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 ٢٠١۶ دسمبر ١٨
  

 ! گپ کوتاه و فشرده در مورد سير نفوذ اطالعاتی ھای ايران در افغانستان

  

  .  می توانيمرا در افغانستان طی سه دوره ديده  ايرانھاینفوذ اطالعاتی 

که خود  ( ايران زمان شاه: خلق و پرچم که به مجوز شوروی صورت گرفت ۵٧ ثور ٧دورۀ قبل از کودتای ننگين 

ساخته شده بود در  MI6 و اطالعات انگليس" سيا " و ساواک وی توسط سازمان ) دست نشاندۀ امپرياليزم امريکا بود

دولت آن زمان ايران ھرازگاھی از  . اش را نداشت) جاسوسان نفوذی کانال سازی(و ھجوم کنونی  افغانستان آن شتاب

در کابل که به جذب " ھما "ايراناز جمله نمايندگی ھواپيمائی ملی (طريق ساواک عواملش را در نقش ھای مختلف 

تا کنون . ستاد به افغانستان می فر) باشندۀ چندوال کابل" حفيظ "  از جمله جوانی به اسم - می پرداختکارمندان افغان  

 خان نفوذ داوودافغان تبار ايران آنوقت در کابينۀ دولت ظاھرشاه و يا در کابينۀ  و نه خوانده ام که عضو ساواک نه شنيده

 کرده مانع حضور شان در شناسائی  -در ساواک   توده ئی ھا- کرده باشد چون که روسھا آنان را از طريق عوامل شان 

نمی  )  داوو-ظاھر (در رگه ھا و رده ھای سلسله مراتب پائينی دولت ھای اين دو . دند داوود می ش- ظاھر  کابينۀ

  . باشد توانست که عده ای نفوذی ايران وجود نداشته

توده ئی ھای  توسط در حزب خلق فرکسيون ببرک کارمل ميھن فروش فقط يک تن ساواکی افغان تبار وجود داشت که

بود که به امر )  و معروفپيخکھنه   پرچمی(» خليل زمر« اين ساواکی .  شد بودايران کشف و به کارمل اطالع داده

از بروکرات  . پلچرخی انتقال داده شد و سالھا در زندان ماند به زندان ١٣۵٧ ثور ٧ کارمل بعد از کودتای ننگين مستقيم

خش ادبيات دری از دانشگاه بود که دورۀ ماستری و دکترای خود را در ب )پرچمی مخفی(ھا يکی سيد مخدوم رھين 

ًبعدا به سمت استاد در پوھنتون کابل ايفای . به ساواک پيوست  به دست آورد   و در ھمين دوره ١٣۵٢تھران در سال 

در دورۀ .پس از آن به حيث رئيس ادارۀ فرھنگ و ھنر وزارت اطالعات و کلتور مصروف کار شد . وظيفه کرد

وزارت به وی  ی به وی سپرده شد و در دولت دست نشاندۀ کرزی ھم پستپست ھای کليد ھم جنايتکاران جھادی

   . ًبعدا سفير ھند مقرر شدتفويض گرديد و 

  

ی وجواسيس وکانال سازی اطالعاتی ايران در دوران جنگ مقاومت با قوای سوسيال امپرياليزم شور نفوذ دورۀ دوم

ان توسط امپرياليزم جھانی ماه به ماه و سال به سال بيشتر شده  ايران در افغانستان طی سالھای اشغال افغانستنفوذ  :بود
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 سرباند ھای حزب وحدت در اصل. و در ردۀ دوم بعد از نفوذ پاکستان در افغانستان گراف صعودی اش را پيموده است

ه ھای نمون...  وخليلیمزاری و محقق و . بودند ) واواک(ھمه محصول و دستاورد ھای اطالعات آخوند ھای ايرا ن 

  . پناھندگان افغانستان در شھر ھای ايران بوده اند زمينۀ بسيار وسيع الساحۀ نفوذ واواک. برجستۀ اين نفوذ می باشند 

  

 آخوند ھای فرومايۀ ايران در افغانستان را در سالھای اشغال افغانستان) واواک ( دورۀ سوم کانال سازی اطالعات 

 دراين دورۀ :امپرياليزم جھانی به سرباندی امپرياليزم جنايتگستر و غارتگر امريکا مشاھده کرده می توانيم  توسط

 برايش مقدور بود جاسوسانش را به عناوين مختلف به افغانستان فرستاد که در ميان جائی کهمنحوس واواک ايران تا 

را برای مردم شريف تشيع تقديس نمودند و وی را رھبر نخست خمينی پليد  در گام اقشار و طبقات مردم نفوذ کرده

ھمانطوری که جواسيس پاکستان و عرب (را تا توانستند دامن زدند  سنی و شيعه جھانی اين مذھب خواندند و تضاد

 روی اھداف صد ھا ميليون دالری ايران ؛ ھکذا امداد ھای) سعودی آتش اين نفاق را به گونۀ ديگر دامن زدند و می زنند

 دھھا ميليون دالر وگرد آوری با صرف و ھزينۀ مدرسه ھای دينی و ساختمان مساجد و مدارس و تکايا خاص در قالب

و اعزام آنان   خامنه ایضد تمدنو سمت و سو دادن آنان برای خدمت به رژيم .... کودکان و نو جوانان در اين مدارس و

 دولت دست نشانده و شورای نام کابينۀ جواسيس ايران در درون به سوريه و حضور ھم اکنون) ًقبال به جنگ با عراق(

در پر خواننده ترين » صبرينا جان ثاقب«به نام  نھادش که چندی پيش توسط اين قلم يک تن از اعضای اطالعات ايران

 برمالء گرديد؛ و ھمين صفحات فيسبوک برای نخستين بار افشاء و) » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد «(پورتال افغان ھا 

  . می باشد

» چاه بھار«ِ ايرانی به کشور ، انتقال اموال از راه کاال ھایو داد و ستد مالی و ورود  مزيد بر وابستگی ھای مذھبی

رھانيد ؛ از سوی ديگر در ) بخوان چتلستان( پاکستان تھديدايران ، اگر از يک سو افغانستان را از بند نخره و ناز و  

ور کاالی تجارتی را تداعی می نوعی وابستگی ورود و صد) ًماھيتا(زان ايران قرار داده که اين خود چنبرۀ شعبده با

چون راه ھای  که خود حربه ای است در دست ايران ؛»  بھارچاه«بندر  يا به بيان رساتر آونگ شدن به تار خام. کند

  .ترازيتی پاکستان

رامور افغانستان ، کاری است که جز يک انقالب مردمی ھيچ تسويه و پاکسازی جواسيس نفوذی کشورھای ذيدخل د

 قدرتی ديگر قادر نيست که بتواند تار ھای عنکوتی اين کشور ھا و تمام کشور ھای غربی را يکسره از کشور بروبد و

 اسالمیبر ھمگان معلوم است که يکی از پليد ترين رژيم ھای . پاک و تميز نمايد  آنان افغانستان را از وجود ناپاک

) پاکستان و عرب سعودی( رژيم ديگرفقط دو. اسالم ، رژيم جمھوری اسالمی ايران وابسته به امپرياليزم است  درتاريخ

  . بدتر از آن بوده می توانند

رژيم (ستخوان فاسد و مزدورامپرياليزم رژيم ضد ملی ، ضد ارزشھای عالی انسانی ، ضد زن ، ضد علم و تا مغز ا

 مفلوک و منفور و ضد اخوندانحيات ننگين   .ھمانند ھر پديدۀ ديگر در جھان آغاز و انجامی دارد)  خامه ای- خمينی 

نمونه  می کنند که چنان بشری ايران ھم به سر رسيده است که با خلق ايران و خلق افغانستان در خاک ايران و افغانستان

   . نمی توان سراغ گرفتھای آن را به جز اوج استيالی فاشيزم در المان، در جای ديگری

  ! ايران وابسته به امپرياليزم مرگ بر رژيم

  ٢٠١۶دسمبر  ١٧ -دلسوز 

 

 


