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  اي در آسCIA ميجرا
   محرکه آنیروھاي و نتھايواقع: سميترور

  

 وزارت ی مرگ صدھا نفر از سونکهي صرفنظر از ا،ئیبازجو ني در حی مرگ دو زندانراموني پقي تحقۀ بحبوحدر

در پاکستان ) ايس(ی اطالعات مرکزۀ ادارگري دی مخفاتي عملۀلأ سپرده شده، مسیفراموشه  بامريکا یدادگستر

 آن که او را ۀجي در کابل در نتاي سی است که گل رحمان در زندان مخفیادآوري شروع، الزم به یاما برا. افشاء شد

 با حلقه بر گردنش که بعد از ربودن در ی ماندل الجمادۀجناز.  کرده و کتک زدند، کشته شدري زنجی بتنواريبه د

 لئون پانتا اعالم ،امريکا دي دفاع جدريوز.  شدداي کرده بودند، پري کرده و به نرده زنجی مخف»بيابوغر«زندان بدنام 

   است؟نطوري واقعا ااياما آ.  بسته شداي ساهي فصل از پرونده سنيکرد که ا

 ی میني بشيپ.  رخنه کرده اندی شورشی و کاروزان آنھا به درون گروھھااي سیاتي پاکستان ھزاران مأمور عملدر

و » القاعده« ھا، ی در درون طالبانی ثباتی بجادي، ا» طالبان پاکستانکيتحر« موسوم به یشود که ھدف گروه مخف

 ی را  ھمآھنگ می خارجی اشغال نظامهي علاومت مقیروھاي نتيکه فعال باشد ی پاکستان می شورشی گروھھاگريد

 مقامات عي پاکستان، شامل تطمفي در جھت تضعاي سدي شود که اقدامات جدی از اسناد پاکستان گفته میکيدر . کنند

 منابع، نيته ھمگفه عالوه بر آن، ب.  در منطقه خواھد بودامريکا استي پاکستان و اعمال فشار بر آنھا به نفع سیرسم

 یاسي و سی مقامات نظامهي توانند علی دارد که ماري را در اختی اافتهي مسلح و سازمانیاتي عملیھھا گروايس

 مخالفند، مورد استفاده قرار سمي با ترورنگتني واشی با جنگ جھانايو »  کنندی مجادي ایمشکالت «ايپاکستان که 

  .رنديگ

 ھر چه تي کند، اما ھمان وضعی مريي تغزي که ھمه چندي گوی پانتا ھر قدر م از نوعئیامريکا است مقامات یھيبد

 ی و سالحھائیايمي و شکيولوژي بحاتي با تسلاي، که ازطرف س» طالبن پاکستانکيتحر«. ابدي ی ممي تحکشتريب

 یکيسازمان  نيا.  کندی میادآوري را راني ااک ساواي»  کشورتيسازمان اطالعات و امن «شتري شده، بزيمدرن تجھ

 ٢٨ یکودتا (١٩۵٣ در سال راني دولت ای و سرنگونی ثباتی بی بود که از آن برااي از شعبات سازمان سگريد
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 ۀبھانه  بران،ي در ا١٩۵٣ در سال ی مأموران مخفني چنی مالني و تأمحيتسل. استفاده شد.) مترجم. ١٣٣٢مرداد سال 

 ساواک و ا،يکه س پس از آن. دي گردهي توجزمي و کمونیورودامن اتحاد شه ضرورت نجات کشور از خطر افتادن ب

  . بدل شدی امر عادکي رعب و شکنجه به دند،ي به قدرت رسامريکا تي حماري زیمحمدرضا شاه پھلو

 کردن و ترور ستي عبارت بود از فقر مفرط، سر به نی ساواک و محمدرضا شاه پھلوا،ي ستي حاکمري در زیزندگ

ھزاران . سرعت سرکوب کرده  را بشاني دگراندا،ي سی و آموزش نظامحاتيکمک تسله ب رانيساواک ا. یسيلوپ

 شکنجه را به ساواک ی که متدھاايس.  اعدام شدندامريکا تي امنني و تأمزمي مبارزه با کمونۀبھانه  بیاسيمخالف س

و ساواک به شکار و  لي اسرائا،ي سی رھبرريز.  موساد ھم شتافت- لي اسرائی مخفسيلو پیاريآموزش داد، به 

سازمان دفاع .  در سراسر جھان دست زدندلي و اسرائامريکا ی خارجاستي و مخالفان سی ناراضانيرانيمجازات ا

 فکر و ۀ ساواک از محدودی اعالم کرد که شکنجه ھا و اعدامھا١٩٧٦ سالدر »  المللنيعفو ب«از حقوق بشر 

  .تصور فراتر رفته است

 ناظران ني دارترشهي ری حتیبه کرخت« فرو رفت که ی در چنان فسادراني ا،یھلو ساواک و شاه پتي حاکمريز

عنوان ه  بامريکا دالر ارديلي مستي بباي، آنھا تقر١٩٧٨ تا سال ١٩٧٤از سال . دي منجر گرد»انهي خاورمیسرقتھا

. نباشته شد ای اندکۀ عدیبھايران جي سرشار نفت ایدر ضمن از ثروتھا.  کردندافتي دراي از سیکمک نظام

 در راني اتي درصد جمعستي حال، بنيدر ع. دي رسئی باالاريحد بسه  جوانان، بانيخصوص در مه  ب،یکاريب

. دندي سکنا گزه،ي اولیھايازمندي نگري فاضل آب، برق، درمان و دستمي فاقد سی اطراف تھران، در مکانھای ھاغولهيب

 آب جوش، ،یکي الکتری ھارهي و ساواک از شالق، مشت، گاي س،ی کارگرو ی اسالمیمنظور سرکوب جنبشھاه ب

  . شکنجه با آب استفاده کردندني و ھمچنشه،يآتش، ش

 را به نقض حقوق مردم متھم ساختند، شاه و ساواک اعالم ی مدافعان حقوق انسان، ساواک و شاه پھلوکه یزمان

:  برند و اضافه نمودندی به کار ماي و سامريکا  کنند کهی استفاده میميرمستقي غیکردند که آنھا ھم از ھمان متدھا

مردم ۀ  ھمباي دشمنان تقرني رو در رو قرار گرفت که ای با دشمنانراني در اايس. » ندارد؟ی مخفسيلوکدام کشور پ«

 -  خودی ابزارھاني به مطمئن تراي سران،ي ای کنترل بر ثروتھاۀلأ در مسی از شاه پھلوتيمنظور حماه ب. بودند

 ی و رھبران مذھباستمداراني از سی برخی اعمال نفوذ بر روی برااي ھا، سیابيطبق ارز.  پول دست برداسلحه و

 آلوده ی فضاني در چنقايدق.  دالر پرداخت کردونيلي شدند، ساالنه چھارصد مامريکا ی خارجاستي سميتسل که رانيا

  .وستيوقوع په  براني در ا١٩٧٩ سال ی انقالب اسالمیفيو کث

 در پاکستان اي از جمله در افغانستان و بعد در پاکستان، س،»سمي با تروریجنگ جھان«اصطالح ه رچوب ب چھادر

 ۀمثابه ھمآھنگ کننده  السابق، بی کما فايس.  مردم ھستند، رو در رو قرار گرفته استۀ ھمباي که تقری با دشمنانزين

، » شودیآنچنان که تصور م« ھر چه اوضاع سفانه،أتم.  کندی عمل مدي مفتشان عقاني کودتاھا و بزرگترنيبزرگتر

 راثي شوند، می که نوشته میدي جدنيفقط عناو.  ماندی می خود باقیجاه  بزي از آن ھمه چشي بابد،ي ی مرييتغ

 یني چ- بوشئی فرمانرواۀ که در دوریراثي م-  دھندی و دھھا کشور جھان را انعکاس مراني در ااي سیشکنجه ھا

 شود، بلکه، شامل ی خود خالصه نممي معترف به جرایرانساني غی بازجوھاۀمشکل فقط  محدود. تافيتولد دوباره 

  . باشدی مزي ندي وزارت دفاع و کاخ سفا،ي سۀرتبيفساد مقامات عال

 در پاکستان ی و نظامیاسي سیروي ننيتري، قو» طالبان پاکستانکيتحر« و اي سازمان سیاتي ھزار مأمور عملھفت

 کنند، و ی میباني فاسد و ناسالم پشتی کنند، از نھادھای را سرکوب مشانيسفانه دگراندأآنھا، مت. وند ریشمار مه ب

 خلبان و ی بیماھاي ھواپۀدر آنجا حمل.  خواھند بودر پاکستان مؤثیاستھاي سمي در تنظزي نیگري دی طوالنیسالھا
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وقوع ه  کودتاھا باي سی رھبرريھد داشت، ز تر ادامه خوادهي و جنگھا ھر چه پوشافت،ي خواھد شيکشتارھا افزا

 یسالم ھومان بھتر از ھر کسا) یمستعف( پنجاب پيفرمانده سابق ت.  وحقوق بشر نقض خواھد شدوست،يخواھد پ

 ی با آژانس جاسوسی موساد در حال تبانل،ي اسرائی دانستم که سازمان جاسوسامريکا از ديمن ھنگام بازد«: گفت

 توطئه، ني کند، و ھدف ای متي ھداايدست سه  باَ ي آنھا را مستقی کار رھبرنيت و در ااس (RAW) ھندوستان راو

  .» بودیمتي پاکستان به ھر قی ثباتی بجاديا

 ی عبارت است از جمع آورراثي مني ا-دي آیحساب مه  بزي نفرت انگراثي مکي اي سامريکا شھروندان یبرا

 ی شامل جمع آورراث،ي منيا. ی شنود مکالمت تلفنلي نصب وسای برایرقانوني و انجام اقدامات غیاطالعات داخل

 ،امريکا ۀ کنگری به کارزار انتخاباتن وارد شدیعني راث،ي منيا.  باشدی می ھزاران مخالف جنگ و ناراضیلھايفا

 از صدھا ی مالتي حما،ی بر روزنامه ھا، گزارشگران و خدمات اطالع رسانیکيزي و فیکياعمال کنترل الکترون

 آنھا ی و رسانه ھای خصوصی به شرکتھاامريکا دالر ونھايلي م»دنيبخش«وزنامه نگار و پروفسور دانشگاھھا، و ر

 کي ساواک و تحرا،ي و پاکستان، سراني تا اامريکا است که از یھيبد.  جامعهی عمومربا ھدف شکل دادن به افکا

  . ادامه خواھند دادی و جسمی روان،ی روحی به شکنجه ھایعني خود، راثيطالبان پاکستان از م

 ١٣٩٠ر ماه يت ٢٨  
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