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وطندوست

فریب لشکر نامرئی ایران را نخورید!
تخریبکاری های استخبارات منطقه و جهان در دنیای مجازی
ما افغانها و بخصوص آنهای که با چشم باز و آگاهانه تحوالت وطن خود را تعقیب میکنند ،خوب میدانند ،که وطن
عزیز ما نتنها به البراتوار آزمایش سالح های گوناگون کشور های غربی تبدیل شده است ،بلکه یکی از سالح های
دیگری خیلی مؤثر دشمنان رنگارنگ ملت افغان ،تخریبکاری ها و مغشوش ساختن اذهان افغانها توسط نیرو های
استخباراتی جهان و منطقه از مجرای رسانه ها و انترنت است.
استخبارات همسایگان شرور و جهان غرب برای مغشوش ساختن اذهان ملت ستمدیدۀ ما از ِمتود های مختلف استفاده
میکنند .در ذیل فقط در رابطه با چهار ِمتود معمول و مشهور آن چند سطری می نویسم ،در حالیکه حتما ّ ده ها ِمتود
دیگر نیز وجود دارند ،که من از آن چیزی نمیدانم:
و َروش
ِ
 .1پخش اخبار ضد و نقیض:
برای استخبارات جهان غرب و همسایگان شرور ما رسانه های مجازی و غیر مجازی نقش مهم و محوری را ایفا
می کنند.
رسانه های بی مسؤلیت افغانستان ،که اکثریت مطلق شان در خدمت بیگانگان و دشمنان افغانستان قرار دارند و توسط
آنها تمویل و حمایت میشوند ،به بهانۀ آزادی بیان در پخش اخبار ضد و نقیض رول تخریب کنندۀ را اتخاذ کرده اند.
استخبارات دشمن ،برای اینکه مردم ما را دریک سر در گمی قرار دهند ،تا هیچ نوع تصمیم درست ،چه در رابطه با
زندگی شخصی خود و چه در امور سیاسی کشور خود گرفته نتوانند و از همه چیز ناامید شوند ،از همین ِمتود استفاده
میکنند .بطور نمونه درهمین تازگی،
 پخش اخبار ضد و نقیض در رابطه با خروج نیرو های خارجی از افغانستان. یا پخش متن صحبت های ضد و نقیض خلیلزاد در رابطه با گفتگو های صلح با طالبان. .2شناخت نبض جامعه ،یا آماده سازی اذهان مردم:
نیرو های استخباراتی ،برای اینکه اذهان مردم را برای عملی نمودن پالن های آیندۀ شان ،که خالف منافع ملی کشور
مورد نظر شان باشد ،آماده سازند ،یا بدانند ،که مردم مقابل پالن های آیندۀ آنها چه عکس العمل نشان میدهند ،از وقت
به وقت اخبار یا مقاله های را در رابطه با پالن های ویرانگرانۀ خود از قلم ِ به اصطالح یک "کار شناسان" خارجی
یا وطنی ،یا از زبان یکی از (خود فروخته های وطنی) نشر میکنند .تا از یکطرف اذهان مردم را آمادۀ قبول یک
تراژیدی ملت مورد نظر شان بسازند ،و از جانب دیگر نبض و عکس العمل مردم را مقابل یک پالن شوم خود مطالعه
و تحلیل نمایند .اگر اذهان جامعه برای قبول این پالن آماده نبود ،آن خبر را دوباره تکذیب می کنند.
بطور مثال در رابطه به افغانستان:
 نشر نظریات به اصطالح "کار شناسان بین المللی" و تبلیغ آن از زبان خود فروخته های وطنی مانند پدرام جهتتجزیۀ وطن عزیز ما .این پدیدۀ شوم از زمان هجوم قشون سرخ باالی کشور عزیز ما با فاصله های زمانی مختلف
تبلیغ میشود .چون عکس العمل مردم مقابل آن منفی ست ،دوباره در آرشیف تبلیغات نگهداری میشود.
 یا اظهار نظر ستانکزی نمایندۀ طالبان در رابطه با انحالل اردوی ملی افغانستان.د پاڼو شمیره :له  1تر3
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 یا تشکیل یک حکومت مؤقت از زبان خلیلزاد.(دو خبر باال دوباره تکذیب شد).
 .3اخبار غلط ،دروغ و شایعه fake news
نیرو های استخباراتی ،اخبار غلط  ،دروغ (شایعه) را با سرخط های درشت در رسانه های مختلف مجازی یا غیر
مجازی برای مدت طوالنی آنقدر به تکرار نشر می کنند ،تا مردم باور نمایند ،که گویا این خبر حقیقت دارد .به یک
دلیل ساده :زیرا هر فرد عین خبر را در منابع مختلف می خواند و در زمان تبادل افکار با همدیگر هریک از منبع
دیگری عین خبر را تائید میکند .بیخبر از آنکه رسانه های غیر وابسته با دولت ها و استخبارات دولتی در هر کشور
شاید به شمار انگشت های یک دست ما وجود داشته باشد.
نظر به شناخت من از رسانه های آلمان گفته میتوانم ،که رسانه های آلمانی در نقد سیاست های داخلی دولت شان
اکثرا ّ واقیعت ها را انعکاس میدهند ،اما زمانیکه منافع خارجی شان مطرح باشد 99 ،در صد شان موقف رسمی دولت
آلمان را تبلیغ میکنند.
نیرو های استخباراتی یا پخش کنندگان این چنین اخبار غلط یا  fake newsبه این نتیجه رسیده اند ،که اگر یک
شایعه یا دروغ هر قدر بزرگ باشد و به مدت طوالنی از رسانه های مختلف نشر شود ،به همان اندازه مردم به درست
بودن آن یقین پیدا میکند .استخبارات جهانی با سؤاستفاده از نظریات علمی جامعه شناسان و روانشناسان  ،با نشر
شایعه های بزرگ حتی دولت ها را سرنگون ساخته اند و بانک ها و اقتصاد کشور ها را ورشکست ساخته اند.
خبر به این بزرگی و مهمی که
نظر به تحقیقات علمای جامعه شناسی و روانشناسی ،مردم عوام تصور نمی کند ،که ِ
در اکثر رسانه ها نشر شده است ،دروغ باشد.
در کشور عزیز ما روزانه به صد ها ازین نوع اخبار غلط و شایعه ها توسط رسانه های اجیر استخبارات منطقه و
جهان نشر میشود ،که آوردن یک مثال مشخص آن خیلی مشکل است .بعضا ّ در هفتۀ یک مرتبه سخنگوی حکومت
افغانستان این نوع شایعه ها رد میکند.
شناخت این نوع خبر ها احتیاج به آگاهی دقیق از تحوالت سیاسی کشور دارد -و تعقیب روزمرۀ اخبار از منابع قابل
اعتبار ،که متأسفانه تعداد آن خیلی کم است.
دیگر که میتوان خبر حقیقی و شایعه را از هم تفکیک کرد ،به اصطالح مردم آلمان "خواندن بین سطر هاست".
شیوۀ
ِ
به این معنی که انگیزۀ خبر یا مقاله ای را که میخوانید ،باید بدانید .به زبان ساده ،باید بدانید ،که در عقب این خبر یا
مقاله چه هدف نهفته است .آیا این خبر یا مقاله به نفع منافع ملی کشور و مردم ماست ،یا به ضرر آن.
از نظر من ،منافع ملی کشور ما میتواند ،حتی برای جوانان کم تجربۀ ما ،یک رهنمود خیلی ساده و کارا جهت جلوگیری
از شایعات و نظریات تخریب کننده و تاثیر آن باالی اذهان ما باشد .شخص خودم در تمام مسایل مربوط به وطن
عزیزم از دوران جوانی تا حال از همین َروش استفاده میکنم.
 .4لشکر نامرئی ایران در فیسبوک
یکی دیگر از خطرناکترین و مؤثرترین ِمتود های تخریب کنندۀ نیرو های استخباراتی ،کانال های انترنتی میباشد.
چون نسل جوان کشور ما بیشتر ازین کانال ها استفده میکنند ،به همان اندازه آسیب پذیر اند .زیرا از یک طرف در
اثر مهاجرت ها و جنگ ها از شناخت هویت ملی و افتخارات تاریخی کشور خود تقریبا ّ بی اطالع مانده اند ،و از طرف
دیگر استخبارات به زبان جوانان ( زبان و اصطالحات فیسبوکی) افکار و نظریات مسموم کننده و ضد منافع ملی ما
را در دسترس آنها قرار میدهند .استخبارات ایران ازین ِمتود به قدر وافر استفادۀ میکند ،زیرا اکثر جوانان ما که در
ایران بزرگ شده اند ،با طرز تفکر و سخن گفتن ایرانی ها بیشتر آشنا اند.
بطور مثال ،یک شیوۀ خیلی معمول استخبارات ایران علیۀ مردم افغانستان در کانال های مجازی چنین است:
لشکر نامرئی ایرانی ،در کانال های مجازی مانند فیسبوک ،یوتوب ،اینستاگرام ،....یک نام افغانی
یک فرد یا افرا ِد از
ِ
را برای خود انتخاب و خود را منسوب به یکی از اقوام افغانستان معرفی میکند.
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همینکه افغانها با همدیگر در رابطه به مسایل ملی و حیاتی خود تبادل نظر می نمایند ،دفعتا ّ همین جاسوس/جاسوسان
ایرانی مانند سماروق (قارچ) از جایی نمایان میشوند ،و با پیام ها و نظریات ضد یک قوم ،یا ضد افتخارات تاریخی
ما ،یا ضد تحوالت مثبت افغانستان ،بحث را بین افغان ها مسموم میسازند و به خصومت و دشمنی بین افغانها دامن
میزنند .نظر با موضوع مورد بحث ،گاهی پشتون میشوند ،گاهی هزاره و گاهی تاجک ....و هر مرتبه با نام دیگری،

اقوام "غیر خودی" را مورد حمله قرار میدهند.

این فقط چند نمونۀ مختصر و یک هشدار به همه جوانان درد دیدۀ ماست ،تا فریب این لشکر نامرئی ایران را نخورند.
با چشم باز و ذهن آگاه از مسایل وطن خود ،اخبار درست را از غلط تشخیص نمایند و جوانان دیگر را از ماهیت
اخبار ضد و نقیض هشدار دهند؛ پالن های ویرانگر و ضد منافع ملی افغانستان را ،که توسط به اصطالح "کارشناسان
سیاسی" و (خود فروخته های وطنی) تبلیغ میشود ،افشأ نمایند؛ با افراد مرموز و بیگانه که از آنها شناخت درست
ندارند ،از تبادل افکار خود داری نمایند ،و به آنها اجازه ندهند ،که فضای یک بحث سالم را مسموم سازند .
چون استخبارات پاکستان در دنیای مجازی یا غیر مجازی با زبان های تبلیغ میکند ،که من آنرا نمیدانم ،پس درین
رابطه چیزی دقیق نمی توانم بنویسم  .اما تخریبکاری های شانرا در دنیای واقعی ،مردم ما همه روزه با پوست و
استخوان خود تجربه می کنند.
از گزند دشمن در امان باشید!
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