،سوما لیی  ،سودان  ،سوریه ویمن را منع قرارداد .ودرضمن
بیش از ( )610روز موضوع درخواست پناهند گی مهاجران به امریکا را مسد ود
اعالم کرد «مورخ  11ماه سپتمبر».
اما تنها عراق را ازین لست خارج ساخت ودرعوض توجه خودرا به مسافران از شهر
کلدانی «واقع درعراق» ودیگر شهروندان از کشورهای دیگر به ایاالت متحده امریکا
معطوف ساخت اویعنی دونالد ترومپ همچنان درلست اخری حکم صادرشده خود ورود
اتباع کشورهای جمهوری دموکراتیک کره ( )DPRKوجمهوری بولیوای ونزویال را به
امریکا نیز منع قرارداد اضافه کرد.

ریس جمهو رچاد «ادریس د یبی» منبع د یکیمید یا .
مجله نیوز ویک درگذارش منتشره مورخ ( )11سپتمبر خود چنین نوشت ه است :
( با توجه به تاریخچه مد ت طوالنی همکاریهای همه جانبه چاد با ایاالت متحده امریکا
وسایر قدرت های غربی مانند فرانسه به ارتباط مبارزه رویا روی با تروریزم عجیب

وغریب به نظرمی آید که «ادریس د یبی » ریس جمهور چاد از دسترسی به اطالعات
از همتای « کانتر پارت» خود ودرواشنگتن محروم میگردد .قا بل یادآوری است که
وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا بعد از ( )66ماه سپتمبر یک برنامه را تحت
نام مبارزه در ضد یت با تروریزم به بهانه ای کمک به چاد  ،مالیی  ،موریتانیا ونیجر
در نظا رت برجنبش مردم وکاال مطرح وتصویب مینما ید که این ابتکار عمل درسا ل
(  )1001درمبارزه با تروریزم تجارت ماورای صحرا ( تجارت ماورای صحرا به تجارت
میان دو سوی صحرای بزرگ آفریقا یعنی میان کشورهای سا حل مدیترانه با کشورهای جنوب صحرا

گفته میشود) را که تا جایی هم یک ابتکار عمل موفق بود  ،کشور چاد درا ین بازار
دادوستد به حیث یک عضو باقی میماند .سربازان ایاالت متحده امریکا درگیر آموزش
به همتا یا ن چادایی خود میشوند،چنانچه که بارک «اوباما» درسا ل ( )1060درحد ود
( )90نفرازسربازان عملیات سریع ضربتی امریکارا به منطقه برای کمک به جستجوی
« »100دانش آموزدخترکه توسط تروریست ها وآدم ربایان بوکوحرام ربوده شده بودند
اعزام مینما ید تاجایکه نیروهای نظارتی ایاالت متحده امریکا ذریعه هواپیماهای بد ون
سرنشین خود برفضای قلمروکشور چا د به ماموریت های گشت زنی خود نیز متوصل
شد ند.
دولت افریقای غربی توگو ( )Togoدرماه های اخیر به نسبت تظاهرات واعتصابات
مردمی که خواستار استعفای ریس جمهور فیور گنا سینگیب ()Faure Gnassingbe
ریس جمهوری که ازمد ت طوالنی باالی مردم توگو حکومت میکند شوکه وتکان خورد
بیادبایدداشت که خانواده گنا سینیگیب این کشوررابعد ازکودتای توسط ایادیما گناسینگیب
به کمک و یاری فرانسه ازسا ل( )6719تاکنون درتحت زعا مت وحاکمیت خوددارند
وباالی مردم این کشور حکومت میکنند.
بهر صورت این تظاهرات واعتصابات مردمی توسط دولت توگو در شهر لومه ()Lome
موردحمله وتاخت وتاز قرار گرفت ودرماه گذشته ( )61عضو اصلی حزب پان افریقایی
( ) Pan African National Partyرادستگیروبسرعت مورد پیگرد قانونی قرار دادند.
پارلمان توگو که توسط حزب متحد گناسینگیب تحته سلطه قرار دارد تالش بخرچ
داد تا قانونی را برای آزاد سا زی نظام سیاسی به تصویب برساند وافزون برآن یکی
از جنبه های این تالش تحولی است که دولت اسرایل را مجبور گردانید که برنا مه
مالقات نخست وزیر دولت اسرایل بنیا من نتا نیاهو را که قرار بود با سران افریقا
مالقت نما ید به تعویق اندازد واز سوی هم تعداد از کشورهای عضو (اتحادیه افریقا)
اجالس را درهمبستگی با مردم فلسطین ودیگر مردما ن منطقه رد کردند.
سرانجام دولت افریقای شما لی یعنی لیبی درحا ل برنا مه ریزی برای متحد و یک
پارچه سا ختن کشورهای ثروتمند نفتی است که قبل ازمداخله پنتاگون و نا تو درسا ل

( )1066پر رونق ترین کشوری درقاره افریقا بود ولی متاسفا نه که درطول شش سا ل
گذ شته در لیبی صدها هزار نفر کشته وزخمی شد ند.
این کشوردرحال حاضر منبع بی ثباتی وقاچاق انسان درسراسر شما ل وغرب افریقا
ومناطق مدیترانه درجنوب اروپا ا ست چنا نچه که درهمین هفته های اخیردهها نفر
درتالش های ناموفقا نه خود برای فرار به کشورهای اروپایی جا ن خودرا ازدست داند
و بمردند .
لیبی دیگرهرگز روی صلح را نخواهد دید مگرتا آنکه مردم دست بد ست هم در پشت
برنامه ملی باز سا زی باهم متحد نشوند ویا اینکه نیروهای متجا وز پنتا گون و نا تو
وهمچنین مشا وران غربی را مجبوربه ترک ازاین کشورنکنند .چونکه آنها (امریکا ،ناتو
ومشاورین غربی)منبع وترویج کننده نارامی وبحران های دایمی هستند ویگانه راه هما نا
اتحادوهمبستگی بخاطرفراهم آوری صلح وثبات وتوسعه واقعی در منطقه ا ست که در
غیر آن نمیتوان احسا س آرامش کرد.
متن باال درجلسه عمومی باعنوان ( توقف جنگ امپریالست ها درخانه ودرخارج از
کشور) که توسط شاخه ای ایترویت( )Detroitاز حزب کارگران جها ن ( workers
 )world partyبرگذار شده بود اریه شد .
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