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 Political سياسی

  
  موسوی 

٠٩.٠١.٠٩  

  

CIA    

   در افغانستان
  :به ادامه گذشته

  :نستانا در افغCIAمحراق ھای جذب 

يم الزم می در مقطع ک" ای.آی.سی"قبل از آنکه بحث خويش را به ارتباط فعاليت ھای  ه دھ ستان ادام ونی در افغان ن

ل از سه  شری را در قب ازمان ضد ب افتد تا باز ھم اندکی در گذشته توقف نموده نخست محراقھا و مراکز جذب آن س

  .دھه الی تھاجم مستقيم امپرياليزم امريکا اندکی مورد مداقه قرار دھيم

ا قبل از پرداختن به ادامۀ بحث الزم می دانم ضمن ابراز س ون و ي يله تيلف ه وس ه ب تانی ک ده از دوس پاس خدمت آن ع

راد مشخصی  ديگرخدمت آن عده از دوستان  و ند اايميل حمايت و پشتيبانی خويش را از اين کار اعالم داشته يکه اف

ه " ای.آی.سی"را به مثابه عضو  ند در زمين تان حاضر باش ن دوس اه اي ه ھرگ ازم ک معرفی نموده اند، خاطر نشان س

ست زد شان ب ه ن ا مجل ته و ي ا در يک نوش ا سطح ادع ا ت درک الزم حت ا م د و ي امی خود مسؤوليت بگيرن ين اتھ ن چن

د ددگار گردن شاء گری م م را در اف ن قل ا ارسال مدرک اي ازه و ي ا دادن اج وده ب د، لطف نم ر آن . موجود باش در غي

ام ين اتھ د ھای الزم چن اختن پيون دون مشخص س نيدگی و ب سته صرف به حساب ش سان شريفی شاي يچ ان ر ھ ی را ب

ا از ھتک حرمت  .ندانسته، از بردن اسامی افراد پوزش می خواھم ه تنھ مطمئن ھستم که اين امتناع در دراز مدت ن

ه جواسيس  د ک د گردي د آورد بلکه، در نفس خود موجب خواھ " ای.آی.سی"افراد بی گناه جلو گيری به عمل خواھ

  . در پناه انبوھی از اتھامات بپوشانندنتوانند ھويت ھای کثيف شان را

  : نوشته را در دو بخش تقسيم می نمائيمقسمتبه خاطر سھولت در مطالعه اين 

  :۵٧ قبل از فاجعۀ ثور -١

ائی، انتخاب و جذب " ای.آی.سی"در خطوط کلی خود ه امر شناس در افغانستان با تکيه بر مراکز و محراقھای آتی ب

هناگ. افراد اقدام می نمودند ر نگرفت وارد را در ب زفته پيداست که اين مراکز، تمام م ه ھای ديگری ني اکن و زمين  ، ام

  .می توانست در آنجا فعاليت ھای عضو گيری خويش را تنظيم نمايد" ای.آی.سی"جود داشت که و
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  -:الف

ن مربوط آن يعنی  ھر چند نظر به تعامالت قبول شدۀ بين المللی ھيچ کشوری حق ندارد، از طريق سفارت و کارمندا

ه نآنھائيکه از مصونيت ديپلماتيک برخوردار اند به فعاليت ھای استخباراتی دست ياز د، مگر واقعيت امر اين است ک

ه ھای کشور ھای  چنين تعاملی ھيچ گاھی و در ھيچ کجای جھان عملی نگريده و می توان گفت در تمام سفارت خان

ردجھان ب ن از اف ه ون استثناء يک ويا چند ت رای کشور خويش ب ا وجود برخورداری از حمايت ديپلماتيک ب اد آن ب

ته اش . دنجاسوسی اشتغال دار ه خواس سته ک م می دان اين امر آنقدر عام است که حتا فکر می شود خود قانونگذار ھ

ت ه اس دی نگرفت اد ج ت تخطی از آن را زي ين عل ه ھم ست، ب ی ني راق . عمل ستين مح ت نخ وان گف ی ت ه م در نتيج

  .در افغانستان، سفارت امريکا و قونسلگری وی در افغانستان بود" ای.آی.سی"اسائی و انتخاب شن

تند" ای.آی.سی" فارت تماس داش ا س پز، ( بدون استثناء نه تنھا تمام افرادی را که به شکلی از اشکال ب وتروان، آش م

ا ن) ...ترجمان، پيشخدمت، باغبان و  ق در از فيلتر ھای امنيتی عبور می داد ت د يکی از عوامل دشمن از آن طري کن

دداخل سفارت نفوذ پيدا نمايد، بلکه به مرور زمان و با ارتقاء شناخت از افراديکه با سفارت در تماس  ، متناسب بودن

ا نبا سطح ھوش، استعداد و حساسيت آنھا در قبال احتمال پيشنھاد ھمکاری، دايره ھای ش اخت خويش را در رابطه ب

ودفرد مورد نظر ا را جست و جو می نم اخته امکان جذب و ھمکاری ھای استخباراتی آنھ ر س ق ت .  تنگتر و عمي

ه  اينکه از مجموع تمام آن افراد چند تن را به دام می انداختند و در کدام زمينه ھا پرورش می دادند مربوط می شد ب

 که در کنار ده ھا ھموطن ما که با ھيچ در ھر صورت قدر مسلم آن است. نيازمنديھای خود آنھا و زمينه ھای موجود

گونه آلودگی در ھمچو مناسباتی قرار نگرفتند، بودند وھستند کسانيکه خيلی زود به دام آنھا افتاده ودر يکی از حلقات 

  .به بند کشيده شدند" ای.آی.سی"شيطانی

  -:ب

ر مرکزی کم انيد، دفت م رس ه ھ ی زود آوازه ب ا دومين محلی که در کنار سفارت خيل ن " I.C.A"کھای امريک ود اي ب

ط ا" اسماعيل خان"در خانه والی" ۴کارته"مرکز که دفتر مرکزی آن در  ستان قرار داشت، تا قبل از آن که رواب فغان

نای بيشتر بيابد به خصوص در تمام مدتی که پروژه ھای اقتصادی امريکا در افغانستان، با شوروی آنروز عمق و پھ

ه بند کجکی، سرک قندھار کا ون ،بل، پروژه چاه انجير، نھر بغرا، اعمار مکتب حبيبي روژۀ  پوھنت ل و يکی دو پ کاب

شکيالت آن ديگر ت، ت وان گف  ادامه داشت، به مثابه يکی از مراکز اصلی تماس با افغانھا بوده در برخی موارد می ت

يع و ارت.  وسيع تر از تشکيالت سفارت به شمار می آمد شکيالت وس ين ت شار مختلف در نتيجه ھم ا اق سترده ب اط گ ب

  .جامعه امکان سرمايه گذاری به منظور جذب افراد را در اين مرکز خيلی افزايش داد

دان آن  ال کارمن ا در قب د، سختگيری ھ ر گردي ق ت روز عمي ا شوروی آن ستان ب ط دولت آن وقت افغان ی رواب اما وقت

دھۀ چھل ھجری کارمندان افغانی آن سط اينکه در اوامرکز از طرف دولت به اشکال مختلف ايجاد و افزونی يافته تا 

ا از آن به آن اعتصاب که جا دارد . مرکز به يک اعتصاب دست زدند ستقيم امريک ری م ردم مثابه نخستين درگي ا م ب

د، مگر ياد کردافغانستان  ، در نھايت ھرچند به اخراج عدۀ زيادی از اعتصاب کنندگان و بی خانمان شدن آنھا تمام ش

ر روی آن آن م ار ب احۀ ک ا س ا وضع محدوديت ھ ان ب ه مرور زم ه، ب رار گرفت ورد توجه دولت ق رکز نيز بيشتر م

ا اينکه .  گرديدترتنگ با آنکه مشکل است حکم نمود که در ايجاد آن محدوديت ھا آيا نيروی رقيب دست باال داشته و ي

از ا ھر دو عامل نقش خاص خود را داشته اند، يشتر عامل آن بوده و چه بسنصراف امريکا از تمويل پروژه ھای با ب

ار  ه ک دون آنکه ب ه ب ه عمق رفت ا از سطح ب ائی ھ ار امريک ھم با محدود شدن ساحه کار آن مرکز با تأسف اشکال ک

  . دھند، از انظار غايب گرديدندپايانخويش 
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ستان  ا در افغان ائی ھ روژه ھای اقتصادی امريک ام پ ای ديگر، تم وديکی از محراقھ ه . ب ه ب ه ھم ا ک روژه ھ در آن پ

صورت قرضه ھای طويل المدت و با بھره ھای امپرياليستی عجين بود و با تأسف سطح پايان فھم مردم نمی گذاشت 

ا ھا ه ھائی به درستی شناسائی وارزيابی گردد، امريکائی ژتا ماھيت ھمچو پرو ردم م ول م ازی پ ان دست ودلب با چن

دان رنات مادی اين کشور فقيرا به مصرف می رسانيدند و امکا  را به شاخی باد می کردند، که چشم کمتر کارمندی ب

راد " ای.آی.سی"در نتيجه برای. خيره نشده باشد ائی، انتخاب و جذب اف آن پروژه ھا يکی از مراکز مھم برای شناس

ه تا جائيکه چشم ديد اين قلم اجازه می دھد به جرأت می توان ادعا نمود . به شمار می رفت ونی ب اوز کن که ھرگاه تج

ادبعد تر صورت نمی گرفت و در ھمان سالھا فاصلۀ يک نسل  اق می افت ات اتف ائی در برخی والي ، جواسيس امريک

  .مانند قندھار و ھلمند برای مقاومت مردم افغانستان مشکل ساز تر می گرديدند

  -:ت

 در خطوط کلی خود از دو طريق صورت می بر نسل جوان و اھل معارف افغانستان" ای.آی.سی"حمالت ھدفمندانۀ

ه " FS"نخست پروژه ھای . گرفت ه کتابخان ارف ب اگردان مع ز "يا فيلو سکالرشيپ و ديگری جذب ش فرھنگی مرک

  . و تدوير کورسھای زبان در آنجا"امريکا

ار خويش را از سال " FS"پروژه ه شا١٣۴٣که می توان گفت ک ود ک سمی سازماندھی شده ب ود، ق گردان  آغاز نم

داء از "غازی" و "حبيبيه"برازندۀ مکاتب  ا از صنف صنف  را ابت د ھ ازده و بع ورس١٠ي رای يک سال ب به " ب ش

بدان خاطر که به صورت " شبه تحصيلی".  و آنھا را در خانواده ھای معينی اسکان ميدادنددر امريکا داده" تحصيلی

عمده آن شاگردان به اساس تفاوت سويه درسی و نصاب تعليمی بين افغانستان و امريکا، ھر چند ظرف آن يک سال 

ده  نا گردي به حيث يک شاگرد در يک صنف حضور به ھم می رسانيد، مگر به صورت عمده به زندگی امريکائی آش

دۀ بدون آنکه کمترين شناختی از ف انی جذب مظاھر فريبن رھنگ ديرينه و پربار کشور خود داشته باشد، در اندک زم

ر . فرھنگ امپرياليستی غرب می گرديد کار برخی از آنھا در اين استغراق تا جائی پيش می رفت که وقتی به وطن ب

  .ام از دھان شان بيفتد" پدر امريکائی"می گشتند، مدت ھا الزم بود تا کلمۀ 

 اکثر خانواده ھای مھمان پذير نيز از افراد عادی جامعه نبودند و در يک جا نه جای ديگری خرشان در از آنجائيکه

ھای آماده در دست آن صنعت گران مرگ چه شکلی را به خود " خمچه"گل استخبارات بند بود، مبرھن است که آن 

  .نام برد" علی احمد جاللی"و "يل زادزلمی خل"به مثابه نمونه ھای برجسته از آن طيف می توان از . می گرفتند

تم  ستان و خ ه افغان ه محض برگشت ب د، ب ه بودن رار گرفت شاگردان فوق که در واقع مدت يک سال مورد شناسائی ق

د د نماين روت کاندي شتر . دوره مکتب، باز ھم چانس آن را می يافتند تا خود را به بورسھای بي سلط بي از يک جانب ت

ين آنھا بر زبان انگليسی  ر شدن از اول ر"به اساس يک سال اقامت در امريکا و از جانب ديگر تي ی " فيلت ھای امنيت

ود از می نم . استخباراتی ظرف يک سال اقامت در امريکا، دروازه ھای دانشگاه امريکائی بيروت را بر روی آنھا ب

ه از طرف شگاھی ک دش " ای.آی.سی"دان ا حريف زورمن ر مر." ب.ج.ک"و در رقابت ب ه ب صر، ک ی م ز تعليم اک

د" ای.آی.سی"عراق و سوريه حکم می راند، به وجود آمده و بيشترين اعضای  ا انتخاب می گرديدن بال از . از آنج ًق

ام " خليل زاد و جاللی"دو نمونۀ برجسته نام برديم،  ا تم ه ب در حاليکه می توان ده ھا اسم ديگر را نيز بر آن افزود ک

ا ھم دين"ا نداشته به اصطالح آخندی ھا چانس دو نفر نامبرده رتعلقات وطن فروشانه و جان کنی   را باختند و ھم دني

د". را ه ان ه گفت ل ک ردم کاب ل معروف م ان ضرب المث م " برای چنين افرادی شايد در عوض اصطالح آخندی، ھم ھ

  .سزاوار تر باشد" کرک راھم را باخته و .. ک
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ۀ مربوطه ومرکز خانه  ا، کتابخان انی آن يکی ازفرھنگی امريک ه از طرف  کورسھای مج ود ک  راه ھای ديگری ب

رار داشت" ای.آی.سی" سل جوان و مکتب خوان کشور ق ا در . سرراه ن ايش تقريب ل کتابھ ه در اواي ه ای ک ًکتابخان

ز شوئی  ظاھر بنابر سھل انگاری مجانی تقسيم می گرديد، شاملين کورسھا به بھانه ھای مختلف زير پروژه ھای مغ

دان قرار  يلۀ کارمن ه وس ه ب ده ھم ه صورت عم ه ب اتی ک يلم ھای تبليغ ه اساس " ای.آی.سی"گرفته به وسيله ف ا ب و ي

ال خويش می  ۀ آم فرمايش آن نھاد تھيه گرديده بودند، چنان عاشق و شيفتۀ فرھنگ امريکا گرديده و آن کشور را قبل

ددر ليسه" صديق امريکائی"معروف به " صديق"دانستند که به مانند رھن .  غازی زبانزد خاص و عام می گرديدن مب

اد ھای  است که چنين نفوذ عميق و پرورش روحيه وفاداری در يک فرد، بدون پاسخ نمانده در حد توان از طرف نھ

  .امنيتی مورد استفاده قرار می گيرد

  -:ث

ه شدت  ار ھای ظاھری ب شبرد ک راد و دو پروژۀ ديگر امريکائی که ھر يک به صورت مستقل ضمن پي ه جذب اف ب

رو." ای.آی.سی"ايجاد يک زير ساخت شبکۀ گستردۀ از جواسيس سکور" ۀژاشتغال داشتند، يکی پ ود و ديگری "پي ب

  ".نديشنوشيا فايا"ھم پروژۀ 

ستی اش راين دو پروژه که در واقع بعد از شکست ھای متواتر امپرياليزم امريکا در  قابت با حريف سوسيال امپريالي

شت ٧٠ الی اواسط دھۀ ۶٠، ۵٠ای  ھهدر جريان دھ ا پ ی خود را در افريق ای تجرب ود، نخستين گامھ  به ميان آمده ب

رفتن . سر گذاشت ع دور زدن از دولت ھای مرکزی و گ ف، در واق ا حري ا از در رقابت ب روژه ھ ن پ اد اي علت ايج

ومی دو. تماس مستقيم با مردم کشورھا بود د از جنگ عم يه شوروی چه در جريان تمام وقايع بع ه، روس م در حاليک

ه  ا ب ته و ي رار داش ان ق ردم جھ ار م اذ سياست ھای مشخصی در کن ا اتخ اليزم شوروی ب ا سوسيال امپري آن وبعد ھ

ه در  رار گرفت ا ق رت خلقھ اج نف ا، آم راد در رأس کشور ھ ارترين اف تظاھر می کرد، امپرياليزم با حمايت از جنايتک

  . ز جانب مردم برخوردار نبودھيچ کجای دنيا کمترين حمايتی را ا

ا ژبه خاطر رفع آن نقيصه و کاستی دو پرو ۀ فوق الذکر به ميان آمد تا در کنار روابط سياسی و ديپلماتيک بين امريک

وذ " مردمیميان " و ساير کشور ھا از آن طريق نيز به بھانۀ ارتباط ورد نظر " ای.آی.سی"زمينۀ نف را در کشور م

  .انجام می يابدھا " انجو" امروز از طرفنچه کهآ. مساعد بسازند

ستان بلکه در " نديشنوشيا فايا"ھا و " انجو"که در واقع پدر " پيسکور" ا در افغان را می توان مادر آنھا ناميد، نه تنھ

ه  راد ب ائی، انتخاب و جذب اف ار شناس شترين ک بسياری از کشور ھای جھان از اوايل دھۀ ھفتاد به بعد فعال بوده وبي

ی" ه است" ای.آی.س ه . از طرف آن صورت گرفت ه ب و"در رابط شتر "انج صيل بي ا تف دی ب ای بع سمت ھ ا در ق ھ

  .صحبت خواھيم نمود

  -:ج

د، " ای.آی .سی"يکی از راه ھای ديگری که  ع نماي ه دور خود جم ده ای را ب ستان خواست از آن طريق ع در افغان

يسا در حقيقت در کشوری اعمار می گرديد که در آنجا يک اين کل. در سرک داراالمان کابل بود" کليسا"ساختن يک 

  . تن از بوميان آن کشور تعلق به مسحيت نداشت

از معلوم نامبرده در امريکا سمت قراز . ناميده می شد" ويلسن"فردی که در رأس ايجاد آن کليسا قرار داشت، داکتر 

ستان در آغاز ايجاد . را نيز داشته است" حفيظ هللا امين"مربيگری  کليسا ، بانيان آن سخت کوشيدند تا پای مردم افغان

ای ر مذھب از يک جانب و مخالفت ھ ذھبی را نيز به آن کليسا باز نمايند، مگر تعصب مردم در قبال تغيي ز م  مراک

ال . نزديک به دولت از سوی ديگر، موجب گرديد تا آن کليسا تخريب گردد ه احتم در ھمين جا بالفاصله بايد افزود ک
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ده فروگذاشتت يه و . خريب آن محل به تحريک سفارت روسيه را نبايد از دي سا در نزديکی سفارت روس انتخاب کلي

رميم مجدد آن ازه ت ه خاطر اج ستان -پافشاری مقامات امريکائی ب اه افغان ا شخص نيکسون از ظاھر پادش د حت  گوين

ه غرض -کرده بودتقاضای افتتاح مجدد آنرا  ر آن است ک ه خاطر  خود گواه ب سا در عوض تالش ب اد آن کلي از ايج

اد  ا ايج وأم ب رفتن به بھشت، تالش به منظور عبور از دروازه ھای سفارت روسيه و  در حقيقت کنترول آن سفارت ت

  . بوده است" ای.آی.سی"ھسته ھای 

  -:چ

ائيم شابه، تربيتی م -و ده ھا پروژۀ تعليمی به عالوۀ مراکز و محراقھائيکه در فوق از آن نام برديم  د فراموش نم نباي

ان سرمايه و روابط تنگاتنگ ب" ای.آی.سی"که روابط گستردۀ  اد ھای استخباراتی غرب و جھ ام نھ ا تم ا، ب ين آنھ

تخباراتی ھميشه اين ام کان را می توانست به وجود بياورد تا افراد خاصی از فرزندان وطن ما از طريق يک نھاد اس

د" ای.آی.سی "ديگر به دام ق . بيفت سترده وعمي ه ھمکاری گ ا " ای.آی.سی"از آن جمل ران، " ساواک"ب اد"اي " موس

ا " ميت"اسرائيل،  ائی ت ای شناس ه محراقھ ه مثاب ستند ب القوه می توان ا، ب ه امريک ترکيه، و ساير کشور ھای نزديک ب

  .جذب افراد به شمارآيند

ائی در ھمين جا بالفاصله بايد افزود که نبايد از بحث فوق چنين استن باط صورت گيرد که گويا تمام آنھائيکه با امريک

ًھا در تماس بودند و يا به امريکا مسافرت تحصيلی و يا اقامت اختيار نموده اند الزاما درخدمت استخبارات آن کشور 

ده اند نجا  درس خوانآعکس آن، افغانھای خيلی زيادی اند که ھم با امريکائی ھا در تماس بودند و ھم در . قرار دارند

سفی أثر از اصل فل ا مت د"و حتا در ھمانجا اقامت دارند ام رورش می دھ ز در بطن خود ضد خود را پ در " ھر چي

ودی از تخاصم  ه نم ه مثاب د ب ی توان ه م د ک رار دارن ا ق ستر امريک ان گ اليزم جھ ا امپري طحی از تخاصم ب ان س چن

  .انتاگونيستی به شمار آيد

  ارد                        ادامه د

  

  

  

  

  


