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 صحرا عارف 

  

 حضور جواسیس و اتباع خارجی درپست های حساس 

 «شمشاد»و « نور»، « تمدن»نشراتی تلویزیون های 

  

ثباتی و بحران در افغانستان ، هدفی است که حلقات نظامی حاکم بر پاکستان و رژیم ایجاد وتداوم بی 

آخوندی ایران سالها قبل برگزیده و خواسته اند در بستر این بی ثباتی و بحران ، زمینه های هرچه 

یق نفوذ شان را در نهاد های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی افغانستان تدارک و بدینطر  بیشتر

نفوذ . به اهداف سلطه جویانه شان بر افغانستان و یا بخش هایی از اراضی این سرزمین ، دست یابند 

استخبارات این کشورها در میان تنظیم های جهادی و از این طریق ، گسترش نفوذ آنان در ساختارهای 

چای »رسوای افشا شده تادیه دولتی افغانستان اعم از قوای اجرائیه ، مقننه و قضائیه کشور، با نمونه های 

ماهانه یک ملیون هفت صد هزار دالر به دفتر ریاست جمهوری و آنهم تحت نظر رئیس جمهور « پولی

حامد کرزی ، تادیه معاش ماهوار به بیش از چهل تن از اعضای ولسی جرگه دوره قبلی ، تمویل مالی 

اپوزسیون مسلح ، تمویل مالی برخی از نهاد اپوزسیون متبارز قانونی دولت ، تربیه تجهیز و تمویل مالی 

های اجتماعی و فرهنگی منجمله رسانه های گروهی و مراکز مذهبی و گسترش نفوذ در نهاد های 

 .اقتصادی از جانب رژیم آخوندی ایران ، مؤید این مداخالت اند 

داده است که مبارزه علیه جریان و تداوم این مداخالت به تهدید ، تخویف ، زندانی تجارب متعدد نشان 

نهاد های مسوول . شدن و اخراج از وظایف و حتی امحای فزیکی اشخاص افراد منجر گردیده است 

دولتی تا اکنون بدون احساس مسوولیت در برابر مادر وطن و مردم افغانستان و با بی اعتنایی نسبت به 

فع ، ارزشها و نوامیس ملی کشور ، در بهترین حالت نظاره گر بی تفاوت این مداخالت بوده اند ولی منا

 .اینک برای اولین بار اداره امنیت ملی کشور با صراحت در مورد برخی از این مداخالت حرف میزند 

ر نماینده های سی ، لطف هللا مشعل سخنگوی این اداره در نشستی با حضو. بی . به حواله رادیو بی 

های فرهنگ، امور داخله، خارجه و امنیت ملی ، روز سه شنبه  رسانه های گروهی افغانستان، وزارت

برخی از شهروندان ایرانی و پاکستانی، بدون اینکه دولت »: ؛ چنین گفت  2102مؤرخ دهم اپریل 

انه های افغانی کار می افغانستان در جریان باشد، به عنوان برنامه سازان و سیاستگذاران برخی رس

آجندا های مورد قبول »او تلویزیون تمدن و تلویزیون نور را به عنوان تلویزیونهایی نام برد که . « کنند
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سوژه ها ، مربوط تلویزیون تمدن نبوده بلکه از طریق : "و تاکید نمود که « دولت ایران را دنبال می کنند

 « .حلقات ایرانی در اختیار شان قرار می گیرد

« جاسوسان پاکستانی در تلویزیون پشتو زبان شمشاد"سخنگوی اداره امنیت ملی همچنین حقیقت حضور   

تلویزیون شمشاد نیز بدون در جریان قرار دادن وزارت های »: را افشا نموده ، خاطر نشان ساخت که 

لی و یکی از برنامه مدیر ما. خارجه و فرهنگ ، دوازده نفر از شهروندان خارجی را استخدام کرده است

من هشتاد درصد مطئنم که این . تلویزیون پاکستانی هستند و سوژه پاکستانی می دهند( این)سازان مهم، 

حضور »:سخنگوی اداره امنیت ملی خطرنشان ساخت که.« اند آی . اس . دوازده نفر، جاسوس های آی 

ستان، نشان می دهد که آنها اهداف شهروندان خارجی در رسانه ها بدون درجریان گذاشتن دولت افغان

  «.سیاسی کشورهای خود را دنبال می کنند

اگرچه مداخالت ذوجوانب ، خشن و علنی حلقات نظامی پاکستان و همچنان رژیم آخوندی ایران در امور 

داخلی کشورما حقایق مستور نبوده که اینک توسط اداره امنیت ملی افغانستان افشا گردیده ، بلکه ابراز 

ریح بخشی از این مداخالت بوسیله این اداره ـ که تا اکنون نقش ناظر بی تفاوت را داشت ـ پدیدۀ ص

جدیدیست که امیدواریم بمثابه آغاز یک حرکت ملی در درون این اداره ، توأم با اقدامات عملی ادامه یابد 

در « چای پولی»ه گیرندگان و اختاپوت تنیده شده عمال این مداخالت در تار و پود دستگاه دولتی ، منجمل

 .دستگاه ریاست جمهوری ، مانع تداوم عملی این حرکت ملی نگردند 

 
 


