
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  موسوی

 

CIA 

  در افغانستان
  :به ادامه گذشته

ه " ای.آی.سی" دومين متحد ستراتيژيک و در عين حال حريف - ستان معروف ب تخبارات ارتش پاک در افغانستان اس

داد . تاس" آی.اس.آی" ه تع ستان ب د در پاک ر چن ی ۶ھ اد امنيت ی . آی-آی .اس.آی" نھ –ای .آی. اف–آی . ام-ب

ال است، مگر نًکه تقريبا تمام ساحات زندگانی مردم آنجا را پوشش استخباراتی می دھ" -.یبّ. اس–ای .آی.سی د، فع

ان  ا ھم ۀ آنھ رين ھم دنام ت رين و ب روف ت ی رود" آی.اس.آی"مع مار م ه ش ا. ب ن س ای اي د و اتک ه مانن ه ب زمان ک

 با فراز و نشيب ھای و حتا چه بسا به تحريک وی در قبال افغانستان عمل می کند، از آوان ايجاد پاکستان" ۶.آی.ام"

د، از  ا ھن خاصی حيات خويش را ادامه داده، ھرچند شکست ھای متواتر نظامی پاکستان در روياروئی ھای مستقيم ب

، مگر چند عامل باعث گرديد تا آن نھاد انسان کش دوباره قد راست نموده به مثابه يکی اعتبار وشھرت آن کاسته بود

  .از نھاد ھای استخباراتی مطرح در سطح جھان به شمار آيد

  : گرديد به ترتيب قرار آتی اندآنث احيای مجدد که باععواملی 

ه ارتجاع امپري" ساواک"نابودی *  ه ب ران ک ق اي ا حين در زير ضربات سھمگين خل داد ت ذھبی امکان ن ستی و م الي

ان انقالب سال .  به عين اعتبار دست يابددوباره سازی و ترميم آن نھاد ان طوريکه در آغاز و در جري در نتيجه ھم

ری " آی.اس.آی "هبه پاکستان و ب" ساواک" ھش اسناد و مدارک ١٣۵٧ اه  ودرگي م ش ا سقوط رژي سپرده شده بود، ب

أمين امنيت در . سپرده شد" آی.اس.آی"وظايف آن سازمان نيز به نظام آخندی با امريکا،  رين آن ت وظايفی که ساده ت

  .خاور ميانه به ويژه کشور ھای خليج بود

يش از حد *  ا ." ب. گ. ک"تجاوز شوروی بر افغانستان و نفوذ ب ود ت ور ب ه مجب ستان ک رای پاک ه ، ب ام منطق در تم

ا غرب تحمل نماي ط سردی را ب ه حدودی رواب وازات عطف توجه غرب ب ه م ه ب ه وجود آورد ک د، امکان آن را ب

نيز بخشی از آن است " آی.اس.آی"عريض و طويل آن کشور که دولتی طرف آن کشور، بيشترين منفعت را دستگاه 

د صاحب نماين رال . ت ی جن ه خصوص وقت ياء"ب ازمان را " ض ال رياست آن س د١٩٨٠در س ردی مانن ه ف ر "ب اخت
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رين " ۶.آی.ام" و به صورت کامل مورد اعتماد  در ھمان رشته تحصيل نمودهکه" عبدالرحمان بود، سپرد، ديگر کمت

  .ممانعتی در راه گسترش آن باقی نماند

ه خود از درون *  سته ب اد يک مقاومت رسمی واب ا ايج ا ب يم ھ ران تنظ د رھب ال خري تثبيت برخی پيروزی ھا در قب

وذش مقاومت خود جوش مردم افغانستان، به عال زايش داد، نف ی اف وۀ آنکه اعتبار آن نھاد را در نزد کشور ھای غرب

وده  ر نم شه دارت د ري رول می ش ا کنت يلۀ آنھ را در درون احزاب اسالمی پاکستان و ھزاران مدرسۀ مذھبی که به وس

  .در طی زمان می توان گفت تمام آنھا را منقاد خويش گردانيد

 به شوروی در ھمسوئیو مصروف ساختن ھندوستان که در آن زمان سخت با آغاز حمالت تروريستی در کشمير * 

ان ل، از يک سو دل مليونھا مسحرکت می نمود مان بنيادگرا را در سرتاسر جھان به دست آورد و از جانب ديگر جھ

  . متعھد تر گردانيدغرب را نيز به حمايت از خود

ا، آ بمب اتمیساختن ايجاد يک چتر حمايتی مطمئن در ھنگام *  ه ھ اير زمين م در س ن کشور از لحاظ امنيتی و چه ھ

  .حمايت کامل ارتش کشور خويش را به دست آورد

وده در نتيجه ۀدر منطق" ژاندارم"در حديکه ايجاب می نمود و توان آنرا داشت به مثابه يک *  ه نم ای وظيف  خليج ايف

 ھای خليج را تابع سياست ھای خويش گردانيده، به عالوۀ مليارد ھا دالر و کسب حمايت از آن کشور، اکثريت کشور

ر آورده ساختهاميال آزمندانۀ نظاميان پاکستان را ب ا ب يلۀ آنھ ارات از حرکت و - وس ه حمايت ام رين نمون  خوب ت

  -بود دولت طالب

ين *  ی چ ازمان جاسوس ا س ک ب سيار نزدي سنه و ب ه ح اد رابط ای ." اس. اس. ام"ايج ت ھ ورداری از حماي وبرخ

  اراتی آن کشور عليه متحدين غربی خوداستخب

ستان ر افغان ا و شرکاء ب اليزم امريک ۀ امپري تانۀ تجاوز جنايتکاران وديم، در آس ه مطرح نم اتی ک  با در نظرداشت نک

ازمانھای اس" آی.اس.آی" رين س درت ت ر ق ی از پ ه يک ه مثاب ه تب ست ب ی باي اگزير م ه ن ه ب ان و منطق خباراتی جھ

ر آن، آنھم" ای.آی.سی"ب به خصوص با ھمکاری ستراتيژيک با غر د در غي ن دھ ه رو ت ابع و دنبال  به شکل يک ت

  .اين خطر وجود داشت که به عالوۀ افغانستان پاکستان نيز به ميدان جنگ نيروھای اشغالگر مبدل شود

ست د" آی.اس.آی"در چنان شرايطی نکاتی که برای  د می توان ه شمار می آم ه سخت با ارزش بوده و حياتی ب ونکت

د دارد. باش ان نگھ د در ام د و حريف می طلبي ه رجز می خوان ا ک ر ضربت امريک ستان را از زي ۀ -نخست پاک  گفت

ودگويا معروف بوش که  وده ب ه مشرف اخطار نم رد،ب د ب ه عصر حجر خواھ ستان را ب تفاده ھرچه  - پاک و دوم اس

زم کسب مليارد ھا–بيشتر مادی و تخنيکی از شرايطی که به وجود آمد  ه تروري ارزه علي . - دالرکمک زير عنوان مب

رای اھداف خويش قمگر در ضمن برآورده ساختن آن دو ھدف به مثابه يک قدرت منط ار ب ه ئی بايد می کوشيد تا ک

  :آن اھداف قرار آتی بود. را نيزفراموش ننموده به تناسب امکانات جھت تحقق آن تالش نمايد

ای . انگليس به طرف خود" ۶.آی. ام"ی غرب به خصوص کسب حمايت يک ويا چند نھاد امنيت*  ر مبن تا از جانبی ب

ق اھداف  اد در تطبي وذ و نقش آن نھ تفاده از نف ا اس آن حمايت حيات خود را تضمين توانسته باشد و از طرف ديگر ب

اريخ  نمونه ھمکاری تنگاتنگ پاکستان و انگليس در قبال احيای مجدد از گوربرخا–. خودش سود الزم ببرد ستگان ت

  . به شمار آيد برجسته ترين مثالمی تواند

ارنگ*  ال رنگ ق حفظ عم ستان از طري وذ خويش در افغان ا حفظ سلطه ونف ه ت ار داشت از طالب گرفت ه در اختي ی ک

  .گلبدين و از سياف گرفته تا وردک وامثال آنھا

  و رھبران آن را حفاظت نمودن، زير ساخت تشکيالتی "القاعده"در ضمن لو دادن افراد و بخشھائی از * 
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ضاد * شخيص ت ه عوض ت ز ب ر را ني دال گي ا برخی از چپ م  دور داشتن باند شورای نظار از قدرت تا جائيکه حت

  .اساسی و عمده در مقطع کنونی، آگاھانه و يا نا آگاھانه به دنبال خود روان ساخت

  ه در آينده برای خودشحفظ امکان مداخل با دامن زدن به تفرقۀ قومی، مذھبی و زبانی* 

را  دوام جنگ در افغانستان*  ددا امکان آن د و از طرف ديگر مج داوم ياب رايش ت الی ب تفادۀ م انبی امکان اس ا از ج ًت

  .دريابد تا نقش قبلی خويش را در قبال افغانستان تصاحب نمايد

  دور داشتن دست ھند و تا اندازه ای ايران از افغانستان * 

ه خصوص وقتی به ستان ب دات پاک ه " آی.اس.آی" تعھ ال غرب در مجموع و من جمل نظر می " ای.آی.سی"در قب

سه  د، مقاي ارزه می نماين رايش مب تخبارات آن ب تگاه اس ه می اندازيم و آنرا با اھدافی که خود آن کشور و دس ائيم ب نم

ا و  ستان و امريک اری پاک ونگی ھمک ت چگ نی ماھي ازند، "یا.آی.سی"و " آی.اس.آی"روش ی س ارز م ود را متب  خ

ز  ا ني روابطی که اگر از جانبی ھمکاری، ھمگونی و وحدت را ايجاب می نمايد، از طرف ديگر نمايانگر مبارزۀ آنھ

  .به تعبير فلسفی آن، نمود کاملی از وحدت ومبارزه در يک زوج ديالکتيکی را به نمايش می گذارد. می باشد

ی می توان گفت فقط با چنين طرز ديد ستان پ ال افغان ستان در قب ۀ پاک د الي يست که می توان به عمق سياست ھای چن

لبرد و فھميد که چه رابطه ای بين  ا يک پ يلۀ شخص   وساختن و اعمار يک سرک و ي ه وس ا تخريب آن ب پلچک ب

ود چه رابطه ایفقط . سازنده می تواند و جود داشته باشد وان درک نم ه می ت ين از ھمين منظر است ک حمايت و  ب

ته باشد د وجود داش ستان می توان ستان در پاک صاحب . تسليح طالب با پيشنھاد تربيه افسران و صاحب منصبان افغان

ه شمار  ستان ب وذ آن کشور در افغان ستان و حامل نف افع پاک افظ من شه ح رای ھمي منصبانی که به صورت مستقيم و ب

  .آيند

کدام يک برنده بوده و کدام يک بازنده، به صراحت بايد " ای.آی.سی "و" آی.اس.آی"اما اينکه در اين بازی دوجانبه 

  .  باخت و برد خاص خود را داردگفت ھرچند جنگ ھنوز ختم نشده و به شدت ادامه دارد، مگر ھريک از طرفين

ر شان  ه رھب ه گفت ه ب راری ک ادر می شود از يک مشت طالب ف ستان ق ی پاک ت، وقت به صورت نمونه می توان گف

ر ضربات " مرغ ماکيان فرار می نمودند"چون " عمرمال" و در جست و جوی يک سوراخی بودند تا خود را از زي

ا  ًوحشيانۀ بادار نجات دھند، مجددا يک نيروی رزمی جديد با کيفيت کامال مغاير با گذشته به وجود آورند که بتوانند ب ً

 حتا تقسيم قدرت نمايند، خود می تواند بردی باشد  ھزار سرباز اشغالگر ھنوز ھم ادعای حيات و١٣٠وجود بيش از 

ه . در جنگ قدرت در منطقه" آی.اس.آی"برای  رد ک و يا اينکه چنان فضاء سازی از طرف پاکستان صورت می گي

ز در  ان ني ام ابه نسل کشی آن دولت نه تنھا به ديدۀ اغماض نگريسته می شود بلکه با ابراز ھمدردی از طرف جھ نج

د" آی.اس.آی"يت مالی، نظامی و لوژيستيکی می شود، می تواند به مثابه برد آن جنايت حما ه شمار آي ی . ب مگر وقت

ا اينکه  شانيده می شود و ي ند ک خالف خواسته اش ميدان جنگ به مناطق به اصطالح امن پاکستان چون پنجاب و س

د، و اسالم سياسيی را که خود به مثابه ديوی در شيشه نموده بود از شيشه بيرون  شده و به جان دولت پاکستان می افت

ستان است  ه پاک ا تجزي ه ھدف آنھ ه –يا اينکه در مقابل چشمانش متحدين معينی به نيروھائی کمک می نمايند ک  نمون

  .و برد حريف ھا می تواند به شمار آيد" آی.اس.آی" اينجا باخت -کمک عربستان سعودی به عبدالمالک ريگی

اھی خود را " ای.آی.سی"با " آی.اس.آی"چند با امريکا و در ھمه حال پاکستان ھر ضاد گ در تضاد باشند و حتا آن ت

به صورت انتاگونيستی متبارز سازد، نبايد فراموش نمود که وقتی پای مبارزه عليه مردم افغانستان به ويژه نيروھای 

حق خون جانبازان پاک باز اين ميھن ين موجوديت، استقالل و بھروزی مردم کشور و وارثين به  اين حارسانقالبی ،

ن . در ميان باشد، آن دو نھاد جنايت گستر دست به ھم داده و بدون کمترين درنگی به نابودی آن اقدام خواھد ورزيد اي
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ام ژآموزنده بوده و آنکته به خصوص برای آنھائی می تواند  ر ن روز زي ه ام اند ک ه گوشھای شان برس ر خطر را ب ي

ين استفاده از تضاد ھ شی ب ن دل خوش " آی.اس.آی "و" ای.آی.سی"ا، به مانند موش ھای آزماي ه اي ا زده ب دست وپ

  .می دارند که گويا اينجا و يا آنجا مدالی را کمائی می نمايند

اد  ر در خدمت يک نھ زدور حقي ه يک م ه مثاب ده ب ردم بري ًاينھا بايد بفھمند که با آن کار ھای شان عمال از صف م

  .ر دارنداستخباراتی قرا

ر  شان داده ، اگ ان را ن ا زود ماھيت اصلی ش ر ي ائی دي ره ھ ه ھمچو مھ د ک د بدانن ز باي ی ني ردم و نيروھای انقالب م

رفتن " آی.اس.آی"ديروز با نشانه گرفتن دشمنان يک روزۀ  شانه گ برای خود امکان زيست به وجود آوردند فردا با ن

  .نگين خويش بقاء گدائی خواھند نموددشمنان واقعی نھاد ھای استخباراتی برای عمر ن

رداب  ن گ ستان از اي ا زمانيکه افغان ی ت مردم و نيروھای انقالبی بايد بدانند که برای يک دوران تاريخی طوالنی يعن

شور و  ش آن ک ه خصوص ارت رکوب آن ب ای س اد ھ ام نھ ا تم ستان ب ه، پاک ات نيافت ی نج ين الملل ی و ب وادث مل ح

دملکان ديرپای به مثابه دشمن" آی.آس.آی" ل مان د يک لحظه از آن غاف  چه کوچکترين . و مردم ما باقی مانده، نباي

  .غفلت و کم بھا دادن به نقش زيانبار آنھا، چه بسا به قيمت تجزيه و نابودی کشور نيز بينجامد

ه  افغانھاباراتی شش گانۀ پاکستان در روياروئی باھاد ھای استخمردم و نيروھای انقالبی بايد بدانند، که ن ی راستين ک

رار " ای.آی.سی"و " ۶.آی.ام" ھمه در خدمت اشغالگران به خصوص کمر برای راندن جبری متجاوزان بسته اند، ق

  .داشته و از لو دادن آنھا منفعت مالی و کسب اعتبار می نمايند

د گفت در  او اما اينکه اين سازمان به چه طريق در افغانستان فعال است، با تأسف باي وان دست م تم ا می ت ه ھ زمين

  . دراز آن را مشاھده نمود

حد اقل از دھۀ ھشتاد قرن گذشته بدين " آی.اس.آی"آنھائيکه در زمينه با چشمان باز نظر انداخته اند خود گواه اند که 

ر و سه دھۀ اخير، با استفاده از فضای به وجود آمده در زمينه ھا و بخش ھای اجتماعی به تربيت کاددر طرف يعنی 

ا طی  تخدام خود دارد، آنھ د اس ی را در قي افراد پرداخته، از کارگر عادی يک ساختمان تا متخصص فزيک ھسته ئ

ول و اعت ا پ سنده و ژورناليست را ب اجر، نوي م، ت اراين مدت به ھزاران داکتر، انجنير، معل ه کشور " آی.اس.آی "ب ب

  .می باشند" آی.اس.آی"ادۀ خدمت به  آم کادر ھاھای خارج فرستاده و اکنون بيشترين قسمت آن

د ارزه می نماين اليزم و ارتجاع مب ه از راه پس بر تمام آنھائيکه عليه امپري ستانی ک ا در وجود يک پاک ، الزم است ت

القوه يک عضو  د ب ه می کن ار عالق ستان اظھ ضايای افغان اط ھای الزم " آی.اس.آی"نرسيده به ق را حدس زده احتي

  . عکس آن به اثبات برسدعمليد مگر اينکه در امنيتی را مراعات نما

  

  


