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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
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ٢٣

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

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

١٣ 
  :نتيجه گيری : دوازدھم

در سيست ھا به نيت افراد کاری ندارند، بلکه نتايج عمل آنھا را مارک"با حرکت از اين حکم داھيانه و جاودانه که 

  :تباط بن الدن می توان نوشتر، به ا"نظر می گيرند

مادی  پايش را داخل افغانستان گذاشت، در يک بررسی ٨٠ اين که بن الدن به کدام نيت، انگيزه و ھدف در دھۀ -١

نامبرده از ھمان آغاز آگاھانه و يا نا آگاھانه به ن است که آآنچه مھم است . کمترين ارزشی را دارا نيستتاريخی 

 قرار گرفت، در "ای.آی.و سی. آی.اس. خابرات العامه، آالم"در خدمت نھاد ھای استخباراتیمثابه ابزاری بی جان 

  .فظ منافع دراز مدت و کوتاه مدت آنھا در منطقه و جھان بوده استتمام اين مدت حا

عليه امپرياليزم به مثابه باالترين پيروزمند ايدئولوژيک و سياسی ۀمبارزضاحت نشان داد که  تجربۀ بن الدن به و-٢

در چنان مبارزه ای يگانه .  را نمی توان به زور جن و پری و يا اوراد و ادعيه به پيش بردمرحلۀ سرمايه داری

 به مبارزه طلبيده و آن را به جايگاه ،انيتامپرياليزم را به مثابه سيستم نابودی انسان و انس ايدئولوژيی که می تواند

  .است و بس" ئو تسه دون انديشۀ ما-  لنينيزم-مارکسيزم" يعنی  انقالبیۀتاريخی آن بفرستد، انديش

 از لحاظ عملی، يگانه امکان پيشبرد يک مبارزۀ دوامدار و موفق عليه امپرياليزم اتکاء به توده ھای ميليونی يک -٣

داشته باشد، مگر در پيوند با توده و قرار  ھرگاه ده ھا ميليون دالر ھم در اختيار کسی در غير آن. جامعه است

 در مبارزۀ عملی آنھا قرار نداشته از طرف آنھا با دل و جان حمايت نشود، می تواند حکم شکاری را داشته باشد که

  .ی قادر باشد تا به حياتش خاتمه دھدتله گير مانده و ھر لحظه شکارچ

 و در نھايت به مثابه ابزار کار آن دولت در آمدن بار ديگر نشان  بن الدن و پناه بردن به يک دولت ديگرۀب تجر-٤

د امپريااليستی در عوض اتکاء به نيروی خود و اتکاء به نيروی گترين خطاء در پيشبرد يک مبارزۀ ضداد، که بزر
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در چنان حالتی مبرھن است که . جاعی ديگر استارت -تن در دامان يک قدرت امپرياليستیاليزال توده، پناه جس

انش نموده، منافع خويش را تأمين می حويل دشمنيجاب نمايد، مھمانش را دست بسته تھرزمان منافع کشور ميزبان ا

قضيه بن الدن نه اولين آن است و نه .  کاريست که بار ھا در تاريخ اتفاق افتاده و باز ھم اتفاق خواھد افتاداين. نمايد

  .م آخرين آن خواھد ماندھ

است که زمانی زير " ايرانسازمان مجاھدين خلق "اکنون نيز عين مصيبت و چه بسا فاجعه بار تر از آن در انتظار 

"  پيامبرانه"حتمی نيست که انسان . عنوان استفاده از تضاد ھای داخلی دشمنان به دامن رژيم صدام پناه برده بود

  . و پيشبينی نمايد که دير يا زود ھولناکترين سرنوشت متوجه آنھا نيز خواھد گرديدبينديشد تا توان معجزه داشته

به ھمين سان شبه روشنفکران افغان و سازمانھای ضد انقالبی آنھاست که فکر می کنند می توانند با تکيه بر پاکستان 

  .ع مذھبی بجنگنداو يا ايران عليه امريکا و يا با تکيه بر ناتو عليه ارتج

ی با ارتجاع و طرز ديد به ھمان اندازه زيان بار و خاينانه است که در زمانش کسانی می خواستند با تکيه برشوراين

، سر انجام ھمه ديديم که وقتی شوروی نتوانست منافع مورد نظر خويش را بر  و يا عکس آندست و پنجه نرم کنند

  .م خويش را از آب بيرون کشيدآورده سازد، يک شبه ھمۀ آنھا را به دشمنان شان سپرده گلي

ھمين تجربه به انسانی که در کنار ذکاوت و فراست از وجدان سالم ھم برخوردار باشد، می آموزاند که برای حفظ 

مردم را سازماندھی و بسيج کرده در سنگر دفاع از آزادی و شکوفائی . کردميھن بايد به نيروی مردم خود تکيه 

 چه ضرب . نه اين که با تکيه بر دشمن امپرياليستی، به فکر حفظ خويش افتاد ھميشه حاضر نگه داشتآنھا را

  :المثلی که می گويد

تر يشآنی که از خطر يک گرگ به گرگ ديگری پناه جسته تکيه می نمايد، خطر آن که از دو طرف دريده شود ب" 

  .در چنين حالتی مصداق کامل خود را دارد" .از آن که نجات يابدتا است 

به تعبير .  چيزيست و مبارزۀ مخفی را پيش بردن چيزی ديگرن بن الدن نشان داد که پت شدن و پنھان شدۀ تجرب-٥

پرتحرکی تشبيه کرد که ھيچ گاھی نمی توان دوبار ۀ ديگر در حاليکه يک مبارز مخفی کار را می شود به رودخان

ق توده ھا حيات به سر می برد در و عميروشان عين آبش شنا کرد، کسيکه پت شده و بدون پيوند با دريای خدر 

  .ب مکانش را به شناگر نشان می دھدآبھترين صورت نگينی را مانند است که خود از اعماق 

 با نھاد ھای امنيتی استخباراتی غرب در تماس بود، چه خدمتی برای ا کامالً آشکار اين که بن الدن در دورانی که-٦

توان به آسانی پاسخ گفت، اما يک نکته را نمی تواند ھيچ کسی انکار نمايد که بن الدن از ن شايد ،آنھا انجام داده است

  .موضع دشمن و يا با دشمن نمائی عمدی و با برنامه بزرگترين خدمت ھا را به امپرياليزم انجام داد

  : تاساخت مساعد امکان آن را" نئوکانھا" که به است که به وجود آورد بود، بن الدن و باند تروريستيیاين 

يش تا اکنون در تمام دوران حيات نکبت بارش، حيوانی را مانند است ا  امپرياليزم را که از نخستين روز ھای پيد-

 و نفرت مبارزاتی از آن بخشی از وجدان جامعۀ انسانی را می ساخت، با اعمال که با خون مادرش تغذيه می کند

 سپتمبر ١١ -سانھا بی اطالع و کوته بين نوعی ترحم مقابل آن را باعث گرديدخود تبرئه نموده نزد ميليونھا تن از ان

  -گواه اين ادعاست

جنگ با دشمنان "، "جنگھای نا محدود"، "رانهجنگھای پيشگي" با اعمال خود برای بار اول امکان تحقق ستراتيژی -

  .ر به حرکت در آوردبرای امپرياليستھا مساعد ساخته، ماشين کشتار آنھا را سريعترا  "نامرئی

 و تروريستيی را  به کمک و ھدايت مخفی و يا علنی امپرياليزم و ارتجاع بنيان يک نھاد عقب مانده، زن ستيز-٧

  .گذاشت که جنايات آن برای مدتھای مديدی می تواند از ميان مردم در سراسر جھان قربانی بگيرد
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نمند می بود بدون مساعدت شرايط نمی توانست به بن الدن توا  بن الدن به مثابه يک شخص به ھر اندازه ھم که-٨

به عبارت ديگر، اين شرايط اجتماعی، اقتصادی و سياسی حاکم در جھان و منطقه بود که بستر . کنونی تغيير نمايد

د  بدون از مساعدت آن شرايط به وجود آمده چنين رشدپيدايش و پرورش بن الدن و القاعده گرديد، آنھا نمی توانستن

  .سرطانی نمايند

 مالکيت خصوصی، کار مزدی، غارت منافع خلقھای جھان، اختناق و کشتار مردم و کشور ھای ضعيف، اشغال -٩

 آن بستر مساعدی بود و - در کل سيستم امپرياليزم - ند مستعمرات نسان دربسرزمين ھای ديگران و تحقير تاريخی ا

از مقاربت با امپرياليزم به دنيا آمد، رشد نمود و به چنان ناشی  است که بن الدن در آنجا از زھدان ارتجاع بادار

  .برای صاحبانش نيز دردسر ساز گرديدوی ر اافعيی مبدل گشت که مھ

  : بر ھمين مبنا می توان با قاطعيت حکم نمود-١٠

ی جھان را می ر خون خلقھاگدي  تا زمانی که امپرياليزم و ارتجاع و جود دارند، و در ھمسوئی و يا رقابت با يک

  .مکند، جھان آبستن صد ھا و ھزار ھا بن الدن ديگر است که چه بسا وحشتناکتر از اولی عمل نمايد

در مورد بن الدن ھای " ھر چيز ضد خود را در بطن خود پرورش می دھد"که " ماترياليزم ديالکتيک"اين حکم 

ديگر، مکمل يک ديگر و زوج ديالکتيکی ک ي الزم و ملزوم ھريکقاعده ھای آينده مصداق داشته و لآينده وا

  .ھمديگر می باشند

 خواھد عليه تروريزم چه دولتی و چه ھم غير دولتی مبارزه کند، نمی توان به صداقت ادعايش ی مهک  کسی-١١

الدن مبارزه عليه بن . باور نمود تا زمانی که آن شخص و يا نھاد را در مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع پيشقدم نديد

ھا و القاعده ھا بدون مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع به مثابه بستر پرورش ھمچو افراد و نھاد، بدان ماند که فردی 

پس به خاطر از .  سالم و با آب شفاف در تماس باشدھميشه درخت نمايد که ريشه ھای قوی" شاخچه بری"در حالی 

 !ه و قاطع عليه امپرياليزم و ارتجاعبه طرف مبارزۀ ھمه جانبين بردن بن الدن ھا و القاعده ھا، به پيش ب

گذاشته است، يا توحش سرمايه داری در کنار بن الدن ھا، بوش ھا و اوباما ھا و نآينده چانس انتخاب زياد برای ما 

  !به سمت رھائی انسان از توحش سرمايه داری به پيش .يا ھم سوسياليزم

  .تا صحبت ديگر                                                                              

  


