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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٠
  

  شگنجه گر و جالد امپرياليزم» سيا«
  

 در » سيا–. ای. آی. سی«به ارتباط شکنجه گری ھای در ھفتۀ قبل به دنبال نشر گزارش کنگرۀ اياالت متحدۀ امريکا 

، اوبامازندانھای منوط به آن کشور در اقصا نقاط جھان ھمه شاھد بوديم که از جنايتکاران عضو کنگره گرفته تا 

 و اکثر جانيان خرد و بزرگ در عرصۀ جھانی آن را مذموم و ضد انسانی اعالم داشته، انزجار شان را پوتين، کامرون

  .  داشتندابرازاعمال از آن 

بود، » بوش«و متباقی اعضای ادارۀ » ديک چينی«به دفاع از آن به صورت علنی ابراز نظر کردند،  تنھا کسانی که

که تاريخ حياتش نشان داده يکی از ھار ترين سگھای مدافع سرمايه است، به مانند جواسيس کار کشتۀ » ديک چينی«

 با علم کردن »صادق دنی«و » پوالد«مسما به » داکتر غفور سنا«شان در افغانستان يعنی آھن زنگ زده انجو باز

، با صراحت ابراز داشت که اعمال انجام يافته، به غرض حفظ جان اتباع »مجبوريت مشروعيت می بخشد«تئوری 

امريکا، اجتناب ناپذير بوده و ھرگاه باز ھم در چنان موقعيتی قرار گيرند، در استفاده از آن حتا يک دقيقه نيز درنگ 

  .د کردننخواھ

به به خصوص آن طيفی که » سرشان به تنشان می ارزد«اکنون، اکثر رسانه ھائی که به اصطالح تا ن زمان از ھما

 آزاد –افغانستان آزاد «، پورتال به تحليل و ارزيابی اين امر اشتغال داشته گرديده اند، رسانه ھای الترناتيف معروف

  .نيز در انعکاس آن سھم خويش را اداء نموده است» افغانستان

آنچه در اين ميان بيشتر از ھمه چيز جلب توجه می نمايد، فقدان تحليل ھای ريشه ئی در پاسخ به چرائی بروز چنان 

س آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا، با تمام قواء و با أانی و در رھ امپرياليزم ج،، در نتيجۀ ھمين فقدان می باشدیجنايات

» کاله و چپنی«خود  سخت در تالش است تا از اين جنايات نيز برای برخورداری از حمايت غول ھای رسانه ئی،

  .تدارک ديده، در نھايت مدال دفاع از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی را بر گردن خويش آويزان نمايد

بر  ديگر نيز چون من ببينند اما  انسان تا آنچه را خود می بينم و چه بسا ميليونھادر اين مختصر کوشش خواھم نمود

زبان نياورند، تقديم خوانندگان ارجمند پورتال نمايم، باشد سرآغازی گردد برای تحليل ھای ريشه ئی تر و عميق تر در 

  .آينده

 ارائۀ امفسرين سرمايه داری و آنھائی که مجدانه تالش می ورزند تا خواننده را بنوشته ھای تا جائی که از مطالعۀ 

 چند آيد ھمه و بدون استثناء دليل تدوين و قرائت اين گزارش را در مقطع کنونی، ، بر میمعلومات سطحی اقناع نمايند

  :نکته اعالم می دارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دموکراتھا در آن اکثريت دارد و از آغاز جنوری سال آينده با آمدن نمايندگان منتخب  سنای امريکا که تا اينک – ١

 حزب رقيب گرفته، به مثابۀ نتقام شکست شان را ازمی خواھد با اين گزارش اجديد، اکثريت را از دست می دھند، 

  . و دار ودسته اش را محکوم نمايندبوشآخرين تيری که در ترکش خويش دارند، حاکميت قبلی 

آنھا با تدوين اين گزارش، در واقع مبارزات انتخاباتی را که می بايد از سال آينده آغاز يابد، از ھم اکنون آغاز  – ٢

  .در تنگنا قرار بدھند ز طريق اين گزارش، حزب رقيب را در انتخابات آيندهنموده، می خواھند ا

 و تمام حزب دموکرات و کانديد ھای احتمالی آنھا در سال بعد، اين امکان را اوباما تدوين و ارائۀ اين گزارش به – ٣

معرفی داشته،  -کلينتننم  به ادعای خا-» ارزشھای امريکائی«مساعد می سازد تا خويش را مدافع حقوق بشر و حافظ 

  .حزب رقيب را مخالف آن ارزشھا معرفی بدارند

درواقع می تواند به مثابۀ عصاره و شيرۀ تمام تبليغاتی باشد که تا اکنون در پاسخ آنچه درسطور باال ازنظرتان گذشت، 

به يقين بخش  ع فعلیامری که از لحاظ تکتيکی و در مقط. به چرائی تدوين و قرائت اين گزارش تذکار يافته است

به عبارت ساده . کوچک و ناقابلی از حقيقت را در خود نھفته دارد، آنھم بدان منظور تا کل حقيقت را از انظار بپوشاند

آب و تاب به نمايش می گذارند تا جنگل را از ديد ھمگان مخفی داشته، به تر، رسانه ھای امپرياليستی درخت را با 

تالش من در اين .  بر ھمه بقبوالنند که ھر چه است درخت است و جنگلی و جود نداردکمک غول ھای رسانه ئی شان

، باشد خودشان مبتکرانه در آن مسير مختصر آن است تا نقبی به سمت جنگل زده، خوانندگان را بدان سو ھدايت نمايم

  .طی طريق نموده، جنگل را با تمام کم و کيف آن به ديگران بنمايانند

نخستين ترفند و تقلبی که در تدوين گزارش و گزارشات مشابھی از منابع مشابه به کار برده شده و در به نظرمن  -١

. است» ای. آی. سی« مقطعی ساختن  و در قيد زمان محدود در آوردن عملکردينده نيز به کار برده خواھد شد، آ

 و حتا دلقک جديد کامرون، اوباماانتقاد ھای  با ھزار قسم و آيت از سنخ -گزارش تالش می ورزد به خواننده بقبوالند

 اتفاق افتاده، گذشته از آن که برخورد بوش که آنچه در در طی دوران حاکميت -»غنی«امپرياليزم در افغانستان

 از آن اطالعی نداشته، ھيچ -  يعنی کنگره- و کليت نظامعصبانی و انتقام جويانۀ تنی چند از عناصر درون نظام بوده

ه اساسنامه و قواعد کاری آن سازمان نداشته، ھر آنچه صورت گرفته و ھر ظلم و ستمی که در حق مردم بی ربطی ھم ب

به ھدف شکنجه، قتل » سيا«به عبارت رساتر، . نيز در مخالفت قرار داشته است» سيا«، با روح و روان پناه انجام يافته

  .م و حافظ جان، مال و آبروی آنھاو غارت مردم به وجود نيامده، بلکه سازمانيست در خدمت مرد

، گوشه ھائی از جنايات عظيمی را ند در کاخ سفيد را بر می گزيبوشگزارش آگاھانه و عامدانه برش زمانی حاکميت 

 در کاخ سفيد و بعد بوشقبل از حاکميت » سيا«بار تبر تاريخ جنايکه در آن دوران صورت گرفته، روش می سازد تا 

  .حميق خويش را بگسترانداز آن پردۀ تحريف و ت

در اقصا نقاط جھان به خصوص جناياتی که آن » سيا«گزارش از اول تا به آخرين سطر آن، از سابقۀ خونين و جنايتبار 

 است، يک کلمه حرف نمی زند، گزارش سازمان در ھندوچين و در تقابل با خلقھای ويتنام، الووس و کامبوج انجام داده

انجام » سيا«اه نموده، مگر يک کلمه راجع به تمام جناياتی که در امريکای التين از طرف  صفحه را سي۶٠٠  کهبا آن

يافته، دھن باز نمی کند؛ گزارش از کشته شدن و جزغاله شدن ھزاران زن و کودکی که در طی اين سالھا، يعنی بعد از 

ھا، صورت گرفته حرفی به » درون«ه وسيلۀ ب» سيا« توسط اوبامابه فرمان شخص  بر کاخ سفيد، بوشختم حاکميت 

 .امپرياليزم امريکا و شرکاءيعنی ابزار جنايات طبقۀ حاکمۀ » سيا«ميان نمی آورد تا نکند کسی بدين نتيجه برسد که 

 آب بوش را نمايان می سازد تا بر کوھواره و جنگل جنايات قبل و بعد از بوششجرۀ خبيثۀ جنايات برگھائی از گزارش 

 است، ناشی از برخورد ھای خشن، عصبانی و حتا غير انسانی تنی چند ريخته، جنايتی را که مولود يک سيستمتطھير 

  .انسان انتقام جو معرفی بدارد
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يعنی مطالعۀ تاريخ جنايت، يعنی » سيا«عکس آنچه گزارش کنگره می خواھد به خورد خوانندگان بدھد، مطالعۀ تاريخ 

، فحشاء و ھر آنچه ضد انسانی و ضد کرامت تاريخ کشتار، قاچاق مواد مخدرلعۀ مطامطالعۀ تاريخ شکنجه، يعنی 

 که می خواھند حکمی را بعد از تدقيق کامل بپذيرند، صميمانه تقاضا دارم تا جھت ايقان از تمام خوانندگانی. بشری است

من جمله مقاله ه منتشر شده است،  سال گذشت۶در ھمين پورتال طی که به حکم باال، حد اقل نوشته ھا و ترجمه ھائی را 

از قلم ھمکار گرامی » و در افغانستان...در امريکای التين » سيا«گذشتۀ سازمان پاره ای عملکرد ھای «ای معنون به 

آن نظرگذرانی کافی نبود تا خودش نيز به چنان حکمی ايقان د، اگر ناز نظر بگذرانپورتال رفيق ارجمندم آقای توخی؛ 

  .به آدرس پورتال ارسال دارد، تا به قناعتش پرداخته شود ی تواند انتقاد و يا سؤالش راپيدا نمايد، م

، از »سيا«دومين ترفندی که باز ھم کامالً آگاھانه و عامدانه در تدوين گزارش به کار برده شده است، جدا ساختن  -٢

نوشته به خوانندگان سطور و کامالً نا  خواھند دربين به عبارت ديگر گزارشگران می. کليت سيستم امپرياليزم است

 و محدود به چنان عملی دست زده است و عملش ھيچ طع معيناست که در مق» سيا«فقط اين ! تلقين نمايند، که بلی

 جای دارد به مثابۀ قبال چنين توقع و توھينی به ذکاوت مردم جھان،در . ربطی به بقيۀ نظام و سيستم امپرياليزم ندارد

  :گفتمقدمۀ پاسخ 

  .» فريب دھيد را که فکر می کنيد می توانيد مردمخر خودتان ھستيد« 

آقايان سناتوران نمی خواھند به اين حقيقت گردن نھند که آگھی وذکاوت توده ھای ميلياردی جھان در سطحی قرار دارد 

 با کليت بوده است،آن  که امريکا ھميشه مدعی داشتن» دولت مدرن«که بدانند مناسبات، اجزای يک دولت آنھم در يک 

 و آحاد قوۀ اجرائيه بر چه منوالی - در اينجا کنگره و مجلس نمايندگان–آن دولت چگونه است؟ مناسبات بين قوۀ مقننه 

گره نآيا قوۀ اجرائيه اين امکان و صالحيت را دارد تا به چيزی که نمی گويد و موجوديت آن را از کاستوار می باشد؟ 

 به دست آرد؟ و اگر در موردی بر مبنای تقلب و خاک بر چشم کنگره پاشيدن به چنان امکانی مخفی می دارد، بوديجه

   دوسيۀ فريبکاری و دور زدن کنگره از طرف قوۀ اجرائيه؟دست يافته اند در طول تمام سالھا، کجاست يگانه

برمال ساختن گوشه ھائی از است که با » سيا«از آن گذشته مگر بازوی اجرائی، امنيتی و سرکوب امپرياليزم تنھا 

. اف «جنايات آن، کنگره می خواھد مردم را تحميق نمايد و يا در کنار و حتا مقدمتر از آن، ارتش، استخبارات ارتش، 

اشتغال دارند و کنگره باز ھم می خواھد، با نمايش » سيا«و شانزده نھاد مشابه ديگر به جنايات مشابه » آی. بی 

  !؟. از چشم مردم کتمان نمايد،که آن درخت فقط يکی از آنھاسترا ايت، جنگلی برگھائی از يک درخت جن

 مگر تھيه کنندگان گزارش نمی دانند که قبل از آن که افراد سروکارشان به زندان بکشد و در تحت سيطرۀ اعضای

از خانه و کاشانۀ شان به قرار بگيرند، آنھا را سربازان اردوی غارتگر و جنايتکار امپرياليزم امريکا و شرکاء » سيا«

سپرده اند؟ مگر سناتوران » سيا« در اسارات در آورده و به شگنجه گران زور و با پايمال کردن تمام حقوق انسانی آنھا

تھيه کنندۀ گزارش نمی دانند که در جريان اشغال افغانستان، عراق، ليبيا و اينک سوريه به وسيلۀ ارتش جنايتکار و 

به ميليونھا انسان ...  و جنايتگستر امريکا، شرکاء و مزدوران شان از قماش، داعش، القاعده، طالبغارتگر امپرياليزم 

بيگناه کشته، زخمی و آوره شده، ضمن آن که حاصل دسترنج ھزاران سالۀ آنھا با يک بمب دود شده و به ھوا رفته 

محيط زيست آن نقاط را چنان آلوده ساخته ار ھا، است، استفاده از مواد راديو اکتيو در سرکوب و قتل عام مردمان آن دي

 - ؟است که تأثير آن تا چھارو نيم ميليارد سال بعد می تواند بر روی حيات باشندگان آن تأثير مخرب خود را بگذارد

مراجعه در ھمين پورتال » از ھيروشيما تا بغداد« در زمينه به آرشيف آقای محوی سلسله مقاالت جھت معلومات بيشتر

  -ائيدنم

يجابات شغلی شان اذکار يافت می دانند بلکه بنا بر تايقان کامل دارم که آقايان تھيه کنندۀ گزارش، نه تنھا نکاتی را که در 

 از کوھوارۀ جنايات امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء در افغانستان و ساير نقاط ،بيشتر از آنبار به ده ھا وصد ھا 
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، مگر در اينجا ر خفا به خاطر پيروزی ھر يک از آنھا، جام ھای شان را نيز بلند نموده باشندجھان آگاھند و چه بسا د

منافع طبقاتی غارتگرانۀ آنھا به ايشان اجازه نمی دھد تا تمام آنچه را می دانند، بنويسند و با نشر آن نشان بدھند که 

   را در آنھا به وجود آوردهیوجدان طبقاتيچنان ، بقاتیمگر منافع ط. در آنھا نيز وجود داردانسانی چيزی به نام وجدان 

را عامل جنايت معرفی » سيا«با تمام قدرت کوشش به عمل می آورند تا کليت سيستم را از جنايت مبرا دانسته، فقط که 

  .ز آنبازوی اجرائی ھمان کنگره است، نه چيزی بيش و يا کم ا» سيا«بدارند، در حالی که کمتر کسی باشد نداند که 

 از آن جنايات، در پناه ھمان اوباما و حتا تنی چند از ادارۀ  بوشو بقيه اعضای ادارۀ» ديک چينی«دفاع آگاھانۀ  -٣

 سبزی باشد واند به مثابۀ چراغ و اجتناب ناپذير بودن آن اعمال، در نفس خودش می ت» مشروعيت-مجبوريت«تئوری 

توانند آدم بکشند، شکنجه بدھند، براجساد قربانيان بشاشند، بر نواميس آنھا برای بقيه اعضای نھاد ھای امنيتی، که تا می 

. ، شکم زنان باردار و قلب کودکان شيرخوار آنھا را بدرند و ھيچ خوفی از پرسان و تحقيق نداشته باشندتجاوز نمايند

منافع امپرياليزم آنھم در پناه حفظ زيرا برای سيستم امپرياليزم جھانی و در رأس آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا، حفظ 

سربازان و عمال نظامی و ملکی آن کشور، می توانند و حق دارند، دنيا را به آتش جان اتباع آن کشور ارجحيت داشته، 

  .بکشند، تا گزندی به مگس امريکائی نرسد


