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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسوی

  ٢٠١١ می ١٠

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

٢  
  :ابھامات: دوم 

  :٢٠٠١سپتمبر١١ ماھيت و چگونگی حادثۀ -١

 به راه ٢٠٠١ت گستر امريکا با تمام سروصدا و پروپاگندھائی که از آغاز حادثۀ يازده سپتمبر امپرياليزم جناي

انداخت و با تمام امکانات امپرياليستی که در اختيار دارد تا به امروز قادر نشده است به صد ھا سؤالی که از طرف 

 نموده اند و از دولت امريکا خواسته اند تا افراد، سازمانھا و گروپھای تحقيق به ارتباط حادثۀ يازده سپتمبر طرح

ای و شريک جرم آن موساد نبوده است، . آی . اسنادی را که گويا آن حادثه يک حرکت سازمانيافته از جانب سی

  .پاسخی قناعت بخش ارائه دارد

وقتی انسان به کتابھای گذشته از آن که به اين ارتباط دولت امريکا برای اقناع اذھان عامه کمترين کاری انجام نداده، 

 سپتمبر از مايکل مور نظر می اندازد ١١و يا فيلم مستند " دروغ بزرگ"ويا " بن الدن حقيقت ممنوع" نندمعتبری ما

و اين نکته را نيز با در نظرداشت محتوای آنھا می پذيرد که ھريک از آنھا به استناد صد ھا سند و مدرک معتبر و 

 سپتمبر را يکی از ترفند ھای کثيفی می دانند که ١١و در آن و تھيه داشته اند را نوشته شان و اثر کارشناسانه کتاب 

 ١١ جھانی شان خود آن را به وجود آورده بودند، اساس قضيه کارانۀنئوکان ھا به خاطر آغاز به سياست تجاوز

  .سپتمبر زير سؤال قرار می گيرد

  

  :عمل ابھام در مورد نقش بن الدن و القاعده در آن -٢

به ھمان سانی که امپرياليزم جنايت گستر امريکا قادر نشده تا اذھان عامه را در مورد نفس چگونگی حادثۀ 

ا وجود گذشت حدود ده سال و با آن که صد ھا و ھزاران انسان بيگناه را در زندانھای سپتمبر قانع بسازد، ب١١
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ناد اسنادی که به نشر رسيده حتا چندين تن از آنھا را به بند کشيده و به  استدر سراسر جھان مخوف و غير انسانی 

در زير شکنجه ھای غير انسانی از ميان برداشته است، تا کنون کوچکترين سندی را نتوانسته ارائه دھد که از آن 

  .بتوان به سھم القاعده در آن حادثه ايقان پيدا کرد

غين مبتنی بر ھای غير انسانی وادار به اعتراف دروصرف يکی دو تن از افرادی را که در داخل امريکا زير فشار 

 ساتری تدارک بيند، آنھا نيز است از آنھا برای شرمگاه خويش برگمليات نموده بود و می خونقش القاعده در آن ع

مجدداً پنبه را " ای. آی. سی"به محض رسيدن به محکمه تمام اعترافات خويش را انکار نموده نه تنھا رشته ھای 

با تشريح جريان شکنجه ھا ماھيت امپرياليزم  بلکه چھرۀ رسوا و فريبکار امپرياليزم را به ھمگان نمايانده و ساختند

  .را نيز افشاء نمودند

عکس آن بن الدن، القاعده و حتا طالبان نيز بار ھا و بار ھا شرکت خويش در آن عمليات را رد نموده به صراحت 

 ادارۀ ٢٠٠١ اکتبر ٧ سپتمبر و ١١وص وقتی بين صبه خ.  آن عمليات نداشتندابراز داشتند، که ھيچ گونه نقشی در

الت متحدۀ امريکا خواست تا سندی که حکايت از نقش اقروس وسطائی طالب در افغانستان به صورت رسمی از اي

يند و کاخ سفيد در اسامه بن الدن در آن عمليات  داشته باشد به آن اداره در بدل تحويلی بن الدن به امريکا افشاء نما

انجام آن ناتوان و ناکام ماند، ديگر ھيچ کسی باقی نماند تا خوشبينيی نسبت به صحت ادعا ھای امريکا نزدش باقی 

  .مانده باشد

  

  : زنده بودن بن الدن-٣

با در نظر داشت وضع صحی خراب بن الدن مقارن حادثۀ سپتمبر که به استناد گزارشات طبی موثق گرده ھايش در 

مان زمان کامالً از کار مانده و برای ادامۀ حيات به مراقبت ھای کلينکی نياز داشت و با در نظرداشت آن که ھ

ھمزمان با آغاز حمالت امريکا و شرکاء بر افغانستان آنھم با چنان شدتی که در ھيچ يک از جنگھای امريکا قبالً 

در محاصرۀ آن بمباردمان ھا قرار گرفته " توره بوره"، بن الدن در جالل آباد و از آنجا در مناطق  نداشتهسابق

بود، يکی از نکاتی که ھيچ انسان سالمی نمی تواند ھنگام بحث در اين مورد آن را از نظر دور دارد، در اساس 

  .پذيريش زنده بودن بن الدن به مثابه يک حقيقيت مسلم می باشد

ص بن الدن، بمباردمان دن به عالوۀ  وضع صحی خراب شخعلت اين شک، ترديد و ابھام در مورد زنده بودن بن ال

 اسناد آن در ھمين  اشعۀ راديواکتيف بودند و قسمی کهی آن بمباردمانھا که ھمه آلوده بهبثيرات جنسنگين و تا

به نشر رسيد، می تواند نسل ھای بعدی را به امراض گوناگون دچار سازد، " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتال

دمی با ناتوانی بن الدن نمی تواند از تاثيرات سوء آن نجات يابد، ھمين که در تمام اين مدت، آ مبرھن است که و

 سال کمترين برآمدی از وی مشاھده نشده است، خود گواه آن است که ھر دو طرف دعوا يعنی ٩يعنی حدود 

و آن ديگری نمايندۀ " تروريزم دولتی"دۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا و سازمان القاعده يکی به حيث نماين

؛ روی اھداف خاصی در بيان اين دروغ بزرگ مانند بسا مطالب ديگر در يک موضع قرار "تروريزم غير دولتی"

  . داشته اند

 اش در افغانستان به تکرار اين دروغ کارانه سياست تجاوزمبه عبارت ديگر اگر امپرياليزم امريکا به خاطر دوا

که " یاتوريتۀ معنوي"د، القاعده نيز برای جذب و سازماندھی ھم قماشان جنايتکار شان و با در نظر داشت نيازمند بو

  .از مند بودند، نيبن الدن نزد آنھا داشت به بيان چنين دروغی
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  : نقش پاکستان در اختفای بن الدن-٤

مريضی گرده توانسته وی را از پا ھرگاه فرض را بر اين قرار دھيم، که بن الدن آنقدر جان سخت بوده که نه 

بن الدن  از ھمان  مانھای امريکا توانسته عزرائيل را به سر وقتش بفرستد، با قبول اين کهدبيندازد و نه ھم بمبار

ه مانند تمام رھبران طالب که برای مدتی جھت تغيير ساختار ھای تشکيالتی شان و آماده ساختن گروپ ھای آغاز ب

طالب برای مصروف ساختن اشغالگران و نجات شان از حمالت گستردۀ اشغالگران به حکم ضرورت به خاک 

يز به پاکستان پناه برده بود و با در پاکستان پناه برده و به وسيلۀ دولت پاکستان از گزند مصون نگه داشته شدند؛ ن

در " آی.اس.آی"و " ای.آی.سی"نظرداشت اين که روابط بين پاکستان و امريکا و نھاد ھای استخباراتی شان يعنی 

تمام اين مدت به آن حدی از نزديکی قرار داشته است که کمتر نمونه ای از آن را می توان در جھان يافت، باز ھم 

توجه می نمايد که از کجا می توان مطمئن شد که واقعاً امپرياليزم جنايت گستر امريکا در يک نکتۀ مبھم جلب 

  جريان تمام عملکرد پاکستان قرار نداشته است؟

با دو نھاد استخباراتی " ای. آی. س"در کنار نزديکی ھا با " آی.اس. آی"از طرف ديگر با در نظر داشت آن که 

وزارت امنيت ملی چين روابط بس نزديکی را دارا ." اس. اس. ام"ستان و ديگری از انگل" ٦. آی.ام"ديگر که يکی 

می باشد روابطی که به يمن آن دست دراز امريکا را در به راه انداختن کودتا ھای دلخواھش ھميشه بسته بوده است، 

اکستان اطالع داشتند و يا اين نکته نيز نمی تواند از ذھن يک محقق به دور ماند که آيا آنھا از اين بازی دوسره پ

  ؟خير؟ و اگر اطالع داشتند در قبال آن چه سياستی را در عمل پيشه نموده بودند

نکتۀ ديگری که در ھمين مورد جلب توجه می نمايد، ماھيت استخبارات نظامی پاکستان، ارتش آن کشور و روابط 

نمی تواند در آنجا انعکاس خويش را نداشته باشد، آنھا بين ھم و اختالفات درونی که ال محاله از جامعه برخاسته و 

به عبارت ديگروقتی باور داريم که بن الدن تمام اين مدت را برای بقايش نيازمند کمک دولت پاکستان، به . است

بوده است و اين را ھم می دانيم که در شرايط کنونی در سراسر جھان ھيچ نھاد " آی.اس. آی" خصوص

 که  پاکستان د که در آن از طرف دشمنانش نفوذ صورت نگرفته باشد، آنھم در کشوری مانندخباراتيی وجود ندارتاس

مشترکی بين افراد آن و جود دارد تا ھمان تاريخ چنان عرق مليی را باعث گردد که ھيچ خاينی در آنجا و نه تاريخ 

تمام نيازمندی ھای  است که بتواندجود نداشته باشد و نه ھم از چنان اقتصاد پيشرفته و متکی به خودی برخوردار 

کارمندانش را خود مرفوع نمايد، چطور می توان باور داشت که افرادی از آن سازمان به وسيلۀ نھاد ھای 

  استخباراتی دشمن خريده نشده باشند؟

 مثابه آنھائی که در پاکستان مدتی را سپری نموده اند می دانند که با تأسف اخالق رشوت ستانی و ھمه چيز را به

از پاکستان که به وسيلۀ مناديان اسالم سياسی از پاکستان به افغانستان متاع عرضه نمودن، درست ميراث شوميست 

در چنان کشوری با چنان سابقۀ شغلی . از رسوائی نيز گذشته استکارش  امروز در اداره ھای افغانستان آمده و

نفوذی ندارد، خود مبين بالھت و سفاھت ادعا کننده " آی.اس. آی"، آيا قبول اين که غرب و شرق در !!درخشانی

  نيست؟

-از ھمه گذشته در کشوری که تضاد ھای طبقاتی، ملی، قومی، زبانی و مذھبی در کنار تضاد ھای ايدئولوژيک

سياسی سياست مداران در آن جا ھمه روزه خون انسان را جاری می سازد، چطور می توان باور کرد که اين تضاد 

 از ديد فلسفی ھمان -ھيچ تاثيری از خود نگذاشته و آن سازمان چون تنی واحد" آی.اس. آی" روابط درونی ھا، بر

 چنان به ھم تنيده اند "سامورائی" در تمام اين مدت به مانند چند - تن واحد ھم عاری از تضاد درونی و بيرونی نيست

  ؟که ھيچ منفذی را نمی توان در آن يافت
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ی و راد، تغييراتی که در قدرت به وجود آمد و در عوض پرويز مشرف، زر"آی.اس.آی"نی در بطن مناسبات درو

ساير ھواداران خانم بوتو در آنجا به قدرت رسيدند، و با در نظرداشت تضاد ھای حادی که بين آنھا وجود داشته و 

نداری از بن الدن را از بارات آن جريان حمايت و مھماخدارد، چطور می توان مطمئن بود که اوالً ارتش و است

حاکمان حديد پاکستان پنھان داشته اند و يا اين که وقتی آنھا از چنان رازی مطلع شده اند به شکلی از اشکال به 

  خاطر زدن رقيب آنرا به امپرياليزم جنايت گستر امريکا انتقال نداده باشند؟

 روی داليل چندی که در صفحات بعدی به آن  در آن جا گويا بن الدن زندگی می نموده،ی کهاز ھمه گذشته محل

و به صورت خواھم پرداخت نمی توانسته تحت حمايت مقامات امنيتی محل و در رأس ھمه قطعۀ نظامی ھمسايۀ آن 

اد ھائی که بين ز داری از يک بخش ارتش با وجود تضچنين را. قرار نداشته استمشخص شعبۀ استخبارات آن 

بارات آن کشور خن کشور وجود دارد و بيشترين افراد ارتش پاکستان عليه استآی بارات نظامخکليت ارتش و است

  .عقده مند ھستند، باز ھم  اصل چگونگی حيات فرد موسوم به بن الدن را در آن نقطه در ابھام فرو می برد

البان پاکستان با از چندين سال بدين طرف طکه بخواھيم در پيوند با درگيری ھائی را وقتی عوامل در باال ذکر شده 

ھمان گرامی استخبارات م"ارتش آن کشور به راه انداخته است و به صد ھا تن از سربازان پاکستانی را متحدين 

 چطور می شود باور داشت که تمام ارتش اين راز را به ، مطالعه نمائيم؛با بيرحمی به قتل رسانيده است" ارتش

  ؟به خاطر انتقام ھمرزمان به خون خفتۀ شان آن را افشاء ننموده باشندمانند شرافت مسلکی خود نگھداشته و حد اقل 

    ادامه دارد                                                                                                                                   

  


