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  موسوی

  ٢٠١١ می ٢٢

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

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

١٢  
  :تروريزم لگام گسيختۀ کاخ سفيد: يازدھم

پاکستان، از لحاظ کمی به اندازۀ " ھيبت آباد" در ٢٠١١الی نيمه شب اول ماه می چند ترور جنايتکارانه در حوھر 

 سپتمبر، قربانی نداشت  و در نتيجه از منظر يک منطق کمی در مقايسه با اولی خطائی به شمار نمی رود ١١حادثۀ 

م موازين پذيرفتۀ مگر نفس اين عمل که بزرگترين، متمولترين و پرقدرت ترين کشور جھان، نيمۀ شب خالف تما

خويش را در کشوری که با " تيم مرگ"شدۀ ملی و بين المللی و با زير پا کردن صريح تمام فيصله ھای بين المللی، 

 جرم وی به اثبات نرسيده و ه ایآن در جنگ نيست، می فرستد تا به حيات فردی که گويا متھم است و در ھيچ محکم

 جنايتی است که در طول تاريخ سابقه ؛ مھاجم را نيز دارا نيست، خاتمه دھندکمترين توان آسيب رسانيدن به تيم ھای

، بلکه ننگی نه تنھا بردامان زمامداران کاخ سفيد و ھواداران آنھا جاودانه بماندلکۀ نداشته و می تواند به مثابه 

که را رکس و يا نھادی سکوت ترس آلود کشور ھای جھان در قبال آن، تيرگی آن لکه را به مراتب بيشتر ساخته، ھ

  :زيرا. داننگرفته ناخواسته در تحمل چنين ننگی شريک می گردموضع بتواند عليه آن موضع بگيرد و تا حال 

پاکستان به آن دست زد، از چند جھت نقض صريح تمام ارزش " ھيبت آباد"کاخ سفيد در " تيم مرگ"عملی را که 

 دست يافته است، که ذيالً به ھرکدام اشارۀ بدين سو بدانيست ی است که انسان امروزی از نيمۀ دوم قرن بئھا

  :گذرائی صورت می گيرد

   نقض و زير پا نمودن حاکميت ملی کشور مستقلی به نام پاکستان-١

  . قتل عمد يک متھم بی دفاع در حالی که امکان به محاکمه کشانيدن آن صد در صد مساعد بود-٢

جمله دو زن و يک طفل که به غير از داشتن مناسبات خانوادگی با متھم ھيچ  کشتن چند انسان بيگناه ديگر من -٣

  .گونه اتھام خاصی متوجه آنھا نبود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  : نقض و زير پا نمودن حاکميت ملی کشور مستقلی به نام پاکستان-١

ضيه با آن تا جائی که از شواھد بر می آيد و در جريان اين نوشته نيز بار ھا بدان اشاره صورت گرفته است، اين ق

کاخ سقيد نه تنھا بدون اجازۀ پاکستان داخل آن کشور " تيم مرگ"که در واقعيت امر اتفاق نيفتاده، يا به عبارت ديگر 

بند " يعنی  کيلومتری محل جنايت٥٠نشده و به عمليات دست نزده است بلکه به اساس گزارشات اولی، آنھا از 

تش امريکا دولت پاکستان را ياری می رساند، با صالحديد دولت  ار،محل که گويا در گرفتن امنيت آن" تربيله

  .پاکستان و چه بسا در معيت افرادی از ارتش آن کشور حرکت نموده و بعد از انجام عمل نيز بدانجا برگشته اند

از اتھام تجاوز بر قلمرو يک کشور دوست تبرئه می نمايد، مگر از را  پذيرش چنين حرکتی ھرچند کاخ سفيد 

جائی که برای کاخ سفيد و ارتش پاکستان، سر ھم بندی چنين دروغی بھتر جلوه می نمايد تا قبول دشمنی دايمی آن

 .  ھم نفس حرکت اھانت به تمام ارزش ھای جھانی به شمار می رودزالقاعده با پاکستان، با

ا با ھيچ کسی تقسيم نکنند، در عمليات ھاليودی خود ر!! مقامات کاخ سفيد که سخت تالش دارند تا افتخاراين حرکت 

 گذشته از آن برای عده ای از کشور .عمل بی اعتنائی به مقاوالت  بين المللی و بی ارزش اعالم داشتن آنھا است

 امپرياليستی ديگر که در جريان چند دھۀ اخير ھميشه به ساز امريکا رقصيده اند، به مانند دولت انگلستان که یھا

 و بعد از اين آن را با درنظرداشت منافع خود را به مثابه الگوی مثبت تئوريزه نموده"  آبادھيبت"می خواھد عمليات 

به کار ببرد، اين عمل نه تنھا به خاطری آنچه اتفاق افتاده قابل تقبيح و محکوم نمودن است بلکه بيشتر از آن به 

رفته، تمام کشور ھا، نھاد ھا و افراد متناسب با نبايد بعد از اين اتفاق بيفتد بايد سخت مورد توجه قرار گآن که خاطر 

امنيت حتا در ھمان سطح نام در غير آن در ھيچ کشوری از جھان چيزی به . توانائی خود عليه آن مبارزه نمايند

  .بورژوائی آن نيز باقی نخواھد ماند

  : مطلب می خواھم مثالی ارائه دھمتوضيحبرای 

 دفاعی مانند افغانستان و ده ھا کشور مشابه آن زندگانی می نمايد، از که در کشوربی" الف"فرض می کنيم آقای

 در مورد افغانستان ھمۀ کشور -طرف يکی از کشور ھائی که توانمندی چنين حرکت جنايتکارانه ای را داشته باشد

ظامی نموده  بادرس آموزی از حرکت امريکا شبانگاه بر منزل وی حملۀ ن-دنھا می توانند چنين عملی را انجام دھ

، در چنين صورتی بعد از کشتن و يا بردن خودش و کشتن زن و بچه اش دوباره و سرافراز به خانۀ خود برگردند

آيا نبايد بر مفھوم تروريزم و تعميم آن به تروريزم دولتی بيشتر تأکيد ورزيد تا تروری که از طرف يک نھاد 

مع را به لمللی نقض نمی گردد و آگاھانه جواقوانين ملی و بين ايا تمام آتروريستی انجام می يابد؟ در چنين صورتی 

طرف يک خشونت کور سوق نمی دھد؟ مبرھن است که چنين عملی ھيچ نتيجه ای ندارد به جز تشديد خشونت و 

  .ترور و ارزش متعارف جوامع مدنی را زير پای کردن

  

  :نيدن آن صد در صد مساعد بود قتل عمد يک متھم بی دفاع در حالی که امکان به محاکمه کشا-٢

از نخستين روز ھائی که بن الدن متھم به مخالفت و بعد ھا آسيب رسانيدن به منافع کاخ سفيد شد تا زمانی که به قتل 

رسيد ھيچ زمان و ھيچ گاھی، به اتھامات وارده بر وی در يک دادگاه بی طرف و صالح و در موجوديت وکيل و يا 

 امريکا از تمام جھان ۀالت متحداھمه می دانيم که در قبال وی اي. صورت نگرفته استوکالی مدافع وی برخورد 

بپذيرند و در اين راه ) ، قاضی و جالد " مدعی العموم-دادستان" ارنوالڅ( است تا نقش آن کشور را به مثابه هخواست

" ت، کسی که با مانيست عليه ماستبا بی حيائی تمام اعالم داش" بوش بن بوش"تا آنجا پيش رفته اند که احمقی چون 

  .ليار د انسان کرۀ زمين را سلب رأی ننمايدي م٦بدون آن که به مفھوم واقعی و درست جملۀ خود توجه نموده و 
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الت متحدۀ امريکا بدون آن که کمترين احترام و حرمتی به انسان و اتا جائی که از گزارشات کنونی بر می آيد، اي

پشيزی ارزش قايل " اعالميه حقوق بشر"ھن عثمان امپرياليزم غرب  يعنی ا به ھمان پيرحقوق وی قايل شود و حتا

ع نموده و سرانجام ثابت ساخت که تروريزم دولتی برای تعميل ارداه اش ھيچ افباشد ھميشه از ھمين موضع د

  .تفاوتی از تروريزم غير دولتی ندارد

 تا اتھام وارده بر آنھا در محکمۀ صالحه مورد قبول قرار افراداه حقوق بشر تمام يھمه می دانيم که بر مبنای اعالم

  .نگرفته فقط  به مثابه متھم شناخته شده بی گناه به شمار می رود

گير نمودن وی ر حالی که تمام امکانات زنده دستاياالت متحدۀ امريکا با اعدام سفاکانۀ بن الدن مريض و زمينگير د

را تھديد نمی نمود، در عمل به اثبات رسانيد که جھان " تيم مرگ"نب نامبرده مساعد و ھيچ گونه خطری ھم از جا

  ".زور حق است"کنونی ما ھمان جنگليست که در آن فقط 

و فلم آن را خوانده و ديده اند شايد به خاطر داشته باشند که يک تن از " محاکمات نورنبرگ" کتاب ی کهدوستان

 در جريان -بود مرا به اشتباه نينداخته باشد" گورينگ"دھانی اسم فرد که  اميد است گذشت زمان در ياد- "نازيان"

دريائی از خونی را که رژيم نازی از خود در قفا گذاشته بود، در نظر بگيرد در مقابله با ک محاکمه بدون آن 

  :ارنوال آن دوسيه گفتڅ

. د، آنچه جرم است شکست استدر اين جا من محاکمه نمی شوم، بلکه ضعيف و شکست خورده محاکمه می شو "

   نقل به مضمون–" بر طرف مقابل ما وارد می کرديدرا عين اتھامات تو اگر امروز ما پيروز می شديم تو و امثال 

ھرگاه قرار باشد فقط طرف پيروز حکم خود را به اجراء گذارد، اين درست است که کمزور نمی تواند جلوش را 

 گفت آنچه انجام يافته غلط و جنايت است نه يک امر صحيح و تادان داشت و جرد، مگر ھمين قدر بايد شرافت بگي

  .تطبيق عدالت

اين که چرا مقامات کاخ سفيد نمی خواستند و نمی توانستند به ارزش ھای اعالم  شده پابند مانده و بن الدن را به 

کمۀ عادالنه داير می گرديد ک محچه در صورتی که ي. شيده نيستمحاکمه بکشانند، امروز ديگر برای ھيچ کسی پو

مداران پاکستان و استخبارات نظامی آن کشور و مقامات عربستان مابايد غرب در مجموع و زمامداران کاخ سفيد، ز

  . صدام حسين افتضاح را قبول می نمودندی آن، به مراتب بيشتر از محاکمۀ فرمايشتسعودی و استخبارا

ن محکوم می شد و يا برائت می يافت نمی تواند زياد مھم باشد مھم آن بود که  بن الدماين که در آن محاکمه سرانجا

 و ماسک در جريان محاکمه، به صدھا ديپلومات به ظاھر پاکدامن، عفيف و بشر دوست آنچنان دامنش باال می شد

  .ضاحی بزرگتر از آن در تاريخ سابقه نداشته استتھای دروغين از رخسار شان برداشته می شد که اف

  :ھرگاه بن الدن به محاکمه کشانيده می شد، در مقام دفاع از خود حتماً می گفت

گی دذايذ زنل من به مانند تمام جوانان متعلق به طبقه ام در عنفوان جوانی و درست در ھنگامی که می خواستم از -

  .به پاکستان فرستاده شدمسعودی عربستان " المخابرات العامۀ"بھره مند گردم، از طرف 

  .جذب و تربيت نظامی ديدم" آی.اس. آی" در پاکستان با ميانجی گری استخبارات عربستان سعودی، از طرف -

  .افتادم" ای.آی.سی"به دامن " آی.اس.آی" در ھمانجا اين بار با ميانجی گری -

ا در معيت آنھا در افغانستان به ھزاران تن  در طول زمان ھزاران انسان کور و فاقد انديشه را به دست من دادند ت-

 سرک را منھدم نمايم و در يک کالم معنای کامل  و، مکتب آتش بزنم، خانه ويران کنم، پل، پلچکببرمرا سر 

  .را به دشمنان اسالم و غرب بفھمانم" علی الکفار اءاشد"

  .ائی را از مفاد آن مستفيد بگردانمی امريکاھانک در غارت خلقھای منطقه دست در دست خاندان بوش گذاشته ب-
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  . در قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه ميليارد ھا دالر به جيب طبقات حاکم کشور ھای غربی و عربی بريزم-

  . از چيچن تا سنکيانگ و ساحل گنگا را به آتش و خون بکشم-

  . و از اين قبيل ده ھا مورد ديگر-

و حکمداران اصلی امريکا از آب کشيده می شد، بلکه در مقياس جھانی ھر اينجا بود که نه تنھا چلوصاف کاخ سفيد 

  .  ھمه رسوا می گرديد،س کشور ھا قرار داشتأن فروش در رھچه آدم جنايتکار و مي

  :بر ھمين مبناست که اين قلم به خود حق می دھد بنويسد

ه گويا جرايمش روشنتر از آفتاب بوده و بن الدن بدان خاطر در بستر بيماری و در بی دفاعی کامل به قتل نرسيد ک

آنھم در شرايطی که . ھيچ نيازی به محاکمۀ وی احساس نمی شد، بلکه بدان خاطر به قتل رسيد که زياد می دانست

او بايد بدون اثبات گناھانش کشته می شد . سرمايه انحصاری دانستن را نيز می خواھد در انحصار خود داشته باشد

  . جنگی و قاتلين ملت ھا از پرده بيرون نيفتدتا راز جنايتکاران

  

 کشتن چند انسان بيگناه ديگر من جمله دو زن و يک طفل که به غير از داشتن مناسبات خانوادگی با متھم ھيچ -٣

  :گونه اتھام خاصی متوجه آنھا نبود

  - الن قتل بن الدن  پ-  می از قول آژانس خبر رسانی رويتر زير عنوان  ٢٠ طبق گزارش مشخصی که به تاريخ 

“The Bin Laden Kill plan” پورتالی که در اين – در بخش زبانھای اروپائی پورتال پر افتخار ما به نشررسيد 

چون کرم " وان يکاد"اواخر باز ھم عده ای از مستعار نويسان چاکر امپرياليزم در عين حالی که خود در زير سايۀ 

 سپتمبر ، سردمداران کاخ سفيد  که ١١ گويا شب فردای حادثۀ -آن می تازنددر لجن بی عملی و جبن می لولند، بر 

 به بعد انتظار مرگ بن الدن را می کشيدند، در يک محکمۀ مخفی و يک جانبه حکم" تانزانيا"و " کنيا "از حوادث 

الميه حقوق  اين عمل ھم ھمان طوری که در باال بدان اشاره شد خالف نص صريح اع-اعدام وی را صادر نمودند

 در کجا و در کدام فيصلۀ ديگر -بشر است که افراد را تا قبل از صدور حکم محکمۀ با صالحيت بی گناه می شناسد

  .خود نوشته بودند که می توانند زن و فرزندان وی را نيز به جرم مناسبت خانوادگی به قتل برسانند

ه خصوص وزير خارجه اش که زمانی سنگ دفاع از کشته شدن زنانان و طفل بن الدن در جلو چشم اوباما و و ب

حق زنان را به سينه می زد يکی از آن جرايمی است که امروز کسی را توان پرسان و باز خواست از آن نيست به 

يقين نسل ھای آينده نه تنھا اين جنايت آشکار عليه بشريت را محکوم خواھند نمود بلکه بر مسببين آن و آنھائی که در 

  . سکوت نموده اند نيز نفرين تاريخ را خواھند فرستادقبال آن

دوستانی . قبل از آن که به اين بخش نوشته پايان دھم الزم می دانم يک نکتۀ ديگر را نيز اندکی مورد توجه قرار دھم

بان که نطق اوباما بعد از کشتن بن الدن بی دفاع را شنيده اند و يا فردايش ترجمۀ آن نطق را در نشرات فارسی ز

خوانده اند حتماً به خاطر دارند که اين شارالتان بی نظير، در بخشی از سخنرانی خويش آنچنان عاطفی و احساسی 

صحبت نمود تو گوئی وی ھيچ گاھی دستش به خون بی گناھی آلوده نبوده و ھمه روز به فرمانش در سرتاسر گيتی 

  :ده ھا و صد ھا تن بی گناه به خاک نمی غلتند، وی گفت

ی ھستند که ھنوز جھانيان نديده اند؛ صندلی خالی در کنار ميز ئبا اين حال ما می دانيم بدترين تصاوير، آن ھا... "

شام؛ کودکانی که مجبورند تا بدون پدر يا مادرشان بزرگ شوند؛ والدينی که ھرگز طعم به آغوش گرفتن 

ه شد و حفره ای بزرگ در قلب ھايمان باقی  شھروند، از ما گرفت٣٠٠٠قريب به . کودکانشان را نخواھند چشيد

  ."گذاشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

  بدون آن که در اين جا به ريختن خون يک انسان بی گناه بی توجھی نموده باشم، جادارد به اين قاتل خلق ما بنويسم 
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اشته باشم تا به لذا نمی توانم از تو انتظار د" قدرت فساد می آورد"ھرچند می دانم به گفته افرادی از طبقۀ خودت 

مثابه يک انسان عادی و وجدان آن انسان عادی به قضيه نظر انداخته جواب  بدھی باز ھم برای آنھائی که با شنيدن 

اين جمالت رياکارانه ات با تو ھمدردی نشان داده و به اصطالح حرفت را تحويل گرفته اند، اين چند تذکر کوتاه را 

  :می نويسم

 بدون پدر تنھا در امريکا دشوار و دلخراش است و يا چنين حکمی در مورد افغانستان،  آيا کالن شدن يک طفل-

اگر اين حکم در خارج . عراق اکنون ليبيا و ديروز ويتنام ، کامبوج، الووس و ساير نقاط جھان نيز صدق می نمايد

انی بنويسی حدود يک ميليون از امريکا که خود کرده را نه درد است و نه درمان، نيز مصداق داشته باشد، می تو

طفل يتيم در عراق و صد ھا ھزار در افغانستان چگونه زندگی می نمايند؟ و به کدام جرم بايد با شکم گرسنه و تن 

برھنه به اميد لقمه ای نانی دست تکدی به طرف مردم دراز نموده و در بسياری از موارد به عوض نان خشونت و 

  تجاوز جنسی را تجربه نمايند؟

 اگر در آنجا اصل چوکی خالی، چشمانت را خيره می سازد در اينجا نبود چوکی که جای خود را دارد، حتا نداشتن -

  جائی برای نشستن چه؟

م کردگان دارم، آيا يک بار ھم فکر کرده ايد که جوانان افغان و عراقی ھم پدر و با تمام احترامی که به تمام طفل گ -

شان ھمان اطفال شان است؟ آيا شده يک بار به عکسھای باالبلوک، کندوز، کنر و ساير مادری دارند که تمام اميد 

نقاط افغانستان نظر انداخته باشی تا ببينی که ارتش تا به دندان مسلح و فاقد اخالق انسانيی امريکا که تو در ظاھر 

انيده و پدران، مادران و خوھران دررأس آن قرار داری روزانه چند نفر از مردم بی گناه ما را به خاک و خون کش

  را از ديد فرزندان شان و برداران شان برای ابد محروم می سازد؟

مرگ يک نفر بی گناه نيز .  کشتۀ امريکائی به مثابه عزيزانتان ياد آوری می نمائی، اين حق تان است٣٠٠٠ تو از -

ۀ رسوای حمله بر برجھای دوقلو، چه جھنمی را اما به طرف مقابل ھيچ نظر انداخته ايد که در زير بھان. زياد است

 چند چند قربانی آنھم از بی ٣٠٠٠در جھان پر پا کرديده ايد؟ آيا ھيچ محاسبه نموده ايد که برای ھريک از آن 

گناھان گرفته ايد؟ آيا ھيچ شده که يک بار فقط يک بار به مثابه يک انسان صاحب وجدان به تعداد تلفات افغانستان و 

  ظر انداخته باشيد؟عراق ن
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 سپتمبر داده و ھيچ گونه ارتباطی ھم به مردم ما و مردم عراق ١١ شما در بدل ھرکشته ای که امريکا در حادثۀ 

تا اکنون مجموع تلفات عراق و افغانستان بيش از يک ميليون انسان بی . نداشته، بيش از صد چند قربانی گرفته ايد

 به خاطر مرگ آن افراد امريکائی اشک تمساح می ريختی، آيا کمترين  و کوچکترين ذره ای وقتی. گناه بوده است

  از وجدان در تو باقی نمانده بود تا به فکر قربانيان خودت نيز بيفتی؟

 ھزارميليون دالر پول خاندان بن الدن را ٩ نفر کشته شد، مقامات کاخ سفيد بيش از ٣٠٠٠ سپتمبر اگر ١١در حادثۀ 

 مليون دالر، آيا وقتی ٣ث جبران خساره باالکشيده به صاحبانش مسترد نکرد، يعنی تقريباً برای ھرکشته حدود به حي

سربازان جنايتکار ناتو بعد از قتل ، تجاوز جنسی و مثله نمودن بی گناھان افشاء می گردند، خجالت نمی کشيد که به 

از اين طريق به خون بی گناھان نيز توھين روا می جای خون ھر انسان قيمت ھزار و پنجصد دالر پرداخته و 

  داريد؟
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کسانی که به تو مشوره داده اند تا در سخنرانی ات عواطف مردم را نشانه بگيری، بيشتر از آن که به تو کمک 

ھای عاطفی را نموده باشند ظلم بزرگی در حقت روا داشته اند، زيرا نا آگاھانه با افزودن آن پراگراف پای قضاوت 

مطمئن باشيد اگر مردمان سراسر جھان از لحاظ تسليحاتی در .  نظامی باز کرده اند-در بررسی از کردار سياسی

مقايسه با امريکا و زمامداران کاخ سفيد کم بياورند، در پای عواطف انسانی نه تنھا ھيچگاھی کم نخواھند آورد بلکه 

 مستعمرات امريکا، در آن جاھائی که از طرف امريکائی ھا دريائی از به جرأت می توان حکم نمود که يک فرد در

ب خون می جوشد، عاطفه اش از تمام زمامداران کاخ سفيد بيشتر و بيشتر آخون به راه افتاده و در خانه ھا به جای 

  .است

  ادامه دارد

  

  

  

  


