
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

  ٢٠١١می ١٢

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

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

٤  
  : اجبار پاکستان در کشتن بن الدن-٢

 کشور ايدئولوژيک که موجوديتش را مرھون تضاد ھای اساسی جھان در پاکستان به مثابه بارز ترين نمونۀ يک

نيمۀ اول قرن بيست می باشد خود به خوبی و روشنی کامل می داند، ھمان طوری که منافع امپرياليزم در پيدايش و 

ليزم آن بقاء را تولد ناميمونش نقش عمده را بازی نمود، بقايش نيز تا آنزمانی می تواند متصور باشد که منافع امپريا

با اولين ھمان طوريکه به وجود آورده شده با کمترين فشاری مانند حبابی که در برخورد آن اقتضاء نمايد در غير 

  .خره از ھم می پاشد، ھيچ چيزی قادر نخواھد شد تا جلو تجزيه و نابودی محتوم آن را بگيردص

ز افرادی را که بھتر است ننگ افغان ناميده شوند تا ھرچند پاکستان فعلی با داشتن چند عدد بمب اتمی، برخی ا

کوچکی از ۀ افغان، چنان ترسانده که می خواھند خود را به وسيلۀ قيم سرپا نگھدارند، مگر خود پاکستان به مثابه حلق

زنجير سيستم امپرياليستی باز ھم اين نکته را می داند که موجوديت و دوام آن کشور نيز نمی تواند خارج از 

يعنی ھمان طوری که ھمه چيز در نظام توليدی امپرياليستی به يک . انومندی توليد در دنيای سرمايه داری باشدق

منظور خاص توليد می گردد و ھمه چيز از خود تاريخ مصرف خاص خود را دارد، پيدايش آن کشور نيز به خاطر 

زم به بقايش می باشد؛ در غير آن مانند تمام  صورت گرفته و دوامش نيز تابع نيازامپرياليرسيدن به اھداف خاصی

  . بدون استفاده به زباله دان می افتدبا تير شدن تاريخ مصرف ممحصوالت اين سيست

با حرکت از ھمين طرز ديد در اين اواخر پاکستان خود متوجه گرديد که اعتماد گذشته را از دست داده و ديگر نمی 

  . بدانند" ريگان"با افغانستان ھمه خود را پابند به تعھدات تواند از دنيا بخواھد تا در مناسباتش 

آنچه پاکستان را در خطوط کلی آن زير سؤال امپرياليزم جنايت گستر امريکا، غرب و متحدين آنھا قرار داد، به 

 آن عالوۀ آن که سياست فريبکارانۀ اين کشور بود در قبال القاعده، طالب و ھندوستان؛ تالشھائی بود که از طرف
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چنانچه اولين . چين، روسيه و ايران نيز صورت می گرفتبا کشور به منظور تثبيت موقعيت خودش در ھمسوئی 

به رژيم واليت فقيه از پرده بيرون انداخته از آن طريق " مالک ريگی"سال گذشته در سپردنرا تبارز اين حرکت 

 سمت چرخش آن کشور در دراز مدت نمی تواند به تمام نھاد ھای استخباراتی غرب و متحدين آنھا نشان داد که

  .حافظ منافع کلی امپرياليزم در منطقه باشد

که از نخستين روز ھای حمله بر افغانستان و به خاک و خون کشانيدن و شرکاء امپرياليزم جنايت گستر امريکا 

 سطح کارائی پاکستان و از  نداشتن بديلی حد اقل درعلتمردم آن، متوجه اين باريکی شده بودند از يک جانب به 

جانب ديگر تضاد ھای درونی نيروھای اشغالگر نخواستند و يا نمی توانستند عليه سياست ھای رياکارانۀ آن کشور 

  .اقدامی نمايند

ھندوستان، " راو"با گذشت ده سال که از يک جانب امپرياليزم قادر شد بديل ھای نسبتاً مطمئن تری را در وجود، 

و شاخک ھای استخباراتی در ادارۀ مستعمراتی کابل " ادارۀ امنيت ملی"عربستان سعودی و " عامهالمخابرات ال"

قسماً جذب به ھمکاری و قسماً بازسازی " آی. اس.آی"ديورند مستقل از روابط خط فزضی و ننگين بين اقوام جنوب 

آنھا را نيز متوجه سياست رياکارانۀ ر ديگ؛ و از جانب ديگر ضمن دادن تحفه ھای چند به رقبای امپرياليستی دننماي

د، زمان را برای آغاز تجريد پاکستان مناسب دانسته نمونه ھائی چند از تغيير جھت خود را به ظھور بگردانپاکستان 

نمونه ھائی که ھيچ گاھی از طرف مقامات پاکستانی مخفی نمانده به زود ترين فرصت خواستند تا به اشکال . رسانيد

  .ن اقداماتی را رويدست گيرندمختلف عليه آ

نخستين تبارز، طرح ايجاد پايگاه ھای دايمی در افغانستان و آگاھانه نجواھای شرماگين به اين حرکت خاينانه را به 

  . فرياد ھای بلند مبدل کردن بود

 بابت ساالنه پاکستان که گفتيم علت پيدايش آن اھميت ستراتيژيک منطقه ئی بين شوروی آنروز و ھند بود و از ھمين

ميليارد ھا دالر از امپرياليزم امريکا و شرکاء اخاذی می نمود، طرح ايجاد پايگاه ھای نظامی دايم در افغانستان را 

و " کرزی"مالقات مقامات آن کشور با . به مثابه کليد مرگ خود دانسته، سخت به تکاپو افتاد تا جلو آن را بگيرد

يرد، نه تنھا برايش سود آور نبود بلکه به احتمال اغلب، از آنجائی که کرزی و دعوت از وی که از امريکا فاصله بگ

، از پرده بيرون افتاده پوشيده ماند" ای. آی.سی"دارودسته اش ھيچ چيزی را نه می توانند و نه ھم می خواھند تا از 

  .اعتماد غرب را نسبت به آنھا کمتر نمود

قتی متوجه شد که خالف گذشته، ارتش عربستان سعودی بدون مشوره و تبارز عملی اين عدم اعتماد را پاکستان و

  دھه بدين سو٤از آن جائی که از . حتا اطالع پاکستان به بحرين لشکر کشيد تا خيزش مردم آنجا را سرکوب نمايد

اشت پاکستان در عمل به حيث ژاندارم خليج فارس و حافظ کشور ھای دست نشاندۀ آنجا حرف و مسؤوليت اول را د

اين حرکت عربستان سعودی نمی توانست به صورت غير مستقيم به معنای نواختن زنگ مرگ پاکستان نيز تعبير 

ھرچند مقامات باالی پاکستان فردای اشغال بحرين به وسيلۀ عربستان سعودی به آن منطقه رفته و خواست . نگردد

 آن کشورمجبور شد دست از پا درازتر و بدون دعوای نقش خويش را نيز تازه نمايد مگرسير حوادث نشان داد که

  .کمترين امتيازی به خانه اش برگردد

 را متوجه جديت موضوع ساخته و آنھا نيز مجبور ھر دو ھوشداری که در باال تذکار يافت می تواند مقامات پاکستان

کاری . بفرستنده قربانگاه شده باشند تا به غرض اثبات حسن نيت و برگرداندن اوضاع به روال قبلی، بن الدن را ب

آخر مگر نه اين بود که شخص بن الدن نير بخشی از توليدات . که دقيقاً به ھمين منظور تدارک ديده شده بود

  امپرياليزم در بازار مکارۀ سياست بود و مثل تمام توليدات ديگر تاريخ مصرف خاص خود را داشت؟
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ع را به روال گذشته برگرداند، تا جائی که از قراين برمی آيد نمی اين که تا چه اندازه اين عقب گشت می تواند اوضا

چه پاکستان با اين حرکت نه تنھا اعتماد تمام ھوادارانش را بين ارتش . تواند برای پاکستان زياد اميوار کننده باشد

ناديان اسالم سياسی نامحدود اسالم سياسی در سراسر جھان از دست داد و ھيچ بعيد نيست که بعد از اين القاعده و م

پاکستان را در خط مقدم اماج حمالت خويش قرار ندھند، غرب نيز متوجه پاشنه آشيل پاکستان که ھمانا ايجاد پايگاه 

اين اضافه . ھای نظامی دايمی در افغانستان است شده به يقين ھمه روزه بر توقعات خويش از آن دولت خواھد افزود

ن مشاھده نمود و آن ھم قسمی که به جای معذرت خواستن از نقض حاکميت ملی خواھی را از ھمين اکنون می توا

د می نمايد تا ھمکاران بن الدن را در ارتش و استخبارات نظامی آن کشور کشف و ارپاکستان، بر آن کشور فشار و

  .مورد بازخواست قرار دھد

 و در اساس با داليل ديگر در خطور می نمايدبرای اين خيانت آشکار به بن الدن به ذھن يک پوينده که دليل ديگری 

  .تقابل قرار می گيرد، سپردن بن الدن به جوخۀ مرگ به خواست خود بن الدن است

رگ افتاده و ھيچ گونه چانسی برای بھبود و مدت ھای مديدی بدين سو، در بستر مھمه می دانيم که بن الدن از 

 به گفتۀ خودشان از مجموع اسناد به دست ءبنا" ای.آی.سی"فلمی را که تنھا . نجات از مرگ برايش باقی نمانده بود

 ماه کھنه باشد، به وضاحت ١٠  تا ٨آمده از مخفيگاه بن الدن پخش نمودند و در بھترين صورت می تواند حود 

را اگر بپذيريم که وضع صحی بن الدن خوب نبود و مرگ . نشان می دھد که بن الدن در آستانۀ مرگ قرار دارد

سخت به خود نزديک می ديد، ھيچ بعيد نيست که به منظور نجات از مرگ زير لحاف و در خاموشی جان سپردن، 

عملی " آی.اس. آی"طرح ريزی نکرده و به وسيلۀ به دست نيروھای امريکائی خود برنامۀ کشته شدن خويش را 

  .نکرده باشد

و تمام عمر را  - مان درست و يا نادرست باشد سرجايش آر-چه برای کسی که به خاطر يک آرمان مبارزه می نمايد

، لحافنيز در آن زمينه کار و پيکار نموده است ھيچ چيزی بدتر و  بی فايده تر از آن نخواھد بود که با مرگ زير

، مرده  به عبارت ديگر خالف زنده اش و يارسانده نتواند ھيچ نوع کمکی به روند فکری و پايه ھای تشکيالتی خود 

  . سودمند نباشداش

با حرکت از اين موضع فکری، می توان گفت ھيچ بعيد نيست که بن الدن خود در تدوين اين نقشه سھم داشته و بدان 

  :وسيله توانست

  .مرگ زير لحاف و در فرموشی مردن نجات دھدخود را از  -

  .ه بدترين شکلی رسوا سازد با مرگش بارديگر ضمن آن که نام خود را به سر زبانھا می اندازد، دشمنش را ب-

  . بر مبنای اعتقادات اسالمی درجۀ رفيع شھادت را کمائی نمايد-

ه اش بتواند از آن سود ط يک موج و يک حرکت جديدی را بين ھوادارانش دامن زند که دراز مدت سازمان مربو-

  .جويد

  :داين طرز تفکر تنھا دو سؤال و يا دو مشکل را در تمام پروسه برجسته می ساز

  .گذاشتن اسناد و زندگی با اعضای فاميل

اين دو نقيصه به خصوص در پيوند با فرھنگ افغانی و فرھنگ مبارزۀ مخفی، در گام نخست تمام تحليل را زير 

سؤال قرار می دھد، مگر با اندکی تعمق متوجه می شويم که خالف نقايص ظاھری، ھرگاه شخص بن الدن در لو 

  . بايد ھمين طور عمل می نمود، که انجام يافته نه به شکل ديگریدادن خود ذيدخل بوده باشد
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زيرا به ارتباط جا گذاشتن انبوه سند و فلم می تواند تمام آنھا آگاھانه و به منظور فريب دشمن و بھره برداری 

پخش نموده، دقيق زير عنوان فلم جديد " ای. آی. سی"چنانچه وقتی به يگانه فلمی که . تبليغاتی از آنھا تھيه شده باشد

د يک نخش آن به عوض آن که بردی را برای خود تثبيت نموده باشاز پ" سيا"، امپرياليزم امريکا و نگريسته شود

  .احساس ترحم را در بيننده برای بن الدن به وجود آورده اند

از وی داشتند، ھيوالئی بر حسب تبليغات امپرياليزم امريکا می شناختند، تصوير ذھنيی که را چه آنھائی که بن الدن 

د سخت نحيف و بيمار، در در فلم پير مردی مشاھده می شکه در حالی . بود که نمی شد وی را به ده ھا زنجير بست

اين حالت . خانۀ محقر، فاقد تمام امکانات رھايشی الزم که در اساس يک ميلياردر می تواند برای خود تھيه نمايد

امپرياليستی نيز نتوانستند به مفھوم ھا و تلويزيونھای ده بود که حتا مبصرين راديو آنچنان چشمگير و برازنده تھيه ش

 در سرما، بن الدن توان گرم کردن خانه را نداشت و می بايست خود را با لباس ھای اآن پی برده و نگويند که گوي

  .گرم بپوشاند

وقتی می توان به صورت دقيق قضاوت نمود که به ارتباط ساير اسناد اعم از فلم و يا نوشته و يا کست و سی دی، 

چند قسمت ديگر آن نيز به نشر برسد، در آن صورت ديده خواھد شد که آيا اسناد قصداً و آگاھانه در اختيار دشمن 

  .قرار داده شده است و يا اين که می توان آنرا دستآورد دشمن دانست

  .شو اما به ارتباط جمع کردن اعضای فاميل در قتلگاه خوي

" زينب"را می خواندم در آنجا مطلبی وجود داشت که نقش " دختران پيمبر سخن می گويند" ھا قبل کتاب هوقتی دھ

  .که در کربال به خون غلتيد، برازنده تر می دانست" حسين" دختر علی را از برادرش

ء در واقعۀ کربال وجود نمی از ال به الی تحليل نويسندۀ کتاب می شد استنباط نمود که اگر، زينب و کاروان اسرا

" فاطمه و محمد"، تعلق خانوادگی اش به "حسين"در مورد " زينب"توقفگاھی از طرف ھر  و در ھر منزل و ندداشت

بين راه از کربال تا شام نمی دانستند که آن سرھای بريده متعلق به ساکن ، ھيچ گاھی مردم اشاره صورت نمی گرفت

را که عليه خليفۀ مسلمانان " خارجی"سپاھيان يزيد ادعا می نمودند که گويا چند چه کسانی بود و ھمان طوری که 

و خودش کامالً " حسين"خروج نموده بودند به قتل رسانيده اند ھمه کس آن ادعا را می پذيرفت و در نتيجه خون 

  .ناشناخته می ماندند

ن الدن با مطالعات عميقی که در تاريخ اسالم اگر از منظر ديد آن نويسنده به قضايا نگريسته شود و بپذيريم که ب

ھيچ بعيد نيست که و معنی اسالم سياسی چيزی نيست مگر استفادۀ ابزاری از اسالم، معتقدات و تاريخ آن، داشت 

نموده باشد تا وقتی به قتل می رسد امپرياليزم امريکا نتواند به مثابه اميل را نيز آگاھانه در آنجا جمع تمام اعضای ف

يک " ای.آی.سی"نه راوی ھرچه دلش خواست ھمان را حکايت نمايد، تا مردم جھان بدانند که تيم ھای مرگ يگا

پيرمرد را در بستر بيماری اش به قتل رسانيده اند، تا مردم بداند که مدعيان قانون و حقوق بشر، يک انسان فاقد 

تا مردم  عکسھای جسدش را نيز به نمايش بگذارند، اسلحه را با چنان قساوت به قتل رسانيده اند که حتا نمی توانند

سراسر جھان بدانند که در جلو چشم اوباما و خانم کلينتون برزنان بی اسلحۀ بن الدن آتش مرگ کشورده می شود، تا 

 تا بعد ازمردم بدانند که ديو خشم امپرياليزم بر کودکان بن الدن نيز رحم ننموده آنھا را نيز به قتل می رسانند، 

مرگش فرد فرد اعضای خانواده اش اعم از زنان و اوالد ھای خرد سالش حکايت نمايند که چه مصيبتی بر آنھا روا 

کاری که از ھمين اکنون . داشته شده است، و بدين سان بار ديگر با مرگ و مردنش نيز مچ امپرياليزم را افشاء نمايد

و صد ھا تن ديگر اعدام خود " چامسکی"، "کاسترو"، "وت شميتمھل"وقتی افرادی از سنخ . آغاز يافته است 

سرانۀ وی را نزد زنان و فرزندانش مشمئز کننده و نفرت انگيز می دانند و به تأسی از آنھا فرزند چھارم بن الدن، 
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به تقابل حقوقی فرا خواند، می شود گفت بعيد نيست که را به خون خواھی پدرش حاضر می شود، دولت امريکا 

  .ه با نقشه و از قبل آماده شده باشدتمام قضي

اين که در آينده خانوادۀ بن الدن تا چه حد موفق خواھند شد حقيقت ماجرا در آن شب را باز گو نمايند، بر می گردد 

به اين که با تمام دارائی خاندان بن الدن، از چه نوع امکانات تبليغيی بھره مند خواھند گرديد، به خصوص وقتی 

 شوھرش را در مسايل حقوقی ، دوم بن الدن که داکترای حقوق داشته و در تمام دوران حيات ھمسرموجوديت

، شايد بتوان پذيرفت که  بيرون آيدسؤالمی تواند آگاھانه و مسلکی در آن جمع حرف بزند از زير  و مشوره می داد

 دوگانه به اعتبار امريکا ضربه  به عظمت برج ھایشد سپتمبر را انجام نداده بود، با مرگش قادر١١بن الدن اگر 

  .زند

و اين درست ھمان . چه وقتی انسان قرار است بميرد چه بھتر که دشمن را نيز با مرگش زنده به خاک بسپارد

  .کاريست که در صورت پذيرش تبانی بين بن الدن و پاکستان بر سر اوباما و تيمش آورده شده است
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