
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١می ١٤

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

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

٥ 
  :گزافه گوئی ھای کاخ سفيد: چھارم

ننموده اند، حتماً به خاطر می آورند که به دنبال شکست ھای پيھم و  قرن گذشته را فرموش ٨٠آنھا ئی که دھۀ 

وس وادار به  ويتنام، کامبوج و الؤافتضاح آميزی که امپريالزيم جنايت گستر امريکا در تقابل خونين با ارادۀ خلقھای

خشی از وجدان  و به دنبال آن در سرتاسر جھان حرکت ضد امپرياليستی به مفھوم ضد امريکائی آن بديدتحمل گر

به خصوص وقتی تالش مذبوحانۀ کاخ سفيد در جامعۀ بشری به خصوص نيروھای انقالبی و جوانان را فراگرفت؛ 

زمان کارتر برای نجات گروگانھايش در تھران بی نتيجه ماند و وضع حقارت آميز گروگانان در نزد رژيم واليت 

ون جامعۀ امريکا احساس نوعی از شکست چنان فراگير شده در درفقيه نوعی از تحقير ھمگانی را تداعی می نمود، 

  .بود که به جرأت می توان نوشت چيزی به مثابه غرور ملی برای جم غفيری از مردم باقی نمانده بود

به زيان سياست ھای جنگ امپرياليزم که بقايش را نمی تواند بدون جنگ افروزی متصور باشد، دوام آن حالت را 

نوعی از سينما نيز به وسيلۀ ھاليود " ريگان"ص نموده ھمه به ياد داريم که با رويکار آمدن  اش تشخيانهافروز

 اميد زمانی فرصت مساعد شود تا پيوند سينما و - عرض وجود نمود که در کل به نام سينمای ريگان ياد می گردند

  -سياست را در امريکا و جھان از نزديک مورد مداقه قرار دھيم

 سينمای ريگان تھيه نوعی از فلم ھائيست که به نام فلم ھای زخصوصيات يکی از مشخصات باردر پھلوی ساير 

در اين نوع فلمھا، قھرمانان که به صورت عمده سربازان امريکائی اند . مسما گرديدند" آرنولدی"و " رامبوئی"

داده، بدون در نظرداشت مرز روی داليل عديده ای، به يک باره از فرد عادی جامعه به يک سرباز تغيير موقعيت 

 پا گذاشته و کاری را که در زمانش نيم ميليون سرباز امريکائی دھای سياسی و جغرافيائی، روئين تنانه به ميدان نبر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ويتنامی ھای "ن وی قادر نشده بودند، انجام دھند به تنھائی انجام داده به اصطالح دمار از روز گار و متحدا

  .می کشند" کمونيست

ھنيت خورده و تحقير شدۀ ارتش امريکا، ذبه خاطر تھيه آن نوع فلم ھا که دقيقاً به عالوۀ ترميم روان ضربت تالش 

مداخالت فردا را نيزنشانه می گرفت، اگر در آن زمان به مثابه يک فلم جدی گرفته نشد اکنون به مثابه سازی برای 

ض حاکميت ملی چيزی نيست به غير از  نقاشت وکاريکاتوری از يک واقعيت  که حقيقت تلخی را به نمايش گذ

کشور ھای ديگر، کشتن يک پيرمرد بيمار در جلو چشمان زنان و فرزندانش، قتل چند زن و يک کودک در جلو 

 چشم رئيس جمھور و اعضای کابينۀ دولت و پاداش گرفتن به خاطر تمام آن جنايات؛ از تمام انسانھای آزاد و شرافت

 دست به افشاء گری زده نگذارند تا امپرياليزم جنايت گستر اين جنايتجدانه عليھ ھراس و می خواھد تا بیمند م

  .را از نو برقرار نمايند* " لينچ"قبيح و غير انسانی سنت ومبدل " غرب وحشی"امريکا جھان را به 

 سال در ٨غانستان و امپرياليزم جنايت گستر امريکا که به استناد احصائيه ھای مستند طی مدت ده سال جنگ در اف

 ميليارد دالر از پول ماليۀ مردم فقير را صرف جنگ آزمندانۀ خود نموده و ھيچ ٢٦٠عراق، بيش از يک تريليون و 

چيزی را به جز ناکامی ھای متواتر و شکست ھای پيھم به دست نياورده است و نزديک است که به مانند عراق که 

بيرون " طالب" قاتالن خلقھای منطقه انداخت در افغانستان نيز سر از گريبان سرانجام آنھا را به دامن افراد صدام و

نمايند، به خاطر تقويت روانی افراد ارتش و مھمتر از آنھا مردم عادی امريکا که ديگر اعتماد شان را نسبت به 

   ٢٥ا فرستادن بيش از سياست ھای کاخ سفيد از دست می دادند، اينبار در دنيای سينما نه بلکه در دنيای واقعی، ب

 پاکستان،  فروشبه سراغ يک پيرمرد بيمار آنھم در ھمسوئی کامل با دولت ارتجاعی، معامله گر و خون" رامبو"

  .فرستاده يک کشتار بی رحمانه و ضد انسانی را می خواھند يک حرکت قھرمانانه قلمداد نمايند

 به عمق ترفند ھای امپرياليزم و شاالتان حاکم در آنجا پی طی اين قسمت برای آن عده از خوانندگانی که نمی توانند

گرفته به " انتباه" اندکی اين قضيه را با تفصيل نسبی به بحث می گيرم، باشد آنھائی را که از زدن بن الدن ببرند

  .به سرزمين واقعيت برگردانم" ماست ھا را کيسه کرده اند"اصطالح

  

  :امت بن الدن و شرکت فعال آن کشور در قتل ویداليل اطالع پاکستان از محل اق: پنجم

که در جريان آوراگی ھا و دربه دری ھای سه دھۀ اخير، گذر شان را نخست از ھمه حافظۀ تمام آن عده ازافرادی 

  . از حيات المناک آنھا را می سازد، به گواھی  مطلبمیبار در آن کشور بخش به پاکستان افتاده و زندگی رقت

 در پاکستان اقامت داشته اند اعم از آن که در صوبۀ سرحد بوده يا پنجاب، سند و يا صوبۀ بلوچستان، آنھائی که مدتی

ۀ عسکری را متمرکز ساخته است، دراطراف  آن حتماً متوجه شده اند که دولت پاکستان در تمام مناطقی که يک قطع

 از صاحب منصبان ه ای  ھای کمربند گونقطعه، حتا بدون آن که موجوديت قطعه از بيرون قابل درک باشد، حلقه

اردو را با فاميل ھای شان قسمی اسکان داده است که اگر فردی با دقت متوجه قضايا نباشد نمی تواند بفھمد که آن 

، چه بسا فکر کند يک ظتی به دور قطعه عسکری استامنطقه و ساختمانھای صاحب منصبان، فقط کمر بند ھای حف

  .بيشترين افراد آن را افسران اردو تشکيل می دھد است که یمنطقۀ رھايش

پائين موقعيت دارد، ياد آوری نمود و يا " تھکال"به صورت نمونه در پشاور می توان از قول اردوی پشاور که در 

  .به ھمين سان از شھر مردان، نوشھره، ھيبت آباد، پندی، الھور و ساير مناطق

 توجه يک بيننده را به خود جلب می نمايد، منطقه ھای وسيعی است با خيابان در تمام اين نقاط تمام آنچه در نظر اول

بندی ھای منظم، تا حدودی پاکتر از سايرنقاط، تنه ھای درختان سفيد شده، چند ميدان ورزشی خورد و بزرگ در 
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تی کسی مگر وق. اطراف آن که تعدادی زن و بچه در آن مشغول بازی و تماشا به صورت عمده کرکت می باشند

 از منطقه کاملتر نمايد و به اصطالح بنای قدم زدن را در آن ديار بگذارد، اگر در اولين اخواسته باشد شناخت خود ر

حضور تواند يک سرباز مواجه نگردد ھر قدر ھم که انسان بی توجھی باشد نمی " دريش"پيچ خيابان عقبی به 

  .نمايدنمتراکم افراد ارتشی را در آن خيابان احساس 

  :دولت پاکستان با اين عمل خود چند ھدف خاص را تعقيب می نمايد

 سرويس ھای اردو و يا حتا سرويس ۀ چه به وسيلۀ بايسکل و يا ھم به وسيل،که افسران آن**  خالف افغانستان -١

ھای شھری مجبور بودند، ساعت ھا از عمر خويش را در جريان رفت و آمد ضايع نمايند و در مواقع ضرورت 

 شان ربوطد به قطعۀ م کمترين کمکی نمی توانستن"تا ترياک از عراق برسد مارگزيده ھالک می شود"بق گفتۀ ط

  .بنمايند، اين اسکان در دور وبر قطعه امکان استفادۀ دايمی از آنھا را مساعد می سازد

 و در نتيجه در  موجوديت خانه ھای مسکونی در اطراف قطعه، تشخيص قطعه را به دشواری مواجه می سازد-٢

  حاالت اضطراری از آسيب پذيری آن می کاھد

 تجمع تمام افسران و خانواده ھای شان در يک محوطۀ معين، امکان کنترول و نظارت استخبارات نظامی آن -٣

  .ساده تر و امکان پذير تر می گرداندرا کشور بر تمام تحرکات آنھا 

 با مردم عادی و در نتيجه تحت تاثير تحوالت جامعه قرار گرفتن،  ھمين تجمع ، افراد ارتش را از ايجاد رابطه-٤

  .دور نگھداشته کمترين ارتباطی بين مردم و افراد اردو به وجود نمی آيد

 با  تأسيس مکاتب از ابتدائی شروع الی عالی در ھمجواری ھر قطعه در واقع، خانواده ھای آنھا را نيز از امتزاج-٥

مردم عادی باز داشته، دولت را کمک می نمايد تا مطابق اھداف خود، اردو را کامالً از مردم دور داشته و نگذارد 

  . جريانات و تحوالت جامعه قرار گيردرتحت تاثي

با در نظر داشت، نکاتی که در فوق تذکار يافت و با در نظرداشت آن که تمام مناطق مربوط به قطعات نظامی برای 

، در  آن کهوليس نظامی و ادارۀ استخبارات کنترول و مراقبت می گردد و با در نظر داشتپ ساعت از طرف ٢٤

 ازطرف تمام آن مناطقی که قطعات اردو تمرکز يافته اند، اراضی اطراف آن يا ملکيت ھمان قطعه است و يا اين که

ذيرفت که يک خانه برباالی زمين ھای يک تن از معتمد ترين افراد اردو تصاحب شده است، چطور می توان پ

متعلق به اردو آنھم در مرکز سه قطعه ديوار به ديوار يکی از مراکز آموزشی اعمار گردد، آن قطعه و استخبارات 

نظامی کشور به شمول شعبه ھای پوليس مخصوص که به مثابه سگھای بويکش کمترين تحرکات منطقه را زير 

اردو چه کسی است که " معزز" نظر داشته باشند، نه تنھا نمی دانند که اين ھمسايه نظردارند و وظيفه دارند تا زير

تا در تمام اين سالھا يک بار ھم نشده که از طرف پوليس و يا  متر باال برده است، ح٤ اش را تا ديوار خانه

  .استخبارات ارتش آن خانه و اعضايش مورد شک قرار بگيرند

ی دارند بلکه با اين دروغ رسوای شان نه تنھا به شعور انسانھای ديگر توھين روا م دولت پاکستان و کاخ سفيد با 

  . درجۀ شعور خويش را نيز مورد سؤال قرار می دھندساختن چنين دروغ سخيفی،

در حالی که واقعيت قضيه آن است که بن الدن در پناه ارتش پاکستان و چه بسا به استيذان امپرياليزم جنايت گستر 

گويا از اگست سال گذشته که چون مرغ پروبال بسته ای در آنجا اسکان داده شده بود و ادعاھای فعلی که امريکا 

د که به تنھائی تمام پروسه را بو "ای. آی. سی"ن الدن شناسائی شده تا اکنون که عمليات صورت گرفت اين رابط ب

  :، روی داليل آتی صورت می پذيردطی نموده است
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 امريکا می خواھد با نمايش قدرت، قدر قدرتی خود را به رخ، مردم سراسر جھان، رقبای از ھمه اولتر جانب

  !!امپرياليستی و از ھمه بيشتر ماليه دھندگان امريکائی بکشد، که بلی

، که باشنداگر ما اين ھمه مصرف داريم، اين طور از شما مراقبت نيز می نمائيم و دشمنان تان را در ھر کجائی 

اين در واقع بخشی از ھمان تالش مذبوحانه ايست که در زمان ريگان با فلم . ف و سرکوب می نمائيمشناسائی، کش

ھای رامبوئی اش به وجود آمد تا اندکی اعتماد به نفس را در بين مردم تقويت نمايد، تا اندکی به اعتبار سياستمداران 

  . و جبونی از قماش لوده ھای سياسی را شاد نمايددر کل بيفزايد، تا چشم دشمنان را سوختانده و افراد ميھن فروش

واما دولت پاکستان از اين نوع تبليغات به عالوۀ آن که نمی خواھد نقشش نزد تروريست ھای اسالمی به صفر تقرب 

اين دکان اخاذی که از آن بابت ساالنه مليارد ھا دالر و پوند به جيبش سرازير می سازد، بر رويش درب نمايد و 

افراد و سازمانھای تروريستيی را که " چاه کن در چاه است"ردد، ترس از آن ھم دارد که طبق ھمان گفتۀ بسته گ

 درجه خود اين کشور را آماج اين حمالت قرار ١٨٠برای نا آرام ساختن منطقه پرورش داده ھمه با يک چرخش 

  .تکابوسی که فکر می شود آھسته آھسته به طرف واقعيت يافتن روان اس. دھند

  :از دو بد قرار می گيرنددر ھمين جاست که زمامداران پاکستان در سر دو راھی انتخاب 

ميت ملی کخيانت به يک دوست و متحد ستراتيژيک يعنی بن الدن، و يا اين اذعان به ناتوانی در حفاظت از حا

  . پاکستان

امات امريکا رانيز که اصوالً بايد فکر کرده اين دو راھی تنھا پاکستان را به ياوه سرائی وادار نساخته است، بلکه مق

چنانچه در حالی که پاکستان کوشش می نمود تا به نقش خود در لو دادن و . حرف بزنند به ياوه گوئی واداشته است

بکشد، خانم کلينتون از موقعيت وزير خارجۀ امپرياليزم ۀ تاريکی از ابھام و دروغ به تيغ جالد سپردن بن الدن، پرد

گستر امريکا، يعنی به مثابه مسؤول ترين فرد در اعالم چنان موضوعی، ضمن تشکر از نقش پاکستان با جنايت 

   "ھای پاکستان ما به چنين موفقيتی نايل نمی شديمکبدون کم"صراحت ابراز داشت که 

ش دادند که اين تبصره در حالی گفته شد که در ھمان زمان صرف برای يک بار و آنھم خيلی کوتاه رسانه ھا گزار

در دفتر خود اعضای کابينه و تنی چند از افسران ارتش پاکستان يک ساعت قبل از شروع عمليات، رئيس جمھور 

  . را نيز در جريان حمله قرار داده است

عکس زمامداران پاکستانی که تا آنزمان نتوانسته بودند بين خيانت به يک دوست و ناتوانی در حفظ امنيت کشور 

 پوشاندن ورظبا سابقه پا پيش نموده، ھم به من به مثابه يکی از بازيگران "پرويز مشرف"اب نمايند، يکی را انتخ

نه ائی که به زور امريکا وی را از صحو ارتش پاکستان و ھم به منظور انتقام گيری از رقب" آی.آس.آی"نقش 

آن اتھام .  به نقض آن حاکميت متھم ساختبه دفاع از حاکميت ملی پاکستان دھن باز نموده امريکا رابيرون نمودند، 

و اتھام ناتوانی دولت در حفظ و حراست از مرز ھای کشور، پارلمان پاکستان را به ميدان آورد تا در صدد سلب 

د، دولت ھم مجبور شد با ھزار اگر و مگر از موجوديت يک مقاوله ای صحبت به ميان نصالحيت از دولت برآي

دولت امريکا اجازه له معاھده ای که . انعقاد يافته بود" بوش"و " مشرف" افغانستان بين آورد که در آغاز حمله بر

خواسته باشد به منظور ضربت زدن به بن الدن می تواند وارد حريم پاکستان شده ھر چه که می داد در ھر زمانی 

ير طيارات آن بر مبنای ھمان  در واقع طيارات بدون سرنشين امريکائی و سا.را ضرورت احساس نمايند انجام دھند

  .مقاوله ھمه روز حاکميت ملی پاکستان را نقض می نمايند

 به نقض کاخ سفيد را  آماج حمالت خلقھا و حقوقدانان که را ازتبليغ چنين مسأله ای ھرچند می تواند از جھتی امريکا

ات فريبکارانۀ آنھا را نيز افشاء حاکميت ملی يک کشور متھم ساخته محکوم می نمايند، برھاند؛ مگر محتوای عماي
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اين است که ھر دو طرف سخت . نموده در نتيجه باز ھم روان ضربت خوردۀ امريکائی روی دست اوباما می ماند

می کوشند تا به دنبال چند روز اول که الزاماً بستر اخبار  را داغ نگه می داشتند، آھسته آھسته آن را به يک مسألۀ 

  . زده، به فراموشی بسپارنددرجه سوم و چھارم عقب

  ادامه دارد                                                              

  

  :يادداشت ھا

 در سرتاسر امريکا متناسب با ٢٠ و ١٩ - ١٨ – ١٧ - ١٦رسم منحطی بود که در تمام قرون " Lynchلينچ * "

ا به خود حق می دادند تا متھم ، خاطی و گنھکار طبق اين رسم مردم شھرک ھ. تمرکز قدرت مرکزی وجود داشت

اين رسم که در آغاز . تميز اتھام از تثبيت يک جرم، به دار بياويزند را در ھمان محل بدون ھر نوع محکمه ای و

. تمام مردم را می توانست تھديد نمايد، بعد ھا بيشتر شکل راسيستی گرفته، سياه ھا را زيادتر به نابودی می کشاند

فقط تفاوت در . يتی را که فعالً امريکا به وجود آورده است درست کاپی برداری مفتضحانه از ھمان رسم استوضع

اين است که در آن زمان گاھگاھی برخی از قضات، لينچ کنندگان را مورد تعقيب قضائی قرار داده حتا، اعدام نير 

  .ام قاضی  به لينچ روزمره مشغول ھستنداز کداما و تيم ھای مرگ وی، بدون ترس می نمود مگر اکنون اوب

تا جائی که اين قلم به خاطر می آورد، ايجاد خانه ھای رھايشی برای افسران اردو به خصوص صاحب منصبان ** 

فقط در زمانی که فرقۀ قرغه و بعد ھا تأسيسات . خورد رتبۀ متاھل و مجرد در افغانستان سابقۀ طوالنی ندارد

طبق اطالع اين . ند برای اسکان صاحب منصبان نيز خانه ھای چندی اعمار گرديده بودپلچرخی را به وجود آورد

  .و دھدای مزار نيز وجود داشته استقندھار رسم در قول اردوی 

  

  


