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CIA 

  در افغانستان
  

  :به ادامۀ گذشته

  

  : در افغانستان"ای.آی.سی"اھداف  
ۀ آن صيانت از  سرکوب امپرياليزم امريماشينبه مثابه بخشی از " ای.آی.سی "از آنجائيکه ه و وظيف کا به شمار رفت

داف  ه اھ ود ک ه ب ز متوج ه را ني ن نکت د اي ذا باي د، ل ی باش ان م طح جھ ستی در س درت امپريالي ۀ آن ق افع آزمندان من

اع از " ای.آی.سی"ستراتيژيک و تاکتيکی به غير از تحقق بخشيدن به اھداف امپرياليزم امريکا در ھر دو ساحه و دف

  . ه درکل، چيزی ديگری نمی باشدمنافع دنيای سرماي

ه  چنين طرز ديدی به انسان می آموزاند تا نخست به اين پرسش پاسخ ارائه دھد، که امپرياليزم امريکا در افغانستان ب

   و مردم ما را به قتل می رساند؟ کرده  کشور ما را نابوددنبال چه چيزی بوده و برای چه

ا را در به منظور آنکه بدين پرسش پاسخ مشخص و ک د اھداف امريک نم نخست باي د، فکر می ک امل ارائه شده بتوان

  :افغانستان و منطقه به دو بخش خالصه نمود

   اھداف امپرياليزم امريکا در صورت حفظ نقشۀ جغرافيائی منطقه-١

   جغرافيائی منطقهۀ اھداف امپرياليزم امريکا در صورت تغيير نقش-٢

ا بلکه دھيممورد مداقه قرارقبل از آنکه اين بحث را از نزديک  اليزم امريک ا امپري ه تنھ ه ن يم، ک ذکر دھ  الزم است ت

ديل  ضاد و ب ا مت اھی حت ه گ تراتيژی را ک تمام کشور ھای قدرت مند جھان قادر اند تا در عين زمان چندين ھدف و س

  .اع کاھش دھنداوضافلگيری شان را در قبال تغيير اند، ھمزمان تعقيب نموده بدان وسيله در صد غنيزھمديگر 

  : اھداف امپرياليزم امريکا در صورت حفظ نقشۀ جغرافيائی منطقه-١

  :به صورت فشرده در اين رابطه می توان نوشت
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اد -:الف  ه انقي راين کشور و ب سلط ب ستان، ت ا و شرکاء از اشغال افغان ستر امريک  نخستين ھدف امپرياليزم جنايت گ

آنچنانيکه بر تمام ھست و بود آن به مانند مايملک خويش دسترسی و اشراف . د کامل و ھمه جانبۀ آن می باشکشانيدن

  .داشته باشد

دی ھای  -:ب  د نيازمن ه در دراز مدت بتوان ان پايگاھی ک اد آنچن ه خاطر ايج ستان، تالش ب ر افغان ال سلطه ب به دنب

  .امپرياليستی را در تمام زمينه ھا پاسخگو باشد

سايه ھای  از طريق ايجاد پايگاه ھ-:پ  ر ھم دل ساختن، ب اه مب ه يک پايگ ستان را ب ا در مجموع افغان دد و ي ای متع

  .افغانستان در شمال، شرق، غرب و جنوب اين کشور اعمال نفوذ نموده در تمام زمينه ھا قصد کنترول آنھا را نمايد

  .بع طبيعی آنھا تالش به منظور بسط سلطۀ امپرياليستی  در ورای سرحدات افغانستان و تاراج منا-:ت 

  . تمام کشور ھای ھمجوار افغانستان را به مارکيت مواد توليدی خويش مبدل ساختن-:ث 

   تمام رقباء را از صحنه رقابت بيرون انداختن-:ج 

  ... و -:چ 

زام آو ود، ال ر در صورتيکه بتوان موارد تذکار يافته را به تنھا بخشی از اھداف امپرياليستی در افغانستان خالصه نم

ه فعاليت مشغول يروھای امريکائی در افغانستان، بهمی گردد که تمام ن ه ب ر ھر پوششی ک  ھر شکل و شمائل و زي

الف آن  ری در خ ار ديگ ه ک د، ب ی توانن وده و نم ار ب شغول ک داف م ان اھ ق ھم اطر تحق ه خ وع ب ند، در مجم باش

در زمينه ھای فوق اختصاص يافته و " ای.یآ.سی"در نتيجه می توان گفت که عمده کار . ستراتيژی مبادرت بورزند

ه درستی  ا ب ۀ امريک تراتيژی غارتگران ق س به مانند ارتش آن کشور، سخت در تالش است تا سھم خويش را در تحق

  .انجام دھد

ر  سلط کامل ب ه ت ا ک اليزم امريک ۀ نخستين ھدف امپري ار آن، در زمين  چنانچه در کنار ارتش امريکا و به موازات ک

ه عالوۀ آنکه در ھر " ای.آی.سی"انستان و به انقياد کشانيدن مردم آن است، تمام افغ ز ٣۴ب ستان مراک  واليت افغان

سوالی  اصلی خويش را به وجود آورده تا تمام تحرکات مردمی را تحت کنترول خويش در آورد، حتا در برخی از ول

در قسمت گسترش آن ، و ھيچ گونه مخفی کاريی را دايجاد کردهھا نيز تشکيالت خويش را  م الزام آور نمی بين  و آنھ

  .تا سرحدی که حتا از طريق تلويزيونھای مربوط به خود به غرض جذب افراد جديد به تبليغ علنی نيز دست می يازد

اقط  درواقع چنين عملی عمق فاجعه را می رساند چه در کشوريکه بردن نام جاسوس انسانھا را از حيات اجتماعی س

غ می می ساخت، قبا ه جاسوسی تبلي تخدام ب رای اس ی ب ه صورت علن ه ب حت چنان قبح خود را از دست داده است ک

  .گردد بدون آنکه کمترين عکس العملی عليه آن نشان داده شود

در اين زمينه يعنی تسلط کامل بر افغانستان عالوه از ايجاد شبکه ھای اطالعاتی، در بخش نظامی نيز " ای.آی.سی "

و.آر.جی"، خالف ارتش اشغالگر روس که در ھمچو موارد بيشتر نقش سخت فعال بوده تخبارات ارتش ." ي يعنی اس

شف و اس ای ک سؤوليت ھ ام م ود، تم ده ب شور عم ت تآن ک ه، در حقيق ده گرفت ه عھ ود ب ز خ امی را ني خبارات نظ

شور  اع آن ک تخبارات و زارت دف تاره ايک" Defense Intelligence Agency "اس ه س رال س ورن " ه و جن ت

  . در رأس آن قرار دارد، را در ھمچو موارد به صفر ضرب می زنند" جنرال

اير  سلح و س الفين م زارش از مخ ه گ وذ و تھي ق نف ه از طري شده بلک اعی ن ر دف ه ام دود ب ه مح ن زمين ا در اي ار آنھ ک

ا ر ھ وک، کن اال بل ای، ب ه ھ د، فاجع رار می دھ ر ضربت ق ا را زي اير دشمنانش، در مواقع الزم آنھ ار و س ، ننگر ھ

  . که تا حال به قيمت جان ده ھا ھزار تمام شده استاست" ای.آی.سی"ز کار جنايتکارانۀ مناطق نمودی ا
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ائی  وت امريک دون پيل ارات ب  تنظيم چنين عملياتی محدود به افغانستان نشده بلکه ھمه، ھرروز شاھد آن ھستيم که طي

ن . تان جنوبی به خاک يک سان می نمايدچگونه قراء و قصبات مختلف مردم را در وزيرس ام اي در واقع پشت سر تم

ر از  ه غي ستاده است" ای.آی.سی"جنايات در داخل و خارج از افغانستان، کسی ب ن . ني ا " ای.آی.سی"اي ه ب است ک

  .گزارش ھای خود در واقع امر به کشتار انسانھا را صادر می نمايد

ته  يدن ب" ای.آی.سی"از آن گذش اطر رس ه خ ی را در ب ی و علن ای مخف دان ھ ی از زن ره ئ ستم زنجي دف، سي دين ھ

رار سرتاسر کشور به وجود آورده که از نخستين روز دستگيری اد جھنمی ق ن نھ  تا نھايت کار، زندانی در اختيار اي

دت ا ب ر و ب د و زنجي سان را در بن زاران ان د ھ ته باش ضايا داش ال ق خگوئی در قب دکترين پاس ه ان دون آنک ته ب رين داش

  .شرايط از آزادی و حتا حيات محروم می نمايد

ه آن صورت ھم قضاوت " ای.آی.سی"اگر قرار باشد صرف بر پايه ھمين نقش  وط ب راد مرب گيرد ، ادعای اينکه اف

سان شرفباختۀ چون " ملکی"گويا  ا"بوده و نبايد با اسلحه با آنھا برخورد نمود، ادعای سخيفی است که فقط ان " اوبام

می اين بی آزرم تاريخ فکر می کند ھمينکه کسی لباس نظامی برتن نکند، آدم ملکی باقی . د بلند گوی آن باشدمی توان

ار  ۀ خونب ار کردن و زمين ماند، او نمی خواھد قبول کند که فعاليت ملکی چيزيست و به حيث نيروی کشف نظامی ک

ی کسی ترين عمليات نظامی را مساعد ساختن چيزی ديگر، اين شارلتان نم ه وقت د ک دان "ی خواھد قبول کن سر قومن

يش از " اعلی مدھش ترين و قوی ترين ارتش جھان ا يک امضاء ب ا ب ته باشد ت را داش  ھزار ٣٠باشد و صالحيت آن

ر خود يک روز  ام عم قاتل را در جلو چشم تمام مردم جھان به قتل و کشتار بی گناھان توظيف نمايد، حتا اگر در تم

ن نکرده باشد،ھم لباس نظامی ب اه نظامی، پاسخگوی ر ت ا در يک دادگ سبت عملکرد خويش محکوم است ت ه ن   ب

  .تصاميم جنايتکارانۀ خويش باشد

سلط کامل " ای.آی.سی"ھدف در نتيجه گفته می توانيم که اولين  ستان و ت ردم افغان شانيدن م اد ک در افغانستان، به انقي

  .کشور استاين بر 

ردم آم يکی از اھداف حضور آن اگر از " ای.آی.سی"برای  شانيدن م اد ک ه انقي ستان و ب ر افغان سلط ب يک جانب ت

يله  نيروی جنايتکار در افغانستان را می سازد از جانب ديگر، ھمان تسلط کامل و تکميل انقياد می تواند به  مثابه وس

ر ای مورد نظر باشد که با در دست داشتن آن، نياز منديھای منطقه ئی امپرياليزم  جنايت گستر امريکا را در منطقه ب

  .آورده می سازد

ه در " ای.آی.سی" د ک ازمان دھی نماي ان س ن بخش از جھ ی را در اي ان نيروئ د، چن ستان می خواھ با تسلط بر افغان

د رزه بيفکن ه ل ن خطه را ب ود اي ار و پ ی، ت ان درست . موقع ضرورت بتواند به مثابه دست دراز آن نيروی جھنم ھم

ھمان کاريکه يک شاخۀ آن . کاريکه موجوديت واحد ھای آن سازمان در کوريای جنوبی تا به امروز انجام داده است

روز و " موساد"در خاور ميانه در وجود اسرائيل و  يلی دي ق ش انجام داده است، ھمان کاريکه واحد ديگر آن از طري

  .* دھدکولمبيای امروز در امريکای التين ھمه روز انجام می

ه، در شمال " ای.آی.سی" ستان، در شمال کشور ھای آسيای ميان اد ھمچو يک پايگاھی در افغان می خواھد، با ايج

اتی  ی ثب شرق چين، در شرق و جنوب پاکستان و در غرب ايران را از آن طريق زير فشار قرار داده  با دامن زدن ب

داد در آن کشور ھا منافع غارتگرانۀ استعماری خويش را بر  آورده سازد، اينکه تأمين اين منافع به قيمت جان چه تع

م  دارد، مھ انسان تمام می شود برايش مھم نيست، چه تعداد خانه و کاشانه به ويرانی کشانيده می شود برايش اھميت ن

ه " ای.آی.یس"چه . آن است که سلطۀ استعمار در آنجا ھا استحکام يافته و منافع آزمندانۀ امپرياليزم  برآورده گردد ب

ا  يابمثابه بخشی از يک ماشين مدھش آدمکشی، موظف است ت شه در حرکت آس دارد چيزيکه  استعمار را ھمي نگھ
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ا آب از نظر  سان و ي ا ان ی آورد، خون مليونھ ه حرکت م ياب را ب ه آس ايعی است ک دارد، م زد آن اھميت ن ا ن ًمطلق

  .ھيچگونه تفاوتی بين آنھا وجود ندارد" ای.آی.سی"

ردد، اين  دل می گ ق اھداف ديگری مب زار تحق يله و اب ه وس ازھم از ھدف ب تسلط بر کشور ھای ھمسايه افغانستان ب

  .اھداف غارت منابع طبيعی آن کشور ھا و به بازار فروش مواد صنعتی خويش مبدل ساختن آنھا

ا در نظرداشت اھدافيکه  رھن ا" ای.آی.سی"ب د، مب ال می نماي ه دنب ستان و منطق ه در افغان يدن ب ه جھت رس ست ک

ای  ھريک از آنھا می بايد ده ھا سازمان و نھاد متنوع را به وجود آورد تا ھريک به نوبۀ خويش بخشھائی از آن دري

ه واحد ھای  ب، ب سلح رقي رای کشف و ضربت زدن نيروھای م اه ب ال ھرگ ه صورت مث د، ب اری نماين خون را حف

د  ا می استخباراتی از نوع خبرچين ھای عادی نيازمن ا بن ر روی گزارشھای آنھ ات شان را ب وارۀ جناي است و کوھ

ه تجنھند واد صنعتی خويش، ب ا، شرکت ھای سھامی و ، برای غارت منابع طبيعی آن کشور و صدور م ه ھ ارتخان

سان ھای يخن "تا بتوانند بدون آنکه کمترين جلب توجھی را باعث گردند، زير نام به اصطالح  ئی نياز داردانکھبا ان

  .** پايه ھای سلطه و نفوذ امپرياليزم جنايت گستر امريکا را مستحکم نمايند" تو کشيده شدها

  : اھداف امپرياليزم امريکا در صورت تغيير نقشه جغرافيائی منطقه-٢

ديل در صورت شکست  ته است، داشتن يک ب رو نگذاش ده ف را از دي حالت ديگريکه امپرياليزم امريکا ھيچ گاھی آن

ه ھای  دبرنام ی وی می باش ۀ . فعل اد طلبان ه و انقي اوز کاران ادر نگردد اھداف تج اليزم ق اه امپري ه ھرگ ا ک دين معن ب

ه ی، آزاديخواھان ز از سمت و سوی انقالب  و وحدت ، دموکراتيکخويش را متحقق سازد و جنبش مردم افغانستان ني

زاديخواھانه و انقالبی خويش را در دست اجراء طلبانه برخوردار نباشد، تا با ناکام ساختن امپرياليزم، برنامه ھای آ

ا  ه ب ه راه انداخت ون را ب ائی از خ ه دري ر منطق سلط ب اطر ت ه خ ا ب د ت ی ياب ان را م ن امک اليزم اي د، امپري رار دھ ق

  .افغانستان، آنرا به احاد قومی و مليتی تجزيه نمايد" يوگوسالوی ساختن"

هامپرياليزم اين نکته را در عمل آموخته است د، يکی از  ک ام مان در ناک درت مرکزی و مقت رول يک ق ی در کنت  وقت

د ودن جمعی آن باش ال آن غارت نم ه دنب د پارچه ساختن آن واحد و ب درست عين کاريکه در . گزينه ھای می توان

اری " سلواک"و " چک"يوگوسالويا انجام دادند و می خواستند باالی  شينی اجب ه در نتيجۀ عقب ن نيز عملی نمايند ک

ری ات رھب سلواکيا"مقام داف "چک ه اھ اليزم ب ه، امپري ی شدن يافت ان عمل ونريزی امک دون خ ه ب ن توطئ روز اي ی آن

  .خويش دست يافت

تاد سخن  ای اس ر ترکيب زيب اين سياست در کشوری مثل افغانستان که از يک  جانب خود از ديد ترکيب نفوسی بنا ب

شان از تبحر " گلستان اقوام" "معروفی"آقای  ده شده؛ و از جانب که ن ات دارد، نامي اربرد کلم شان  در ک ودرايت اي

ستان ب سايه ھای افغان ر ھم وب و غرب از عينديگر تا حدود ساختار نفوسی اکث  ويژگی ه خصوص در شرق، جن

رايط د در ش ی توان وردار است و م زد یبرخ ا ن ديل ھ ی از آن ب د، يک ش بينجام وھی از آت ون و ک ائی از خ ه دري  ب

ن اجازه را امپرياليزم ا اي ه آنھ ستان ب  جنايت گستر امريکا وشرکاء بوده، با تأسف سطح نگری شبه روشنفکران افغان

  .نمی دھد تا در قبال اين سياست برخورد افشاء گرانه الزم نموده توده ھای مليونی کشور را عليه آن بسيج نمايند

ال انتخ ه در آن صورت گرفت به صورت مثال می توان از نقش دوگانۀ امپرياليزم در قب ی ک ر و تقلب ی اخي ات تقلب اب

  .ياددھانی نمود

ستقيم  ر م وقتی ھولبروک به عبدهللا عبدهللا و معلم عطاء در مزار غم شريکی اعالم داشته و به اصطالح از ايشان غي

ه با کرزی نحمايت می نمايد و در عين حال، بازی مشابه را  رد، کافيست ک يش می ب ه پ سطح يز در سطح ديگری ب

د و  شعور اندکی از يک االغ باالتر باشد تا به اھداف پشت پردۀ آنھا ظنين شد، و اما آينکه آنھا نمی دانند و يا می دانن
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ه استعمار علت آن می  ا ب رط آنھ ستگی مف دازۀ شعور، واب آگاھانه در ھمان مسير گام می گذارند، صرف نظر از ان

رن بيست و يک در اه در ق يش باشد و يا اينکه ھرگ ه ب ذھبی در آن وجود از  کشورھائی ک تلط م ا ازدواج مخ مليونھ

د  ستند، مانن ه ای"داشته و به مليونھا طفل دارای پدران و مادرانی اند که ھر دو دارای يک مذھب ني ا " خامن جالد ب

يعه و سنی را مج" امام جعفر صادق"سنگر گرفتن در عقب ين ش سائل خود ازدواج مختلط ب از در کتاب توضيح الم

ضمن پاسخ به يک " امام اعظم" و با سنگر گرفتن در عقب مذھب حنفی" مالزاده" نداند و يا کس ديگری مانند داکتر

سان ھای ،پرسش ند، ان ده باش ه خود را پيچاني  مشوره به انجام ازدواج مختلط بين شيعه و سنی ندھد، به ھر لباسی ک

اليز تعمار و امپري ا وارد می حقيری اند که آگاھانه در خدمت اس ی کشور ھ شۀ وحدت مل ر ري شه ب رده وتي م عمل ک

ا " مام جعفر صادقا"و " امام اعظم"در اين جا برای من نوعی که اين عبارات را می نويسم تصميم . نمايند ًاگر احيان

چه . ی شان صد در صد ھم موافق باشند پشيزی ارزش نداشته و نمی تواند داشته باشدزھر دو نفر با نمايندگان امرو

ه يک  ه مثاب ان و ب برای منی که در قرن بيست ويک زندگی می نمايم و وقتی جايش بيايد حرف از کوچک شدن جھ

ان می آورمدھکده در آمدن آن  ه مي ا عقب ب ه قرنھ ه ب وان سراغ گرفت ک ر از آن نمی ت زی خجالت آور ت ه  چي رفت

  .يزده قرن قبل صادر نموده انداختيار حيات خويش را به دست انسانھائی بدھم که احکام خويش را س

اخته " ای.آی.سی"با چنين حرکاتيست که  ساعد س زمينه ھای يوگوسالوی ساختن افغانستان و کشور ھای منطقه را م

  .***و متناسب با آن تشکيالت مربوط بدان را به وجود می آورند

  مه دارد                                                                   ادا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه صورت جامع از زمان ارا " ای.آی.سی" از آنجائيکه در اخير مقال تصميم دارم تا جنايات -* وان ب يجاد آن تا اکنون در حد ت
ا ياد آوری نمايم، لذا آگاھانه در اين مبحث زياد به باز ساختن موضوع اقدام نورزيدم ته، ب ن نوش ، اميد است خوانندگان محترم اي

  .من تفاھم داشته باشند
د ت" ای.آی.سی"ھائيکه در اصل از طرف  ھای بعدی لست عده زيادی از نھاد در قسمت-** رول می گردن ل ، اداره و کنت موي

  .اما در ظاھر آن تعلق ھويدا نيست، اين بحث را کامل خواھد نمود
ار و تاکتيک ھای -***  يوه ھای ک ن " ای.آی.سی" در قسمت ھای بعدی وقتی مبحث ش ه اي رد، ب رار می گي ورد بررسی ق م

  . بحث باز خواھيم گشت

  

  

  


