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   : مفصل در آمد مختصر بر موضوع-١
  

  

 به طور اخص روز تا افغانستان ترند گراف جنايات امپرياليزم امريكا در جهان بطور اعم  در از آنجايي كه
ت و حدت  كشتار مردم  مظلوم و بي دفاع ما،  دل قلم به دستان و رسانه شد. روز اوج گرافيك خود را مي پيمايد 

 در  آن را به لرزه  نعمات   خوانريزه خوران من جمله سايت هاي انترنتي  وابسته به امپرياليزم  و ،هاي  مزد بگير
مدهش و فاجعه هاي نايات  به نحوي از انحا  اين ج  تا وا داشته است ، و ترفند هايي ها  تالش بهرا  آنان  ،آورده

 دمنطقي نموده آنرا  براي امر آرامش و باز سازي در افغانستان  ضرورت زمان وانموبه اصطالح  توجيه  انساني را
  تروريزم ينابود"آنرا  براي  روز افزون  د و ازدياو بي رحم امريكا و شركا حضور نظاميان جنايت پيشه ، ساخته 
 وآگاهي حساس و انسانيجدان  و بر هر كي قلمي دارد. تلقي نمايند  ساسي و مبرميك نياز ا و القاعده "طالبي

 حنجره  تبليغات اغوا گر خويشبران و درخشان با خنجر قلم تا  آور است  الزام، ازجنايات امپرياليسم وارتجاع
    . بر مال سازد  ؛ واقعا به وقوع مي پيوندد را و آنچه دامپرياليزم را بدر

 در  كنوني شرايط و رخداد هاي خون افشان كه است  و رسالت تاريخي اسي از همين اصل مبارزاتي به ت      
 با آنكه  [ قلم بزنم هول انگيز اين جنايات يتا در راه افشا طلبد  مي  نيز من ي  فروتن و شكسته قلم  از كشور

 مي باشم و در اتفاق افتاده ،چرخي  در زندان  پل كه سال پيش28  وقايع و حوادثمصروف نوشتن دراين اواخر 
آنها  در سطح آورده را رسوبات حافظه خسته ام تني هاي  نشسته درفو گ شنيده ها، تالشم  كه  تا چشم ديد ها 

 در  از سالها پيش بدينسو متوجه ياداشت ها و بريده هاي اخبار و نشراتي شدم كهمن ،   ] به تصوير بكشم  را
بر روي  را  ايندهتكاندهسخت  مطالب "جهان سوم " امريكا درشتناك و مخفي مانده وحرابطه با  عملكرد هاي

 نه تنها تازگي خواهد  مطالب و اخباركه براي  نسل جوان كشور دانستن آن سينه ي بي كينه خود حفظ كرده اند
  .نيز خواهد بودو برانگيزاننده  آموزنده كهداشت  ؛ بل

 كه بطور "ور ها تديكتا مدرسه  " عفيف  تحت عنوان  . بو مفصل  پر اهميت  در اين نگاشته از اثر بسيار      
فقط  با  سعي و تالش آميخته با  ، استفاده شده  عمدتاً،  رسيده به چاپ2002سال  مسلسل در نشريه شهروند 

غييري  كه بدون تطوري  فشرده شده  - چند افزوده هاي با – بعضي متن  ها  ، زيادو صرف وقتخستگي مفرط 
.  دارد  كامل خواناييو افزوده ها،  مضمونمتن و اصل با  )شده  تازه انتخاب  هاي در زير عنوان( در مفاهيم

جائي " كه در اصل پاتوغ بوده به معني " پاتوق"   مثل[ ه ها و كلمات  و اصطالحات ايرانيبرخي از واژدرعوض 
 براي  ]  مي باشد" پته جاي "ل اصطالحي آن به دري دا ومع"ر شوندضكه در ساعتهاي معين عده اي در آنجا حا

   . معادل دري آن  نوشته شود   شدهسعي - حتي الوسع -فهم  بيشتر مطلب 
  : باد  قسمت اول اين نگاشته تقديم تان اينك
 در امريكا " درسگاه  تحقيق و شكنجه "  يا " ديكتاتور ها مدرسه  "  تأملي  گذرا به - ٢

  :التين 
 براي امريكا از اهميت خاصي برخوردار است يكي اينكه  به خاطر نزديكي امريكاي التين از دو جهت          

چنانچه وقايع و رخداد هاي زيادي از قبيل  بحران كوبا  كه ( جغرافيايي خود با امريكاي التين  دست خود را 
ن مثل كودتاي شيلي كه منجر به جهان را تا  نزديك پرتگاه  تقابل هسته اي  كشاند و ده ها كودتاي خوني
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 خانه خود هم نزديكتر  " شف" از ؛ در آن منطقه باز دانسته  وآنرا به اصطالح  )سرنگوني سالوادور آلنده شد
منطقه  آن  موقعيت حساس ژئوپوليتك وسرشار بودنديگر اينكه  . حويلي خانه خود تلقي مي نمايد ،پنداشته

 ده ها مواد مورد ضرورت  ، قهوه ، تنباكو و نفت ، شكر ، چوب ، ميوه ،دني ع از منابع  خام و فلزات  محاصلخيز
،  ارزان بسيارو اين  سبب گرديده  كه بهره برداري از اين همه منابع به قيمت .  مي باشد صنايع امپرياليزم امريكا

 ابعاد بسيار لق هاي آنجا ، وساير منابع بهره كشي از خبازارها ونيروي كارارزاناز اوايل قرن بيستم بخصوص بعد 
.   مورد توجه خاص امپرياليزم امريكا قرار گرفت  ،" مرغ تخم طاليي " از همين سبب اين .وسيعي به خود بگيرد 

 دولت  آنها و به جايند  سرنگون مي شدد بايند ، صبغه مردمي داشتاً قسم در مقاطع معين زماني كهيدولت هاي
در واقع  همين ( از همين سبب براي برقراري نظم  .  نظامي  نصب مي گرديد هاي دست نشانده با كود تاي هاي
 پروژه بايد  ،ونصب كرزي ها)   را به خاك و خون كشيده اند  اعراق و افغانستاننظم نوين امروزي كه به خاطر آن 

عد از كودتا هاي تا ب، و  استخباراتي  كشور هاي امريكا جنوبي  روي دست گرفته مي شد آموزش پرسنل  نظامي 
 كه  بانك گرديدنظم و امنيت دلخواه براي استعمار نو قايم مي  ؛ نظامي توسط اين صاحبمنصبان تعليم ديده 

غارت منابع وكسب ارزش   (داران بزرگ و صاحبان صنايع امريكا با دل جمع و خاطر بي غم بتوانند به بهره كشي
اده كردن طرح هاي دست داشته  آالت و ادوات و افزار هاي تدارك براي  پي.  اين سرزمين ها  بپردازند ) اضافي 

  1947در سال )  School Of American ( " مدرسه كشور هاي امريكا " . و به منصه عمل قرار گرفت ديده شده 
  نفر و چند صد هزاركه امريكا تا آنوقت دو شهر پرنفوس جاپان را با بمب اتومي خود به خاك برابر نساخته بود [ 
 اين ، كه كشور پانامه مستعمره نظامي آن بود 1947امريكا در سال .  عرض وجود كرد ] را نابود نكرده بود آن

 مهد كودك  "و  ) School Of Assassins  ( " مكتب قاتلين " ؛ "ها  مكتب ديكتاتور"امروز  به نام  مكتب را كه 
 سال  57در بيش از .  در اين كشور بنياد  نمود ،است معروف )  Death  Savad’sNursery   (" هاي مرگ دسته

 نفر از  صاحب منصبان و افسران اردوي  هاي  كشور هاي امريكا التين  را 62000عمر خود  اين مدرسه افزون بر  
  .  داده است  اطالعاتي-ش نظامي آموز
رسه را  از خاك خود اخراج نمايد  سال اين مد37 پس از  ،س جمهور وقت پانامه موفق شدئي ر1984در سال       

ج  پس از اخرا ". بزرگترين مركز ايجاد  عدم ثبات در امريكا التين مي باشد "وي اعالم داشت كه اين مدرسه  . 
ش امريكا  به نام فورت بنينگ  در ايالت جور جيا  تمدرسه و آموزگارانش به پايگاه نظامي ارمه ،  از پانااين مدرسه

 پس از اينكه سازمان ملل متحد در يك گزارش تحقيقاتي خود نقش كليدي  و 1993 در سال . انتقال يافتند 
  از اين سبب به آن جنگ كثيف مي گويند  كه  [ )  Dirt War(  را در جنگ كثيف  " مدرسه ديكتاتور ها "اصلي 

  ] قرار دارندغير نظامي  هدف از آن مقابله دو ارتش  با يكديگر نبوده بلكه دسته هاي مرگ عليه مردم عادي و 
موزشي خود را تغيير خواهد داد و مضاميني در آ  اين مدرسه  اعالم كرد كه برنامهكشور ال سالوادور افشا  كرد ،

  .مورد حقوق بشررا شامل پروگرامهاي درسي آن خواهد نمود 
ي سناتور رابرت كندي با نام  ، اين مدرسه به خاطر فشار زياد افكار عمومي  امريكا  وپافشار2001در سال      

 انستيتوت "اسم  جديد اين مدرسه نام اغوا كننده .   اعالم موجوديت نمود " برنامه جديد "جديد به اصطالح  
 ميليون دالري خود  20اين مدرسه ساالنه با بودجه  . مي باشد )  WHISC ( "همكاري هاي  امنيتي نميكره غربي 

درميان لست كساني كه از اين مدرسه فارغ شده اند . مي دهد  ...  استخباراتي و–تا دو هزار نفر آموزش نظامي 
عمر : مثل  ؛ د ناكثريت  ديكتاتور ها و گروه كودتا گران نظامي كشور هاي امريكا التين و كارائيب ديده ميشو
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، خوان ) ين مي ارژنتحكومت نظا( برت ويوال ، ، لئوپولدگاتي بري ، رو) پانامه ( تريخو ، مانوئل نوريه گا ، 
) سالخ ال سلوادور(، روبرتو دابيسون ) بوليوي( ، هوگوبانزر سوارز) اكوادور( ، گيوم روديگز ) پرو ( واالسكوآلوارادو 

  .واكثر افسران عضو شوراي  كودتاي  شيلي  
  
  سرمايه هايحفاظتي پيچيده ي بسيارتكامل يافته وبه مثابه يكي از نهاد هاي  CIAسازمان  -٣

  :امپرياليستي 
 زماني كه اين منافع در گرديده ،عملكرد هاي مخفيانه سازمان سيا بر مبناي منافع سرمايه  انحصاري عيار         

  نخست  در جنگ مقاومت مردم شد ، به خطر مواجه ) طور اخص هب (  در افغانستانوكشور هاي جهان سومي 
دادن پولهاي توسط  .  نموده مستقيم و يا غير مستقيم مداخلونه يگبه خاطر آزادي كشور شان  به افغانستان 

 جنگ خود جوش مقاومت ،]مثل گلبدين و امثالهم [   عوامل و جواسيس بومي اشهنگفت و سالح هاي مدرن به
 در بستر -در پاكستان اش   از طريق باند هاي اسالمي ساخته شده- عليه  سوسيال امپرياليزم روسيه را مهار زده

استقالل  از محتوي اسمت و سوي آنر آنرا به درازا كشاند و  امپرياليستي اش  سوق داده  واهداف هايخواسته
متجاوز  شوروي  نابودي كفر و الحاد"مسلمانان به خاطرصبغه ي جنگ    و تهي ساختطلبانه وآزادي خواهانه اش

 – نظامي –اجتماعي  - سياسي  –تصادي  در پي آن تمامي زير بنا هاي اق .نمودالق طا بدان  را "به اسالم عزيز
از پيش هاي آنگاه باند   .و خون  برابرساخت  خاكبه   ها هزار انسان  اين سرزمين آفت زده صد را با ...وامنيتي 

 باند  وابسته يزمرو در پي آن به بهانه سركوب ترو  . نمود حاكم ما وحشي را بر كشورانساخته شده ي طالب
باپرداخت )  كه اجنت نظامي وزارت دفاع شوروي بود (و سرباندش  احمد شاه مسعود را شوراي نظار به شوروي 

 متمادي خيال تصرف آنرا در سر  ن  كه از ساليا-  به اشغال نظامي كشور ماصد ها هزار دالر سبز تطميع نموده 
 و توپ و اليزر و مواد كمياوي  هزاران تن انسان اين مرز و بوم را با بمب و راكت و خمپاره و و . پرداخت ، -  داشت

 افزوده و هزاران تن ديگر را به قتل  اين كشت و كشتار بر شدت   ساخت و هم اكنوننابودآلودگي هاي اتمي 
 و "لويه جرگه" قشر نازك اما بسيار مرتجع و خاين به مردم و آزادي كشور را در چنبر چيزي بنام .رسانده است 

جنايت كاران پرچم و خلق و خاد و شوراي نظار و دوستمي و  ( داده از طريق آنانقرار  "  افغانستان ملي يشورا"
 ش  اسيا جاسوسي  سازمان كه از ساليان پيش در دستگاه  - را كرزي همه چيز باخته نشستن  .... ) وحدتي و
تزريق خون سبز  باو.  ساخت" قانوني"مسجل و )اداره استعماري ( اريكه  رياست جمهوري بر - بود داده پرورش  

تجاوز  تا داشت آنان را وا   ، آماده خدمت به سرمايه امپرياليستيدالر در رگ هاي خشكيده ي  قلم بدستانِ
  . د  ن به افغانستان را خير مقدم گفته گل نثار قدوم اش نمايآشكارش

 از طريق انتخابات به قدرت بلي خواننده گرامي  امپرياليزم امريكا مثال در شيلي زماني كه سالوادور آلنده       
  ،رسيد و خواست ريفورم هايي را به نفع مردم و به ضرر شركت آي  تي تي و امثالش در كشور خود پياده نمايد

 ؛  سرمايه امريكائي سياسيكه نماينده  سطح  به نمايش گذاشت آنتارا  وقاحت و بي شرمي براي سرنگوني آن 
 كاري كنيد كه اقتصاد  " :كه توصيه  نمود در شيلي خود  تخريبكارواملبه عرئيس جمهور امريكا نيكسون  يعني

 در نيكاراگوا اين سبوتاژ و تخريب بگونه ي ديگر   و. )make the economy scream ( "آنها به فرياد درآيد 
 آهن راه هاي بمب گذاري در تجارتي ،گذاري در بنادر تخريب زير ساخت هاي آن كشور  با مين .  صورت گرفت 
 غيره صورت گرفت ؛ اما در  برخي  نهاد هاي دولتي و و پايه هاي مخابراتي و"هاي برقيشن  ايست"، بند برق و
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و   سمنتو و چونه و ريگ ل و سنك و چوبگ نه تنها  ) اخوان جنايتكار ( زرخريدش نوكران  توسطافغانستان
 بلكه  استخوان مرده  خارج انتقال داده شد ؛ بهكشور فابريكه هاي و ماشين آالت وآهن پوش آهن و آهن پاره 

به  براي فروش  كشيده بي حرمتي از قبر بيرون باهاي  پدران و مادران ما را نيز اين قوادان شرف باخته و بويناك 
ن خود  نوكراقامريكا از طريامپرياليزم جنايت پيشه بود كه تاريخيي  و اين بد ترين توهيني . پاكستان انتقال دادند

 نهاد هاي فرهنگي و  حقوقي وو نظامي -تشريح نابودي تمامي زير ساخت هاي اقتصادي   ( روا داشت ما مردمبه
آمرين  بنا به دستور  ) اخوان (CIA و شغال وروباه كركس و گفتارو زاغ و زنبور  .)دولتي دراين نگاشته نمي گنجد 

و مادي هاي فرهنگي  به تمام داشته ،به منافع ملي ما   به ناموس مردم با ناموس ما،،  به جان مردم ما آن سازمان
  كناه بس بزرگي را مرتكب  [. نگذاشتند به جا چيزي از آن ند كهچسپيد و و جفيدندغفيدند  چنان؛مامردم 

خلق و پرچم و ؛ يعني  روس  نوكران  بي ننگ رهزن كه قبل از اخوان از ياد ببريم لحظه اي  هر گاهخواهيم شد 
شكنجه هاي وحشيانه (  كرده  از كشور خارج ساختند ديلار  دارائي هاي عامه را به اسعار خارجي تب چه مقدخاد

به طور دسته جمعي   از زندان بيرون كردهاي كه در حق زندانيان روا داشتند ، ده ها هزارهموطن  آزاديخواه ما را
اني را كه آواره دشت و كوه و صحرا  مليون انس و، مرتكب شدند جنگ ات جبهجنايتي كه در وقتل عام كردند

   .) ]باشد به جايش ؛  ها فروختند به روس را كه  وطني وكشور هاي خارجي ساختند ريگستان و
  
 كدام اهدافي را  در امريكا التين براي سرنگوني رژيم هاي ضد امپرياليستيCIA سازمان -٤

          ؟  نمودنشاني مي 
 نموده ،ي كامل كرده با آنها تماس بر قرار يتي اعم از مذهبي و نظامي را  شناساابتدا گروه هاي دست راس         

 روي كار  را هرگاه منافع اقتصادي و سياسي مارا هم در نظر بگيريد ما شما ": د ي به توافق مي رسهبر اين زمين
تان مي توانيد روي ما و مي آوريم و در صورتي كه تحت فشار و يا حمله مخالفين قرار بگيريد شما با فاميل هاي

دارايي هاي شما در كشور ما كامالً در امن و امنيت قرار داشته در صورت  عدم وجود شما  . كشورما حساب كنيد 
جانبين كه بر سر تصاحب  ثمره  .  ادند بعداً مثالهاي در زمينه ارائه ميد"اوالد تان صاحبان اصلي آن خواهد بود 

 آنگاه نوبت به پرورش و آموزش  ،كشيدندمي  هاي شراب را به سالمتي همديگر سركار خلق ها واختناق شان  جام
در نقاط عرض وجود كرده  ، جنگ رواني  و تبليغاتي  استخباراتي ،نظامي هاي كارشناسان و حرفه اي  .د يمي رس

ش دعوت هاي مثال در خود سفارت خانه هاي امريكا  گردهمĤيي ها زير پوش؛ بسيار امن و دور از نظر مردم 
 ، برگزاري كورسهاي لسان در اوقات معينه و داستاني ، نمايشات فلم هاي تربيوي و مستند  ،فرهنگي و كلتوري
 در كشور هاي همجوار افراد نشاني شده و احت؛  قسماً در كليسا ها  .رفتصورت مي گ؛  ...و روز آزادي امريكا

 آخرين ميتود ها و طرق تازه كشف شده اطالعات وشگرد هاي  با امريكا ؛ آموزش الزمه را با" همكاري"داوطلب 
براندازي دولت مخالف امريكا  .   كردند دريافت مي ؛ وسازمان هاي سياسي نوين  نفوذ  تخريبي در ميان مردم

  " كارمند  دفتر ملل متحد "شده از جانب سيا به افريقا و امريكاي التين  زير نام افراد تربيه . آغاز مي شود 
 جديد  دهليدر  ،كردميبه مثابه آله دست امريكا عمل كه دفتر پناهندگان ملل متحد  1989سالهايدر[ فرستاده مي شد  

پروژه كودتا مطرح نقشه و   . ]مي فرستاد... امريكاي التين  و و به افريقا  و  تربيه رابرخي از ترجمان هاي افغان 
ظامي كشور مورد نظر در زمينه پياده ساختن آن ابراز آمادگي ن بومي بخصوص  عناصر نا همكاربحث قرار گرفته

 ؛ همه كار ها  مجاز است  .راستاي رسيدن به  هدف از هيچ كاري نبايد رويگردان بودعمليات ، در . مي نمودند 
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ا   دروغ هاي شاخدار بد ،نخست تبليغات زهر آگين شروع مي ش.  در برابر والدين  آنهاحتا قطع سر هزاران كودك 
 .  گرفت در انتخابات به قيمت ولو گزاف تقلب صورت مي . فتصراحت  در رسانه هاي اجير شده بازتاب مي يا

اشخاص با استفاده از ضعف هاي .  د ق قالبي  به جاي آن  گذاشته مي شصندو. د خريده مي شصندوق راي 
 ,  كسب شدهاطالعات ، .. مورد آنان و  در با آخرين آالت و دستاورد هاي تكنولوژيك  كهاخالقي و سياسي آنان 

 نشر كتب دروغ در باره سياستمداران  ومبارزان آگاه و با ؛ حتاشايعه پردازي پخش . ند دتطميع و يا تهديد مي ش
 از دولت  زير پروژه سرنگون شدن  جانبداري مي نمايند ونفوذ در جامعه كه از اعتباري در ميان مردم بر خوردارند 

 مطبوعات و رسانه هاي يخريدار. دولت  پست هاي حساسي دارند آن داراني كه در  ارگانهاي ويا سياستم. 
  هاي  نفوذ در درون سازمان،  وهمينطور خريداري خبرنگاران  و سياستمداران صاحب نفوذ در جامعه ،طرفدار دولت

افراد و شخصيت هاي  حزب سازي توسط  ،موافق دولت  و يا مخالف دولت به خصوص سازمان هاي كمونيستي
سازمان هاي اپوزسيون و نهاد هاي مخالف ي خريداري  افراد نخبه .  خريداري شده و يا اشخاص ناشناس معتبر و

 سازمان هاي زنان  و اقسام ،  و اتحاديه هاي كارگري  و استادان پوهنتون هادولت و اعضاي بلند پايه سنديكاها 
 ايجاد شور و غوغا ، طريق عوامل خريداري شده و نفوذي هاي خودي دست زدن به تظاهرات از. تشكيالت صنفي 

  ، كشاندن آن به تظاهرات دسته جمعي ، زندان سازي  شخصي سياسي و روي برخي مسايل ديني و مذهبي و
شكنجه و قتل اشخاص ربوده شده و انداختن جسد آنان به محل كار و يا خانه كارمندان عالي ، آدم ربايي شخصي 

 اعضاي اناث فاميل آناني كه  در صدد خنثي  ؛ تهديد به كشتن و يا ربودن و يا اشخاص مورد نظرولتيرتبه د
    .بودندسازي شايعه و تبليغات دروغين ايادي امريكا در ميان مردم  

 يك قدرت عظيم از جانب   كه  و منضبطاين سعي و تالش از جانب يك نيروي مخرب و متشكل
 و تحت قومانده  برايش بوده" اعتماديقابل " پشتوانه  و فني از لحاظ  مادي خته شده و براه  انداپرياليستيما

 يك  ، رسيدهيسر انجام به پيروز ، متخصصين  واژگون سازي آن  در بستر پر خم و پيچ كودتا در حركت اند 
در آغازين  . مي گيرددر رأس قدرت دولتي قرار   )  در ايرانرضا شاهمثل ( يك ديكتاتور نظامي ، دست نشانده 

 قبالً سازمان بخش امنيتيروزهاي پيروزي كودتا ، سازمان سيا رمز و رموزحفاظت از ديكتاتوردست نشانده را به 
 از تبليغاتي گرفته تا يورش هاي نظامي به - آموزش مي دهد و ميتود هاي مقابله با دشمنان دولت كودتا را يافته 

در شكل امريكايي آن آيت اهللا خميني ( ه امنيتي ديكتاتور نظامي  و يا مذهبي   به دستگا-هر نقطه اي كه باشد  
 تا  با دشمنان استعمار نو و نظم آموزش مي دهد )    امين در افغانستان -در ايران و در شكل روسي آن  تره كي 

از طريق  ) ي مي باشد  امپرياليستي بر سراسر جهان واحد يك حكومت ايجاد و بر پاييكه هدف از آن( نوين جهاني 
احزاب كمونيست ، مدافعان آزادي (  تمام مخالفين  ترس از گرفتاري و زندان و تحقيق و شكنجه و حبس و اعدام

 برخورد بيرحمانه  )بين و دموكراسي ، احزاب دموكرات ضد امپريايستي و خلق هاي كارد به استخوان رسيده 
 همينطور منافع  هميشه دور نگهداشته شده ي زمين داران بزرگ  ور منافع امپرياليستي و سرمايه كمپرادونموده

  .؛ حفظ گردد  -كه با هر نوع دولتي سر سازش و همكاري مي داشته باشند  -نهاد هاي مذهبي 
 و آسيا  ي امريكاي التين وساير كشور هاعملكرد هاي سازمان سيا در  مشابه ،اين عملكرد ها در شيلي 

  در يكي از سخنراني هاي خود اعالم داشت 1971ر سال دالوادور آلنده رئيس جمهور شيلي  س .  است بودافريقا  
ستكار و وفادار  رسلح و پوليس  دملين و آگاه باشد  به همراه يك نيروي تي كه  سازمان يافته ، داراي دسپ  مل": 

از درون قصر رياست وي در آخرين نطق خود  .  " يك حكومت مردمي و خلقي است يبهترين  دفاع  برا
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 آنها قدرتمند  هستند ، آنها ": جمهوري شيلي كه زير بمباران طيارات  و تانك بر روي نوار ثبت كرده است  گفت 
تاريخ از آن .  مي توانند ما را خرد كنند  اما پروسه اجتماعي را  نمي توانند توسط جنايت و يا زور متوقف سازند 

 يك بخش  1973 ستمبر 11 بعد از ظهر روز 2پنج ساعت بعد درساعت  . "ماست و مردم آنرا خواهند ساخت 
افراد آن به سرعت از پله هاي . ست جمهوري نفوذ كرد يا دو قصر رقهروبرتوگاردو به طب... ارتش شيلي به قومانده  

داده به قتل   قرار كلوله هاي آتشين مورد هدف  راشخص سالوادور آلندهزينه باال رفته با ماشيندار هاي خود 
  . باين  شگرد در شيلي عملكرد و به نصب ديكتاتور پرداخت مامپرياليز .رساندند 

  اين نگاشته خارج بوده عهدهاز  كه بر شماري آن -از آنجايي كه زمان سازمان دادن كودتا ها بنابر داليلي 
روپوش ظريف دولت هاي وابسته هد با اوز آشكار بر كشورها  نمي خوابا تجامريكا  امپرياليزم  تقريبا سپري شده ،–

آنهم بنا به ( او در شرايط كنوني  عمدتاً به دولت دست نشانده  .حضور اقتصادي نظامي اش را به نمايش بگذارد 
مانند اشغال .  نياز دارد  ،در شرايط حضور نظامي اش در كشور  اشغال شده ) " تا مدتي"گفته ي خودش 

   .)؟ ( ! در نقش رئيس جمهور افغانستان كرزيديده اش  و نصب  اجنت آموزش افغانستان
كه در دوران جنگ سرد  طراح و يكي از مغز هاي متفكر اصلي  سياست   )   George Kennan( جورج كنان     

 ( سال قبل 60  درمخارجي اياالت متحده امريكا در وزارت امور خارجه اين كشور بود ه است ،  با صراحت تما
  اشتهكه امريكا بايد هر گونه سانتي مانتاليسم و رومانيسم در مورد حقوق بشر و غيره را كنار گذ كرد اعالم)  1948

ل و پايه اي  سياست خارجي آن كشور  در جنگ صاد اوي در يكي از اسن.   دفاع نمايد و از منافع خود صريحاً
  :سرد در جهان سوم چنين مي نويسد 

. جمعيت جهان را داريم  %  3/6اما  فقط . نترول مي كنيم ك و سرمايه جهان را ثروت % 50 ما در حدود «         
وظيفه اصلي ما .  در چنين  شرايطي ما هر كار كنيم  باز هم مورد حسادت و بيزاري سايرين  قرار خواهيم گرفت 

   )Disparity(متعادل  در اين دوران به وجود آوردن  ارتباطي است كه به ما اجازه دهند  اين موقعيت و برتري نا
( براي انجام اينكار بايد هر گونه  توهم و سانتي مانتاليسم .  حفظ نمائيم   رابدون ضربه به امنيت ملي خود

را از خود دور نمائيم  ، ما بايد در همه جا فقط بر روي  اهداف آني ملي خود متمركز شويم  ) احساسات و عواطف 
ه مي توانيم امروزه اين تحمل را داشته باشيم  كه به دنبال خوبي براي جهان و بزنيم كل ما نبايد خود را گو.  

اهداف غير واقعي مانند حقوق بشر . ما بايد از حرف زدن به طور مبهم   خود داري  كنيم ... يم ديگران  برو
آن روز  . گذاريم  را كنار ب)   توخي –دموكراتيزه كردن كشور ها ( وباالبردن  سطح زندگي و دموكراتيزه كردن 

 با شعار هاي ايده آليستي هر چه كه كمتر و . دور نيست كه ما بايد به  طور صريح از زبان قدرت  سخن بگوئيم
 ". دست و پاي خود را  ببنديم ،  بيشتر به نفع ما خواهد بود 

  

ي امريكاو نظرات و) OPS( افسران سازمان حفاظت عمومي    درنگي برعملكرد ها ي يكي از-٥
  :در مورد شكنجه 

بود ) از كشور هاي امريكا التين  ييك(            سازمان انقالبي توپو مارو كه يك سازمان ماركسيستي در اروگودئه
(  شهرت داشتند "رابين هود"اعضاي آن در بين مردم به نام . نظيري برخوردار بود  در بين مردم از محبوبيت بي

 آنرا بصورت درست در ميان مردم بي  ، خونريزي مصادر مي كردندبدون  را كه …پول ها و مواد خوراكه و
دولت كه قادر به حل معضالت موجود در .  ارو گوئه توزيع مي نمودند تبضاحت و فقير نشين  مونته ودئو پايتخ

اروگوئه افسران .  با سركوب هاي خونين متوصل مي شد  و بر شدت آن روز تا روز مي افزود ،جامعه فقر زده نبود 
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.  كمك نمود  " تقاضاي "اداره مي شد  از دولت امريكا  "ها ديكتاتور  مدرسه "كه توسط  افسران تعليم ديده در 
به اين كشور )  AID( يعني " سازمان توسعه بين المللي " هاي دولت امريكا  زير پوشش " كمك" 1965در سال 

  نام داشت  كه بيش از  )OPS( ذكر  دفتر حفاظت عمومي يكي از زير  سازمان هاي سازمان فوق ال. سرازير شد 
رئيس  اين سازمان  در واشنگتن  به . ت آموزش داده اس ) 2003تا ماه مي سال ( ن پوليس جهان سوم وليييك م

 با سازمان سيا در ارتباط تنگاتنگ اطالعاتي و OPS  قديمي سازمان سيا بود  و  ننام بايرون انگل  از ماموري
در سال .   در ساير كشور مشغول كار بودند OPSمامورين سيا  زير پوشش كارمندان  .  قرار داشت  ياتعملي

 سركوبي شورش هاي شهري و  و . اوروگوئه قرار گرفت س  پلييار  و آموزش در اختتسليحات تجهيزات و1965
يك منطقه بسيار زيبا و اعيان نشين توپامارو در  . داده شدسازمان محبوب مردم توپامارو  در دستور كار روز قرار 

 خوش )"پاتوق"( پته جاي مونته ودئو رفته بودند  وبعد از تخريب  ديسكو  و صالون رقص  بسيار معروف كه  
  بود ؛  روي ديوار ئهگذراني و عياشي سرمايه داران وابسته به امپرياليزم و طبقات بااليي جامعه فقر زده  اوروگو

 يكي از جواب هاي امپرياليزم امريكا به اين "! يا همه مي رقصند  يا هيچ كس نمي رقصد  "آنجا نوشته بودند  
 ســـابق شهري در ايالت ورئيس پوليس )  OPS( مسايل در اوروگوئه  شخصي به نام ميتريونه مامور سازمان 

  .ي امركا بود اينديانا
وي شكنجه را كه قبالً توسط پوليس اروگوئه  . متخصص امور شكنجه بود )  Dan Mitrione(دان ميترويونه       

.  تنها  در آخرين حالت و به عنوان آخرين حربه به كار مي رفت ،  به عمل سيستماتيك و روزمره تبديل كرد 
 آلت تناسلي ،  فرو كردن سوزن برقي به زير ناخن ها ،  سوزاندن با سيگار ، خورد نمودن از طريقشوك الكتريكي 
ايي و شكنجه رواني  و تجاوز ذ،  اعدام ك) فشار ميكانيكي از دو جهت ( ا توسط دستگاه منگنه تدريجي بيضه ه

  صاحب 13  حد اقل 1973- 1969در بين سالهاي . جنسي در مورد زندانيان سياسي  و مخالفان به كار گرفته شد 
برنامه .  ديدند "موزش آ "    سازمان سيا در واشنگتن-منصب پوليس اوروگوئه  در مدرسه  دفتر حفاظت عمومي 

بر طبق گزارش وزارت  امور  خارجه امريكا  كه توسط .  آنها ساختن و به كارگيري بمب بود يآموزش
 اين  صاحب منصبان فقط نحوه ساختن و بكار گيري بمب را ياد گرفتند  وهيچ چيز در "سناتورآبورزك افشا شد  

  ":   نوشته كه 1981  روز نامه سانفرانسيسكو  كرونيكل  در نومبر " .باره خنثي سازي بمب  به  آنها ياد داده نشد
 كه دفاتر و كتابچه هاي آموزشي  ارتش امريكا در آموزش شكنجه  افشا كرديك مامور ساز مان اطالعات اوروگوئه 

  ئهر اوروگو صاحب منصب ديگ وي واو گفت كه. و تكنيك هاي آن به افسران  ارتش اوروگوئه  به كار گرفته شدند 
 نقطه بدن را كه مناسب وصل شدن به برق 35كتابچه ... در پانامه آموزش  ديده اند ]  م .ديكتاتور [ در مدرسه 

  زنان حامله نيز ":   در باره شكنجه در گزارش خود نوشت ئه كميسيون سناي اوروگو". است  آموزش مي دهند  
   .". از شكنجه مستثني نبودند 

وي در .   امريكا بود OPSو شكنجه گر اصلي دان ميترويونه  صاحب منصب سازمان  حفاظت عمومي استاد         
پايتخت اوروگوئه  خانه اي اجاره نموده  و در زير زمين آن يك اتاق شكنجه كه صدا از آن خارج نمي شد  جهت  

كوئال مامور سابق سازمان سيا  و مانوئل كوس. ش  و پليس اوروگوئه  ايجاد نمود  دادن به افسران ارت" آموزش "
  براي تمرين شكنجه گدا هاي خياباني  ": همكار ميتريونه  در اوروگوئه  در اعترافات خود چنين مي نويسد 

چهار گداي ولگرد  از خيابان هاي حاشيه مونته ودئو ربوده شدند و زني هم  كه ظاهرا از بوميان . انتخاب شدند 
هيچ نوع باز جويي وجود نداشت  فقط هدف نشان دادن  عوارض و آثار . بوده شد ود  ربمنطقه  مرزي برازيل 
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 از دارو هايي هم استفاده مي شد  كه تهوع آور بودند ...شوك برقي با ولتاژ هاي مختلف بر اعضاي مختلف بدن بود 
   ."همه آنها زير شكنجه  مردند ...  
  

    :  CIA  شكنجه گر يكتوصيف فلسفه شكنجه از زبان
     

    :  در زماني مي گساري  فلسفه شكنجه خود را  اين طور توصيف كرد دان ميتريونه
 انجام گيرد  كه با كتك زنداني) Softening-up( اول بايد يك دوره نرم سازي .  شكنجه نوعي هنر است «       

 شود وبفهمد كه بي كمك هدف اين مرحله اين است كه زنداني تحقير .لي و فحش و ناسزا همراه است زدن معمو
هيچ سوالي و بازجويي در اين مرحله  انجام نمي گيرد ، . و جدا از همه است  تا از واقعيت روزمره زندگي جدا شود 

تنها بعد از اين . سپس در دروه بعد فقط كتك در سكوت كامل و  بدون ناسزا و يا هيچ حرفي . فقط كتك و ناسزا 
در اين مرحله هيچ دردي نبايد در زنداني ايجاد شود  به جز دردي كه . مي شود دو دوره است كه بازجويي آغاز 

ار كامالً ددرد مشخص ، در موضع مشخص بدن ، به مق: ن است يشعار ا.  توسط آلت شكنجه ايجاد مي شود 
به زيستن در اين دوره نبايد كاري كنيد كه زنداني همه اميد خود . كسب نتيجه مورد نظر  محاسبه شده ،  برا ي

بايد هميشه كمي اميد به صورت  يك نور ... را از دست بدهد  زيرا در اين صورت لجوجانه مقاومت خواهد ورزيد 
 و من هميشه به آنچه مي خواهم مي –زماني كه  آنچه مي خواهيد به دست آوريد ... دور دست در مقابل او باشد 

نه . مه دهيد و دوباره وارد يك دوره نرم سازي ديگر شويد تر باشد كه  شكنجه را قدري اداه بت  ممكن اس- رسم 
اينكه اطالعات بگيريد  بلكه فقط به عنوان يك اقدام سياسي  وبراي ايجاد يك ترس ضد عفوني كننده  تا ديگر 

     ».زنداني در اقدامات  خرابكارانه دخالت نكند 
  : نوشت 1981روزنامه نيويورك تايمز  در سال 

 از ابزار هاي شكنجه محبوب ميتريونه سيمي بسيار نازك بود مانند نخ  كه بين دندان ها و بر روي يكي "         
اين وسيله شكنجه از امريكا در داخل بكس دستي . بيره قرار مي گرفت و سپس به دهان شوك برقي مي داد 

   .". تيار ميتريونه  قرار گرفت ديپلوماتيك  به همراه ساير ابزار هاي شكنجه  به اوروگوئه آورده شده  و در اخ
   : مامور سازمان سيا در شهادت خود در واشنگتن  گفتئه و رئيس سازمان اطالعات اوروگوآلماندرواترو

 روشهاي خشن ارتش اوروگوئه  و به كار گيري شكنجه در سطح وسيع كه توسط مشاوران ارتش امريكا و "      
رفتار قبل از اين، . خود را زياد كند شدند كه توپو مارو نيز فعاليت هاي ميتريونه آموزش و اعمال مي شدند  باعث 

   . "آنها نشان مي داد كه خشونت حربه آخرين است  
  توپامارو موفق شد  دان ميتريونه  را 1970باالخره در سال .  اين گفتار تنزل درجه يافت  به خاطروي         

جنازه  اين . ن موافقت نكردونيكس.  زنداني سياسي  تعويض شود 150 وي با آنها  از دولت تقاضا كردند كه. بربايد 
 را چريكها شكنجه نكرده وي. شددر سيت عقبي يك موتر دزدي شده پيدا )   يونهميتر( متفكر شكنجه جالد و 

  .بودند 
نكشور ويليام آر خارجه در امريكا وزي... سال داشت 50 خود توسط توپامارو ي  دان ميتريونه در زمان دستگير       

و . هاور در مراسم عزا داري اين جالد  شركت كردند ند  ايزين  به اسم ديوويس جمهور نيكسئراجرز و داماد ر
(  آنكشور  ستاره هاي سرشناش سينمايز خواننده و ستاره مشهور سينماي امريكا همراه با يكي افرانك سيناترا

لت اينديانا آمدند تا در كنسرتي  براي خانواده جالد ربوده شده  پول  ريچموند در اياهم به شهر ) سئيجري لو
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 اشتراك در مراسم ي آن كشور رقيب سينما هنرمند بيمارلين براندودم كه و در جاي خوانده بو[ جمع كنند 
  .دان ميتريونه رئيس پوليس شهر  ريچموند بود ]   ت - را نقد كرده بود مشهور سياعزاداري جالد

در ستايش از شكنجه گر متفكر كه براي حفظ و حراست سرمايه امريكا در فيد ران زيگلرقصرسخن گوي        س
، اسداهللا امين  ي سرورچون؛ جالداني كه همان خدماتي را [  امريكاي التين  خدمات در خور توجه انجام داده بود

   ]ند انجام داد در افغانستان زم شوروي براي سرمايه سوسيال امپريالي، اسد اهللا كشتمند و داكتر نجيب جالد ،
  : گفت 

 نمود  وبراي همه انسان آقاي ميتريونه  عمر خود را صرف توسعه صلح آميز در جهان با نظم و ترتيب  "          
  او ":  اين جالد در وصف شوهر آدمكشش چنين گفت  رمسه  " .ك نمونه  به جاي خواهد ماند ن ياوها به عن

   ."او يك انسان دوست بزرگ  بود  ":  با وقاحت عجيبي اظهار داشت ودخترش  "بود يك مرد كامل 
 11ويك دوره انجاميد  به شكست جنبش توپامارو1972سال سركوبي  نظامي در ابعاد بزرگ باالخره  در         

 با ":  تند  كه ه گاردين و فصلنامه حقوق بشر نوشمروزنا .  فرما گشتمخفقان و مرگ بر اوروگوئيه  حكساله 
كل  نفوس كشور ، اوروگوئه  داراي باال ترين احصائيه و آمار  سرانه تعداد زندانيان % 2 زنداني يعني 60000

  ".سياسي  در جهان بود 
در حبس انفرادي به سر   نه نفر از سران توپامارو  پس از ماهها شكنجه هاي وحشيانه  براي بيش از ده سال       

سيو روزنكف  يكي از اين رهبران كه تمام اين مدت را  در يك دخمه در ته يك چاه به سر آورد ، در مائوري. بردند 
  : اين باره گفته است 

من رنگها را فراموش كردم  زيرا در تاريكي .  ساعت آفتاب را ديدم 8 سال و نيم من كالً  فقط 11 در طول"       
خانواده ها باهم .  ره همه زندانيان سياسي  به كار گرفته شد شكنجه به طور سيستماتيك در با.  رنگي نبود 

آنهم به شرطي كه . شكنجه مي شدند  و كودكان فقط ماه يكبار مي توانستند  به ديدار مادر و پدر خود بروند 
وگوئه  ادواردو گاليانو نويسنده معروف اور. واليدين هيچگونه احساسات  و عواطف در برابر فرزندانشان نشان ندهند 

   ." انسانها در بند هستند تا قيمت ها آزاد باشند "  :اعالم كرد  
                                                      

 به عوامل بومي در امريكاي التين آموزش CIA  سخني چند در مورد ميتود هاي شكنجه كه -٦
  :مي داد 

  خاطر اكت و  امپرياليزم به نماينده ي آنگاهي كه- شار افكار عامه   بيل كلينتون  رئيس جمهور امريكا تحت ف     
 دستور داد  كه - تا حدودي اهميت قايل بود " افكار عامه" تمثيل وتثبيت احترام اش به امر ديموكراسي ، به

 "فاتر ارش دادند كه  دزبازرسان گ. مطالب آموزشي سازمان سيا به عوامل بومي در امريكا التين  بازرسي شوند 
 " اعتراف گيري" و " تروريزم و جنگ چريكي شهري "  ، " رفتار با مخبرين و جاسوسان " در باره "آموزشي 

، شكنجه جسماني و بازداشت غير قانوني ... اعدام  چريك ها ، حق السكوت و ": درس داده و توصيه مي كنند  كه 
 ماموران دولتي در جستجوي ": تر آموزشي مي نويسديكي از دفا.  در راه رسيدن به اهداف قابل قبول هستند "

كه )  دان ميتروبونه   (". اطالعات  مي توانند پدر و مادر فرد را نيز دستگير و او را مورد ضرب و شتم  قراردهند 
مدرسه ديكتاتور " در باره متهمين به فارغ التحصيالن ،به استادي و ساديزم او در شكنجه رقيبي سراغ نمي شد

  : اين طو ر آموزش مي دهد  "ها
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ي را به شما تحويل  مي دهند  اولين كاري كه بايد انجام دهيد  تعيين وضع جسماني او و ن وقتي زندا"       
يعني شكنجه [ براي تكنسين  ) زنداني( مرگ نابهنگام . درجه روحيه مقاومت او از طريق يك معاينه طبي است 

مل بسيار مهم ديگر اين است كه بايد  بدانيد دقيقاً بسته به شرايط عا.  به معني شكست خوردن است ] گر 
قبل از شروع كار خود ، ما بايد اطمينان يابيم  كه .  سياسي و شخصيت زنداني ، تا چه حد مي توانيد پيش رويد 

   )efficient (قبل از همه چيز ،  شما بايد  كار آمد .   كشتن متهم را داريم يانه   )Luxury( آيا قدرت و لذت 
تحت هر شرايطي شما بايد اعصاب خود . آسيب آوريد و نه بيشتر  )  به زنداني( شما بايد تنها تا حد لزوم  . باشيد 

 يك  )Perfectionist( شما با لياقت و پاكيزگي يك جراح وعشق به تكامل .  را كنترول نموده و عصباني نشويد 
  ". هنر مند كار كنيد 

  يك 1966ت اداره باز رسي عمومي امريكا و فشار افكار عمومي  در امريكا باعث شد كه در سال     تحقيقا     
 دفترچه رهنما  كه 7اين .   ارتش امريكا از طبقه بندي محرمانه خارج شوند " كتابچه هاي آموزشي "سلسله از 

ن ميدهند كه چطور ماموران و  توسط پنتاگون  در دسترس عموم  قرار داده شدند، نشا1996 سپتمبر 20در روز 
باعث نقض حقوق بشر در )  استخباراتي ( و اطالعاتي ) استنطاق ( عمال امريكا با آموزش تكنيك هاي بازجويي 
  به ارتش هاي تحت نفوذ امريكا درس مي " آموزشي "اين دفاتر.  امريكاي التين  و ساير نقاط جهان گشته اند  

قانوني  مخالفين سياسي  مانند اتحاديه هاي كارگري ، احزاب و سازمانهاي سياسي دهند كه با نفوذ به سازمانهاي 
در . قانوني زنان و محصلين و نهاد هاي خيريه  با مخالفت سياسي هم به مثابه  شورش مسلحانه برخورد نمايند 

  دستگيري و باز داشت    نياز به زير پا گذاشتن و دور زدن  قوانين قضايي و حقوقي  در جريان" آموزش ها "اين  
 جزوه خود  از روي جزوه هاي سازما ن سيا  7به زودي معلوم شد كه اين .  ، زندان و استنطاق گوشزد مي گردد 

 بخشي از آنها نيز از طبقه 1996  مطالبي تهيه كرده بود كه در 1963سازمان سيا در سال .  كاپي شده بودند 
  .  نام دارند  )kubark(    سازمان سيا  كوباك " آموزشي" اين جزوات.  بندي محرمانه خارج شدند 

  
  : در زير توجه كنيم " آموزش"به ترجمه نقل قول هاي از اين 

   
 1983  - جزوه آموزشي  بهره گيري از منابع انساني"  موسوم به CIAجزوه سازمان :    الـــف 

  " ضد اطالعات " از برنامه درسي "
  ») Coercion Theory(  ر باــار و اجـوري فشـتئ«  

            
از لحاظ رواني )  مي باشدزندانيمراد از سوژه ( هدف كليه تكنيك هاي اجبار و فشار اين است  كه سوژه «          

، اين كار   )Psychological Regression( سقوط كرده  و از لحاظ روحي به دوران  سني قبلي خود به قهقهرا رود 
اين . ردن  فشار بسيار شديد يك نيروي خارج از خود فرد بر اراده او براي مقاومت انجام مي گيرد  كداز طريق وار

 خود را به عنوان يك   )Autonomy(سقوط رواني و به قهقهرا رفتن رواني باعث مي شود  كه فرد خود مختاري 
ع فرد از لحاظ رواني به سطح نازل انسان مختار و آزاد از دست بدهد و  نتيجه فشار نيروي خارجي ، سقوط و رجو

شخصيت و كنش هاي ياد گرفته  توسط فرد بزرگ سال  )  Earlier Behavioral Level( تري ازرفتار فردي است 
 )Leamed  Personality  ( زنداني در اين مرحله .  به تدريج به صورت اليه  هاي خارج از فرد جدا مي گردند
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مانند تصميم گيري ، تفكر آبستره ، ( اي انجام باال ترين فعاليت هاي ذهني خالق  قدرت نيرو هاي بالغه خود را بر
دست و پنجه )  بازداشت و استنطاق ( وي ديگر نمي تواند با شرايط پيچيده . از دست مي دهد ) قدرت منطق 

مقابله ] مستنطق  –در رابطه زنداني [  ندارد كه با فشار عصبي حاصله از سر خوردگي مكرر توي قدر. نرم كند 
  .كند

   :»بار ــار و اجـك فشـنيـتك« 
  
    :ت ــازداشـ ب-١

روش به كار گرفته شده در نحوه  بازداشت  وزمان باز داشت زنداني بايد به دقت برنامه ريزي شوند تا اصل         
 انتظار ندارد و اصالًماني كه بنابر اين او را در ز.  حد اكثر غافلگيري  و حد اكثر ناراحتي فكري رعايت  شده باشند 

بنا بر اين زمان ايدآل .  آمادگي و مقاومت ذهني و فزيكي او در پائين ترين سطح است ، باز داشت نماييد 
بيشتر متهماني كه در اين ساعات دستگير مي .  مي باشد ]  بعد از نيمه شب 2 – 3[ بازداشت ساعات اوليه بامداد 

افراد براي تطابق خود     اين.گشته  و احساس نا امني و فشار رواني  مي نمايندشوند  به شدت دچار شوك عصبي 
  . با شرايط موجود  دچار مشكالت شديدي ميگردند 

  
     :دانـــ زن-٢

هويت فرد بسته به اين است كه شرايط  هميشگي و روزمره گي او دستخوش تغيير نگردند و داراي ثبات          
رايط محيطي عبارت اند از محيط پيرامون ، آداب و خلق و خو، ظاهر فردي و آراستگي و بعضي از اين ش. باشند 

زنداني ( باز داشت و زندان به بازجو اجازه مي دهد كه اين روابط و ارتباطات را قطع كرده  و فرد . روابط با ديگران 
باز داشت . ران ، دسترسي داشته باشد  مجبور سازد كه تنها  به نيروي دروني خود ، و نه به هيچ كمكي از ديگرا) 

بايد از پيش  طراحي شده باشد تا در زنداني اين احساس را ايجاد كند  كه رابطه او با هر كس و هر چيز اطمينان 
  . قطع گرديده است يبخش و آرام بخش

  
  : )Sensory Stimuli ( يـات حسـريكـ تحيدنـرست ازـانعـ مم-٣

زندان انفرادي در افرا . در افراد است )  Stress( ز قويترين عوامل ايجاد  فشار عصبي  زندان انفرادي يكي ا       
خرافات ، عشق و مهر شديد به هر موجود زنده ، اشياء را به :  را ايجاد مي كند   )Symptoms( اين  عوارض 

( ودن قوه مخيله  و سردر گمي  و مغشوش ب )Hallucination( رت جاندار ديدن ، اوهام و رويا پروري وص
Delusion( .  

  
  
    :رس ـد و تـديــ ته-٤

براي .   ضعيف و نابود مي  نمايد  راتهديد به فشار و اجبار از خود فشار و اجبار مؤثر تر بوده  مقاومت فرد        
جه مثال تهديد به شكنجه و ايجاد درد  در انسان ايجاد ترس و وحشت مي نمايد كه از خود درد حاصله از شكن

  . آسيب مي رساند )  به زنداني ( بيشتر
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به مرگ  علت اصلي اين است كه تهديد. اينطور معلوم شده است  كه تهديد به مرگ به كلي بي فايده است       
)  با مستنطق( در زنداني  ايجاد نا اميدي مطلق مي نمايد و زنداني اين احساس را دارد كه حتي  پس از همكاري 

 بلوف است واين آنها را براي هميشه كبعضي از زنداني ها مي فهمند كه اين تهديد ي.  شد نيز محكوم خواهد
  . ساكت نگه  خواهد داشت و بنابر اين مستنطق به هدف خود  دسترسي نخواهد يافت 

اگر زنداني پس از اينكه تهديد انجام گرفت  هنوز هم از همكاري سر باز زند  بايد به تهديد عمل كرد  وگرنه 
  . تهديد  هاي  بعدي بي فايده خواهند بود 

  
   :درد 
درد وارد آمده به زنداني  از نيروي .    )Tomentor( شكنجه مسابقه اي است بين زنداني و شكنجه گر         

از سوي ديگر دردي كه نه با شكنجه  بلكه . خارج از وي ممكن است  به عكس در او ايجاد روحيه مقاومت  نمايد 
)  زنداني ( براي مثال اگر از او .  به انجام كاري  به وجود مي آيد احتمال زياد دارد مقاومت اورا درهم شكندبا اجبار

 و يا روي يك چهار پايه بنشيند  ،  استاده شود)  خبر دار(درحالت آماده باشخواسته شود كه براي مدت طوالني 
 پس از مدتي  به احتمال زياد  زنداني انگيزه دروني (!) سرچشمه اين ناراحتي و عذاب خود او است نه  مستنطق 

  . خود را از دست خواهد داد 
درد بسيار شديد به احتمال زياد ايجاد اعترافات دروغ خواهد كرد  كه براي فرار از مجازات بيشتر جعل شده         
خواهد داد كه اعترافات  ساختگي اين باعث كندي كار و به تأخير افتادن  روال كار بوده  و تحقيقات نشان .  است 

و حتا ممكن . در طول اين مدت ،  زنداني مي تواند وقت تنفس داشته  و خودش را جمع و جور  كند . بوده  اند 
  .است وقت داشته باشد  اعترافات پيچيده تري از خود اختراع كند  كه وقت بيشتر را تلف خواهد كرد 

  
     :زمــپنوتيـهي

 ( از زنداني  تحت اثر هيپنوتيزم  گرفته شوند  قابل اعتماد نيستند ؛ زيرا  اغلب توسط القاء       جواب هايي كه
Suggestio(   براي مثال مي توان به زنداني گفت  كه دست او گرم تر شده است  و ...   مستنطق انجام گرفته اند

  ....با استفاده از يك دستگاه حرارتي مخفي  دست هاي او را گرم نمود 
  
    : )Narcosis (در و داروـد مخاوـر مـ اث
اما مي  توان در زنداني اين .     هيچ داروي وجود ندارد كه زنداني را مجبور نمايد اطالعاتي كه دارد افشا نمايد   

  به زنداني  اجازه مي دهد كه بهانه اي براي همكاري داشته باشد...  يك دانه قند بي ضرر نداد .فكر را ايجاد  كرد 
كس نمي تواند او را براي چكه مجبور بوده و هي... و اين تنها راه او براي فرار از موقعيت افسرده ساز او  مي باشد 

  . سرزنش نمايد تدادن اطالعا
     :) Regression( ودكي ـص به دوران كـيدن  شخـبازگردان

    . به قهقهرا بردن زنداني است) Coercion( چنان كه قبالً گفتيم هدف كليه  تكنيك هاي فشار و اجبار 
  :تند ـا به شرح زير  هسـنيك هـدادي  از اين تكـتع
  بازي بازمان -
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 عقب و جلو بردن ساعت -
 غذا دادن بي موقع -
 به هم ريختن برنامه و ساعات خواب -
 عوض كردن نور روز و شب -

  :چند روش استنطاق مانند 
  پرسيدن سواالت نامفهوم  وبي معني -
   ناقصناديده گرفتن همكاري -
 مجازات عدم همكاري   -

 )اكنون كه به دوران كودكي به قهقهرا رفته است ( به زنداني القا كنيد ... 
 ترا مجبور كرده اند اين كار ها را بكني -
 )اعتراف ( همه آدم هاي ديگر نيز همين كار را مي كنند كه توميكني  -
 تو ته قلبت آدم خوبي هستي -

  
  از طبقه بندي خارج 1996 در سال پنتاكونكه توسط   " آموزشي" جزوه ٧چكيده اي  - ب

   :شدند
A – اتــالعـد اطـض ": اره يك ـه شمـدفترچ "  

در كليه موارد ، ماموريت نيرو هاي ارتشي و مسلح  از جان و مال غير نظاميان  مهمتر  : امنيت غير نظامي ها       
  : ستفاده كنيد براي مثال مي  توانيد از اقدامات امنيتي  زير ا.  است 

 به طور سيستماتيك  پرسنل غير نظامي ،  از جمله خارجيان بي طرف و دشمن ، را سر شماري و نام نويسي *
 ] . 60 – 62 مستاجر و كارت سهميه آذوقه در جمهوري اسالمي ايران در سالهاي –ياد آور قانون مالك [ كنيد 

اجاره كار ،  تذكره ] خوار و بار  ته  و شامل دادن كوپون ير نظاميان  انجام گرفغاين كار  توسط اداره امور 
  ...مسافرتي و ويزا براي خروج از كشور 

دارد  يا ) هواداري ( بايد دانسته شود كه گروه به دشمن سمپاتي :  تحت نظر گرفتن گروه ها سياسي  مظنون *
   )10- 11ص .  ( به حساب آورد )  من دش( اين گونه گروه ها را بايد هميشه  به عنوان  عامل بالقوه .  نه  

اين ليست شامل هويت و محل افرادي است  كه باز داشت و زنداني كردن آ نها براي نيرو هاي :   ليست سياه *
  .مسلح بسيار مهم مي باشد 

  
  :ثـــال ـم
وسي و يا شركت افرادي كه براي خرابكاري و جاس.   عوامل دشمن كه شناخته شده  و يا به آنها مظنون باشيم -١

  .در سياست به آنها شك باشد 
  )شناخته شده و يا مظنون به آنها (  فرماندهان تيم هاي چريكي  -٢
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نيرو هاي مسلح و منافع سياسي حكومت  ) Hostile( رهبران سياسي كه به طور حتم   و يا حدس مخالف -٣
   .باشند
چه گوارا در [ نيت ملي را به  خطر مي اندازد  رهبران حكومت دشمن كه حضور آنها در منطقه عملياتي ام-٤

  ]بوليوي 
 همكاران و هواداران دشمن ،  شناخته شده و يا مظنون به آنها  ، كه حضور آنها در منطقه عملياتي امنيت ملي -٥

  .را به خطرمي اندازد 
اتي و ضد اطالعاتي  ،  نظاميان و غير نظاميان دشمن  ،  شناخته شده و يا مظنون به آن ،  كه فعاليت اطالع-٦

  .امنيتي ، پوليس و  تبليغات سياسي  بين نيرو هاي مسلح و ياغير نظاميان دست زده باشند 
خواهان بازداشت فوري آنها باشد   ]  اداره  دوم اطالعات ارتش  [   )G2( تمام افراد ديگري  كه سازمان ركن دو -٧

ان شهر داري  و يا روساي ادارات د پوليس ، كارمناين مي تواند شامل شخصيت هاي سياسي  محلي ، رئيس
 –دستان رك:  فان دولت مركز ي است  لمنظور مناطق آزاد شده  و يا تحت كنترول سياسي مخا. [ دشمن باشد 

   ) . 225ص ]  ( چياپاس و غيره 
  

  : ها ـروهـا و گـانهـسازم
گردند در اين بخش )  Neutralized ( "خنثي  "  اين ليست شامل اهدافي است كه بايد شناسايي شده  و       

 بي آبرو و – زنداني كردن –  دستگيري ":   چنين توصف شده است " خنثي سازي "  لغت " آموزشي"كتابچه  
   ) ". بي اعتبار ساختن و كشتن 

ف دولت ل مخا سياسي محلي  ويا ملي و يا احزابي كه داراي اهداف ، اعتقادات ،  و يا ايدئولوژيب گروه هاي حز-١
  .هستند 

 سازمان هاي شبه نظامي مانند  اتحاديه  هاي دانش آموزان ، پوليس ، ارتش و باز نشستگان ارتشي  كه -٢
  .مخالف دولت هستند 

  . افراد ويا سازمان هايي كه در منطقه  عمليات  ايجاد نارضايتي و تا آرامي مي نمايند -٣
 خواهند " خنثي"دره از طرف فرمانده نيرو هاي مسلح  به سرعت  دفاتر سازمان هاي مخالف طبق دستور صا-٤

   ) 228ص . ( افراد اين دفاتر  بازداشت و زنداني خواهند شد .  شد 
  
B – استنطاق- نفوذي-جاسوسي  [ " طرز رفتار با منافع انساني ":  اره دوـه شمـتر چـدف [    

بايد ... را عوض كند ) Insurgent( سازمان شورشي كرفتار يند  اتنها از بين بردن نيرو هاي چريكي نمي تو       
چنانكه قبال درس داديم تعدادي انگشت شماري  از ... سازمانها حمله كرد اين ع عمليات چريكها به روقبل از ش

وسان دولت با قرار دادن جاس. افراد مي توانند توسط انتخابات  قالبي و نفوذ در سازمانها آنها را كنترول نمايند  
از اين سازمانها مي توان از احزاب سياسي  ، ...  با خبر خواهد شد عخود در اين سازمان ها  قبل از موقع از اوضا
كودكان مشاهده گران بسيار خوبي هستند  ..  . دانشجويي نام برد –اتحاديه ها و گروههاي جوانان ودانش آموزي 

ه اند و شنيده اند بدهند  اما به شرطي كه به طريق درست از آنها و ميتوانند اطالعات دقيقي در باره آنچه  كه ديد
معلمين ، داكتران مدد گاران اجتماعي و روحانيون  در منطقه مي توانند اطالعات زيادي  در ... بازجويي شود 
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[  باشد  آنها معموالً داراي  دوسيه هايي هستند كه  منبع اطالعات مفيد مي... بگذارند تاختيار افسر ضد اطالعا
مامور ضد اطالعات بايد در ازاي اطالعاتي كه منجر به .. .] همكاريبراي حق السكوت و ارعاب و مجبور ساختن به 

قبل از اينكه چريكها منطقه را زير كنترول ... دستگيري و بازداشت  و مرگ چريكها شود پاداش و جايزه بدهد 
ها را  و به عنوان مظنون و  همكار احتمال چريكها تلقي نمايد  خود درآورند ، افسر ضد اطالعات بايد همه سازمان 

افسر ضد اطالعات بايد سازمانهايي را نيز كه ... او بايد با آموزش مخبر آنها را در داخل اين سازمان ها  نفوذ دهد . 
ن جا نيز  آرهنوز تحت نفوذ  چريكها نيستند مورد تجسس قرار دهد زيرا  بدون شك هواداران  جنبش شورشي د

مامور ضد اطالعات بايد نفر نفوذي خود را و والدين او را بازداشت  ...  بايد  آنها را شناسايي كرد ... حضور دارند 
،  ارزش نفر نفوذي توسط بازداشت...كرده و او را زنداني كرده  و كتك بزند تا او بتواند در سازمان دلخواه نفوذ كند 

خادي  [ .»  باال مي رود]  كه به خاطر اطالعات او ممكن شده است [ منطقه ) Pacification(اعدام و آرام سازي 
هاي نفوذي  در داخل سازمان هاي و احزاب ضد  تجاوز شوروي  بعد از اينكه  حلقه ايكه در آن نفوذ كرده بودند 

گيرند آنان را مدت  را  با خود يكجا زنداني مي ساختند ، مدتي كمتر  بعد ها براي اينكه مورد سوء ظن قرار ن
بيشتر حبس مي كردند ، و بعد ها به بهانه هاي مختلف از قبيل تبادله با  سربازان گرفتار شده روسي و يا مريضي 

از زندان رھا می شدند و يا اينکه  در ميان ساير اعدامی ھا  زير ھمين "  فرار " صعب العالج و يا " 
  ] توخی-شدند از زندان بيرون  کشيده می ) اعدام ( پوشش 

  
C-   تروريزم و جنگ چريكي "دفترچه شماره سه ":   
بازداشت [   گردند " خنثي "توصيه اهدافي است كه بايد  ) CI( يكي ديگر از وظايف افسر اطالعات  "      

تي مي توانند شامل افراد ، تاسيسات ، سازمان ها و  مدارك و عااين اهداف اطال] . شكنجه بازجويي اعدام 
  . ما فعال نباشد   يك هدف اطالعاتي ممكن است بر ضد. هيزات باشند تج
  
D - باز داشت  روشهاي باز جويي و :  

درمورد نحوه بازداست  بسيار مهم است  كه تيم بازداشت كننده چنان دقيق عمل كند كه زنداني از كار آيي        
يدار كرد ه و از رختواب بيرون كشيده  و بال فاصله  زنداني را بايد با خشونت از خواب ب. آنها به حيرت درآيد  
  ...  چشم بند و دستبد زد 

  ] زندان ، خانه مخفي و امن و غيره [ رفتار با زنداني پس ا رسيدن به مقر 
  .  زنداني را با چشم بند و دست بند وارد كرده  و در تمام طول پروسه هم به همين ترتيب عمل شود -١
  .انتقال زنداني  هميش چشم بند  و دست بند به او بزنيد   به هنگام نقل و -٢
  . زنداني بايد بالفاصله از تمام دستورات اطاعت كند -٣
  چشم بند بايد زده شود و شستندر زمان  .  خودش را بشويد زنداني را به كلي عريان كرده دستور دهيد  -٤

   .زير نظر داشته باشدنگهبان او را 
 پيشچنانكه دان ميتريونه درس داد  كه دانست تا كجا در شكنجه مي توان [ ه عمل آيد   معاينه كامل طبي ب-٥

مقعد ، دهان ، گوش ، آلت [ تمام حفره هاي بدن . مرگ ناخواسته زنداني به نفع شكنجه گر  نيست . رفت 
  . بايد توسط داكتر و يانرس  مورد بازديد قرار گيرد ] تناسلي زنان 
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  . ق اول  ،  زنداني بايد در زندان انفرادي  باشد اط تا بعد از استن-٦
  . در طول بازداشت ، زنداني  بايد باور كند  كه رفقايش او را به امان خود رها كرده اند -٧
 زنداني در تمام طول بازجويي بايد بفهمد كه مستنطق سرنوشت زندگي او را  به دست دارد و براي زنده ماند -٨

  .بايد همكاري كند 
ر چه سلول از سر و صدا و هر گونه عامل خارجي  مانند نور و رفت و آمد دور باشد  اثرات بازجويي سريعتر  ه-٩

اثراتي كه در زندان عادي هفته ها و يا ماهها  طول دارد تا ظاهر شود را مي توان در چند .  ظاهر خواهد شد 
اخل دو سر و صدا به )  رگز عوض نمي شود و يا نور كمي مصنوعي كه ه( ساعت  و يا چند روز در سلول تاريك 

  .ايجاد نمود ) Soundproof( آن نفوذ نمي كند 
  
E- "ت ـ روش هاي كنترول جمعي"   

نيز به در افغانستان  " دموكراتيك خلق" وطن فروش " حزب"كه اكثرا  توسط جمهوري اسالمي ايران  و [         
  ] كار گرفته شدند 

مورد ضرورت   ساير مواد  سوخت و، مواد و كنترول كردن مواد غذايي  ) Surveillance( تحت نظر گرفتن -١
  .مردم 
  و دفتر چه مساجد در جمهوري اسالمي و برخي اسناد هويت در خوار باركوپون [   صدور كارت شناسايي -٢

  ]پاكستان
[  ثبت شود   آنهات سياسيتمام خانواده ها و اعضاي آن  وتمايال. تكميل كننده كارت شناسايي :   ثبت نام -٣ 

  ] صاحب خانه و كرايه نشين در دوره خلقي ها  در افغانستان  ثبيت نامطرح
 هاياشكال آن در زمان خلقي و پرچمي  وطن فروش و جهادي و طالبي [  پست بازرسي  در هر مرحله -٤

  ]وحشي و مزدور در افغانستان 
   ]پوليس هاي مذهبي در دوره طالبان [  گشت پوليس -٥
  ]ير موترها اتالشي سرويسها و س[  كنترول مسافرت و حمل و نقل  -٦
  ]حكومت نظامي [  منبع عبور و مرور -٧
  ]خروج و ورد به داخل شهر ها [ پست تالشي جاده ها  -٨

  
   : در امريكاي التينCIAشكنجه توسط عوامل شمه اي ازكابرد اشكال   -٧

  

     :ين ــارژنت – فـال
  1970در دهه .  سركوب مي كرد " خطر كمونيزم "نرالها هر گونه  فعاليتي سياسي را  به نام حكومت ژ        

جنرال لئو بولد گالتي يري رئيس حكومت نظامي مسئول ناپديد شدن .  هزار ارژنتيني ناپديد شدند 30بيش از 
  .هزاران نفري شناخته شد كه در آن كشور به آنان  ناپديدگشتگان مي گويند 

 كارابالو يك تن از صاحب مصبان  كه از عامالن شكنجه در اردوگاه آل كامپيتو بوده  در اعترافات خود در پابلو
  زنداني كه 30000وي اعتراف كرد كه اكثر .  و شكنجه و اعدام اشاره نمود " پرواز  هاي مرگ "نقش طيارات  و 

و جرح و يا بافير مرمي خالص به مغز شان  وارد آل كامپيتو شدند مورد شكنجه قرار گرفته و سپس توسط ضرب 
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وي به داد گاه گفت كه زنداني را پس از تزريق دواي آرامي بخش كه حركت و . به قتل رسيدند )  از پشت ( 
همان كاري را كه منصور هاشمي وزير خلقي [ قدرت دماغ را از آنها مي گرفت از طياره به در يا پرتاب مي كردند 

ظي كه فعال در اداره استعماري امريكا در افغانستان به سمت رئيس عمومي اتاقهاي با همدستي آذرخش حاف
حتي در ] تجارت كار ميكند ، انجام مي دادند  يعني صد ها زنداني را ازهليكوپتر به درياي كوكچه پرتاب كردند 

كار اعتراف كرد كه كودكان و اين جنايت. بعضي موارد اول شكم آنها را پاره مي كردند تا زود تر در دريا غرق شوند 
 مادران  حامله ": وي مي گفت . اطفال زندانيان سياسي را ربوده  آنها در اختيار خانواده هاي نظامي  مي گذاشت 

تازمان والدت از كمك هاي الزمه طبي  به خوبي برخوردار مي شدند  پس از زايمان مادر بقتل مي رسيد و 
  ". اميان  دولتي بودند داده  ميشد فرزندش به خواستار آن كه همان نظ

  هر تعداد از مردم كه الزم باشد  در ارژنتين كشته ":   گفت 1975     خورخه رافائل ويوال بعد از پيروز كودتا  
 اعالم كرد  1976  و جنرال ايبريكو سن ژان قوماندان نظامي بوئنس آيرس در سال ".خواهد شد تا نظم برقرار شود 

خرابكاران را خواهيم كشت سپس همه همكاران آنها را خواهيم كشت  بعدا هواداران آنها را و بعدتر  اول همه "كه 
  آنان در زندان ها به ".از آن  همه آنهايي را كه بي تفاوت هستند و در آخر همه ترسو ها را هم خواهيم كست  

نيك نيروي درياي در پايتخت آنكشور مخوف ترين آنها بازداشتگاه مخفي مدرسه مكا. كار شكنجه مشغول بودند 
بود هر كي را به آنجا انتقال مي دادند ابتدا توسط دستگاهي به نام كارولين  كه دسته جاروبي با دوسيم برق  برسر 

بعد از هر نوبت برق دادن . زنداني را لچ و عريان كرده بر روي تخت  بسته مي كردند  . آن  بود ، شكنجه مي شد 
زنان را از ناحيه آلت تناسلي و سينه و مقعد و مردان .  ي ريختند  تا اثر برق گرفتگي بيشتر شود بر روي آن آب م

زندانيان گاهي آنچنان دچار لرزه و تشنج . را از ناحيه آلت تناسلي  و زبان و گردن مورد شوك برقي قرار مي دادند 
  .  مي شدند كه دست و يا پاي شان مي شكست 

در يكي از گزارشات در مورد  . رابر والدين و واليدين را در برابر كودكان شكنجه مي كردند     كودكان را در ب
 كودك زندانيان  ودو كودك به خاطر ترك برداشتن جمجمه شان  به سبب اصابت به ديوار به هنگام 60فروش 

. يان پايان نمي گرفت  رفتار سادستيك جالدان با كشتن زندان. گرفتن اعتراف از واليدين شان به قتل رسيدند 
 بجه بعد از ظهر  5هر روز در ساعت . مادري هر دو دست قطع شده  دخترش را در بين يك قطي دريافت كرد 

به سببي كه اين كار وقت بيشتر را . اجساد  زندانيان پس از قطعه قطعه شدن توسط اره برقي  سوزانده مي شد  
به خاطر كه رعب و وحشت در ميان مردم . ه دريا پرتاب مي كردند گذاشته ب... اجساد را در داخل  . مي گرفت 

نايپال نويسنده چيره دست  .اس. و .  خلق نمايند تا كسي در برابر  دولت وابسته به سيا واكنش نشان داده نتواند 
 پدر و مادر   جنازه عريان دختر جواني به داخل حويلي خانه":   مي نويسد " بازگت اواپرون "دركتاب خود به نام 

بعدا مدير كفن و دفن  به  آنها گفت  .  او پرتاب شد ولي بر روي بدن او هيچ  اثري از شكنجه و ضرب و جرح نبود 
   ". كه آلت تناسلي دختر را به هم دوخته بودند  و وي در داخل رحم او جنازه موش را يافته است 

  
    :االـمـيـواتـگ – ب

اال را مايا مي نامند كه به همراي اينكا در پيرو و آزتك در مكسيكو تشكيل دهنده سه  اولين ساكنان گواتيم         
حزب كمونيست .  سال مي رسد 4000پيشينه تمدن مايا به .  تمدن بزرگ  و باستاني قاره امريكا مي باشند  

 سازمان موجود در داشت  و كوچكترين) مجلس(  كرسي در كنگره 4 " حزب كار گواتيماال"گواتيماال  موسوم به 
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كمونيست ها  چند پست  به سمت مشاور وزير .   كرسي در شورا بود 51دولت ائتالفي آربانز بود  كه داراي 
 توسط رئيس 1952اولين طرح كودتا و ساقط ساختن آربانز در سال . داشتند ؛ ولي هيچكدام عضو كابينه نبودند 

 دين آجسون  او را قانع كرد كه جلو عمليات  را در لحظه آخر اما وزير خارج. جمهور امريكا ترومن تصويب  شد 
به زودي كاستيو آرماس ، . طرح كودتا بار ديگر در دوره  رسيدن جنرال ايزنهاور روي دست گرفته شد . بگيرد 

 به قدرت رسد و پيروزي خود را با " مدرسه ديكتاتورها"مامور گواتيمااليي سازمان سيا  و فارغ التحصيل 
ديكتاتور با كشتن كمونيست ها و گرفتاري مخالفين عبوديت خود را در برابر . يري هزاران نفر جشن گرفت دستگ

جان فاستر دالس . تمام آثار  مثل  بينوايان ويكتور هوگو هم از بازار فروش برداشته شد . سرمايه به ثبوت رساند 
 داشت ، از دولت كودتا در گواتيماال خواست كه به وزير امور خارج امريكا كه در دشمني با كمونيزم  شهرت جهاني

يكي از كساني كه در سفارت . تمام سفارت خانه هاي  خارجي حمله  كرده تمام پناهندگان را  دستگير نمايد  
 براي مطالعه  شرايط انقالبي به 1953ارژنتين  پناه برده بود داكتر ارژانتيني به نام  ارنستوچه گوارا بود كه در سال 

 تا اين زمان ارنتسو فقط يك ": همسر اول وي هيلدا گادتا در اين باره چنين نوشته است . گواتيماال آمده بود 
منتقد بود و فقط از زاويه تئوريك به شرايط سياسي قاره  امريكا مي نگريست  ؛ اما از اين جا ببعد او معتقد شد  

اليزم يانكي ، بايد  مسلحانه بوده و توسط توده ها حمايت كه مبارزه عليه سيستم اليگارشي و دشمن اصلي ، امپري
 با كودتاي ديگري توسط  جنرال آنريكه آزوريدا سر نگون شد 1963  بعد ها حكومت ايدي گوراس در سال". شود 

  . رسيد " مدرسه ديكتاتور ها "باالخره نوبت به  ريوس مونت فارغ . 
  يكي از اين زنان بومي امريكا بود كه در شهادت خود 1992بل در سال     ريگو برتا ميخوتوم  برنده جايزه صلح نو

 نو جوان ديگر  پس از 20 ساله من  پاترو سينو  به همرت 16  ، برادر 1979 دسمبر 9  در ": چنين  گفت 
داني ها دستورداد كه  زن.... يكي از افسران ارتش  .... دستيگري در ميدان ده براي چند روز  متوالي شكنجه شدند 

اهالي ده مجبور شده . و سپس به اهالي ده دشنام  داده توهين  نمود .  در يك صف به نمايش گذاشته شوند  
من با مادرم بودم و هردوي ما  پاترسينو را ديديم كه . بودند از  خانه هاي خود بيرون آمده  و ناظر شكنجه باشند  

 و افسر مرتب  رجز خواني مي كرد هر زمان كه او  مكث ميكرد سر ...زبانش  و يكي از پاهايش را قطع كرده بودند 
بازان زنداني ها را  كتك مي زدند  پس از پايان سخنراني او  ، بدن برادرم و سايرين را كه به قدري  ورم كرده و 

  پاش دادند خونين بودند  كه نمي شد آنها را شناخت ولي هنوز زنده بودند ، بر زمين انداخته و بر روي آن بنزين
هدف او اين بود كه آنها . و آنرا آتش زدند  و صاحبمنصب مي خنديد و مردم ده را مجبور مي كرد كه نگاه كنند 

  . ها اجرا مي شود " چريك"را بترساند  و شاهد باشند كه چه مجازاتي درباره 
اكا والسكوئز  دستگير و سپس  يكي از رهبران جنبش چريكي  گواتيماال  افراين بام1992        در ماه مارچ 

در سه سال آينده همسر امريكايي او به نام جنيفر هاربوري  كه وكيل محكمه بود  يك كار زار .  ناپديد  گشت 
وي در شهرگواتيماال دست به اعتصاب غذايي زد  و در واشنگتن هم  .  جهاني براي يافتن همسر  خود بر پا نمود

 نماينده كنگره امريكا  1995نهايتا در .   حكومت اظهار بي اطالعي كامل مي كردند هر دو. همين كار را انجام داد 
اعدام وي به دستور  .  توريسلي فاش ساخت كه باما كا  در همان سال اسارت پس از شكنجه  اعدام شده بود 

اين اقدام . ته  بود  انجام گرف" مدرسه ديكتاتور ها "صاحب منصب  خوبيو روبرتو  آل پيرز از فارغ التحصيالن  
توريسلي  باعث شد كه چندين امريكايي دست به افشا جنايات ديگر  ارتش گواتيماال مانند قتل و شكنجه و تجاوز 

دينا اورتيز راهبه و خواهر مذهبي كه در گواتيماال توسط ارتش ربوده شده بود  گفت كه در زندان .  جنسي بزنند  
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وي را بداخل گودالي انداخته بودند  كه پر از . ت مورد تجاوز جنسي قرار گرفته  با سيگار سوزانده  شده  و به كرا
وي  گفت رئيس همه آنها يك سفيد پوست بود كه  لهجه امريكايي . اجساد قربانيان  و موش مرده بوده  است 

  . داشت 
  
    :يـيلــ ش– ج

  بود ، توسط نماينده سرمايه "كتاتورهامدرسه دي" زماني كه سرهنگ مانوئل كنتراس كه از فارغان          
معادل ساواك  و  )   ( DINA( امنيت ملي  "به رياست سازمان مخوف  )  پينوشه جنايت كار ( امپرياليستي 

يكي از اقدامات اصلي اين سازمان ايجاد . گمارده شد )  موساد در اسرائل و خاد در افغانستان  ساواما در ايران 
اين عمليات .   را رهبري كند " كندر"وي از طرف سازمان سيا ماموريت يافت تا عمليات . دسته هاي مرگ  بود  

با همكاري سازما ن امنيت ملي  شيلي ، ارژنتين  و چند كشور ديگر امريكاي جنوبي  وظيفه شكار و شكنجه و 
پ شيلي در اين عمليات ده ها هزار  نيروي چ. اعدام مخالفين ديكتاتور هاي امريكاي التين را به عهده داشت 

 شامل فاشيست ها و نيونازي هايي بود ند  "كندر"مامورين سازمان امنيت ملي شيلي  و پروژه .  ناپديد گشتند 
اين سازمان .   آزادي  انتخاب گشته بودند - شبه نظامي سرزمين پدري  -كه  از ميان افراد سازمان نظامي  

طبق گزارشات . ر با سازمان سيا در ارتباط مالي و اطالعاتي بود چنانكه گفتيم  طبق دستور مستقيم كيسينج
به زحمت مي توانستند ايستاده . سازمان عفو بين الملل در سلولها با عرض و طول  نيم متر دو نفر زنداني بودند 

پستان شوند  شوك برقي بر روي تخت آهني  موسوم به ماشين كباب  به آلت تناسلي و به مقعد و زبان و گردن و 
زنان  و بيضه  ، فرو بردن سر زندانيان به داخل سطل  مملو از مدفوع و ادرار تاسرحد خفگي  ، اعدام  ساختگي ، 
تجاوز  و مجبور كردن زندانيان زن  به انجام عمل جنسي با سگ هاي مخصوص  تربيت شده براي اين كار ، 

انتي  متري يك ديگر ، شكنجه كودك و پدر شكنجه زن و شوهر  بر روي تخت مخصوص شكنجه دونفر در چند س
  .بيشترين زندانيان از فقرا و ساكنان محله هاي غريب نشين  شيلي بودند .  كالن دربرابر همديگر

 سال  در شيلي توسط ارتش و 17 يعني 1990 تا 1973 شكنجه كه از سال يخالصه اي از روش ها
   : دند به شرح زير استسازمان امنيت  و دسته هاي مرگ به  كار گرفته مي ش

زندانيان عريان بوده بر روي آنها آب .   شوك برقي به مردان و به زنان بر روي تختي موسوم به ماشين كباب  -١
  .ريخته مي شد 

گي  استخوان ها  و پاره شدن ت مشت و لگد و سيلي كه در بسيار از موارد  موجب پارگي پرده گوش  و شكس-٢
  .ل و غيره مي  گشت اخلي مانند  طحاداعضاي 

  . سوزاندن با مشعل و سيگار-٣
   .  مسدودن كردن دماغ و دهن تا سرحد  خفگي-٤
   . فرو بردن سر قرباني در سطل مدفوع و ادرار-٥
  . تجاوز به  زندانيان توسط  مستنطق و گاهي سگ هاي تربيت شده -٦
  .شد با فلز گداخته  كه موجب سوختگي و مرگ مي يان تجاوز به زندان-٧
  . مخدره براي استنطاقدواي هاي استفاده از -٨
    .تهديد وشكنجه خانواده زنداني -٩
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  در ارتش شيلي در رابطه با " مدرسه ديكتاتور ها "        طبق يك گزارش سازمان حقوق بشر، فارغ التحصيالن 
ها را شاگرد  اول اين مدرسه شكنج و رفتار با زنان به حدي در ورطه پستي و جنايت سقوط  كردند كه مي توان آن

  .دانست 
    :لــرازيـب -د

 در برازيل ميتوان به  يك گزارش سازمان عفو بين الملل از شكنجه  ، تحت رهبري كودتا ي امريكايي         
  شكنجه از كتك  زدن  تا شوك برقي  اجرا مي شود  يكي از شكنجه هاي بسيار تخصصي شده ": بسنده كرد 

به اين ميله چوب طوطي ( در مقعد زن عريان كه از روي يك ميله آويزان شده  فرو رفته است يك ني  . است 
. زنان حامله شاهد شكنجه شوهران خود هستند  ) . ميگويند و در سر ديگر آن پنبه آغشته  به بنزين مي سوزد 

حد اقل يك بچه سه .  نمايند زنان عريان را واژگون آويزان مي كنند  و به آلت تناسلي آنان شوك برقي وارد مي
  . شكنجه باالي زنداني تا روز ها ادامه مي يابد  . زير شكنجه از بين برده شده است ... ماه 

       براي اجتناب از اطناب سخن از اشكال شكنجه در كشور هاي بوليوي ،اوروگوئيه ، الوادور ، پيرو ، پانامه ،  
هاي با كشور هاي تذكار داده شده دارد ؛ در پايان اين بحث  خود داري كولمبيا و مكسيكو  كه كم و بيش شباهت 

 .  شد 
 
در    زيز پوشش آنCIA كه سـازمان " امـدادي " نگاهي  گذرا به برخي از نهـاد هاي -٨

  .امريكاي التيـن عمل مي كــرد
العاتي و تخريباتي اشتغال  اط– اقتصادي –سيا در زير نام هاي مختلف در جهان به فعاليت هاي سياسي         

  :  داده است "رنگ و رونقي"داشته  است  من جمله  با هويت  سازمان هاي ذيل كارو بارش  
   ]AID [سازمان توسعه بين المللي -١
   . مي باشد ] AID[ كه مربوط به ] OPS [دفتر حفاظت عمومي -٢
  ).يكي از شعبات پوششي  سازمان سيا  ]  ( TSD [بخش خدمات فني -٣
 كوبا  به سفارت كوبا در شهر ليما  حمله نموده و آنرا تصرف  - گروه كوماندويي ضد  1960 نومبر  18  در روز     

 در پيرو در تبليغات به " صد ها هزار دالر" در سفارت نشان مي دادند كه كوبا " ضبط شده"مدارك . كردند 
 اين پول ها به سران اتحاديه ها ، جنبش  محصلين . طرفداري كوبا  و رشد جنبش كمونيستي  خرچ كرده بود 

تنها يك مشكل در مورد اين مداك وجود داشت ، آنها ساختگي بودند و توسط بخش . و سياسي داده شده بود  
اين ترفند تبليغاتي در مطبوعات امريكا التين  و .  سازمان ســـيا جعل  گشته بودند] TSD[ خدمات فني 

 وال "روزنامه .   افتاد  و سيلي از مقاالت كمونيستي  و ضد كوبايي در آنها پديدار شدند اياالت متحده  كارگر 
 در بيست كشور از مكسيكو گرفته  تا ارژنتين  "  از كوهي از مدارك خبر داد كه نشان مي داد "استريت ژورنال 

 و تصرف سفارت كوبا اين بود   نتيجه اين تبليغات"حمله سراسري كمونيست ها  نيم كره را در بر گرفته است 
 اسناد ، دولت پيرو  با دولت كوبا قطع رابطه نمود  و سازمان سيا موفق شد  به " افشاي"كه چند روز پس از 

يكي از اهداف هميشگي سياست خارجه امريكا  در امريكاي التين  ؛ يعني قطح رابطه با كوبا  و سركوب نيرو 
 گزاري كوبا  به نام پرنسا التينا  نيز از فعاليت مطبوعاتي  در پيرو منع خبر.  هاي چپ  و دموكرات دست يابد 

  .  كنترول مي گشت  " مستقيماً از مسكو "گشت زيرا به گفته مقامات دولت پيرو گزارشات خبري كوبا  
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   ] OPS   [ دفتر امنيت عمومي امريكا-٤
تا سال  . اسر جهان  تعليم و آموزش داده است اين دفتر  بيش از يك ميليون پوليس جهان سوم را در سر      
  . آموزش ديده بوند  ] OPS[  پليس گواتيماال توسط  اين دفترامريكايي ؛ يعني 30000 بيش از 1970
   ]IMF[ صندوق بين المللي پول -٥

رت امپرياليست ها ازطريق اين صندوق سياست اقتصادي  مورد نظر خودشانرا ديكته مي نمايند تا تجا      
   .خاجي اين كشور ها را تحت كنترول  خود دشاته باشند 

  : به اين سوال  يك تن از طرفدران اين صندوق چنين جواب مي گويد  پول چيست؟بين المللي صندوق

 در 1944يا صندوق نيز مشهور است، در جوالي IMF طرح اوليه صندوق بين المللي پول، كه به «       
همكاري اقتصادي  نهادن چهارچوب  كشور مطرح كننده طرح به دنبال بنا45 د؛مطرح ش برتن وودز كنفرانس

 30ركود بزرگ دهه  فاجعه آميزي كه منجر به دوران بودند كه در قالب آن از تكرار سياست هاي اقتصادي
طبق بند يك اساسنامه اين طرح اهداف و وظايف مشخصي براي اين  بر.  شده بود اجتناب كنند شده  ميالدي

  .نظر گرفته شد ازمان درس
فقر، كمك به رشد  به طور خالصه ، هدف اصلي تشكيل اين صندوق ارتقاي ميزان همكاري مالي ،جلوگيري از

كشورهايي كه خواستار تنظيم تراز  اقتصادي و بازار كار در سطح بين المللي و ايجاد تسهيالت مالي براي
 .پرداختشان هستند، مي باشد

 اما نوع عملكرد آن. اف تا به امروز تغييري در اهداف اين سازمان به وجود نيامده است. ام.از زمان تاسيس آي
   .» .كرده است كه نظارت ، كمك تخصصي و مالي است همگام با رشد نياز و تقاضاي كشورهاي عضو تغيير

   »پول المللي صندوق بين" و "بانك جهاني" از  دوري آمريكاي التين« 

   ]2007ژوئن / لوموند ديپلماتيكاقتصاد جهان    [ : است تدوين حسين لطفي ه وترجمعنوان باال از  

يافته بر بانك جهاني تصميم به احداث  توسعه هاي  كشور آمريكاي التين با زير سؤال بردن سلطه كشور6اخيراً   «      
و بانك توسعه  المللي پول صندوق بين ،بانك جهاني و با فاصله گرفتن هرچه بيشتر از   كشورهاي جنوب گرفتند بانك

 .دنبال احاطه بر مسائل مالي خويش هستند آمريكا به براي كشورهاي قاره

آمريكاي التين تحت تأثير   درالمللي پول  جهاني و صندوق بينبانك تاكنون، عملكرد 1950هاي دهه  از سال
 سال از ديكتاتور 30 نزديك به  وودز نهادهاي برتون. هاي سياست خارجي واشنگتن بوده است اولويت

  . ادامه داشت1979امر تا سقوط وي در سال  نيكاراگوئه، آناستازيو سوموزا حمايت كردند و اين

نظامياني كه او را سرنگون كردند  ترقي ژاكوبو آربنز را تحريم و با سرعت تمام از بانددر گواتماال آنها دولت م
هاي دمكراتيكي كه دست به اصالحاتي در جهت كم  حكومت در همه آمريكاي التين آنها در كار. حمايت نمودند
  .كردند زدند خرابكاري مي مي هاي اجتماعي كردن نابرابري
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المللي پول را نپذيرفته  بين جمهوري جوساينو كوبيتزچك كه شرايط صندوق ئيس با ر1958در برزيل از سال 
اصالحات ارضي و ملي كردن صنعت نفت را در   خوئوا گوالرت را كه بود به مخالف برخاستند و جانشين وي

  . اعالم كرده بود، تحريم كردند1965سال 

و به همين . نمودند حمايت از آنها شتاب، در 1964در عوض به محض به قدرت رسيدن نظاميان در آوريل 
  .وارد عمل شدند  در شيلي پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده1973ترتيب در سپتامبر 

حمايت كرد و در ماه آوريل   از ژنرال ژرژ ويدالالمللي پول صندوق بين اين بار در آرژانتين 1976در ماه مارس 
اولين نهادي بود كه خدماتش را به دولت موقتي كه از  وزه ماريا آزنار، همراه با اياالت متحده و اسپانياي خ2002

  .جمهوري ونزوئال بوجود آمده بود پيشنهاد كرد رئيس كودتا عليه هوگو چاوز،

 كردن كشورهاي در حال توسعه سياست مقروض

بين : ردندهدايت ك  به عمد آمريكاي التين را به سوي مقروض شدنالمللي پول بانك جهاني و صندوق بين
  . رسيدالرد  ميليارد178 به 16 از بدهي خارجي اين منطقه 1982 تا 1970هاي  سال

هايي  استفاده كردند تا سياست  نهاد از اسلحه بدهكاري بيشتر2ها، اين   پس از بروز بحران بدهي1982در سال 
سازي، گشايش  ي، خصوصيتغييرات ساختار: كنند هاي واشنگتن گنجانده شد، تحميل را كه بعدها در توافق

هاي اجتماعي، افزايش نرخ بهره محلي  ها، كاهش هزينه جابجايي سرمايه اقتصاي، لغو كنترل بر مبادالت ارزي و
بازپرداخت  هايي كه در اين منطقه به شكل قرض سرازير شده بود تحت عنوان بدين ترتيب سرمايه  .و غيره

  . » .گردند مي ي بازبدهي و يا فرار سرمايه به سوي كشورهاي صنعت

        ] VB[ بـانـك جهــانــي -٦
     :كوشيده تصوير بسيار انساني از اهداف بانك جهاني بدهد      نويسنده اي  

بانك . اي تشكيل شده است معمولي نيست بلكه از دو موسسه توسعه اين بانك در واقع يك بانك  «  
هر دوي اين موسسات نقشي متفاوت  .(IDA) المللي توسعه نو كانون بي (IBRD) توسعه المللي ترميم و بين

 .فقر و بهبود سطح استانداردهاي زندگي، ايفامي كنند ولي حمايت كننده در ماموريت بانك جهاني براي كاهش
 تامين اعتبار   بهره و هاي كم بهره، اعتبار بدون كشورهاي درحال توسعه وام هاي فوق مشتركا براي سازمان

  . » .كند مي
  :  چنين مي نويسد )ها فعاليت(  و در  بخش 

اين . المللي نيستند باالي بهره، قادر به گرفتن وام در بازارهاي بين كشورهاي كم درآمد دنيا به دليل نرخ « 
بدون بهره و  اعتبار، وام بانك جهانيهاي مستقيم از كشورهاي توسعه يافته، از  ها و وام بر كمك كشورها، عالوه

 35اين كشورها . دهد خدمات اساسي را مي كنند كه به آنها توانايي تامين نيازهاي اوليه و دريافت ميكمك فني 
يكي ديگر از خدمات اين سازمان؛  . سال قابل تمديد است10كه تا  ها وقت دارند  سال براي بازپرداخت وام40تا 

شود كه اين كشورها به جاي   باعث مياين امكان. است  (HIPC) كاستن از بدهي كشورهاي فقير بسيار بدهكار
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  .آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه هاي رفاهي براي مردم نيازمند، كنند بازپرداخت وام آنرا صرف مسكن،
و بزرگترين تامين كننده   حمايت از مبارزه عليه ايدز را در راس برنامه هاي خود قرار دادهبانك جهانيضمنا 

هاي مبارزه با ايدز  تعهدات فعلي اين بانك به سازمان .در دنياست) ايدز(وي. اي.چبودجه براي برنامه هاي ضد ا
 » .باشد كه نيمي از آن تنها به آفريقاي جنوبي اختصاص داده شده است مي  ميليارد دالر3/1 بيش از

 :ها همچنان عالوه مي نمايد   )هـا روژهـپ( ودر بخش  
درميان . حال توسعه توسط بانك جهاني در دست اجراست هاي در پروژه در كشور1،800در حال حاضر  «     

آگاهي در مورد ايدز در گينه، تامين تسهيالت آموزشي براي دختران در   ارتقاي سطح  اين پروژه ها طرح
كمك به بازسازي گجرات در هندوستان؛ به چشم   بازسازي تيمور شرقي پس از استقالل و بنگالدش، كمك به

اين   شعبه100 كارشناس توسعه در 10000ركزي بانك جهاني در واشنگتن است و حدود دفتر م  .خورد مي
 » .بانك در سراسر جهان مشغول به كارند

به " همشهري "سايت   نويسنده ي تحريف گرا و اغواگر از بانك جهاني  در اين  بود جوابي كه يك    
را ، كه  وام ها و قروض  - بازار آزاد -  اين اصل اقتصاد سرمايه داري پيشرفته. دست نشر سپرده است 

به هر شكلي و هر عنواني  كه به كشور هاي عقب نگهداشته شده  پرداخته مي شود ، همراه با شرايطي 
بسيار اسارتبار اقتصادي و سياسي و فرهنگي مي باشد كه اين كشور ها را از حركت در راستاي  رشد 

به مثابه  سد مستحكمي  مانع رشد و  توسعه  اين كشور در اقتصادي و سياسي باز داشته ، در واقع  
و ماهيت اين  صندوق ها و بانك ها و ساير موسسات اقتصادي كه چون دولتي . گام نخست مي گردد 

در درون دولت  عمل مي كنند و نبض اقتصادي اين كشور ها را در دست دارند؛  مي خواهد با اين 
  .  تحريف از انظار دور نگهدارد 

   در پايان اين قسمت توجه خواننده گرامي را به نوشته طارق علي كه در باره شخصيت جنرال باتلر امريكايي      
 از زبان يكي -نوشته و بخشي از سخنراني اين جنرال را  كه خيلي جالب بود و بازگو كننده ماهيت امپرياليزم 

   : مي باشد ؛ در زير جلب مي نمايم-ازنگهبانان مقتدر و معروف اش  ؛ يعني خود جنرال باتلر 
 در باره نقش " نبرد بنياد گرايان ،  جنگهاي صليبي ، جهاد و مدرنيته  "    طارق علي در كتاب خود به نام 

نقل )  Smedley Butler(جنرال باتلر امريكا و سياست  هاي امپرياليستي  آن  زبان شاهد بسيار  معتبري به نام  
   ": كتاب ابتدا  در باره شخصيت جنرال باتلر چنين مي نويسد وي در اين . مي كند 

 يكي از موثرترين انتقادات از فاز اوليه  بنياد نمودن امپراتوري اياالت متحده  از زبان يكي از خودي هاي آن  "      
او .  د نمايند يعني كسي كه آنقدر اعتبار دارد كه ، حتا سرسخت ترين امريكا  دوستان نيز نمي توانند  او را ر

 ( جنرال داكالس مك آرتور از  واحد تفنگداران درياي ارتش امريكا بود كه )1888-1940(جنرال اسمي دلي باتلر  
وي دوبار مدال افتخار دريافت .  از وي به نام يكي از بزرگترين جنرال ها  تاريخ امريكا نام برده است )  فاتح جاپان 
.  نام داشت  ) War  as a Racket ( " .جنگ يك كالهبرداري است  " )رال باتلرجن( اولين كتاب او . كرده است 

اگر چه او حاظر بود از كشورش  دفاع كند  .  او ديگر  طرفدار جنگ تهاجمي نبود . تيز اين كتاب بسيار  ساده بود 
كالهبرداري . اري است  جنگ يك كالهبرد".   نخواهد شد " كالهبردار سرمايه داري "اما ديگر هر گز تبديل به 
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فقط گروه كوچكي از خودي ها مي دانند كه جريان . به نظر من چيزي است  كه اكثر مردم از آن آگاه نباشند  
   ."اين كار به خاطر منافع چند نفر و ضد منافع توده ها است .  چه است 

 می پردازد  که 1933 سال پس از اين معرفی به نقل بخشی از يک سخنرانی جنرال باتلر در يـارق علـط   
   . ماهيت امپرياليستي  عملكرد اياالت متحده را ميشمردروئوس 

   :چنين مي گويد رـدلي باتلـجنرال اسم
و حقه اي در كيسه كالهبرداري يافت نمي شود كه باند ) چالبازي( هيچ كلكي      «  
. آن بي اطالع باشد از ) مرامش وزارت دفاع امريكا مي باشد ] (military gang[ نظامي 

[ ، گردن گلفت ها  ] Finger-men[ اتهام زنندگان به دشمن  خود ( اين باند داراي 
muscle-men )[  براي نابود كردن دشمنان  خود و مغز متفكر ) لمپن هاي چاقوكش ]

brain [ براي طراحي آمادگي جنگ و يك ارباب بزرگ ]Big Boss [  ناسيوناليست دو
سال  را به ] 33[ من بيشتر عمر خود  ... است ) سرمايه داري ( پيتاليزم  آتشه به نام كا

و وال  ]  Big Business[ عنوان يك گردن كلفت عالي رتبه  در خدمت سرمايه كالن 
خالصه من يك كالهبردار بودم ،  يك گانگستر . استريت  و بانك داران صرف كردم 

م  كه يك گانگستر هستم  ؛ ولي  حاال در آن زمان من شك كرده بود.  سرمايه داري 
 كمك كردك كشور هندوراس براي كمپني هاي ميوه 1903من در سال . مطمئن هستم 

 براي 1914در سال ... من كمك كردم مكزيك .  باشد " مناسبي"امريكايي  جاي 
من كمك كردم تا هائيتي  و كوبا براي نوچه . كمپني هاي نفتي امريكايي امن باشد 

من كمك كردم تا نيم دوجين . تي بانك امريكا جاي خوبي براي درآمد باشد هاي سي
]  بازار بورس و سهام [ جمهوري هاي امريكا مركزي  به خاطر منفعت وال استريت  

من كمك . لست كالهبرداري و گانگستربازي  طوالني است .  مورد تجاوز قرار گيرند 
ي بانك برادران برون امن و پاك سازي  نيكاراگوئه برا1909- 1912كردم  در سالهاي 

 نور معرفت را به جمهوري  دمنيكن  بردم تا منافع شكر امريكا 1916من در سال . شود 
] متعلق به راكفلر[ من در چين كمك كردم  كه كمپني نفت استاندرد اويل . حفظ شود 

  مي بينم  حال كه به آن روز ها فكر مي كنم.  بدون مزاحمت به كار خود ادامه  دهد 
. بدهم ] گانگستر افسانه اي امريكا [ كه من مي توانستم چند درس به آل كاپون 

بهترين كاري كه او مي توانست بكند اداره عمليات گانگستري خود در سه منطقه بود 
  ». من در سه قاره كار مي كردم . 

 اين  اعترا ف بسيار پر اهميت )مثل حامد كرزي و باند وطن فروشش(       اگر دست نشانده هاي امريكا 
و افشاگر بزرگترين و مقتدر ترين  نظامي امپرياليزم  امريكا و قاتل صد ها هزار انسان را بخوانند ، با 

  خود چه خواهند گفت ؟ 
  ☻☺" ايه آن ضرورت داريمـ ما به س ، در اين گرماي كشنده  زمين"  :مسلماً خواهند گفت 
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  .اداره مي شوند 

Aَ - هاي رسـمي زندان  
B - زندان هاي خصوصي  
  ] Private Military Companies ( PMC(  [ارتش هاي خصوصيمروري بر  -٧
   درافغانستانCIAي "راما" تا KGB ازخاد  -٨
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 ------------------------------------------------------------------  
  

  

  در افغانستان  C I Aي  گوشه اي از عملكرد ها
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  :در قبال افغانستـان  ؛ بر سياست امپرياليزم امريكاتأملي گذرا   -١   
  

 روز بعد از  حمالت هوائي نيروي هاي  متجاوز امپرياليزم  جنايتكار 24  درست - 2001 اكتوبر31       به تاريخ 
درنگي «    مقاله تحت عنوان ؛آباد ، قندوز و مزار بر كابل ، قندهار جالل )  دقيقه شب 8:45در ساعت ( امريكا 

سال يازدهم [  " شهروند"تحرير نمودم كه درنشريه را » مختصر؛ بر سياست امپرياليزم امريكادر قبال افغانستـان 
 " منتشر شد ، همچنان در ماهنامه ] 2001 نومبر Friday2 ) 1380ميزان =  آبان ١١جمعه( مورخ 630شماره 

   . همان سال  بدست نشر سپرده  شد...  ماره   ش"آذرخش 
 ازخوانندگان گرامي ،) از ماهيت سياست تجاوزكارانه امريكا بر افغانستان(، براي روشنگري بيشتر         اينك

  : بر امتنانم بيفزايند ؛)   در ذيل(اين مقاله صميمانه مي طلبم تا با مطالعه 
تمايل ظاهر شاه به خاطر حفظ سلطنت  به جانب امريكا، بعد از ختم : تان  چهار مرحله در تاريخ اخير افغانس«     

كه آن كشور به اين تمايل كوچكترين اهميتي قايل نشد و به مسايل سياسي و موقعيت  ( جنگ جهاني دوم 
 سرطان ٢٦؛ كودتاي  )  دراين رابطه بعداً بيشتر خواهم نوشت–استراتيژيك  افغانستان توجهي مبذول ننمود 

 ثور ٧ كه به استشاره اتحاد شوروي ذريعه داود خان به تحقق پيوست ؛ متعاقب آن كودتاي ننگين و خونبار ١٣٥٢
 كه به كمك قواي هوايي شوروي متحقق شد ؛ و در پي آن تجاوز ارتش آن كشور به افغانستان ؛ چون ١٣٥٧

عتنايي آن كشوربه قضاياي سياسي  مبني بر بي ا_سيلي  هاي محكمي بود كه به صورت سياست خارجي امريكا 
بعد از كنفرانس باندونگ و بلگراد كه بعداً [ نتيجهدر .  نواخته شد_افغانستان، بويژه به موقعيت نظامي اين كشور  

 امپرياليسم امريكا را در تصاحب  افغانستان از طريق اِعمال نفوذ غير مستقيم و يا تهاجم ]به آن خواهم پرداخت
  . مين،  به تفكر و تعمق واداشتنظامي به اين سرز

 "از كانالهاي حكومت هاي وابسته ي منطقه اي اش، چون عربستان سعودي و ) امپرياليزم امريكا (     اين كشور
و با وعده مساعدت هاي مالي .  ، داود خان را به انصراف  از نزديكي با اتحاد شوروي تشويق نمود "ايران رضا شاهي

چنانچه  چگونگي چرخش وي . لي موفق شد، موجب چرخش وي به  سوي غرب گرددپو] هنگفت[ و كمك هاي 
گرديد ؛ ثبت  ] ١٣٥٧ ثور ٧توسط كودتاي ننگين [ به سوي غرب كه موجب سرگيچه و فروغلتيدنش از قدرت 

 ، كه نابغه هاي تئوري توطئه و .C.I.A سياسي  –در همين راستا كارشناسان نظامي . حافظه تاريخ شده است 
شكال گونه گون مداخله در امور داخلي كشور ها اند، با پشتيباني مالي و تسليحاتي  دو حكومت وابسته و ضد ا

 اسكليت يك بريگاد تروريستي رابا ايدئولوژي اسالم 1970دموكراتيك پاكستان و عربستان سعودي در سالهاي 
جزاي متشكله آن از كشور هاي عربي و ساير  مسمي نمود كه ا" مبارزان آزادي"بنيادي جان بخشيد و آنرا به نام 

 آموزش كماندويي "سيا"بــن الدن جوان و سرمايه دار نيز در همين بريگاد. كشور هاي اسالمي غير عرب بودند
سر .  در صفوف جنگ  مقاومت اعزام شد ،موصوف بعد از اتمام  آموزش  انواع تخريب، سبوتاژ، تــرور و جنگ. ديد

انه؛ نيرو هايش را از كشور حامپرياليزم شوروي در اثر رشادت مردم افغانستان با شكست مفتضانجام ارتش سوسيال 
  .ما فرا خواند
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 كه با ترور و آدم ربايي عناصر مبارز، ملي و مترقي را –پاكستان ) ISI(و ) CIA( احزاب سرهمبندي شده ذريعه    
 تا از طريق سرنگوني دولت  نجيب اهللا قدرت را به  در تالش شدند_از متن جنبش مقاومت به حاشيه رانده بودند 

از تاريخ تعويض دولت ) . در واقع تعويض شد( دولت پوشالي ظاهراً توسط جهادي ها سقوط داده شد . چنگ آرند
  مسعود كه  تداوم-با دولت كارتونيك صبغت اهللا مجددي و متعاقب آن دولت رباني ) 1992 اپريل 25(پوشالي

 11ولت دست نشانده  سوسيال امپرياليزم شوروي  با آرايش اسالمي بود ، الي حمله تروريستي  نظامي د-سياسي 
دراين .   به نيويارك و دژ به اصطالح غير قابل دسترس پنتاگون، زياده از ده سال فاصله وجود دارد2001سپتمبر 

ي گروهي از نوشتاري، تا شنيداري و رسانه ها(   تمامي ژورناليزم سرمايه جهاني")  فاصله طوالني ( ميان متمادي
در قبال رخداد هاي خونبار و وقايع رعب آور ناشي از اَعمال وحشيان  جهادي پرورش يافته توسط ) ديداري آن

هاي مزدور را به ) دهاره ( تاوابستگي اين داره .   در افغانستان،  سكوت اختيار نمودندISI  و  CIAسازمان 
و طور .  ر جهانيان پوشيده نگهدارند و آن كشور را نسبت به افغانستان بي عالقه جلوه دهندامپرياليزم امريكا از انظا

 رسالت و مسئوليت امريكا در كمك به امر آزادي افغانستان و شكست  ارتش شوروي " گويا ي وانمود  سازند كه
زين  روز هاي دولت  كارتونيك امپرياليزم يكه تاز، از همان آغا.  در  اصل چنين نبود".ديگر خاتمه يافته  است

در خفـــا سيـــر حوادث خونين نظامي و رخدادهاي رنگين  )  زائيده شده توسط شوروي(  رباني -مجددي 
 اطالعاتي اش  به طور جـدي و همه جانبه تحت نظر داشت و به -سياسي  افغانستان را ذريعه كارشناسان  نظامي

كن اشرا به وسيله عمال ساطور بدست و راكت به دوش  داره هاي جهادي گونه ي نامرئي مداخله ويرانگر و تباه 
 4 مورخ ٢٦١ مندرج در شهروند شماره " ملل متحد چماق دست امپرياليزم امريكا "مقاله [ "اش دنبال  مينمود 

  .، تا مــال هاي مورد نظرش را به محراب قدرت برساند]  از همين قلم ١٢/٤/١٣٧٥ – 1996جوالي 
ز آنجايي كه باند هاي اجير شده اسالمي  در رأس حزب اسالمي حكمتيار نيرو و كارآيي اشرا در جنگ عليه ا     

 نظامي  دولت نجيب اهللا  تحت پوشش اسالمي - كه به بر داشت امريكا  نيز، اين دولت تداوم سياسي_دولت رباني 
جاهل و وحشي را از كانالهاي سازمان اطالعاتي  از دست داد، گروه  هاي قبال پرورش يافته طالبان  _وجهادي بود 

تا به نيروي آنان دولت لرزان و سست بنياد رباني را در ) 1994  نوامبر 4( وارد معركه  نمود پاكستان عبور داده ،
خاصتاً  [كوتاه مدت و يا در يك جنگ فرساينده و طوالني سرنگون ساخته و رژيمي موافق آرمان جهان سرمايه

 نمايد و به بهانه ثبات دولت دست نشانده نيرو هاي تعبيه را در افغانستان  به اريكه قدرت ]امريكا امپرياليزم 
، من جمله از گسترش جنبش   مستقر ساخته و به  اهدافش دست يابدافغانستاننظامي اشرا در دراز مدت در 

و ] فرو برده شده ي ما بخوان در خون و آتش [  دمكراتيك سرزمين در خون و آتش فرو رفته ي ما -ملي
در منطقه، كه بر ضد ستم و بخصوص كمونيزم انقالبي همينطور از تحركات و نضج ساير جنبش هاي توده اي 

  .استثمار طبقات حاكم و سرمايه جهاني مي رزمند، مانع  ايجاد كند و به سركوب آنها بپردازد
اومت مردم افغانستان تازه آغازيده بود كه سازمان  با درنگي مختصر، به آنچه نبشته شد ، ديديم كه جنگ مق     
يك بعد اين هدف .  پاكستان بـــن الدن را همانند هزاران  ترورست اسالمي به افغانستان  فرستادISI و " سيا "

بود، ] در واقع استقالل طلبانه [  دموكراتيك -اين بود تا به جنگ مقاومت ما  كه داراي مضمون و محتواي ملي
  جهاد اسالمي عليه كفر و الحاد داده، و در آينده نيز با همچون حربه زنگار گرفته، مقاومت و پايداري صبغه ي

را در كشور هاي اسالمي ]  بورژوازي كمپرادور و ارتجاع وابسته  فئوداليزم و[توده هاي زير ستم طبقات حاكمه 
  .سركـوب نمايد) در منطقه(
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 _، بر ضد ارتش شوروي آبديده و كار آزموده شده بود، القاعده  را   انستانبن الدن كه در جنگ مقاومت افغ      
وارد  عرصه  خونين افغانستان )  1996(و   باري ديگر.  سازمان داد_همراه با تني چند از هموندان بنياد گرايش 

بورژوازي عـــرب و  كه سالحي است در دست _وي ؛ امـــا ، اينبار  به خيال خام خالفت جهان اسالم وهابي . شد
براي تمتع از نعمات  وعده داده شده ي بهشت برين از يكسو؛ و تصاحب غنايم زير زميني  كشور ما از سوي ديگر؛ 
هكذا  استفاده نظامي و تروريستي از راهبرد نظامي افغانستان  براي سركـوب جنبش هاي ضد سرمايه  دالل و 

 اند، در منطقه و جلب ذهنيت تـــوده هاي  عـرب و غير عرب در فئودال، كه فرهنگ اسالمي را به خدمت گرفته
همسويي جهادش عليه دولت هاي غربي در رأس امريكا، از اين دژ تسخير ناپذير ، كه در ادوار مختلفه تاريخ 

 به همين منظور قالده اطاعت  از اوامر و. هيــــچ مهاجمي بر آن  مسلط شده نتوانست ؛  داخل افغانستان گرديد
 را از گردن بيرون كرده، به تمـــرد و سركــشي در برابر  " سيا " اطالعاتي اش، يعني سازمان -نواهي خالق نظامي

بن الدن به دور از كنترول امريكا به سازماندهي مخفي در درون جنبش طالبان وحشي پرداخت و .  آن پرداخت
و با توانمندي پولي و تبحر اطالعاتي كه داشت ، . يدرگه هاي حساس  تشكيالت  القاعده را تا رهبري طالبان دوان

وبه اِعمال نفوذ بيشتر در حكومت پاكستان افزود، تا زمينه .   را در خدمت گرفتISIحتي  بخشي از خطوط بااليي 
را براي عــرب سـازي  افغانستان ،  يعني كوچانيدن ذلتبار و اجباري افغان هاي ستمديده و مظلوم از كشور شان 

نتقال شتابنده ي تروريست هاي عربي وپيروان مذهبي اش به داخل افغانستان، مهيا سازد، كه تا حدي به اين و ا
هدف پليدش نزديك هم شده بود؛ ولي خط تكاملي اين روند شوم بيش از اين براي امپرياليزم امريكا قابل تحمل 

عمارت بلند قامت در نيويارك و تخريب بخشي از  قتل زياده از هفت هزار انسان بي گناه  با فرو غلتيدن دو . نبود
شمار اصلي ( تعمير پنتاگون توجيه حقوقي يافت براي حمله مستقيم نظامي اين كشور و متحدينش به افغانستان 

اين قلم دو  ماه  بعد از چاپ و نشر اين مقاله  ، به اين نتيجه دست . قربانيان اين فاجعه تاكنون معلوم نشده  است
  از طريق عناصر نفوذي سازمان سيا در  باند القاعده سازمان داده شد ، تا 2001 سپتمبر 11 حمله يافت كه

ليون ها بار، با راكت،  افغانستاني  كه قبال م-)  اوز اين كشور به   افغانستان دستاويز واره داري شده بتواند براي تج
 "( ي سوسيال امپرياليزم شوروي و مزدوران  دست داشته ) مسلسل ( توپ، تانك و ماشيندار،  خمپارهبمب ،

و طالبي گماشته هاي امريكا، با شدت بيشتر ]  امريكايي –روسي [ ، همينطور جهادي  )"حزب دموكراتيك خلق 
  .و قساوت گسترده تر و  بي نظير كوبيده شده است

ليه ارزشهاي مادي و فرهنگي    امريكا كه ديروز از طريق داره جهادي و طالبي اش به قصابي مردم و نابودي ك
افغانستان دست يازيد، امروز با تبختر، فاتحانه ادعا ميكند كه بعد از گرفتاري بن الدن و به زير كشيدن طالبان 

 دولتي  مطابق خواست  "  داير شود و " لويه جرگه "شرايط را مساعد خواهد كرد  تا   ) " ميانه رو"نه ( افراطي 
 انتخابات "!  بياغازد " باز سازي افغانستان توسط متحدين"و .  اعاده گردد" صلح و آرامش "  به ميان آيد، "مردم 
، آنهـم زيـر برچــه و سر نيزه  مهاجم خشمنده و انتقام جو، به " صلح وآرامش "، "دولت منتخب مردم "، "آزاد 

  .   هد پيوستمعـجـزه اي شبيه است كه براي نخستين بار در تاريخ امپرياليزم به وقوع خوا
 در تاييد تجاوز و جنگ امريكا _ ولو در قالب كلمات و جمالت زيباي ادبي _     هرگونه تفسير به اصطالح فلسفي 

 ذريعه " باز سازي افغانستان " و " دولت منتخب مردم" ،"طالبان وحشي و فاقد فرهنگ انساني"براي سر كوب 
.  موضع ايدئولوژيك و سياسي مفسر را ميتوان مشاهده نمودتجاوزگر، سرابي است  بس فرينده كه در تموج آن

   .»... تجاوز را با نفرت و انزجار بايد محكوم كرد
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با آنكه با برخي نظرات سياسي وي موافق نبوده و هم اكنون [   در پايان اين مقاله نقل قولي از داكتر محيط 
  :  اينك نظري به آنهم بيندازيم .  درج مي باشد  ]  نيستم 
  در طول قرن بيست نگاه كنيم _ بويژه آمريكا_اگر به تاريخ  اقتصادي كشور هاي اصلي سرمايه داري      « 

مالحظه ميكنيم كه جنگ به عنوان داروي مقوي براي عالج ركود و بحران اقتصادي   نقش اساسي بازي كرده 
يت دارد، يكي سياسي  و ديگري از ديدگاه هيئت حاكمه اين كشور ها جنگ دو پيامد بسيار پر اهم. است

 نا "با آشكار شدن بحران عالج ناپذير  اقتصادي، تضاد ميان كار و سرمايه رو به اوج ميگذارد و امكان . اقتصادي
اعالم  جنگ و حالت فوق العاده .  اجتماعي باال مي رود و كل نظام در معرض خطر انقالب قرار ميگيرد"آرامي 

 گرفتن حس وطن پرستي، به اهتزاز در آمدن پرچم ملي و در نتيجه وحدت و عليه دشمن خارجي موجب  باال
 نظر سياسي ابزار زبدين سان جنگ ا.  بسيج مردم به دور هيئت حاكمه موجود عليه دشمن خارجي ميگردد

قدرتمند براي سرپوش گذاشتن بر تضاد هاي داخلي ونا رضايي هاي عمق گيرنده اجتماعي است،  چرا كه هر كس 
وجنگ خليج ديديم كه داروي موثر براي عالج ركود ... ه دفاع از ميهن بر نخيزد به خيانت متهم خواهد شدب

  .» .  بود1992-91سالهاي
  
   : امپرياليزم امريكا براي  تسخير افغانستان به  كدام شيوه ها متوصل شد-٢
  

با  اشاره  مختصر ها ات عطف اين شيوه ولي به نك.        اين بحثي است  مفصل كه دراين نگاشته مد نظر نيست 
  .تا آن خوانندگاني كه كمتر با  اين شيوه ها آشنايي دارند ازماهيت آن آگاه گردند . مي توان بسنده كرد 

 ملل متحد، چماق دست  " تحت عنوان  مقاله اين قلم بخش هاي ازنگاهي به،  زمينه اين در ،حال     
 شهروند   "در نشريه  سال پيش ١٢كه درست  1996 جوالي سال 4 مطابق 1375 سرطان 12 [ "امپرياليزم امريكا 

در زير توجه تان را ]   به چاپ رسيده است 1996 مطابق سال ١٣٧٥ مرداد 15 جمعه 261سال  پنجم شماره 
  :جلب مي نمايم 

درت  در دو جهت  كودتاچيان خلق و پرجم از قدرزمينه بيرون راندن CIA  بخشي ازپالن استراتيژيك       «
 وارد  ديگري ؛ كودتاي دشمن با كودتا سرنگونييكي  تصاحب قدرت از  دورن يعني : شكل گرفت و بر راه افتاد 

ن روسي  بيان عملي پيدا اآتش  قيام مردم بر ضد  اجيرتداوم فشار از بيرون  بود كه در  دامن زدن  به نمودن 
 كودتا براي تصاحب قدرت سياسي از مزدوران حريف اش در اقدام سازمان سيا در عرصه پياده كردن. كرد 

بعدا تجاوز ارتش روس اين (  اما اين  پروژه در يك روند طوالني  ؛افغانستان به موفقيت نيانجاميد ؛ در عرصه ديگر
 را به يكا امپرياليزم امرنتايج دلخواه؛ با مصارف بسيار گزاف پول و تجهيزات نظامي پيشرفته )  روند به درازا كشيد 

  . بار آورد 
  

  :براي تسخير افغانستان به كاربرد CIA برخي از شيوه هايي كه 
  
در گستره فراخ مطبوعات  انرژي فوق العاده اي به خرچ داد، تا خلق به پا خاسته افغانستان را به تبعيت  -١

. ر اين زمينه هم موفق شد با تأسف كه تا حدودي د. ارد خريداري شده اش واد"رهبران" و " اميران"وپيروي از 
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دلقكان فرومايه را به اين جهالت و حماقت، هزيان گويي و ديده درآيي و بسا عيوب شرم آور و سخت ننگين 
فسانه ها ساخت و ترانه ها او در وصف كرامات و معجزات آنها .  حساب صفات و محسنات نيكوي شان رقم زد

 و "ابدال"،  "غوث"،  "قطب"،  "ولي"،  "مرشد"،  "پير": يلسرود؛ حتي مقام عرفاني و مرتبه  تصوفي از قب
 بر سر و سيماي  رئيس جمهورمĤبانهو گاهي هم، سر پنجه ي الطاف و نوازش. امثالهم را به آنان اعطا فرمود

همانگونه  كه سوسيال امپرياليزم روس و اجيران بومي و جهانيش در مورد صفات جنگي  ( .دوشيزگان شان كشيد
  ).  به گزافه گويي پرداختند " قهرمان مسعود"ت  و كراما

در قبال رخداد هاي خونبار و وقايع رعب آور و فاجعه هاي انساني    تمام رسانه هاي گروهي و ژورناليزم مزدور-٢
، و اعمال ]از تاريخي كه اخوان ؛ يعني جهادي هاي وحشي بر كابل مسلط ساخته شد  [ چهار سال اخير افغانستان

جهادي مزدور  يعني قتل، غارت، اختطاف، ترور، ويراني، آتش سوزي، تجاوز جنسي به كودكان، دختران، وحشيان 
پسران و حتي مادران كهن سال كه باعث از هم پاشيدن شيرازه خانواده ها  و انهدام كامل شهر زيبا و باستاني 

اد آن افزايش يافته و تداوم خونبار و كابل شده و ساير جنايات عجيب و ماوراي بربريت آنان كه روز تاروز ابع
 ، را به درد "ملل متحد"مدنيت برانداز آن قلب هر انسان با وجدان، جــز قلب متحجر كرسي نشينان حرفه اي 

، تا عدم عالقه  امپرياليزم امريكا و بودچنين سكوتي  نفرت  انگيز، عامدانه . ندمي آورد ؛  سكوت اختيار كرد
 اسالميمخفي باند هاي  ل افغانستان، در اذهان جهانيان نقطه گذاري  نموده و روابطمتحدين  اشرا در مساي

  مزدورش را با آن كشور قطع شده جلوه دهند
٣- CIA در  دولت  امريكا را بعد از شكست مفتضحانه عساكر متجاوز سوسيال امپرياليزم روس  در افغانستان 

 و طوري آشكار ساخت .وانمود كرد -ريق رسانه هاي زير فرمانش از ط - نقش  دولت بي عالقه به امور افغانستان
در قبال   دولت امريكارسالت و مسئوليت؛  مردم افغانستان از چنگال روس " آزاد كردن"  و"رهانيدن"كه گو يا با 
تان  نظامي افغانس- به پايان رسيده است  ؛ ولي در خفا سير حوادث خونين و رخداد هاي رنگين سياسيافغانستان

 و به ] دايركت مي نمود  [  نظامي و اطالعاتي اش به طور جدي تحت نظرگرفته-را ذريعه كارشناسان سياسي
  باند ها و داره هايگونه نامرئي مداخله ويرانگر و خونبارش را به وسيله اجيران ساطور بدست و راكت بدوش

   .كرداسالمي اش كماكان دنبال مي
٤- CIAحزب اسالمي حكمتيار خون آشام قدرت كار آيي اشرا در  جنگ عليه دولت    زماني كه ارزيابي كرد

،  بود   عبور داده.I.S.I   از كانال سازمان استخبارات پاكستانكه قبالً  را " طالبان" ، مسعود  از كف داد-رباني
  .  مسعود به جنگ فرساينده بپردازد-وارد معركه نمود، تا بادولت كارتونيك رباني

  
  : كرد بدينگونه تغييردر افغانستان) شيوه مداخله اش ( امريكا  تمثيل سياست ، برهه زماني همين در
  

  » !  بار ديگر به سر زمين خون و آتش توجه  نموده است" احترام به امر صلح در افغانستان"به خاطر امريكا ،«     
يار، فرمان سري  امپرياليزم امريكا را  به پاكستان، كه در نشست رويا روي با حكمت" تامين"اعزام سفيرش  - ٥  

مخفيانه بوي رسانده  و از نامبرده خواسته  كه  تا سر حد توان سعي  كند كه راه حياتي  شرقي را به كابل باز 
و در بهار سال آينده در افغانستان از جنگ خود .  باشد نگهدارد و در صدد حل و فصل قضيه از طريق  مذاكره 
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 "  يعني دوستم" جنبش ملي اسالمي" دعوتش از سر داره هاي اسالمي بشمول سر داره داري نمايد؛ همچنين
  . بوده بازتاب بعدي اش همانا يورش طالبان به كشور بود يد چنين  سياستي ؤ؛ م  به امريكا"گليم جمع 

و نشست و   امريكايي شده در چهار سال گذشته تنها  با  مانور هاي آرام ديپلماتيك و رفت "ملل متحد" -٦
برگشت هاي دراماتيك نماينده هايش در اين يا آن كشور، در رابطه با حل معضالت  افغانستان از طريق سياسي 

 اراده امپرياليزم  امريكا به جالدان  خط حركي مطابق"سازمان ملل متحد"متوصل شد ؛ ولي در ماهيت امر 
ون درد سر به كشتار مردم بي دفاع  و انهدام بيشتر جهادي  و گروه به اصطالح  طالبان نوظهور ميدان داد كه بد

كابل اشتغال داشته و نائره جنگ مدنيت سوز را در اقصي نقاط كشور توسعه و گسترش دهند ، تا دولتي موافق 
   ».آرمان و خواسته امپرياليزم امريكا در افغانستان به قدرت برسد

جـر به كمترين عكس العمل مردم در  كـه من CIA  كار كرد هاي سازمان  مهم بعضي ابعاد-٣
  : امريكا به افغانستان گرديد امپرياليزمبرابرتجاوز آشكار

  
  كـه منجــر به كمترين عكس العمل مردم در CIA كار كرد هاي سازمان    ابعادنقاط عطفحاال به برخي از      

   :كنيمبرابرتجاوز آشكار امريكا به افغانستان گرديد ؛ در زير توجه 
  
   انجاميد؛  وخسارات مالي خارج از شمار  كه به تلفات انساني زياد نيرو هاي مقاومتتم مقاو تداوم جنگ-*
  .داد در رأس  جنبش خود جوش مقاومت قرار   عوامل اشرا   سيا -*
به  ) عمدتاً در پاكستان و ايران( كوچانيد  دوامدار ده ها  و صد ها هزار نفر  به طور پيهم  در خارج ازكشور -*

 و نتايج آن كه تا هم اكنون اثرات ناگوار ، مخرب وعالج ناپذيرش را  " مهاجرت  اجر اخروي دارد "عنوان اينكه 
  .آشكار ساخته و به مثابه حربه اي  توسط پاكستان و ايران عليه  دولت دست نشانده كرزي بكار گرفته  مي شود 

رف ارتش سوسيال امپرياليست هاي روسي ودولت  بمباران گسترده قراء وقصبات بگونه پالن شده ازط-*
. مزدورآنها صورت گرفت تازمينه هاي كمك وسربازگيري براي نيروهاي مقاومت حداكثرازاين مناطق ازبين برود

كه اين خود نوع ديگر ي كوچانيدن مردم به خارج از كشور بود كه به  نفع بهره برداري نظامي ، سياسي 
  .     ر هاي ذيدخل در مسايل افغانستان به خصوص امپرياليزم امريكا گرديدواستخباراتي و اقتصادي كشو

         مردم افغانستان درشرايط جنگ مقاومت  همچنان طيف هاي  معين  مهاجرين بهترين محيط تغذيه يعني 
درآسيا  ؛ .. .زمينه فعاليت وجذب عوامل براي سازمان هاي جاسوسي ايران ، پاكستان ، عربستان و هند و تركيه و 

تبليغ  . در اروپا بوده است ... و اياالت متحده و كانادا  در امريكاي شمالي و جرمني و انگستان و فرانسه و هالند و
عوامل جذب شده در اشكال انفرادي و جمعي در اشكال  رسانه اي آن در كشور هاي غربي  به نفع سياست اشغال 

كل مهاجرين افغانستان در پاكستان و ايران از اثرات  شرايط داخل افغانستان توسط امريكا بوده ودر مجموع 
و از مزاياي برانگيزاننده  و اجتماع از )  چناني كه در ايام  تجاوز شوروي در داخل افغانستان اثر پذير بودند(كشور

همسران و كودكان هم نپاشيده به كلي محروم ساخته شده بودند ؛ زيرا براي پيدا كردن سر پناه و لقمه ناني براي 
  .خود در گير شرايط نهايت غير انساني و بي سابقه اي بودند
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 شوروي در ميان طيف ها مختلف آواره ساخته شده ها  " كمونيزم" جهاد بر ضد كفر و الحاد و  انديشه اشاعه-*
ط ارتش   نجات كشور از چنگال  طالبان وحشي توس"كشور نيز ؛ همچنان در داخل اعم در ايران و پاكستان 

   . را پر بار تر ساخت"نجات بخش  امريكا و شركاي معتقد به خدا 
 روي همين تيز عوامل سيا در " هيچ اثري بايد ازكافر و كفر در داخل كشوربجا نماند "  ترويج ايده و تفكر -*

و )  پرورش آموزش و ( داخل كشور تمام زير ساخت هاي نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي ، حقوقي ، تعليم و تربيه 
  .حتا مناسبات بين  اقوام و مليت هاي با هم برادر كشور و ارزشهاي مورد پسند مردم را يكسره نابود ساخت 

 سازمان سيا بادرگيري هاي مسلحانه پالن شده ميان جهادي هاي ناموس باخته و تقابل و جنگ هاي خون بار -*
 هركي به "ستخوان مردم رساند كه همه در واقع آرزو ميكرد اين قالده بگردنان با طالبان وحشي چنان كارد را به ا

  ."جاي اينها بيايد ، ولو سگ هم باشد، بهتر است 
چنان فضايي را خلق كرد كه شرايط براي نموي برق   ،...  و  فشار هاي اقتصاديو بي سوادي بيش از پيش -*

كه  (  عدم باور به طب و طبابت؛ حتا د مساعد گردي  در جهات مختلف زندگي و غريب خرافه هاي  عجيبآساي 
  شويست" و ها"فال بين" به   آوردني ورو) مستفيد مي شدند  و خون آشاماز مزايا و خدمات آن يك قشر نازك 

و گوش دادن به تبليغات و رهنمود هاي اين [ سر هر راه  و كوچه و سرك   نيمه باسواد نشسه بر هاي نويس"
و ]  ه خود در خدمت  سازمان هاي  اطالعاتي بودند و هم اكنون نيز مي باشند  ك-ترويج كنندگان خرافه ها 

سكون و درجا زدگي و به آخرت و روز قيامت انديشي و ساير خرافه هاي تخدير كننده به طور حيرت برانگيزي 
  .رايج شد كه اين خود يكي از عوامل عدم توجه و واكنش در برابر تجاوز امريكا و شركا  گرديد

 در پاكستان و ايران  تحميل " مهاجرين"شرايط  بسيار ناگوار و ضد انسانيي كه  برپناهدگان  بخصوص  بر  -*
 زير اين نشسته گاني انساني  سالم  در واقع شخصيت و وجدانو وطن پرستي فعالغرور ، اتكا به نفس گرديد ؛ به  

 تجاوز امريكا كمترين واكنشي از آنها نشان داده شديداً صدمه وارد كرد كه ؛ حتا در رابط با ؛ خيمه هاي حقارت 
  .نشد 

...   در كشور هاي پاكستان ايران و هند و)درواقع پناهندگان ( " مهاجرين "بر كه  به اثر فشار هاي  اقتصادي -*
اخل همچنان در ميان آناني كه در د( در ميان آنان  رفتن به كشور هاي غربي  روز تا روز  تمايل ،تحميل شده بود 

به يكي از آرزوي هاي دست نيافتني تبدل  بيشتر شده رفت و) كشور در حالت اضطراب كشنده به سر مي بردند 
در نتيجه ي نبود طيف روشنفكر مستقر در كشور كه در برانگيختن  مردم به خاطر تجاوز  امريكا و شركا . رديدگ

 و شكنجه و اعدام از جانب  جهادي ها و متعاقب مؤثريت در خور توجه اي داشتند و بنابر سياست پيگرد و زندان
آن از طرف طالبان وحشي از كشور خارج شده بودند اين واكنش در برابر تجاوز امريكا به كشور بسيار نامحسوس 

  .بود 
 اين امريكا بود كه  به داد مجاهدين رسيد  با سالح و پول و مشوره همين كشور بود كه  جهاد افغانستان به " -*

به افغانستان .  را حاصل كرد  افغانستان امريكا بعد از اينكه مجاهدين را كمك كرد و استقالل" ؛ " زي رسيدپيرو
  "در افغانستان بيشتر و بيشتر شده ...  كه اينهمه جنگ و سرقت و تجاوز و آتش سوزي و تخريب وهبي توجه شد

 بعد از سقوط "كه گويا وراز  جانب عوامل سيا  كش اين تفكر بسيار مخرب وضد آزادي و استقالل و تبليغترويج 
به خاطر عدم توجه امريكا در افغانستان به وقوع  مجاهدين به كابل و  جنگ هاي تباهكن تنظيمي آمدننجيب و 
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 هاي  نظامي و پولي  امريكا و  سياست انساندوستانه آنكشوررا " مساعدت " ها و " كمك" ارزش "پيوسته است 
  .از مردم  به نتايج مطلوب رساند در ميان  بخش هاي 

در ]    خادي شده ، كه بعد ها  افتخار آستان بوسي سيا را به  چنگ آورد - ضبط احواالتي  "از يك [  به مثالي 
  :اين زمينه توجه كنيم 

  ٢٠٠٢مورخ اول جون » كاروان «90در بخشي از سر مقاله ي خود مندرجه شماره » كهگداي«آقاي شكر اهللا        
  :سد ي در همين زمينه چنين مي نو]كاروان چاپ امريكا از چند سال بدينسو منتشر نمي شود[ 

ناشر اين ماهنامه در دانشگاه كابل خودمان و در سالهاي تجاوز ستمگرانهء روسيه بلشويك ، باهمرزمان  «         
در كاخ سفيد اياالت ) وري خواهانحزب جمه( در بحث ها و ارزيابي هاي مان ، طرفدار بسر قدرت بودن عقاب ها 

متحده بوديم كه مردمان قاطع ، مصمم و جدي  و يكطرفه كننده اند و هر بار كه افغانستان از چنگ تجاوز گران 
خارجي آزاد گشته ، حزب جمهوريخواهان امريكا در كاخ سفيد بسر قدرت بوده و يار و همكار افغانان براي آزادي 

ي با تولد دوبارهء ملـت افغانستان و كسب دوباره ي آزادي كشور هم از چنگ روسيه  يا به سخن ديگر«، » شان 
 ٢٠بلشويك و هم از چنگ تروريستان، ياري و همكاري موثر و قاطع حكومت جمهوريخواهان اياالت متحده را در 

  »...سال پيش برهبري رئيس جمهور رونالد ريگان و حاال برهبري جورج بوش گرامي ميداريم
 را تشويق به  نوشتن عرايضي عنواني رياست غربي ، افغان هادر كشور هاي  CIA  هاي وابسته   بعضي از    

 افغانستان دو باره به موضوع افغانستان عالقه گرفته صلح و امنيت را در  امريكا " جمهوري امريكا مي نمودند كه
 House چوپان كباب«در تورنتو يكي از كاركنان  - دا   از  جمله در كانا"كند و اين كشور را تنها رها ننمايد تأمين 

  ما افغان ها از رئيس جمهور" عريظه اي  عنواني رئيس  جمهور امريكا ترتيب داده در متن آن  نوشت كه » 
 " را در افغانستان تأمين نمايد وثبات صلحكرده ،  توجه  كشور ما به حال  خواهش مي كنيم كه بار ديگر امريكا

  . از راديوي يك خادي معلوم الحال در تورنتو بخش گرديد ضيارعمتن اين 
و مهمترين  عامل در اين مورد به خدمت گرفتن و شريك جنايت ساختن  مجموع باند ها و داره هاي جهادي از 

  ساخته شده و شماري ديگر آن كه قبالً در خدمت روسيه  قرار ISIشماري از اين داره  خود توسط ( يك سو 
و مزدوران  سوسيال امپرياليزم شوروي خلق و )  قهرمان مسعود و باند  با قدرتش شوراي نظار "؛  مثل داشتند 

 كمترين عكس العمل "پرچم و خاد و سازا و ساير عناصر پيدا و پنهان  از سوي ديگر  مي باشد كه گراف نزولي 
  . را باز هم  به پائين كشيد "مردم در برابر تجاوز 

  
   : اعمال نفوذ مي كرد با كدام نهاد  ها در افغانستان سازمان سيا  -٤

        
با گذر مختصر به تاريخ پر تموج چند دهه قبل كشور تخريب شده ي ما، مشاهده خواهد شد كه استعمار و    

و دراين راستا به كدام ترفند و حيل نويني . امپرياليزم براي در بند كشيدن خلق هاي جهان،  چگونه عمل ميكند
ه ناشي از بررسي و مطالعه عميق در بافت مناسبات اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، به ويژه سياسي كشور هاي ك

  .عقب نگهداشته شده مي باشد؛ دست مي يازد
 سياسي، -جنبش هاي استقالل طلبانه مردم آزادي خواه و شجاع افغانستان عليه سيادت آشكار نظامي  

 و امپرياليزم نو خاسته استعماري آن كشور، كه تا دهه دوم قرن بيست، در 19قرن كلونياليزم بريتانياي كبير، پايان 



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

35 

 ميالدي و جنگ آزادي 1879 ميالدي؛ جنگ آزادي بخش دوم 1841جنگ آزادي بخش اول(سه برهه زمان 
م ، كه منجر به وصول استقالل كشور از چنگال امپرياليزم خون آشا) ميالدي افغــان با انگليس1919بخش سوم

انگليس گرديد، چون ســه تكاني بود كه ملل اسيـر جهان را از حالت رخوت و سستي، تسليم و رضا در برابر ابر 
وبه وضعيت جوش و خروش و برپايي جنگ هاي آزادي . قدرت قهار و به اصطالح زوال ناپذير آنوقت؛ بدر آو رد

  . بخش و مبارزه ي پر شور و شديد در كليه عرصه ها كشانيد
 نهضت هاي استقالل طلبانه ي مردمان آسيا، افريقا و امريكاي التين به سيطره استعمار كهنِ ظهور

. و غضب شده ي اين قاره ها، نقطه ي پايان ِ مسرت آفرين گذاشت » وحشي«، بر سر زمين هاي »متمدن«اروپاي
باري دگر؛ . ، و شكل عوض كرددر راستاي اين دگرگوني ها، اژدهاي هزار دهان استعمار و امپرياليزم پوست انداخت

و براي تحرك نقشه هاي اهريمني و ). نيوكلونياليزم(امــا با شمايل و قواره ي نوين وآراسته پديدار گشت 
 با -كه غلبه و سيادت دوباره بر كشور ها و سرزمين هاي از دست رفته را، در ذهن متبادر مي سازد- استراتيژيك

  : اي نويني كه عمده ترين آنها    بر شمار مي گردد؛ دست يازيدتَرفندو تَزوير ، شِگرد و شيوه ه
در كشور ما، (  تخويف هيأت حاكمه كشور هاي تازه به پا خاسته، از شورش هاي سازمانيافته  امپرياليستي -١

؛ و  به دست گرفتن رهبري شورش در »مالي لنگ« برهبري مال عبداهللا، مشهور به 1924شورش خوست در مارچ
امپرياليزم  انگليس اين جاسوس هندي تبارش را زير عنوان پسر امير محمد _ توسط عبدالكريم خانجدران،

)  » افغانستان در مسير تاريخ«جلد اول  ٨٠٨ صفحه_يعقوب خان و مدعي سلطنت از هنــد داخل پاكتيا نمود
  وجنبش هاي ليبرال و اصالح طلب، بر ضد هيئت حاكمه ؛

و در كشور ما، نمونه تيپيك (ي بومي و گسيل آنان در نقش نجات دهنده ي ملت  پرورش و تربيه اجنت ها-٢ 
  ؛ )آن نادر غدار و خانواده اش، و تكرار مسخره ي آن در شرايط كنوني يعني كرزي و شركا 

 وعده كمك هاي مالي و نظامي در برابر تهاجم كشور هاي خارجي و سركوب شورش هاو جنبش هاي فوق -٣
  الذكر؛

ع هيأت حاكمه كشور هاي مورد نظر به خاطر قبول عضويت آن كشور ها به پيمان هاي نظامي،  منطقه  تطمي-٤ 
   اي و جهاني؛ 

    فروش تجهيزات و مهمات  نظامي و تكنولوژي جنگي؛ -٥
  صدور سرمايه،  دادن قرضه هاي درازمدت با سود هاي غارتگرانه و عقد قرار داد هاي اسارت آور اقتصادي و -٦

  گي؛  فرهن
توسط سوسيال امپرياليسم » حزب دموكراتيك خلق«دركشورما  سازماندهي ( سازماندهي مخفيانه احزاب -٧

  و نهاد هاي سياسي، فرهنگي و مانند آنها؛ ) شوروي
 كانال سازي هاي مخفي در نهاد هاي اساسي و مهم دولتي، به خاطر انتقال سريع يا بطي عمال و جواسيس -٨

مثال تاريخي آن ( خودي در قالب بومـي، به خصوص در تشكيالت اطالعاتي، نظامي و مذهبي بومي و اجنت هاي 
نادر خان غدار و برادرانش  به مثابه  دست آموز هاي بومي استعمار بريتانيا  و اجنت هاي منطقه ئي  : افغانستاندر 

 و ابـرو، آن غدار و برادرانش را كه با اشـاره چشم»ملتاني«هندوستاني و علي نواز خان » شاجي«آنكشور، يعني 
، هكذا از جانب ... رهنمود ميدادند، و  همينطورمجـددي هـا، كه هم تاج مي بخشيدند، و هم مدال ستر جنرالي و

جال «و محمد خان» ضبط احواالت«امپرياليزم شوروي تعبيه مهمترين اجنت هايش، مثل حسن شرق در مركز 
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 بود،  و امثال آنها  در  سلسله مراتب بسيار .K.G.B به  افغانستان، و عضو ،  كه پدر ازبكش فرستاده شوروي»لر
  ؛ )مهم دولتي 

 همينطور قهرمان سازي و هويت پردازي عمال و اجنت هاي بومي به خاطرنصب آنان در رأس كودتا هاي -٩
   .ان يافته باشدنمايشي،  و يا انتقال  آنان به حوزه ي كودتا هائي كه از جانب امپرياليزم رقيب سازم

؛ ...مثل فابريكه جنگلك و گلبهار و(اش؛ » ساختار بنيادي«شوروي سوسيال امپرياليستي ، از پروژه هاي 
سيلوها؛ شبكه هاي راه سازي و تونـل كشي، از جمله پروژه سالنگ  ها ؛ ساختمان ميدان هوائي بين المللي كابل؛ 

كه به ) ،...هاد هاي طبي و تعليمي و نظامي؛ مثل  پلي تخنيك وشفاخانه چهار صد بسـتر؛ بنـد و نهـر؛ معادن؛ ن
يا به بيان رساتر، . ، نمود...آنكشور در افغانستان اِعمار گرديد،  در حد قابل توجه، استفاده ي جاسوسي و» كمك«

ا كه در اين پروژه ها با روسه ) نه كل آن( به عالوه ي جذب شماري از كارمندان  و تكنوكرات هاي كشور 
كه با نيـت نيك و پاك خواهان ترقي، رفـاه  و آسايش -همكاري فني و اداري داشتند، عده زيادي جوانان محصل

 را  از اين  محراق - شوروي به افغانستان بودند» مساعدت هاي خيرخواهانه«مردم شان از طريق تداوم اينوع 
 مستعدترين آنانرا كه از انديشه هاي مبارزه و. نيز در چنبر شبكه هاي جاسوسي خويش قرار داد) »پلي تخنيك«(

، و در بافت جوال گونه ي اين شبكه هاي درهم  شوروي نيرو گرفته بودند، باال كشيده» رهنمود«طبقاتي تحت 
  . دخيل و سهيم ساخت) به طور بالواسطه و مستقيم(تنيده 
هر سرزميني كه  آرزوي  در بند كشيدنش را از  اين نكته  را بايد به خاطر آورد كه استعمار و امپرياليزم در       

، نهاد ها و ...  و" كمك هاي بدون قيد و شرط "طريق تجاوز مستقيم  داشته باشد، با شگرد هاي مختلف 
از .    زير نام هاي مختلف اعمار مي نمايد-  روي اهداف خاصي استعماري -تأسيساتي را براي كشور مورد نظرش 

 جلب و حذب شماري عناصر بومي آن سر زمين از -١ مركز ديدش قرار مي داشته باشد اين امر دو هدف عمده در
 خواهان -٢ به نهاد ها و شبكه هاي  اطالعاتي و استخباراتي خودش ؛ " ساختار بنيادي"طريق همين پروژه هاي 

 افغانستاند؛ مثال در   در خدمت تجاوز مستقيم اش قرار گيرن"ساختار بنيادي "اين مي باشد تا بعداً پروژه هاي  
 چون راه _، سيلو ها، شبكه هاي آبياري ، راه سازي ، تونل كشي ... روس ها  فابريكه هاي جنگلك و گلبهار و

 ها  چهار صد بستر و  ، ميدان ها ي هوائي ، پايگاههاي نظامي، پلي تخنيك  ، شفاخانه _استراتيژيك سالنگ ها 
شد كه در هنگام تجاوز ارتش شوروي چگونه استفاده  استراتيژيك از شاهراه  ديده .  را اعمار نمودند امثال آنها 

بعدا به زندان ( سالنگ نمودند ، و مواد پخته شده  سيلو را روزانه  به پايگاههاي نظامي خود در كابل و اطراف آن 
 جنوبي اين كشور كه تا رسيدن به يكي از جمهوريهاي (  انتقال دادند؛  زخمي هاي در حال مرگ خود را) ها 

مزدوران بي عفتي چون جنرال  داكتر سهيالها ( درشفاخانه چهار صد بستر تداوي  كردند ) متجاوز تلف مي شدند 
و دشمنان  )  دولت كرزي نيز اين ننگ زنان آزاده ي  كشور را مسئول  نهادي ساخترا نيز در خدمت خود داشتند

  . نمودند  زنداني پلچرخي ي مثل  زندان الساحه گرفتار شده ي شانرا  در زندان بزرگ و وسيع 
استراتيژيست هاي نظامي آنان قيام مردم آزادي خواه افغانستان را هم در نظر گرفته بودند و ميدانستد كه       

  "دهمزنگ"چند صد نفري در برابر تجاوزشان قيام نخواهند كرد كه در آن صورت  زندان كهنه  و كوچك
 ي بسيار بسيار شديدي هم وجود داشته باشد كه متكي به آن بتوانند " قانون جزا".  ته باشدگنجايش آنان را داش

پروژه اعمار زندان بزرگ پلچرخي از امداد  كشورهـــند صورت گرفت كه ( قيام كنندگان را قيد و اعدام  نمايند  
مامي ساحات اقتصادي و نظامي  در ت_در آن وقت _پيوند تنگاتنگي با شوروي داشت و الگوي پيشرفت آن كشور 



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

37 

براي  افغانستان  با زد و بند هاي پشت پرده ، شوروي و هند ، اين زندان بسياربزرگ را. ، اتحاد شوروي بود... و
اعمار آنرا شاهد .   هندي رقم زده شد ينمنهدسين روسي  ظاهراً بنام مهندسنقشه آن توسط  . تدارك ديدند

 ساخته شد ١٣٥٥ ماده در ميزان ٥٢٣اوود خان  كه به طور دقيق و مفصل طي همينطور قانون  جزاي د. بوديم 
   ."...  سال حبس رادر بر دارد٢٠ الي ١٥ توهين به رئيس جمهور از "در يك بند آن چنين آمده بود . 

ه  استعمار و امپرياليزم در هر سرزميني كه آرزوي در بند كشيدنش را داشتهمانطوري كه در باال اشاره شد   
باشد، نهاد ها و تأسيساتي را براي  كشور مورد نظرش، روي اهداف خاص استعماري و تحت عناوين مختلف اِعمار 

) »ساختار  بنيادي«(مي نمايد، كه چگونگي جلب و جذب عناصر بومي آن سر زمين از طريق همين پروژه هاي 
 تأسيسات به اصطالح عام المنفعه اي كه همين اكنون به  نقشه.  بناء شده ؛ مبتني بر  همين اهداف مي باشد

به  پايگاههاي بسيار .   امريكادر كشوري اشغال كرده ي ما  روي دست دارد ؛ نگاه كنيدجنايتكارامپرياليزم 
مستحكم نظامي كه از رقيب شكست خورده اش يعني سوسيال امپريايزم شوروي سابق در افغانستان به جا مانده و 

وسط اينكشور ميباشد، و مزيد بر آن به پايگاههاي نظامي  بسيار مدرني كه خود در در حال تجديد ساختمان ت
سركوب القاعده و طالب و امنيت افغانستان و منطقه « نقاط  بسيار مهم و استراتيژيك كشور به خاطر به اصطالح 

  :به گذشته  ها هم نگاهي بياندازيد؛ ...،  در دست ساختمان دارد، بنگريد و»
A -  نهاد  A I D  ،اداره انكشاف بين المللي در كابلAmerican International Development    دفتر حفاظت

مي باشد بيش از يك ميليون پوليس جهان سوم را در سراسر جهان  تعليم  ] AID[ كه مربوط به ] OPS [عمومي
 ] OPS[ ترامريكايي ؛ يعني  پليس گواتيماال توسط  اين دف30000 بيش از 1970تا سال  . و آموزش داده است 

  .  ديده بودندآموزش 
 AID دركابل تعميري راكه در منطقه باغ وحش  موقعيت داشت به كرايه گرفته بود بعد ها كه آن تعمير تخريب  

 در اصطالح آن - در گذر گاه  پنج تعمير بزرگ كه AIDگرديد و زمين آن به ساحه باغ وحش پيوست داده شد  
 و در يك چهار ديواري به وسعت چندين جريب زمين  ساخته شده بود و نهر -تي مي گفتند وقت ها به آن كو

 ها  داراي دو منزل بود ، با پرداخت پول هنگفت به كرايه " كوتي "بزرگي از ميان آن عبور مي كرد  و هر يك از 
  . گرفته در آن جا نقل مكان كرد 

هه چهل  مصارف ساختمان آنها را به عهده گرفت تعمير مكتب   در سالهاي دAID     تعداد از پروژه هاي كه 
 ١٣٤٣ – 1964 كه در حبيبيه ، مكتب تخنيك ، فاكولته زراعت، فاكولته انجنيري و تعمير پوهنتون كابل بود

مجموع كمك هاي " . ؛ همچنان دستگاه ساختماني هلمند و تعداد پروژه هاي ديگر را تمويل كردگرديدافتتاح 
  ". مليون دالر گرديد 425  بالغ بر ١٣٥٢ -1973سال امريكا تا 

  :به دو مورد از كاركرد آن در زير توجه كنيم . اين نهاد تا هم اكنون در داخل افغانستان فعاليت دارد 
  متر از ميدان هوائي الي نزديك باميان  طبق گفته شمس فروغ  نماينده 1700 سرك ١٣٨٦در ماه عقرب 

USAIDود يك مليون دالر از كمك   در باميان در حد AID  همچنان بنابر گفته عبدالحق .  مصرف برداشته است
 هزار 140شفق  والي سمنگان  به آژانس خبري پژواك كلينيك صحي در ولسوالي روي دو آب سمنگان به مصرف 

   .  اعمار و به فعاليت آغاز كرده است  USAIDدالر از كمك 
 ببعد شروع  1360رين ملل متحد در دواير رسمي دولت افغانستان از سالهاي شماري از اعضاي سيا  در قالب مشاو

  .به كار كردند 
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B -  پيسكور « صلح هيأت« ، Peacecorps .  اين نهاد درزمان رياست جمهوري كندي با هدف كار در امريكاي

 سطح مردم عادي كابل زندگي  عامدانه  همافراد اين نهاد. كار كرد بعدا درآسيا هم آغاز به . التين تأسيس گرديد
اختيار نموده با كمترين پولي كه سازمان مربوط در اختيار آنان قرار مي داد زندگي مي كردند شماري از آنان در 

( اين نهاد كالً تحت نظر سازمان سيا وظايف محوله . كابل به دواير دولتي در نقش مددگار به كار شروع كردند 
  .شانرا چه در كابل و چه در ساير واليات  كشور اجرا مي كردند )  اطالعاتي  –وظايف سياسي 

 
C -   AF  ] American Fellowship [  كابل  دهم مكاتب) كالس( از طريق  اين پروگرام متعلمين از  صنف 

متعلمين انتخاب . مدت اقامت متعلمين در امريكا يكسال تعيين شده بود. انتخاب شده به امريكا فرستاده مي شد 
ده به مجردي كه به يكي از شهر هاي امريكا مي رسيدند مسئولين ، آنان را در خانواده هاي امريكايي ها   ش

تقسيم مي كردند مسلما براي يك متعلم نا آگاه از يك كشورعقب نگهداشته شده ي آسيايي درك اين موضوع  
ونه در جلب وي به جانب  فرهنگ  دشوار مي نمود كه خانواده داوطلب چه نسبتي با اين  نهاد دارند  و چگ

جواناني كه  با استفاده از كورس هاي انگليسي .  امريكايي و سيستم  و نظام سياسي كشور امريكا تالش مي ورزند
تا حدي با زبان انگليسي آشنايي پيدا مي كردند وبا  فراگيري شيوه زندگي امريكا و آشنايي با فرهنگ آنان  دو 

در وصف زندگي امريكايي ها و بلند بودن سطح زندگي  مردم آن  و كردند ، درهر كجا باره به كشور  عودت مي 
چانس استفاده  اينها  از بورس هاي تحصيلي . تمامي زرق و برق جامعه پيشرفته سرمايه داري صحبت مي كردند 

 به امريكا فرستاده آن كشور نسبت به ساير كانديد ها بيشتر بوده و در قدم اول  همين ها  براي تحصيالت عالي
مي شدند و در آن جا به اصطالح زير نظم آمده جريان مغزشويي را سپري كرده آموزش هاي الزمه به خورد آنان 

 كه هم اكنون در كابل اقامت دارد ، يوسف خليل زاد  سفير امريكا در كابل، نادر آتش ، اشرف غني. داده مي شد 
از جمله كساني اند كه مراحل مقدماتي آموزش يك ساله را  ده امريكاپشتون ، احدي وزير ماليه دولت دست نشان

) امريكن يونيورستي آف بيروت ( A U B در امريكا موفقانه سپري كردند و بعد ها از بورس تحصيلي دراز مدت در 
   و يا در كشور امريكا مستفيد شدند 

D - پروگرامAFS  ]  American Field  Service[  م نيست در افغانستان فعاليت داشت و يا اين موسسه معلو
كساني ازاين .   صورت مي گرفت " جهان سوم"خير   عمدتاً كار اصلي اين نهاد روي ريسرچ و ارزيابي كشور هاي 

 اين كشورها ، "زيره و پودينه"نهاد كه زير نام هاي مختلف به كشور هاي مورد نظر سفر مي كردند به اصطالح از 
 ها كه به كشور خود بر مي گشتند و كتابي در مورد  كشوري كه در آن  اقامت داشتند ؛ مي معلومات گرفته بعد

مثل  وضع جغرافيايي ، نظامي ، ؛ اين آثار در واقع منبع مهم و موثق معلومات در زمينه هاي  مختلفه . نوشتند 
يك منبع نظر بود كه به شكل كشور هاي مورد ... امنيتي، استخباراتي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي مذهبي و

امريكايي كه هاي  معلومات دهنده در تمام جهات زندگي اجتماعي ، در اختياراعضاي سيا وديپلمات منسجمِ
 . وظيفه داشتند در همان  كشور فعاليت نمايند ؛ قرار مي گرفت 

E - Asia Foundation     
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F - The Wroodrow Wilson Center For International Scholars اين "  بنا بر نوشته صباح الدين كشككي
دهه [ موسسة بين المللي براي علماء جهت تحقيقات بكر ونو فيلو شيپ هاي ميدهد ، من براي نوشتن اثر خود 

   ." م كه پذيرفته شدتقاضاي يك فيلو شيپ را از مركز ويدروولسن در واشنگتن نمود] قانون اساسي 
  

  : در افغانستان روي دست  گرفت )  خورشيدي١٣٣٩ ( 1960 سالهاي ازپروژه هايي كه امريكا 
      قبل از پيكره بندي اين پروژه ها ، بد نيست در رابطه ي عالقه گرفتن امريكا به دادن كمك به افغانستان ، 

  : م مختصر توضيح بده
رت رسيدند و تا واپسين كه از طريق استعمار انگليس در افغانستان به قد(         سردار داود بر خالف خاندانش 

سياست امريكا و انگليس را يكي مي دانست ؛ مگر كاكايش . ماهيت  )  رمق نيز از خدمت به انگليس رو بر نتافتند 
 نوكر خانه زاد  انگليس بود و چشم اميد به  و كالن فاميل نادر غدارشاه محمود خان كه مثل برادرش هاشم جالد

شخصاً ) ]  1325 (1946در سال [ داشت  در ايام تصدي صدارت )اليزم امريكاامپري(كمك هاي برادرتني انگليس 
براي بدست آوردن كمك عازم امريكا گرديد و در صحبت رويا روي با رهبران امريكا خواهان كمك  براي 

ن در خواست كمك براي افغانستان از جانب بزرگ اين خانواده كه  به اعتال و ترقي افغانستا[  افغانستان شد 
هيچگونه عالقه اي  نداشتند ، اين واقعيت را منعكس مي سازد كه خلق هاي افغانستان تا سر حد مرگ  براي 

به مليارد دالر ثروت اين كشور  توسط اين خانواده،  وابستگان دور و . استعمار و نماينده اش خون داده بودند 
بودجه دولت قسمي گذشته نمي .  ه شده بودنزديك آن و مجموع طبقات حاكمه  به خارج از كشور انتقال داد

و در باز زاده ها و رفتن به خارج به عنوان تداوي و يا استراحت و سفر توانست حوايج و مصارف گونه گون  دربار 
از اينرو دست تكدي .  را تأمين نمايد ....و... هاي حسن نيت به كشور هاي دور و نزدي و اهداي تحفه گرانبهاء و

 امريكا ظاهرا به خاطر حمايت افغانستان از پشتونستان .   ] برادر تني امپرياليزم انگليس دراز ميشدبايست به طرف
 با آنكه نظر  استراتيژيست هاي نظامي امريكا  در (مدتي بعد .  در مورد كمك به افغانستان دلچسپي نشان نداد 

ام اهميت  استراتيژيك ندارد يا اينكه  داراي    افغانستان براي امريكا كد":  اين بود  مبني برمورد افغانستان
كمترين اهميت مي باشد ، موقعيت جغرافياي آن توأم  با اعترافات رهبران افغانستان در مورد توانايي و قدرت 

شوروي ، اين امكان را  به ميان مي اورد  كه هر وقتي كه  حالت بين المللي تقاضا كند ، شوروي آن كشور را تحت  
 و افغانستان در  . جنبش عدم انسالك كشور هاي  بي طرف شكل گرفت) "ود قرار خواهد داد كنترول خ

. درشهر باندونگ و بلگراد يوگوسالويا اشتراك ورزيد ) 1340 ( 1961كنفرانس كشور هاي غير منسلك در سال 
ي آن در سياست  و اثرمندجنبش آن امپرياليزم امريكا متوجه توانمندي اين كشور هاي غربي در پيشا پيش

 در نتيجه به  ، سياست  امپرياليستي اش گرديدهچنبر و كشاندن برخي از كشورهاي عضو آن  به جهاني ،
  افغانستان ،جشن استقاللبرگزاري الزم به ياد آوري است كه  درهمين سال به خاطر . افغانستان نيز توجه  نمود 

 بر  محصوالت صنعتي و زراعتي قطعه اي از سربازان شان عالوه.  در اين جشن اشتراك كردندهاشمار زياد كشور
امريكا  در .  از برابر ظاهر شاه  رسم تعظيم كنان گذشتند " رسم گذشت عسكري "نيز به كابل آمده در روز 

صحن چمن حضور در دامنه تپه مرنجان  پرده بسيار بزرگ سينما را نصب و در آن فلم هاي تبليغاتي را به نمايش 
همچنان سينماي سر پوشيده و مدوري را  به سرعت اعمار كرد كه در آن تماشاگران در حالت ايستاد  گذاشت ؛ 

  .فلم هاي چهار جهته را كه درآن وقت يك پديده  جديد تكنالوژيك بود ؛ تماشا مي كردند 
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به افغانستان  كشور هاي امپرياليستي غرب  "كمك كردن"در واقع  آغاز دلچسپي  ) 1339 = 1960(      اين سال
سوسيال (  هاي اقتصادي امپرياليزم غرب و شرق "كمك" رقابت  مساعدبلي ، افغانستان يك ميدان. بود 

در واقع بازاري شد براي  فروش كاالي قيمت غرب و خريد مواد زراعتي و . گرديد ) امپرياليزم شوروي واقمار 
كشور .... و... اي سرشار از  سود قرضه هاي دراز مدت و و استفاده ه"نرخ كاه ي ماش "افغانستان به  ... معدني و

  .هاي امپرياليستي 
  ) .  مليون دالر مصرف  اعمار آن گرديد 10 ( ساختمان ميدان هوايي كندهار-١
  .ساختمان سرك كندهار كابل -٢
  .  حفر كانال  براي آبياري...  پروژه هلمند و ارغنداب -٣
  .اج بند برق كجكي و بند برق  نهر سر-٤
  . ...دالرامان كابل شفاخانه نــور در  -٥
 كارپروژه آبياري وادي هيرمند را پيش Canodson   و كمپني كنودسن  MORSESON كمپني موريسن  -٦

  .مي برد
  ...  در صد و مطبع فرنكلين و49  درصد و 51با سرمايه مختلط  " د آريانا افغان هوائي شركت " تأسيس شركت -٧
 با فاصله كمتر از " شوراي ملي" باالتر از تعميراين كليسا  . در  جوار غربي سرك دالرامان تاسيس كليسا -٨

بدون اجازه قانوني دولت و تطميع برخي از مسئولين دولتي به سرعت عجيب و به منظور خاصي  (سفارت شوروي
س فاتحه الظ قران بود و در مجيك جوان قدبلند با اندام ورزيده و نابينا كه در گذشته حاف) در خفا  اعمار گرديد

داري به تالوت قران مي پرداخت، دراين كليسا رفت و آمد داشت  در زمان داود خان اين كليسا به يك نهادي 
همان در.  گمارده شد )پرچمي مخفي(ارتباط داده شده كه  در رأس آن داكتر شيرزي نطاق مشهور پشتوي راديو 

كليسا در اثر فشار سفارت شوروي بر . اعدام شد  CIAاتهام رابطه با سازمان  اين جوان نابينا دستگير و به وقت ،
   .دولت آن وقت تخريب گرديد 

.  نسبتا در اختيار داشت  راكارمندان فرهنگي افغانستان موسسه تعليم و تربيه امريكايي پرورش ١٣٣٤  در سال 
امريكايي  .   در فاكولته اقتصادي آلمان" آن " رو مانند پروفيس ؛استادان غربي در مراكز تعليمي تدريس مي كردند

بيشترين آنان در وزارت  معادن و صنايع  و .  در وزارت خانه ها تقسيم شدند "ملل متحد"ها  زير نام  مشاورين 
  . وزارت پالن تمركز داشتند 

بعداً مدت يكسال در ( سال كارمند رياست احصائيه و پالن وزارت تجارت 16      نگارنده ي اين نگاشته، مدت 
 سال از 23رياست احصائيه مركزي و مدت پنج سال در رياست احصائيه و پالن وزارت تعليم و تربيه ؛ مجموعا 

 يك تن 1958يا 1957 در سال"ملل متحد"كامالً به خاطر دارد كه ) عمرش را فقط در رشته احصائيه سپري نمود 
 بود را توظيف نمود تا تحت نظر شخص داود خان در وزارت پالن  از استادان  پوهنتون كيمريج لندن كه اهل مصر

ملل "به مصرف (كار نمايد ؛ همچنان زير نظارت شيرزاد وزير تجارت احصائيه تجارت خارجي افغانستان را 
ال فورمه هاي امو.  بين المللي برگرداند ) شفر (  سال قبل از آن تاريخ  وبعد از آن ، به سيستم كود 26 از ")متحد

تمام .  گمرك  كشور به مديريت عمومي احصائيه وزارت تجارت مواصلت مي ورزيد 29وارداتي و صادراتي كه از
مندرجات اين فورمه ها توسط مامورين آن ، از حروف دري وارقام هندسي به كود يا شفر بين المللي تبديل مي 

يال  ارسال مي گرديد، تا كمپيوترايز شده  به مان"ملل متحد"بعداً ورق  هاي كود گذاري شده به مصرف . شد 
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واردات و  ( " احصائيه تجارت  خارجي افغانستان "بعد از برگشت از مانيال به شكل كتاب. دوباره  به كابل برگردد 
در واقع انتشار كتب احصائيه تجارت خارج افغانستان در اتخاذ سياست اقتصادي كشور  .چاپ مي شد ) صادرات 

كاال با آنها صورت مي گرفت ، نقش بس ارزنده اي داشت ؛ همچنان نقش كليديي در پالن  هايي كه تبادله 
در حاليكه . بود ... اولين  مشتري آن سفارت شوروي و بعداً سفارت كشورهاي هند و پاكستان و... . پنجساله اول و 

حجم واردات [ بدست مي آورد   "ملل متحد"امريكا نتايج  حاصله را پيش از ارسال آن به مانيال، توسط مشاور 
هند وستان با كود : كاال از كشور ها به افغانستان و حجم صادرات  كاال به آن كشورها به ترتيب از اين قرار بود 

 ؛ 19؛ چكوسلواكيا 18؛ چين 17؛ جاپان 16؛ آلمان15؛ انگلستان 14 ؛ امريكا 13؛ شوروي12؛ پاكستان11كمپيوتري 
   ] ...و

ت ، اشاله اول افغانستان در وزارت پالن كه صدراعظم داود خان مسئوليت آنوزارت را نيز به عهده د      پالن پنجس
 1336 كه اكثراً امريكايي بودند  در سال "ملل متحد"مشاورين غربي  .  آغاز به كار كرد١٣٣٤ -1955در سال 

 وارد كابل شده  به 1340 -  1961ال تيم  پالن گذاري روسي از س.   در وزارت پالن  شروع به كار كردند 1337يا
اين دو تيم . هر مشاور روسي يك تاجيكي را به سمت ترجمان با خود آورده بود . وزارت پالن مستقر گرديدند 

به طور . در رابطه با  شكل دادن مقدمات كار پروژه ها ، همĤهنگي نشان نمي دادند ) امريكايي و روسي ( مشاورين 
بادله اجناس به روبل را ، دركتاب احصائيه تجارت خارجي افغانستان كه در اوايل هر مثال متخصص امريكايي ت

فضل الحق خالقيار آخرين صدراعظم دولت پوشالي . د  وبعد ها هر شش ماهه، نشان نمي داد ساله منتشر مي ش
قراري كه . ريكايي ها   محمد خان جاللر با تيم  روس ها كار ميكرد و علي احمد خرم با تيم امداكتر نجيب جالد و

 علت قتل علي احمد خرم كودتاي نا موفقي بود كه در رابطه همان كودتا  يازنه اش ": بعضي از آگاهان مي گفتند
كه يكي از پيلوت هاي جت جنگي و تحصيل يافته  روسيه بود  با خوراندن اجباري زهر به زندگي وي خاتمه 

  ."دادند
  
   :تان  افغانسـ در ها NGOب در قالـ CIAاليــت  فع-٥

  
  : ها، چه بهتر كه با اشاره مختصر به سازمان سيا بپردازيم NGOقبل از بحث 

اثر ) "كانون توطئه هاي جهاني" (300 كميته "       ازدو ، سه ماه قبل بدينسو دوست عزيزي يك جلد كتاب 
 ) MI6( جاسوسي ارتش انگلستان  كه خود يكي از اعضاي پيشين سازمان -بسيار ارزشمند داكتر جان كولمن را 

  . اميد فرصت دست دهد تا در مورد متن اين اثر  افشاگر در آينده مطلب بنويسم .  به من اهدا كرد –بوده 
، )Central Intelligence Agency  (آژانس اطالعات مرکزی [CIA      داكتر كولمن در مورد پيشينه 

  : د چنين مي نويس ] سازمان اطالعاتی آمريکاست 
اداره جنگ رواني بريتانيا ، از پژوشهاي ريزي كه بر روي هشتاد هزار نفر از سربازان اسير، به عنوان خوك        « 

.  هاي آزمايشگاهي بعمل آورده و آنان را تحت آزامايش هاي گوناگون قرار داده بود ،  استفادة گسترده اي نمود
 پاي اياالت متحده را هم به جبهه هاي جنگ  جنگ دوم همين روشهاي آزمايش شده تاويستاك دست آخر ، 

 ، كه پدر سازمان كنوني  OSSسازماني را به نام  )   Dr. Kurt Lewin( جهاني كشاند و زير نظر داكتر كورت لوين 
CIA اداره اطالعات نيروي دريايي « ؛ » .   ميباشد ، بوجوجود آورد )ONI (يا )Office of Naval Intelligence(  
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 از آن CIAكه  ] بود[ در واقع بعنوان نمونه اي ] قرار داشته [اياالت متحده در باالترين سطح خدمات جاسوسي 
  . » تقليد شد 

  سازمان MI6      بهتر خواهد بود آگاه شويم كه داكتر كولمن كه خود زماني ازحرفه اي هاي درسطح بااليي 
 استخباراتي –اقتصادي ( زجار ونفرت از مجموع سيستم هاي پنهاني جاسوسي وزارت دفاع انگستان بود و بعدا با ان

امپرياليزم به نقد و افشاگري  در خور توجه اي پرداخته ؛ دراثرش از ساير سازمان هاي مخفي امريكا نام برده ) 
دامه همچنان به كار ا] تقاعد[  كه پس از بازنشستگي MI6 گروهي از عوامل سازمان جاسوسي بريتانيا ": است 

. را شناسايي كنند ) X Force ( " فورس اكس "مي دادند ، توانستند  سلسله مراتب نيروي پنهان توطئه گران يا 
نويسنده بعدآ اضافه مي  كند  »   داراي يك سرويس جاسوسي بسيار پيشرفته استXفورس آنان دريافتند 

سازمان  ،CIAسازمان  ، تيكانسازمان اطالعاتي وا، KGB سازمان توانست كه Xفورس همين سازمان 
ودر [  بخش جاسوسي وزارت خارجه امريكا ، بخش جاسوسي ارتش اياالت متحده،  جاسوسي فرانسه

حتي  پنهان ترين واحد جاسوسي و ] م نام برده ه سازمان جاسوسي نيرو دريايي امريكاقسمت ديگر از 
يعني در  [   را به فساد بكشاند ) NationalReconnaissance ( " اداره ملي باز شناسي "اين كشور به نام  

  ]اين سازمان ها رخنه كرده وتخريباتي را بار آورده است 
 ها در دوران جنگ مقاومت در پاكستان مي اندازيم تا ببينيم NGO       حال نگاهي هر چند  گذرابه فعاليت 

عاليت هاي ظاهراً صلح آميز  و خدمات عام امپرياليزم غرب در رأس امپرياليزم امريكا چگونه دست به يك سلسله ف
 ها را در شرايط اشغال كشور توسط صاحبان NGO هاي كاركرددر پي آن بخشي از . المنفعه براي مهاجرين زد 

NGO ها  مورد بررسي قرار خواهيم داد .  
اقتصادي ، صحي   ها را ظاهرا به خاطر كمك هاي NGO       امپرياليزم غرب در دوران جنگ مقاومت كار و بار 

در پاكستان راه انداخت  و صالحيت رهبري آنها را در گام نخست به كساني  سپرد كه از تعليم ديده ... تعليمي و 
 هايي كه در NGO تعداد 1994قبل از سال . هاي كشور  هاي غربي بودند و يا تمايلي به آن كشورها داشتند  

صدر . از آن تاريخ ببعد  بر اين تعداد افزايش بعمل آمد  . مي رسيدرأس آن افغان ها قرار  داشتند كمتر به نظر 
 دست نشانده شوروي درافغانستان پيروان وي با دولتاكثريت (  داشت NGOالدين آقا خان هم در پاكستان  

... و نسيم لودين  ، داكترشير بلوچ ، داكتر سعادت شگيوال ، داكتر شير زماني ، جاويد ) .  همدست و هموند بودند
 و افراد حزب ISI ها توسط عوامل NGOچند تن از رهبران اين .  بودند NGO به اصطالح آن وقت  صاحب

 ها را داشتند مي NGOيكي دو سه تن ازافغان هايي كه مسئوليت رهبري . اسالمي و خاد در پاكستان ترور شدند 
حركت داشته باشد و شماري هم وجود  هايشان در راستاي خدمات عامه كار آيي و NGOكوشيدند مفيديت هاي 

 ها حد اكثر استفاده سوء نمودند ؛ بگونه مثال داكتر NGOداشتند كه از صالحيت هاي تفويض شده ي شان در 
  . از زمره چنين اشخاص بود - كه مدتي در نقش به اصطالح  چپ انقالبي  تبارز كرده بود - شير زماني  

فعاليت مي ) در ايام تسلط جهادي هاي وحشي و خود فروش ( انستان  ها در داخل افغNGO       شماري  از 
  امنيت  ها را  خارجيان قابل اعتماد  كشور هاي امپرياليستي به خاطري عدم تأمينNGOمسئوليت اين . نمودند 

يت صالح.  ها را به  عوامل  افغاني مورد اعتمادشان  سپرده بودند NGOجاني نمي پذيرفتند و در عوض صالحيت 
 ها را در خدمت NGO ها با قوماندان هاي باند هاي اسالمي جور آمده ، بودجه  نافذ شده NGOداران چنين 
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 ها در زمان حكومت طالبان فقط به سيصد و پنجاه NGOشمار . حوائج و مصارف شخصي خود قرار مي دادند 
  .سازمان مي رسيد

و محيط مساعدي .  دوره جنگ مقاومت عمل مي كردند  ها به مثابه شاخك هاي اطالعاتي درNGO       اساساً 
و تغذيه نهاد هاي اطالعاتي و استخباراتي تمويل  كننده اصلي ) افغاني( بودند براي نشو  نماي عناصرمعين بومي 

NGO اين نهاد ها افرادي را كه مراحل جلب را سپري كرده بودند، تحت پروژه جذب قرار مي دادند بعداً آنها .   ها
مانند داكتر احمد شير كه توسط . مي فرستادند ) خودي(  زير پوشش تعليمات حرفه اي به كشور هاي غربي را 

كه غرض فراگيري كارو بار ( ... )  ها براي مدت دوسال به كشور انگلستان فرستاده شد و يا آقاي NGOيكي از اين 
  .  قرار داده شد " كميته اطريش "أس مسلكي از طريق كميته اطريش به امريكا اعزام شد ، و بعداً در ر

كه در دوران جنگ ( ... )، به گوشه اي از كار و بار فرهنگي ؛ يعني فلمي آقاي) طور نمونه(       و حال ، اگر 
  غرض مذاكره با ساير  سازمان هاي چپ انقالبي به پاكستان  مي آمد "دسته پيشرو"مقاومت به سمت نماينده 
 ئي چگونه تن به اين ذلت داده  ممثل تبليغات نهايت NGOد كه يك آموزش ديده ي توجه كنيم ، خواهيم دي

 به خاطر كوبيدن مليت –كه سناريوي آن  ]  The KITE RUNNER[خاينانه ي ضد مليت پشتون شده و در فلم 
نظرات  از جانب سيا به سازندگان آن فلم داده شده بود، در نقش پدر يك پسر هرزه گردكه به اساس - پشتون 

سازنده در اين ( فاشيستي وي  تفكرات پسر گوچه گردش مليت  هزاره شكل گرفته ، با بي شرمي ظاهر ميگردد 
در اين فلم (...) آقاي ) فلم آتش افتراق ملي   بين  پشتون و هزاره را به شيوه نهايت خائينانه اي دامن زده  است  

 اش عين "پسر فلمي"ضد هزاره به خاطري كه . ه است نقش يك پشتون شديداً متعصب ضد هزاره را بازي كرد
كلمات نژادپرستانه و ضد هزاره  پدر رسيست اشرا با نفرتي كه در صدا و سيمايش به وضاحت  مشاهده مي شود ، 
نشخوار كرده به پسرك كم سن و سال هزاره  تحويل ميدهد  و  با همدستي دو سه رفيق هرزه گرد خود به پسر 

  ؟! تجاوز مي كند خورد سال هزاره
       NGO ها يك قشر را در افغانستان به وجود آوردند كه با هر گونه تغيير ضد امپرياليستي شديداً به مخالفت 

گوشه اي از اين قشر را اپورتونيست هايي  . برخاسته خواهان حضور نظامي ارتش متجاوز امريكا و شركا مي باشند 
ياليزم علمي و رسيدن به جامعه بدون طبقه ؛ احراز كرده اند و با هزار و پشت كرده به  انديشه هاي واالي سوس

 حضور انجو ها رادر باز سازي افغانستان يك امر حتمي  دانسته  در راستاي  مرامهاي " برهان" و " دليل"يك 
بلندي و ديده  دهان با سراين  اژدهاي چندين هزار)  نظامي  بوده كه در نفس خود مرام هاي اطالعاتي( اقتصادي 

  .درايي گام بر مي دارند 
       بر اين نكته بايد اشاره كرد كه سوسيال امپرياليزم روس چند دهه پيش از تجاوزش به افغانستان شبكه هاي 
از عوامل و جواسيس بومي و غير بومي اشرا در افغانستان  به وجود آورده بود ؛ مثل شماري از عوامل ازبك و 

را در ميان ساير مهاجرين از آنطرف آمودريا به افغانستان فرستاده و در راستاي اين گسيل . ..تاجيك و تركمن و
داشتن ها شماري از آنها را ؛ حتا در دور و پيش حضور شاهانه گمارد ؛ مثل حافظ نور محمد خان كهگدا سر 

ان جاللر وزير ماليه  و محمد خ بودKGB ، علي محمد خان دروازي كه خانم روسي وي عضو منشي حضور شاهانه
پدر عبدالرحيم غفورزي وزير خارجه دولت رباني كه بعد از تحصيل در ) محمدزائي( و تجارت؛ هكذا غفور خان 

رشته ظاهراً نظامي از شوروي به وطن برگشت و يك راست بسمت ياور ظاهر شاه مقرر شد ؛ همچنان هسته 
در جريان كاركردهاي  كوتاه مدت نهاد هايش  CIA  ؛ اما سازمان را به ثمر رساند "حزب دموكراتيك خلق"
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 به -  با شگرد هايي  كه در زير  نشاني شده –در افغانستان  عده ي محدودي از اتباع  اين مرزوبوم را 
  : طرف خود كشاند 

 بخشي ازكسانيكه در خانه هاي كاركنان اين نهاد  به سمت آشپز و باغبان  و درايور و پيش خدمت كار  -١
  .ردندميك
 به همچون كار "ملل متحد" همچنان  تعدادي از خدمتگاراني كه در موسسات و نهاد امريكايي و شعبات -٢

  .اشتغال داشتند 
  . عده از كساني كه در امريكا تحصيل كرده بودند-٣
ضبط " تعدادي از مامورين دولت كه در وزارت خانه هاي مهم مثل  وزارت دفاع ، وزارت داخله ، وزارت پالن -٤

  ... . وزارت خارجه و"احواالت
 شمار محدودي را در اختيار داشت ؛ مثل خليل زمر و داكتر درمانگر  "حزب دموكراتيك خلق " و در داخل -  ٥

  . معين وزارت خارجه حفيظ اهللا امين
 تن 120 كه خود بر ضد اعضاي رهبري و شوراي انقالبي كه در حدود( كليوال يكتن از اعضاي باند امين       [ 

بودند ، براي اطالعات زندان كار ميكرد وخودش نيز در جمله يك صد و بيست تن از اعضاي رهبري و شوراي 
به )  تخريب وي ( ، روزي در حضور چند زنداني در رابطه به نقد از  داكتر شاوالي )انقالبي امين زنداني شده بود 

 ) "١بالك "پلچرخي (نجيب  براي ديدن رفقا در زندان  در همان روزي كه داكترصاحب « : آواز بلند چنين گفت 
: آمد در جريان صحبت در حالي كه به طرف داكتر درمانگر مي ديد با قهر داكتر شاولي را مخاطب ساخته  ، گفت 

نقل به » ... است رنگ درمانگر پريد سر خوده پائين انداخت CIAچرا تو نمي فهميدي كه  درمانگر جاسوس  ... "
   ]"٣منزل " سمت شرقي "١ در بالك"تقيم از كليوال خلقيقول مس

٦- CIA تن ازكاركنان و مترجمان سفارت آن كشور در كابل را به همكاري با خود جلب نمود 12  تعداد تقريبا  ]
 سال حبس محكوم 20اين ها  بعد از تجاوز شوروي به كشور توسط عوامل خاد گرفتار و بعد از محكمه هر يك به 

حاجي قدوس يك تن از كار كنان سفارت امريكا در كابل  كه هميشه از داماد  امريكايي خود با افتخار  . گرديدند
 حزب "دانش عضو كميته مركزي ... همچنان برادر. ياد مي كرد براي اطالعات زندان نيز خبركشي ميكرد

  –ر پهلوي ساير كاركنان آن سفارت  د- كه درراديو تلويزيون رسماً از وي  ) از فركسيون خلق ( "دموكراتيك خلق 
شايد هم  آقاي دانش ( به حيث جاسوس سيا نام برده شد و درشب بعد ، از متن اعالن نام وي را حذف كردند 

  ) .  عامل دستگيري ديگران بوده باشد 
 دور بداريم  و  عده اي ازخلقي هاي لميده در پاكستان را اگر موقتاً از نظر طالبي – شماري از رهبران جهادي -٧

مي شود  نوشت كه سيا با توانمندي دالر، موفق شد  بخشهاي از شوراي نظار روسي شده را  متمايل به خود سازد 
زماني كه  ) .   به جانب سيا متمايل شدند FSBاگر در نظر نگيريم كه اين ها بنا به فرمان صاحب اصلي شان  ( 

 به همين ها كه در باال به آن اشاره شده  كدام پشتوانه  استخباراتي ارتش اين كشور به افغانستان  تجاوز كرد ، جز
 كه زير فرمان  ISI بخش هاي از( ديگر در افغانستان نداشت تا به اتكاي آن  گام هاي استوارتر بردارد  ) اطالعاتي(

 در منطقه شمرده   امپرياليزم كهنه پيخ انگليس قرار داشته و هم اكنون دارند از متحد طبيعي سياMI6سازمان 
با در نظر داشت چنين خاليي انجو ها را در افغانستان حاكم بر سرنوشت مردم فقر زده و مستمند ما ) . مي شوند 
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ساخت ؛ زيرا به درستي واقف بود كه از اين كانالها به زودترين وقت ممكنه بر شمار همكاران سيا  افزوده مي شود 
  .   حضور در زمينه جلب و جذب افراد  تازه دم را كرده باشد ، قسمي  كه تالفي سالهاي طوالني عدم

 ها و نظرات برخي افراد  در NGO  راجع به)B B C (        حال به اخبار مهمترين راديوي امپرياليستي در جهان 
رد زير توجه كنيم با اضافه اين نكته  كه هر گاه  تبصره بر  نظرات  پخش شده از راديوي بي بي سي  صورت گي

  .نوشته به درازا مي كشد ، اگر اين امر  به خوانندگان گرامي  محول  شود چه بهتر 
  

 

  ش سازمانهاي غير دولتي در افغانستانميزگرد بررسي نق  2004 دسامبر 16 پنج شنبه - گرينويچ 18:14

افغانستان، مبني بر منحل اعالم كردن ) پالن(تصميم اخير رمضان بشر دوست، وزير مستعفي برنامه ريزي  "
در اين كشور كه از سوي دولت حمايت نشد و منجر به ) NGOs(نزديك به دوهزار از سازمانهاي غير دولتي 

  ". ه وجود آورده استاستعفاي اوشد، پرسشهاي متعددي را ب

يكي از اين پرسشها، اين است كه سازمانهاي غير دولتي چه نقشي دارند و در افغانستان چه كارهايي انجام داده "
  اند؟

اين مسايل را، آصف معروف در لندن، با رمضان بشر دوست وزير مستعفي برنامه ريزي افغانستان، صديق پتمن 
و مير احمد جوينده، رييس بنياد فرهنگ و جامعه مدني، كه در استوديوي مسئول يكي از سازمانهاي غير دولتي 

  " .بي بي سي در كابل حضور يافته بودند در ميان گذاشت

  "عملكرد قابل قدر سازمانهاي غيردولتي"

ان جي اوها در افغانستان در حالتي ": صديق پتمن، مدير يكي از سازمانهاي غير دولتي در افغانستان مي گويد "
 وجود آمدند كه حكومت قانوني وجود نداشت و جهانيان مجبور بودند در دو دهه جنگ به مردم افغانستان به

سوزان مهاجرت گرفته، تا دورترين نقاط افغانستان ) اردوگاههاي(كمك كنند، ان جي اوها توانستند از كمپ هاي 
   ".كمك هاي بشري و فوري به مردم برسانند

براي اصالح سازمانهاي غير دولتي بايد ابتدا قوانين دولتي مربوط به اين سازمانها اصالح آقاي پتمن مي افزايد كه "
  ".شود، سپس در يك فرصت مناسب پس از اصالح قوانين در دستگاه دولتي به نحوره عملكرد آنها رسيدگي شود

  آيا همه سازمانهاي غير دولتي فاسدند؟"

  ار فساد مالي هستند و ناكار آمد به حساب مي آيند؟اما آيا واقعا تمام سازمانهاي غير دولتي دچ
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رمضان بشر دوست وزير مستعفي برنامه ريزي افغانستان بر اين عقيده است كه دوره ان جي او ها در افغانستان در 
دوران جهاد و مقاومت دوران طاليي بوده است و حتي تعدادي از كاركنان اين سازمانها خونشان با مبارزين و 

  ".آغشته استمجاهدين 

 سازماني را كه من منحل كردم، سازمانهايي تعداد هزارو نهصد و سي و پنج": او در عين حال مي افزايد "
هستند كه در رديف جنگساالران و بدتر از جنگساالران هستند و با همكاري جنگساالران حكومت ما و قانون ما را 

   ".ناديده گرفته اند

ه در دوران وزارت خود به نقاط مختلف افغانستان سفر داشته و با مردم از آقاي بشردوست تاكيد مي كند ك"
نزديك ديدار كرده و شاهد اين بوده كه ان جي او ها نه تنها كار باز سازي را پيش نمي برند، بلكه به گفته وي، 

  ".مشغول چپاولگري هستند

 و مسئوالني از شهرداري كابل به نقاط او مي گويد كه با مهندسان و متخصصاني از وزارتهاي آبياري وزراعت"
مختلف سفر كرده است و آنها از مواد اوليه ساختماني و يا كلينيك ها و مدارس ايجاد شده توسط ان جي او ها 

   ".ديدن كرده اند و متوجه بي كيفيتي كار و عدم اجراي صحيح طرحها و ظاهر سازي اين ان جي او ها شده اند

 آقاي بشر دوست مبني بر رسيدگي اينگونه بر عملكرد ان جي او ها تصميم گرفته شده آيا با توجه به اظهارات"
  "توسط او صحيح بوده است ؟

  "كار بيست و پنج ساله را نمي توان يك شبه ارزيابي كرد"

مير احمد جوينده رييس بنياد فرهنگ و جامعه مدني تصميم آقاي بشر دوست را عجوالنه مي داند و عقيده دارد "
  ".نمي توان كار يك ان جي او را كه بيست و پنج سال فعاليت داشته در يك شب مورد ارزيابي قراردادكه 

ممكن است بسياري از گزارشهايي كه به وزير پالن داده شده است مطابق ذوق و عالقه ": آقاي جوينده مي افزايد"
تا قوانين جديدي در رابطه با ان جي او ها كاركنان دولتي و با انگيزه قبلي بوده باشد و ما بايد صبر مي كرديم 

  ".تصويب مي شد و سپس با مشورت با كشورهاي كمك كننده تصاميم جديدي اتخاذ مي شد

  "نقش وزارت برنامه ريزي در افزايش سازمانهاي غير دولتي "

ه سازمان مي صديق پتمن عقيده دارد كه ازدياد ان جي او ها كه در زمان حكومت طالبان فقط به سيصد و پنجا"
رسيد و در سه سال گذشته به بيش از دوهزار ان جي او رسيده، از جمله كارهاي خود وزارت پالن بوده است كه 
مسلماً پس از به رسميت شناختن اين تعداد ان جي او ممكن است بسياري از موسسات ناكار آمد هم وارد كار 

  ".شده باشند
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ايد از اعالم در رسانه ها شروع مي شد بلكه بايد از فعاليتها و برنامه آقاي پتمن مي گويد كه اصالح اين امر نب"
ريزيهاي دقيق در وزارت شروع مي شد و پس از هماهنگي با دولت و اجراي قانون جديد، نتيجه كار به مردم اطالع 

  ".داده مي شد

  "؟آيا استعفاي بشردوست سياسي بوده است "

ني كاري صورت نگرفت جز هرج و مرج درجامعه، بي اعتمادي در آقاي پتمن معتقد است كه در شرايط كنو"
  .دولت، استعفاي آقاي بشر دوست، و بي اعتمادي مردم نسبت به ان جي او ها

صديق پتمن استعفاي وزير پالن را نه تنها يك كار تكنيكي و ظاهري، بلكه يك عملكرد سياسي در نزديك شدن 
  ".يل كابينه جديد مي داندبه پايان احتمالي كار وزارت پالن و تشك

   "تصميم من سياسي نبود: بشردوست "

اما رمضان بشردوست با اشاره به اين مطلب كه از مجموع دوهزار وسيصد و پنجاه و پنج ان جي او، به چهارصد و "
دو ماه پنجاه ان جي او اجازه فعاليت داده، از شش ماه قبل رياست نظارت بر كار ان جي اوها را تاسيس كرده و از 

پيش قانون جديد مربوط به عملكرد، تكاليف و حقوق ان جي اوها را مطرح كرده است تصميم خود به كناره گيري 
   ".از وزارت را، به هيچوجه يك تصميم سياسي نمي داند

با اين وجود كارشناسان عقيده دارند كه در شرايطي كه افغانستان هنوز به مرحله اي نرسيده كه بتواند براي  "
اجراي تمام طرحهاي بازسازي و توسعه اي به تنهايي عمل كند و مردم افغانستان به كمكهاي كشورهاي خارجي 
نياز مبرم دارند و فساد مالي در تمام سطوح اداري و دولتي به وضوح به چشم مي خورد، براي ايجاد چنين 

   ." تصاميمي بايد تامل بيشتري صورت گيرد و اصالحات از ريشه آغاز شود

اين بود واقعيت  پنهان شده در بطن اهداف انجو ها يعني تذكار عمده ترين  ابعاد مخرب ، ضد مردمي و ضد
  .انقالبي و ضد آزادي  انجو ها به طور مشخص در افغانستان 

       در پاين اين بحث توجه  خوانندگان گرامي را به سخنراني بلند و با محتواي مبارز معروف هندي
  جلب مي نمايم كه برخي از ابعاد مهم"قدرت مردمي در عصر امپرياليسم"تحت عنوان » ويآرونداتي ر«

   . بي رحمانه افشاء كرده استدر سانفرانسيسكو  ٢٠٠۴ اوت ١۶ در تاريخ  راNGOكاركرد 

  »سايت هشت مارچ« 

NGO ئيزه كردن مبارزه !  

  ي روي ــداتــآرون
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  ادنا سپهري: مترجم

   ١٣٨٤ مرداد ٨، ٥اره شم! به پيشبه نقل از  

   "!مقاومت واقعي عواقب واقعي دارد، و از حقوق ماهانه هم خبري نيست"

قدرت مردمي در عصر"تحت عنوان » آرونداتي روي«مطلبي كه مي خوانيد بخشي از سخنراني بلند  «
ينجا ترجمهبخش كوتاهي كه در ا.  در سانفرانسيسكو ايراد شد٢٠٠۴ اوت ١۶ است كه در تاريخ "امپرياليسم

خداوند خرده«روي اهل هند است و با رمان . ها مي باشد NGOشده در رابطه با نظرات جالب او در مورد 
يك سال بعد در مخالفت.  بدست آورد به شهرت جهاني رسيد١٩٩٧را در سال » بوكر پرايز «ۀكه جايز» ريزها

در. ي از ناسيوناليست هاي هندي را برانگيخترا نوشت كه خشم بسيار» پايان تخيل«ٔبا تسليح اتمي هند مقاله
او از جنبش حقوق برابر براي كاست.  فعال سياسي و اجتماعي شناخته شده اي است»آرونداتي روي«هند 

حمايت كرده و براي حفظ محيط زيست و جلوگيري از خانه خرابي]  توخي " اچوت "به هندي [  "نجس ها"
فعاليت اخير موجب.  نارمادا فعاالنه مخالفت كرده استٔ در دره ايجاد سد عظيمئدهقانان با پروژه

 آرونداتي روي از نخستين٢٠٠١ سپتامبر ١١پس از . جنجالي او در ديوان عالي كشور هند شدٔمحاكمه
روشنفكراني بود كه در مخالفت با جنگ افروزي امريكا صداي خود را بلند كرد، و بسرعت به يكي ازچهره هاي

.ش جهاني ضد جنگ بدل گشت و تا امروز به فعاليت هاي خستگي ناپذير خود ادامه داده است جنبٔبرجسته
مجموعه مقاالت آرونداتي روي در رابطه با فعاليت هاي سياسي و» سياست قدرت«و »  زندگئهزينه«دو كتاب 

  . اجتماعي اوست

  ! به پيش

لين جنبش هاي مختلف و همچنين دانشجويان و در پورتو آلگره برزيل بيست هزار نفر از فعا2001ژانويه * 
فيلمسازان، يعني برخي از بهترين مغزهاي جهان، دور هم جمع شدند و تجارب خود را در مورد مقابله با

 در آنجاWorld Social Forum» فوروم اجتماعي جهان«حركت موسوم به . امپراطوري با هم در ميان گذاشتند
ع رسمي حركتي بود مهيج و شورشي بدون تطابق با تعليمات رايج؛ حركتياين شرو. پا بعرصه وجود گذاشت

دنياي متفاوتي"اين است كه » فوروم اجتماعي جهان«فرياد عمومي . پرانرژي و نوع جديدي از قدرت مردمي
تريبوني شده است براي صدها گفتگو و بحث و سمينار با اميد) گردهمايي(اين فوروم . "امكان پذير است

  .  تفكري در مورد اينكه دنيا چگونه بايد باشدساختن

هندوستان با حضور دويست) بمبئي (Mumbaiدر مومباي » فوروم اجتماعي جهان« چهارمين 2004ژانويه 
رسانه هاي حاكم هند. من در عمرم در چنين تجمع پر هيجاني شركت نكرده بودم. هزار نماينده برگزار شد

آنرا مورد» فوروم اجتماعي جهان«ولي اكنون موفقيت هاي . ناديده گرفتندبخاطر همين موفقيت آنرا كامال 
NGOمحيط آرام و باز و شاد اين گرد همايي اجازه شركت و اظهار نظر به سياستمداران و . تهديد قرار ميدهند
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داد كه وابسته به سيستم) Non-Governmental Organization(سازمانهاي غير حكومتي (هايي 
  . تصادي اي هستند كه اين فوروم مخالف آنستاق¬سياسي

كه نقشي اساسي براي جنبش عدالت جهاني ايفا كرد حاال در معرض» فوروم اجتماعي جهان«خطر اينست كه 
از جمله اينكه سازماندهي ساليانه آن انرژي برخي از بهترين فعالين جنبش. تبديل شدن به هدفي در خود است

ممكن» فوروم اجتماعي جهان«بحث درباره مقاومت جايگزين نافرماني مدني شود اگر . را بخود معطوف ميكند
اين تجمع بايد برگزار شده. است تبديل به وسيله اي دردست كساني شود كه از ابتدا مخالف اين جنبش بودند

   ...ولي بايد راههايي پيدا كنيم كه بحث هاي آن بسمت اقدامات عملي پيش روندو رشد كند، 

حرفي را كه االن ميخواهم بزنم. ئيزه شدن مقاومت است  NGOگري كه جنبش با آن مواجه است خطر دي
هاي NGO ۀدر دنياي تير. ولي واقعيت اين نيست. ها بكار برد  NGO   ٔميتوان بسادگي پيچاند و برعليه همه

ياالتي مثل بيهار در هنداز جمله در ا(ساختگي كه صرفا براي اخذ بورسيه يا فرار از ماليات درست شده اند 
ولي مهم اينست. هايي هستند كه خدمات پر ارزشي ميكنند NGOقطعا ) اينها را تحت عنوان جهيزيه ميدهند

  .  ها در يك زمينه سياسي نگاه كنيمNGOكه به پديده 

.غاز شد آ1990 و در دهه 1980هايي كه بودجه شان تأمين بود از اواخر دهه  NGOبعنوان مثال در هند رونق 
در آن زمان دولت هند براي اينكه خود. اين همزمان با باز شدن بازارهاي هند بروي سياست هاي نئوليبرالي بود

را با تعديل ساختاري نئوليبرالي تطبيق دهد بودجه هاي توسعه روستا و كشاورزي و انرژي حمل و نقل و
ها نيز وارد عمل NGO خود را رها ميكرد همانطور كه دولت نقش سنتي. سالمت عمومي را بتدريج كم كرد

ها قرارميگرفت تنها بخش ناچيزي از قطع بودجه NGOميشدند، با اين تفاوت كه بودجه اي كه در اختيار 
)بين المللي(هائي كه بودجه قابل توجهي دارند توسط نهادهاي  NGOعمده . هزينه هاي رفاه عمومي بود

و هدايت مي شوند، كه بودجه خود آنها بنوبه خود از طريق حكومت هايتوسعه و كمكهاي عمراني تأمين مالي 
هرچند كه اين موسسات. غربي و بانك جهاني و سازمان ملل و برخي شركت هاي چند مليتي تامين ميشود

متفاوتند ولي همگي بخشي از يك ساختار گل و گشاد سياسي هستند كه پروژه هاي نئوليبرالي را سرهم بندي
  . ه اول حكومت ها را وادار به قطع بودجه هاي رفاه اجتماعي ميكنندو در درج

ها بودجه ميدهند؟ آيا اين از نوع خيرخواهي مدل قديمي ميسيونرهاي NGOچرا موسسات بين المللي به 
ها اين احساس را NGO  .است؟ احساس گناه است؟ قضيه كمي فراتر از اين است) مبلغين مذهبي(مذهبي 

  . د كه خأل وجود خدمات دولتي را پر مي كنندبوجود ميĤورن

ها خاموش كردن خشم NGOسهم واقعي . و البته مي كنند، اما به شيوه اي كه از نظر مادي بي نتيجه است
ها بصورت خيرات و كمك NGOآنچه را كه مردم بر اساس حق شان بايد داشته باشند . سياسي مردم است

  . ميدهند

NGO  آنها مردم را به قربانياني وابسته تبديل ميكنند و برندگي تيغه. تغيير مي دهندها تفكر اجتماعي را
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بين سلطه. ها منطقه حفاظتي بين حكومت و مردم بوجود مي آورند NGO. مقاومت سياسي را كند مي سازند
  . آنها تبديل به ميانجي گران و توضيح دهندگان و تسهيل كنندگان شده اند. گر و مردم تحت سلطه

ها بايد به كساني كه بودجه شان را پرداخت ميكنند حساب پس دهند نه به مردمي كه در NGOر نهايت د
انگار كه هرچه. ها را در رده نباتات شاخص ارزيابي ميكنند NGO گياه شناسان احتماال . ميان شان كار ميكنند

ننده ترين شاهد آن زماني است كهز. ها هم فزونتر است NGOفالكت ناشي از نئوليبراليزم بيشتر است ظهور 
ها را مهيا ميسازد تا وارد NGOاياالت متحده آمريكا خود را آماده حمله به يك كشور ميكند و همزمان با آن 

  . شوند و ويراني جنگ را پاكسازي كنند

NGO  عملها براي اينكه مطمئن شوند بودجه شان به مخاطره نمي افتد و حكومت هاي محلي به آنها اجازه
ميدهند ناچارند كارشان را در يك چهارچوب سطحي و كم و بيش خالي از زمينه هاي سياسي يا تاريخي ارائه

از مصائب كشورهاي فقير و مناطق) كه درواقع بشدت هم سياسي هستند(گزارش هاي غيرسياسي . دهند
باز هم يك. يرطبيعي جلوه ميدهدجنگ زده نهايتا مردم تيره اين كشورهاي تيره را همچون قربانياني بيمار و غ

يك سوداني ناقص. اردوگاهي ديگر از پناهندگان افغاني. يك اتيوپيائي قحطي زده. هندي مبتال به سوء تغذيه
اينها ناخواسته كليشه هاي نژادپرستانه را تقويت ميكنند و مجددا بر. همگي محتاج كمك سفيدپوستان... شده 

.تمدن غرب صحه ميگذارند )  tough love  هرچند از نوع عشق خركي يا (دستاوردها، كمك ها و همدرديهاي
  . اينها ميسيونرهاي سكوالر دنياي مدرن هستند

ها قرار ميگيرد بشيوه اي موذيانه در سياست هاي آلترناتيو همان نقشي را NGOنهايتا سرمايه اي كه در اختيار 
يعني برنامه.  در اقتصادهاي كشورهاي فقير بعهده دارندايفا ميكند كه سرمايه هاي احتكاري از داخل وخارج

و در جنبش و مقاومت را غير سياسي ميكندعمل تعيين ميكند و مقابله جوئي را به مذاكره تبديل ميكند 
ها با بودجه اي كه دارند قادرند NGO. هاي مردمي كه بطور سنتي متكي بخود بودند مداخله ميكند

اين مردم احساس. ديل به فعالين جنبش هاي مقاومت شوند به استخدام خود درآورندمردمي را كه ميتوانند تب
در حاليكه مقاومت سياسي). و در كنارآن درآمدي هم دارند(ميكنند كه خدمت ضروري و بديعي انجام ميدهند 

  . واقعي بهيچوجه چنين ميان برهائي ندارد

 NGO   يك شغل بانزاكت و معقول و باحقوق ماهيانه، ازكردن سياست خطري است كه مقاومت را به ئيزه
  ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهر، تبديل ميكند

مقاومت واقعي اما عواقب واقعي دارد و از حقوق ماهيانه هم خبري. و گاه و بيگاه مزايايي هم اضافه ميشود
  .»  . نيست

حيات مشقتبار خود و فاميل شامل كارند، حرمت ها صرفاً به خاطر امرار  NGO         اين قلم به آناني كه در 
 هاNGO شده بعدا در خدمت سياست هاي NGO نه به كساني كه با داشتن همين مشكل شامل  ؛مي گذارد

جستوجو نموده با  كلمات و جمالت ميان سيا  را براي خزيدن به سازمان يهدفمندانه سمت وسوي، قرار گرفته 
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 دكماتيست ،با نوشتنجلوه مي دهند و بر چپ واقعاً مبارز "خدمت گزار مردم " ها را سازمانهاي  NGOخالي، 
 معاش خور  ولفير و سوسيالم و دور از مردم و وطن و شرايط ،كتاب پرست ، راحت طلب ، لميده در بستر گر

  .وكشور هاي امپرياليستي مي تازند 

A - زندان هاي رسمي :  

از يكسال . رازناي تاريخ  پر افتخارش  در برابر تجاوز آرام نه نشسته اندخلق شريف و آزاديخواه افغانستان در د
رحم و بي پرواي امپرياليزم  بي  و ارتش  نهايت " ناتو "بدينسو خيزشهاي خود انگيخته اي در برابر اشغالگران 

چرخي توسط شاهد اين مدعا  توسعه شتابزده زندان ها به خصوص زندان پل. امريكا در كشور به نظر مي رسد 
ميليون دالرامريكايي بالك چهار آنرا  مطابق معيار ) ١١(يازده )  هزينه(كه يك باربا مصرف [ امپرياليزم امريكا  

ميليون دالر ديگر، بخشي جديدي در داخل چهار ) ١٧( و بار ديگر با مصرف هفده . هاي مدرن بازسازي نمود 
  ٣٠٠بيش از مجهزبوده و ...  با مدرنترين آالت و ادوات حفاظتي وديواري اين زندان وسيع الساحه اِعمار كرده  كه

همچنان ]    ازدياد زندانيان سياسي در زندان بزرگ پلچرخي  را به روشني  نشان ميدهد اين امر.  سلول دارد
ن و تا سر حد اشغال زندان و برخورد باجالدا اعتصابات و واكنشهاي زندانيان در برابر زندانبانان  وطن فروش

 ،  ]است سمت شمال مربوط جبهه متحد كه  [ به رياست جنرال سالم بخشيدژخيمان نيرو هاي ائتالف شمال 
كه ساز مان سيا امريكا با خريد شمارمهمي از اين  جاسوسان  و قاتلين حرفه يي خاد ، آنان را  اختيار دار عام  

 غالم سرور آرزو كه از نوشته اش پيداست ، [. وتام تمام زندان ها به خصوص زندان مخوف پلچرخي  ساخته است 
شبكه اطالع رساني افغانستان "د در برابر سيستاني   در خود از زمره خادي هاي مهم بوده و از موضع نجيب و خا

  بدفاع برخاسته و سيستاني را عضو مهم كي جي بي خوانده ؛ در رابطه با تركيب خاد كنوني كرزي چنين نوشته"
ن در تالش محكمه همه كارمندان خاد و واد افتاده آاقاي سيستاني تالش دارند تا قبل از افشأ خود وجلوگيري از "

وطن پرست . صادق . مرين ارشد امنيت ملي كرزي را همان كارمندان رشيد  آكادر ها و. فيصد اپرات ٧٠ امروز كه
خادي  يتشريح شگرد ها ، ترفند ها و ميتود ها    ]"اشديبم ... تشكيل داده كه خود زنگ خطر براي سيستاني ها

) به مفهوم تحت نظرمستقيم سيا( ،م روسغال كشور توسط ارتش خون آشا چون دوران اش؛كه بر زندان ها ها 
؛ همچنان تأمين منافع  و به خاطر كسب  امتيازات  نظامي ، سياسي و اقتصادي براي  امپرياليزم روس .حاكم اند

  بر ضد، و جنايت و از هيچگونه شقاوت و پستيدهند  انجام مي ، خوش رقصي هايي در برابر امريكايي ها خود
   .نمي باشد نگاشته   ؛ شامل كار ايننمي ورزند  دريغمردم و منافع آنان

 زياد ي از طريق رسانه هاي افغاني و رسانه ها يي كه در خدمت نظام هاي  از يك سال به اينطرف  مطالب
 و امثال شان در باره زندان BBC و راديوي "نيويارك تايمز"دست نشانده  و امپرياليزم قرار دارند، مانند نشريه 

 مظلومان بي د فاع و حتي مردان و  ندان معروف و مخوف پلچرخي و تجاوز به زندانيان زن اين مخصوصاً ز،ها
 جناياتي كه هم اكنون دولت دست نشانده و شركاي ، يعنيآوردن اينهمه مطالب .  داد سخن سر داده اند،پسران

ي جنايتكار و وطن  و سايرهمپالكي ها، سيافي وحدتي خادي ،، دوستمي ، خلقي ، پرچمي ، شوراي نظاري
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 به روي  ؛فروشش به خاطر تحكيم پايه هاي لرزان سلطه امپرياليزم امريكا در زندان ها مرتكب مي شوند 
 ، عامدانه هم مي باشد ، تا از يك جهت BBCصفحات اخبار و جرايد  و پخش آن از طريق راديو ها، مخصوصا 

 و از جانبي ديگر  طيف مشخص  رسانه هاي ،ل نمايندرعايت امر دموكراسي رسانه يي را در ارائه اخبار تمثي
امپرياليستي از موضع منافع سياسي شان در مورد زندان پلچرخي و تجاوز به زنان و مردان  مطالبي را مطرح 
كرده اند ، تا از بار بسيار بسيار سنگين كشتار هاي دسته جمعي مردم مظلوم و بي دفاع ما توسط عساكرنهايت 

، اندك و آنانرا شماركشتار هاي روز افزون ،و آنرا كمرنگ ساخته كاسته باشند يي و شركايشبي رحم امريكا
؛ امريكاناشي از جاسوسي غلط شوراي نظاري ها ، دوستمي ها ، وحدتي ها ، و ساير بو كشان قالده به گردن 

  .جلوه دهند 
 كه سازمان اطالعات _ BBCمله راديو درهمين راستا كارمندان و نطاقان  رسانه ها ي امپرياليستي از ج     

 چنانچه خبر يكي [  ساخته و " اختياردارش"انگليس  وطن فروشان خلق و پرچم را از سالها پيش طورمعروف 
 ، همگان از اين " ملل متحد "را به سمت نماينده افغانستان به) ظاهر طنين (  شده MI6از اين مزدوران اجنت 

كاران صالحيت هاي كم و بيش ، درانتخاب  اخبارمربوط به افغانستان ؛ حتا   به اين كهنه ]راديو شنيدند 
اينان نيز از موضع منافع خود و بادار روسي شان در افغانستان ، مذبوحانه  . تفصيل و تلخيص آن را داده است

زندانيان را در نسبت به   آنانتالش مي ورزند ، تا  اخبار زندان ها، شكل برخورد  مسئولين امريكايي و مزدوران
افغانستان همواره در مركز  اخبار قرار دهند ، تا جنايات خود  و باداران روسي شانرا در افغانستان از حافظه 

 زندان و شكنجه وتجاوز و پوليگون و اعدام و كشتار و آوارگي و طفل  صحنه هايجمعي مردمي  كه ؛ حتا
) هرچند براي مدتي (   مي بينند ، بزدايند و توجه مردم را فروشي و انهدام خانه و كاشانه خود را  درخواب نيز

 منحرف نموده به جانب جنايات امپرياليزم آمريكا در افغانستان سمت و سو شاناز به محكمه كشانيدن خود
  .بدهند

در مورد زندان و چگونگي نقل و انتقاالت  CIAدر رابطه با عملكرد   BBC ربخش هاي جداگانه  اخبا     اينك 
گان  تا خواننده آوردم،در ذيل را غرض سهولت در مطالعه ، منسجم نموده   ديگر زندان به زندانزندانيان از يك 

    .قرار گيرند  ، ... و شكنجه وداري  زندان و زندان مسايل مربوط بهجريان درگرامي 
تقديم خوانندگان خواهد [  ] بع    هرگاه اين قلم  در رابطه با اخبار تبصره اي داشته باشد آنرا در ميان قوس مر

  . نمود 
  

   : در زير نشانی شده( * )  که  با عالمۀ ستاره BBCاخبار بخش شده از راديوی 
  

 

  1386 فروردين 05 - 2007 مارس 52 يکشنبه - گرينويچ 13:00

  زندانيان گوانتامو و بگرام به زندان پلچرخي منتقل مي شوند - *

برای نگھداری زندانيانی که در حال حاضر در بازداشگاه ھای آمريکاييان در گوانتامو و بگرام 
  .بسر می برند، بخشی جديدی در زندان پلچرخی کابل ايجاد شده است
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 حمل به کابل انتقال می يابند و 13يان افغان در گوانتامو ھفته آينده در تاريخ نخستين گروه از زندان
  .در اين بخش جديد جابجا خواھند شد

 ٣٠٠ ميليون دالر آمريکايی ايجاد شده بيش از ١٧به کمک مالی آمريکا به مصرف اين بخش که 
  .سلول دارد

تاح بلوکھای جديد زندان پلچرخی محترم عبدالرحيم وردک، وزير دفاع افغانستان در مراسم افت
کابل گفت که اين بخش از زندان مطابق با معيارھای بين المللی ساخته شده و امکانات و سھولت 

  .ھای الزم را دارد
ھنوز شمار زندانيانی که قرار است ھفته آينده به اين زندان منتقل شوند، مشخص نشده اما مقامات 

نده ھمه زندانيان افغان از گوانتامو و بگرام به پلچرخی منتقل افغان اميدوارند که ظرف چند ماه آي
  .خواھند شد

در حال حاضر صدھا تن به اتھام عضويت در گروه ھای تروريستی در بازداشتگاه ھای 
  .آمريکاييان به سر می برند

د شد آنگونه که وزير دفاع افغانستان می گويد کسانی که در آينده به اتھامات مشابھی گرفتار خواھن
  .نيز در پلچرخی زندانی خواھند شد

ھنوز مشخص نيست کسانی که از گوانتامو و بگرام به پلچرخی منتقل می شوند، چه انجامی دارند 
  .و در مورد آنھا چه تصميمی گرفته خواھد شد

*- com.sharghnewspaper.www     28.02.06  

  رقيب گوانتانامو شناخته شد» بررسى وضعيت زندانيان«مركز 

  افشاى اخبار بازداشتگاه بگرام

  :نورى الملل، اشكان خواجه گروه بين

است و ارتش  المللى در مورد سرنوشت زندان گوانتانامو در جريان    در حالى كه مذاكرات بين« 
آمريكا بدون ھيچ سروصدايى  عكند، وزارت دفا آمريكا ھنوز با درخواست تعطيلى آن مخالفت مى
در   در حال حاضر در اين زندان.افغانستان است مشغول گسترش زندانى شبيه به گوانتانامو در

گوانتانامو، بدون اثبات جرم و بدون حكم قضايى محبوس   نفر در شرايط بسيار بدتر از۵٠٠حدود 
 .ھستند

كه در اين زندان  سه سال است_ بيش از دو » بگرام«تعدادى از زندانيان محبوس در زندان 
گوانتانامو امكان دسترسى به وكيل  زندانيان اين زندان، ھمچون زندانيان. شوند نگھدارى مى

به گفته برخى از مقامات پنتاگون در پرونده . نشده است ھايشان به آنھا ابالغ ندارند و حتى جرم
 .اكتفا شده است» مبارزان دشمن«عنوان  اين زندانيان به

اطالع دارند كه   نوشته روزنامه نيويورك تايمز، برخى از مقامات دولت آمريكا از اين نكتهبه
اى است كه  گوانتانامو به گونه وضعيت نابسامان زندان بگرام و شباھت آن به وضعيت زندان

در حالى كه . رو شود شبيه به زندان گوانتانامو روبه ھاى قانونى و سياسى امكان دارد با واكنش
نگاران  گوانتانامو براى اعضاى كنگره اياالت متحده آمريكا و روزنامه كان بازديد از زندانام

امنيتى بوده و  تحت تدابير شديد  كه آغاز به كار كرده٢٠٠٢زندان بگرام از سال دارد،  وجود
ورود افرادى به غير از نيروھاى  به ھمين دليل امكان. اى سرى محسوب شده است تاكنون منطقه
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 . امى آمريكايى مربوطه و صليب سرخ ھيچ کس اجازه ورود به اين زندان را ندارد نظ
قانونى است و تاكنون عكسى از اين  دست غير دور عكسبردارى از اين زندان، حتى از مناطق

 شده از اين زندان و سربازان و مقامات  ھاى زندانيان آزاد توجه به گفته با. منطقه منتشر نشده است
شود   گوانتانامو ترسيم مى  تصويرى كه از اين مكان در مقايسه با زندان-  مرتبط با آن-آمريكايى

ده نفرى در   ھاى چند افراد زندانيان در گروه به گفته اين. تر است تر و نامناسب بسيار سخت
بر اين اساس زندانيان مجبور . شوند  اند، نگھدارى مى شده ھاى بزرگى كه از سيم ساخته  قفس

انداز بخوابند و حتى تا يك سال پيش مجبور بودند كه از  قفس روى يك زير  كفویبرھستند كه 
برخى اصالحات  بر اساس اين گزارش، پيش از انجام. پالستيكى به عنوان توالت استفاده كنند كيسه

اند،  در حياط كوچك زندان بوده در اين زندان، زندانيان به جز مواردى كه مجبور به صف كشيدن
 .اند  به نور نداشتهدسترسى 

بگرام «: آن گفت يكى از مقامات وزارت دفاع آمريكا كه از اين زندان ديدن كرده است، در مورد
استفاده قرار گيرد، اما اكنون بدون ھيچ  گاه قرار نبود به عنوان يك بازداشتگاه دائمى مورد ھيچ

ن زندان با زندان گوانتانامو وى در مقايسه اي» .تبديل شده است بودجه و نيرويى به زندان دائمى
.  .  »اين زندان بد تر  استگويد كه  در زندان بگرام زندانى شده باشد به شما مى ھر كس«: گفت

آمريكايى در جنوب افغانستان از بھار سال  اغلب زندانيان اين زندان در جريان عمليات نيروھاى
خارجى مدافع حقوق بشر حاكى از ھاى  گروه اظھارات مقامات افغان و. اند  دستگير شده٢٠٠۴

در اين زندان پس از انتشار خبر مرگ دو زندانى در دسامبر  ھاى شكنجه  آن است كه ميزان دوسيه
 پس از انتشار گزارش مذكور آويزان كردن زندانيان از سقف. يافته است  كاھش٢٠٠٢سال 
در اين زندان  ربه زدنھاى محل نگھداريشان با استفاده از زنجير و با زانو به آنھا ض سلول

ً  اين قلم نمی باشد خبر صرفا جنبه تبليغی دارد دبه ھيچوجه  اين توقف قابل تايي[ متوقف شده است 
توان به بستن زندانيان به در سلول  دارد مى ھايى كه در اين زندان كاربرد  از ديگر شكنجه ]. ت.

اينھم تبليغی [ ن آنھا اشاره كرد طرف آنھا و به وحشت انداخت ھاى غران به  ور شدن سگ و حمله
در بخش . اين سگھای تعليمی برای عمل جنسی به جانب زندانی حمله ور می شوند . بيش نيست 

 باعث ٢٠٠۴افزايش تعداد زندانيان در سال ،]  ت –امريکای التين به  اين موضوع  پرداخته شده 
[ عيت زندان بگرام را بھبود بخشد تعدادى بازداشتگاه موقت تاسيس كند و وض شد كه ارتش آمريكا

 .] ت – رفاه زندانی در بخشاين به اصطالخ بھبود فقط در بخش اعمار و استحکام زندان بوده نه 
شوروى  زندان معروف بگرام در محل سابق يك كارخانه تجھيزات ھوايى كه توسط نيروھاى

 . ساخته شده، قرار دارد١٩٨٠سابق در دھه 
 نفره اين ٩ھاى  سلول غانستان حاكى از آن است كه در ماه مارچ گذشتهھاى رسيده از اف گزارش

اين  يكى از زندانيان سابق. افزوده شده بود زندان افتتاح و چندى بعد نيز بخش جديدى به اين زندان
سلولى كه دو سال « :گويد   ساله است در مورد سلول حمل نگھدارى مى۶٠زندان كه يك روستايى 

حيوانات را در باغ وحش ھايى كه  قفس  شبيه به يك قفس بود، قفسى شبيه بهدر آن زندانى بودم
ًاين در حالى است كه زندانيان گوانتانامو كه قبال در . » کراچی در آنھا نگھداری می کنند 

ھاى  ھاى بزرگ در ساختمان  اكنون در سلول شدند ھم  نگھدارى مى ھاى شبيه به قفس سلول
 زندانيان زندان بگرام به ھنگام. شوند  و فضاى آزاد نگھدارى مىبيمارستان  فوالدى مجھز به

آنھا . رنگ ھستند  نارنجى ھاى  ورود به اين زندان بايد برھنه شوند و مجبور به پوشيدن يونيفورم
چراغ روشن ھستند ھايى با  زندگى در سلول جمعى و  ھمچنين مجبور به استحمام به صورت دسته

ساله يكى از زندانيان اين زندان ٢۴عبدالنبى . ان کم می شود که فقط چند ساعت در شب  نورش
ًبه گفته وى تعدادى از زندانيان اين زندان مرتبا به وضعيت خود   .است كه در ماه دسامبر آزاد شد

 ھاى خود و گاھى اعتصاب غذا اعتراض خود را به كنند و با كوبيدن روى قفس مى اعتراض
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اعتراضات  ى در مورد واكنش مسئوالن زندان به اينو. رسانند  گوش مسئوالن زندان مى
خورده پاسخ اعتراضات  ھاى دستبند تر با دست  ھاى كوچك  حبس معترضان در سلول«: گويد  مى

معترضانى بود كه بر اعتراضات خود  انفرادى به اين شكل ھم پاسخ به روزھا سلول. كوچك بود
  .». كردند   فشارى مى  پاى

  ای شورشزندان پلچرخی وريشه ھ - *

 شاھد شورش )2006(ھمين سال  فبروری 25زندان پلچرخی کابل نيمه شب شنبه تاريخ 
اين زندانيان ظاھرآ به دليل سرباز زدن از پوشيدن لباس مخصوص ايکه برای . تعدادی از زندانيان بود

 اين شورش وتشنج آنقدر باعث نگرانی دولت آغای کرزی. تھيه شده بود دست به شورش زدند  شان 
 نفر با وسايط، تانک ھای زرھی وتجھيزات به 800گرديده بود که تنھا از نيروی ھای اردو به تعداد 

 دقيقه چھار اطراف 12چھاراطراف زندان موضع گرفتند و به گفته يکی از جنرال ھای اردو بعد از 
ی پوليس ، برعالوه ای نيروی ھای اردو افغانستان، نيروی ھا. صره خود درآوردنداحزندان را به م

. به رھبری امريکا نيز درصحنه حضور داشتندتالفئاعساکر کمک به ونيروھای   

زندانيان اندکی بعد از .  تن ديگر زخمی شدند40 تن کشته وحدود4دراثر اين شورش تعداد 
سپس درنفس روز آنھا خواھان . ره ھای مرگ به امريکا را از داخل زندان سر ميدادندعشورش ن

د يونس قانونی رييس مجلس نماينده گان وياھم با صبغت هللا مجددی رييس مجلس سنا مذاکرات با محم
 فبروری ھنگام شام به زندان پلچرخی 27را نمودند، بالخره صبغت هللا مجددی به يوم دوشنبه تاريخ 

زندانيان چند پيشنھاد مشخص داشتند وبا صبغت هللا مجددی . رفته و با زندانيان به مذاکره پرداخت
رميان گذاشتند اين پيشنھادات عبارت بودند از، عدم پوشيدن لباس مخصوص زندان، رفع بد رفتاری د

ھای نيروھای امنيتی با ايشان، خوب شدن کيفيت غذای زندانيان وبالخره زندانيان بايد عفوعمومی 
ی براجناب حضرت مجددی دربخش ھای ديگر برايشان وعده سپرد ولی درارتباط عفو عمومی . شوند

. شان گفت که اين کار غير ممکن است، گرچه وعده رھايی تعداد از زندانيان را برايشان داده است
درست بعدازين گفتگوھا آن تعداد از زندانيان که بيطرف بودند وفقط دربين طالبان واعضای القاعده 

شده وبه بالک ديگر  تن ميرسيد با نيروھای امنيتی درتماس 600گير مانده بودند وتعداد شان به بيش از 
ولی چيزيکه الزم به تذکر است اينکه وابسته . که قبآل برای شان آماده ساخته شده بود منتقل گرديدند

گان طالبان والقاعده بعد ازآن نيز به شورش خويش ادامه دادند، که گاه با اعتصاب غذايی وگاه با 
. شورش ھمراه بود   

که مربوط جبھه متحد است  رييس زندان پلچرخی جنرال سالم بخشی  - *  

.با ذکر اينکه ضعف نيروھای امنيتی درسراسر افغانستان وجود دارد الزم...  

تذکر ميدانم که اين تنھاکابل نيست که مواجه به شورش وياھم فرار کردن زندانيان اب
ف چنين درافغانستان ميشود، بلکه قبآل نيز در زندان ھای ساير واليات مانند قندھار، خوست ومزارشري

.عمل صورت گرفته بود يعنی حتی تعدادی از زندانيان موفق به فرار گرديده بودند  

حال که سخن از تامين امنيت زندان ھا شد بايد گفت که چندی قبل تعداد چھار زندانی از زندان بگرام 
وده ولی  درافغانستان موفق به فرار شدند که ازنگاه امنيت شايد پرامن ترين ساحه بتالفئانيروھای 
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پا به فرار نھاده اند ) بگرام(اينکه چطوراين چھار عرب زندانی مربوط سازمان القاعده ازين زندان 
اين چھار عرب درست از محلی پا به . سوالی است مبھم ولی گذشت زمان آن را روشن خواھد ساخت

آن ساحه را نداشتند فرار نھادند که درآنجا به استثنی خود امريکايی ھا مردم ديگر حتی حق رفتن به 
.چه رسد به داخل زندان  

:   از خود عالوه مي كند  كه "...پاره از عملكرد ها سازمان سيا  "نگارنده   [   

در رابطه با فرار چهار زنداني  آنهم از زندان  پايگاه نظامي بگرام كه به مراتب از زندان گوانتانامو تحت نظارت  
 دارد، به اين نتيجه رسيده كه  سازمان سيا فعاليت هاي اطالعاتي در درون سازمان زندانبان با تجربه و حرفه اي قرار

  . القاعده به عنوان گريز،  اين افراد را از زندان فرار داده  است 

در ميان اين چهار تن شايد يك و يا دو و يا سه تن آنها از اعضاي القاعده  بوده باشد كه  داراي معلومات  و صالحيت  
مستنطقين و متخصيصن شكنجه كه روانشناسي  زنداني را در پهلوي  .اخل سازمان  منصوبه خود بوده انددهايي در

 آنها پيشنهاد تن از يكشكنجه بدرستي فراگرفته اند،  شايد درجريان تحقيقات به اين واقعيت پي برده باشند كه 
فرارتوسط از طريق  طرح نقشه سه تن ديگر با ا ر شپذيرفت،  چه بهتر كه زمينه  فرارخواهد را  CIAهمكاري با 

 كه شرايط دستگيري  شماري از هم حلقه   هايش را قسمي تدارك ديده كه آنان را ( در القاعده CIAزنداني نفوذي 
همراه با خود يكجا به چنگ  پوليس سياسي و يا عساكر امريكايي انداخته تا هم حلقه هايش نسبت به وي دچار 

كه گويا باهوشياري و دقتي كه داشته  نقطه ضعف استحكام و كنترول  زندان بگرام را به  )دنشك نگرديده باش
 دو تن ديگر يا ، سه تن القاعده اي ، يا دوتن القاعده اي- درستي پيدا نموده و با سه تن ديگر در ميان گذاشته

  و  ) گونه طبيعي فراهم نموده زندان بهداخل را درزنداني مورد نظر درچنين صورتي  شرايط نزديكي چهار(نفوذي 
  .در نتيجه هر چهار تن  از اين زندان فرار كردند .  آنان را با خود  همراه ساخته است 

 موفقانه در ميان باند القاعده  بمثابه شخصيت هاي استثنايي  پذيرفته  شده  از طراح فرار  به " فرار"اينها بعد از
هرگاه كدام عنصر نفوذي .  او را مورد ستايش و تكريم قرار خواهند داد مثابه قهرمان تجليل بعمل خواهند آورد و

 بمثابه عنصر نفوذي سيا "طراح فرار"ديگر در القاعده وجود داشته باشد اگر كدام فرد مسئول باند القاعده  در مورد 
ل را برطرف  شك آن فرد مسئوار استخباراتشك نموده باشد ؛ سعي خواهد نمود  تا با شيوه هاي مختص به ك

  .نمايد

 "داكتر نجيب جالد كه پدرش از طرفداران داود خان  و عضو مهم  ( توطئهمغزمتفكر استخبارت و پدر دسيسه و 
براي  )  وي نيز به در خدمت روسها قرار گرفت  ، بود كه بعد از تسخير اين نهاد توسط كي جي بي"ضبط احواالت 
من و . از زندان  پلچرخي بيرون كشيد" فرار"ا شگرد خاصي زير نام ب  راخادي نفوذي داخل جمعيتاولين بار يك 

من  فرارساختگي . فاصله توشك من با او  كمتر از پنج سانتي بود .  در يك سلول  عمومي بوديم " فراري"اين 
ود افشا  در ميان شماري از رفقاي نزديك بخ- كه زندانيان و زندانبانان را  دچار بهت و حيرت ساخته بود -وي را 

در درون خورجين جمعيت  KGB دست " در نوشته ام تحت عنوان ١٣٧٢ مطابق 1993كردم و درماه جون 
مجاهد ولس چاپ ناروي براي نخستين بارساختگي ١٣٧٢ جوزا  و سرطان مورخه ١٩١ مندرجة شماره "درمانده 
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اعضايش را، كه به اتهام فعاليت در  يك تن از ١٣٦٤ خـاد در اوايل سال«:  وي را اينطور رقم زدم "فرار"بودن  
. فرار داد)  "منزل چهارم زون" ("پلچرخي"به بيست سال زندان ساخته بود، از زندان » محكوم«جمعيت اسالمي 

عثمان كل « كه در بين  عده اي از فوتبال دوستان بنام _»فوتبال باز«دادن خادي » فرار«  نجيب جالد خاد، با "[
از يكطرف توانمندي تشكيالت  جمعيت اسالمي  را در : يك تير به دو هـدف رسيد با _مشهور بود» سك نفس

، براي كار وبار »قهرمان«را به مثابه » فراري«و . كشيد» اخواني«  هاي با خـاد، به رخ ساير داره» تقابل«
 ي در پاكستان با رادفرار« : قراري كه بعداً در زندان شنيده شد (، فرستاد ... استخبارتي  و سياسي به پاكستان و

و از جانبي ديگرعدم لياقت و بي كفايتي حريف هم )  »... در مورد فرارش مصاحبه اي انجام داده .B.B.C يوي
قالده اش، يعني گالب  زوي خلقي وزير داخله را در اداره  امور آن بخش زندان كه تحت فرمانش بود؛ با اين شِگرد 

،  به شكل )سلطاني ("٣بالك " در رابطه با اين قضيه قوماندان خلقي   ]" –. به صاحبان روسي اش گوشزد كرد
،  )گلخان(ويك نفر  از صاحب منصبان مسئول آن بخش زندان . اهانت آميزي از وظيفه اش بركنار گرديد

خاد با چنين صحنه آرايي و درامه بازي كه موجب تعجب اكثريت زنداني ها . ؛ محبوس گرديد" بالك"درهمـان
  ]  » . را سر زبان ها انداخت"جمعيت اسالمي" براي چندمين بار  نام نامي گرديد،

   ]در بخش خاطرات زندان در اين رابطه به طور مفصل صحبت خواهم كرد[ 

بالک چھار زندان پلچرخی ": يکی از سخنگويان نيروی ھای امريکايی اخيرآ اظھار داشته که -*
 قندھار و گوانتانامو   دانيان افغانستان که دربگرام، ميليون دالرامريکايی برای زن11با بودجه 

 "طوريکه اين بالک ذريعه ای نيروھای امريکايی بازسازی ميشود .زندانی ھستند آماده ميشود
 زندانيان ايکه خود بيانگر اين است که زندانيان افغانستان فقط تغير موقعيت داده خواھند شد، يعنی

 دارند بار ديگر با رو شکنجه ای نيروھای امريکايی قرات ظلم و گوانتانامو تحدر بگرام، قندھار
بدست گرفتن اداره بالک چھار زندان پلچرخی توسط امريکايی ھا تحت ظلم و شکنجه ای آنھا 

را " 30 مساويست به يک 15دو " درينجا ذکر ضرب المثل . داشت قرار خواھند) امريکايی ھا( 
  2006 مارچ 22. نيز بی جھت نميدانم

  1386 شھريور 11 - 2007 سپتامبر 02 يکشنبه - گرينويچ  12:54- *   

  اعتصاب غذايی در زندان پلچرخی کابل     

شکنجه و عدم "صدھا تن از زندانيان بازداشتگاه پلچرخى در شرق کابل، در اعتراض به آنچه 
  . می خوانند، دست به اعتصاب غذايى زده اند" رسيدگی به پرونده ھای خود

  ')ضرب و شتم(و لت و کوب شکنجه '- *

شمارى از زندانيان در تماس تلفنى با بی بی سی گفتند که اعتصاب غذايى آنھا از بخش سوم به 
  . بخش چھارم زندان پلچرخی نيز گسترش پيدا کرده است
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اين زندانيان می گويند، زمانی به اعتصاب غذايی پايان خواھند داد که مقامات امنيتى از شکنجه 
  . شيده و سرنوشت آنھا را روشن کنندآنان دست ک

می شوند ) ضرب و شتم(اين افراد ادعا می کنند که از سوى مسئوالن ادارۀ امنيت ملی لت و کوب 
  . و مورد شکنجه قرار می گيرند

يکى از اين زندانيان می گويد تا حاال به آن عده از ھمقطاران او که در اثر پخش گاز روز گذشته 
  . يتى بی ھوش شده بودند، دارو نرسيده استاز سوى نيروھاى امن

زندانيان ادعا می کنند که وضعيت در زندان پلچرخى متشنج است و تعداد اعتصاب کنندگان رو به 
آنھا تھديد کردند تا زمان برآورده شدن خواسته ھايشان به اعتصاب غذايى ادامه . افزايش است
  . خواھند داد

  .  با رد اين ادعاھا می گويد وضعيت در زندان آرام استىبسم هللا، سرپرست زندان پلچرخاما 

با اين حال، يک ھيات اعزامى مجلس نمايندگان افغانستان که وضعيت را در زندان پلچرخى 
بررسى کرده می گويد تشنج ھنوز در زندان ادامه دارد و به گفته عطاهللا لودين، رييس اين ھيات، 

  . ستراه ھاى حل اين مشکل در دست بررسى ا

* - 

  2005 ژوئيه 23 شنبه - گرينويچ 01:43

  کيت کالرک
  بخش خبری بی بی سی، افغانستان

  ندافغانھا از شکنجه خود در بازداشتگاه ھای آمريکا سخن می گوي

من تمام مدت . اول لباسھای ما را از تنمان بيرون آوردند و آنگاه دستوردادند که سرپا بايستيم "
  ."بازجويی برھنه بودم

 درمنزلش تحت بازداشت درآمد و ٢٠٠۴حاجی ميرزا محمد به اتھام ھمکاری با طالبان در سال 
  .  شرق افغانستان برده شدسپس به پايگاه نيروھای تحت رھبری آمريکا در گرديز واقع در جنوب

به من غذا نمی دادند و نمی . مدت چھار روز دستھای مرا از پشت بسته بودند: "او می گويد
  ."گذاشتند بخوابم

شھادت حاجی ميرزا محمد، بخشی از اتھامات تازه ای است که برنيروھای ائتالفی مبنی بر آزار 
  .زندانيان در بازداشتگاھھای موقتی وارد می آيد
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دانيانی که آزاد شده اند به خبرنگار بی بی سی گفته اند که در بازداشتگاه از غذا و خواب زن
  .محروم نگاھداشته می شدند و مورد ضرب و شتم قرارمی گرفتند

يک مترجم پيشين، اظھار داشت که شاھد آن بوده است که بازجويان با ندادن آب به زندانيان آن ھا 
 و سرزنشھای جنسی سعی داشتند که آن ھا را وادار به حرف زدن را تنبيه می کردند و با طعنه

  بکنند

جنت گل، يکی از کسانی که در گردز در بازداشت به سر می برده، می گويد که مجبورش می 
آنھا به من می : "کردند روی زمين زانو بزند و سپس چھار يا پنج بازجو اورا محاصره می کردند

 سمت ديگر نگاه نکن، آنگاه به من دشنام می دادند و کتکم می گفتند روی پاشنه ات ننشين، به
شب آخرھم تا صبح . مرا تا صبح در ھمان وضع نگاه داشتند و سه شب نگذاشتند بخوابم. زدند

  ."زانو زده بيدارم نگاه داشتند

جنت گل ھمچنين گفت که به او مشت و لگد می زدند و بعد به او گفتند که روی زمين دراز بکشد 
آنگاه با گردن مرا از روی زمين بلند کردند و تھديدم کردند که اگر به کارھايی که کرده : "افزودو 

  ."ام اعتراف نکنم مرا خواھند کشت

 نه مزکشاورمن يک : "جنت گل در حاليکه دستھای زمخت و خشن خودش را نشان می داد گفت
. نزده ماه در بازداشت نگاه داشتنداز آمريکائيھا بپرسيد که چرا مرا مدت شا. عضو شبکه القاعده

. اين تنھا چيزی بود که به من گفتند. وقتی بعد از اين مدت مرا آزاد کردند فقط گفتند خيلی متاسفيم
  ."اگر چيزی به اسم حقوق بشر وجود دارد، من می خواھم که حق خودم را بگيرم

  اصطالحات نظامی - *

ر زندانيان حين بازجويی در پايگاه نيروھای پياده يکی ديگر از افغانھايی که درمورد اذيت و آزا
  . نظام اتھاماتی را مطرح کرده است، مترجم سابق نيروھای نظامی امريکاست

او که با نام مستعار وحيد هللا خود را معرفی می کند زبان انگليسی را با لھجه جنوب آمريکا که از 
سزا و اصطالحات نظامی سربازان را سربازان ياد گرفته است صحبت می کند و ھمان کلمات نا

  . به کارمی برد

وحيد هللا می گويد که بازداشت شدگان درصورت خودداری از حرف زدن، به شيوه ھای مختلفی 
زندانيان مدت شش ساعت سرپا نگاه داشته می شدند يا مجبورمی : "مورد تنبيه قرارمی گرفتند

اعت زانو بزنند، بدون آنکه آب به آنھا داده شدند که روی يک تخته پاره دو در چھار برای سه س
  ."شود

وحيد هللا می گويد که در بازداشتگاه پايگاه اسد آباد يکی از زندانيان پس از آنکه مدت چھارروز 
او پسرجوانی بود که در : "وحيد هللا می گويد. در ھوای بسيار گرم، تشنه نگاه داشته شد جان سپرد

وقتی صبح روز چھارم به ديدن . ه روز دست بسته زندانی بوديک اطاق گلی بدون پنجره مدت س
او رفتم ديدم روی زمين درحاليکه ھنوز دستانش ازپشت بسته بود افتاده بود و دور دھانش کف 

[ ادا در می آورد ! به گارد زندان گفتم که اين جوان مرده است اما او گفت نه. سفيدی ديده می شد
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به ھمه گفتند که او سکته . تی او را معاينه کرد معلوم شد مرده استاما وق]. اکت و تمثيل می کند 
  ."کرده است

وقتی بطور اخص در مورد تشنه نگاه داشتن زندانيان برای تنبيه آنھا ازسرھنگ يانت سوال شد، 
مھم اين است که با آنھا . مھم اين نيست که به آنھا آب يا غذا داده می شد يا نه: "او در پاسخ گفت

و افزود که نبايد فراموش کرد که اين زندانيان چه افرادی " ی انسانی در پيش گرفته می شودرفتار
آنھا مجرمين معمولی نبوده بلکه پيکارجويان دشمن ھستند که عليه مردم افغانستان و . "ھستند

  ." نيروھای آمريکايی می جنگند

     

  2005 فوريه 20 يکشنبه - گرينويچ 11:08

  ستار سعيدی در کابل - *

  بدرفتاری با زندانيان در افغانستان

بدرفتاری نظاميان آمريکايی با زندانيانی که در بازداشتگاھھای اين نيروھا در افغانستان نگھداری 
  .د، در اين روزھا، بار ديگر به موضوع مطرح در رسانه ھای غربی تبديل شده استمی شون

توجه رسانه ھای غربی به اين دليل بار ديگر به رفتار نظاميان آمريکايی با زندانيانشان در 
ًافغانستان معطوف شده است که اخيرا اتحاديه آزاديھای مدنی آمريکا، اعالم کرد که بعد از يک 

 طوالن، به ھزاران صفحه مدارک و شواھدی دست يافته است که ھيات تحقيقاتی دعوای حقوقی
  .ارتش آمريکا از وضعيت بازداشتگاه ھای اين کشور در افغانستان به دست آورده است

برخی از روزنامه ھای غربی، از جمله گاردين در بريتانيا و نيويورک تايمز در آمريکا نوشته اند 
تقر در افغانستان، دست به ھمان کارھايی می زنند که انجام آن در زندان که نظاميان آمريکايی مس

  .ابوغريب عراق، به يک رسوايی بزرگ تبديل شد

  "مقايسه ابوغريب با زندانھای بگرام و قندھار افغانستان"

شکنجه، بدرفتاری جنسی و تحقير زندانيان به صورتی که در زندان ابوغريب عراق انجام می "
، اين بخشی از "داشتگاھھای ارتش آمريکا در افغانستان نيز جريان داشته استگرفت در باز

گزارش روزنامه انگليسی زبان گاردين چاپ لندن در مورد وضعيت زندانھای آمريکايی در 
  .افغانستان است

گاردين می نويسد که سربازان آمريکايی به خاطر رسوايی که افشای اينگونه اعمال در زندان 
 بار آورد، بر آنچه در بازداشتگاھھای افغانستان می گذشت سرپوش می گذاشتند تا از ابوغريب به

  .بروز مجدد خشم و انزجار در جھان جلوگيری کنند
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اين روزنامه، وضعيت زندانھای تحت کنترل آمريکا در بگرام و قندھار افغانستان را با زندان 
 که در ھر کدام از اين زندانھا، نمونه ھايی ابوغريب عراق مقايسه کرده و به اين نتيجه رسيده است

  .از آزار جسمی، رفتار توھين آميز و بدرفتاری جنسی با زندانيان ديده شده است

گاردين نوشته است که قضيه ابوغريب در سطح جھانی رسوا شد، اما در افغانستان، آمريکا 
  .سرپوش بگذاردکوشش کرد تا برای جلوگيری از رسوايی بيشتر، بر قضايای مشابه آن 

  "عکسھای شکنجه از بين برده شده است"

عکسھايی که از بازداشتگاھی در جنوب افغانستان به دست "به نوشته اين روزنامه بريتانيايی، 
آمده و سربازان آمريکايی را در حال شکنجه زندانيان با چشمان بسته، در يک صحنه ساختگی 

  ."  استًاعدام نشان می داد، عمدا از بين برده شده

روزنامه گاردين در ادامه گزارش خود می نويسد که سربازان آمريکايی بعد از ارتکاب اين اعمال 
  .با ارعاب و تھديد، زندانيان را وادار به سکوت می کردند

  "فرو کردن چوب به مقعد زندانی"

مريکا اين روزنامه سپس به شخصی به نام حسين عبدالقادر يوسف مصطفی در بازداشتگاه ارتش ا
در پايگاه ھوايی بگرام افغانستان اشاره می کند که به وکيل خود گفته است دو سرباز آمريکايی به 

  .زور او را بر روی يک ميز خم کردند و سرباز ديگری يک چوب را به مقعد او فرو کرده است

  "عکسبرداری از بدن عريان"

ی به نام عبدالرحمان احمد الديماوی مورد ديگری که روزنامه گاردين از آن نام می برد، به شخص
مربوط می شود که مدت دو سال در بازداشتگاھھای آمريکايی افعانستان و گوانتانامو به سر برده 

  . است

او ادعا کرده است که طی چھل روز بازداشت در بگرام، از او با بدن برھنه و در وضعيت شرم 
  . قفس، با طناب آويزان کرده اندآور عکس گرفته اند و او را به مدت دو روز، در يک

اتحاديه آزاديھای مدنی آمريکا می گويد که به ھزاران صفحه مدارک و شواھدی دست يافته است 
که بازرسان ويژه ارتش آمريکا، پس از بررسی وضعيت بازداشتگاھھای اين نيروھا در افغانستان 

  .به دست آورده اند

انيان در بازداشتگھای اين کشور در افغانستان، زمانی موضوع بدرفتاری نظاميان آمريکايی با زند
به يک موضوع جنجالی تبديل شد که برخی رسانه ھای غربی، عکسھا و گزارشھايی از اين گونه 

  .رفتارھای نظاميان آمريکايی، با زندانيان عراقی در زندان ابوغريب عراق را منتشر کردند

ر بازداشت آمريکاييھا بوده است، ادعا کرد که اين به دنبال آن، يک افسر پليس افغان که مدتی د
 .نظاميان، با او نيز رفتار مشابھی کرده 
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 امريكائي سربازان توسط ها افغان  شكنجه و ازگرفتاري هاي عكس                   

 

  

 

                     

 

  Gallery (19 pDec 2008: 

Photographer John D McHugh 

 has recently completed his 

 Six months in Afghanistan 

 multimedia project for the Guardian.  

 

    

   

  

  

   پلچرخی پس از سه روز اعتصاب   زندانيان                                                                              

 

  



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

63 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  
  
  

  
  
  
  



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

64 

  

    

  



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

65 

  

  

  

  

                                                                                                                    

  'آزار زندانيان توسط نيروھای آمريکايی در افغانستان': گاردين

  

  

  

  

  

  پشت ميله ھا
دادستان 
: افغانستان

وضعيت برخی 
زندانيان اسفبار 

 است
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* - 

  2004 سپتامبر 25 شنبه - گرينويچ 2721:

  پم اوتول
  تحليلگر منطقه ای بی بی سی

  نگرانی فعاالن حقوق بشر از وضعيت بازداشتگاھھا در افغانستان

ا عنوان کميته حقوقدانان برای حقوق بشر که پيشتر ب" حقوق بشر: نخست"سازمان موسوم به 
فعاليت می کرد از ارتش آمريکا خواسته است به سازمان صليب سرخ جھانی امکان دھد که از 

  .ھمه بازداشتگاھھايی که در افغانستان دارد بازديد به عمل بياورد

 روز در در اين گزارش نوشته شده که ھفت سرباز ديگر افغان نيز ھمراه با جمال ناصر، ھفده
  .بازداشت آمريکاييھا بوده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند

ًاخيرا به افغانستان سفر کرده و به بررسی در مورد نحوه " نخست حقوق بشر"ھيأتی از سازمان 
  .رفتار نظاميان آمريکايی با بازداشتيھايشان پرداخته است

 که ھمگی از شکنجه خود در اعضای اين ھيأت می گويند با افراد زيادی گفتگو کرده اند
  .بازداشتگاھھای ارتش آمريکا خبر داده اند

پريتی پاتل، يکی از اعضای ھيأت می گويد در افغانستان با مردی سخن گفته است که می گويد 
ھنگامی که در بازداشت آمريکاييھا بوده سرش را با کيسه ای پوشانده اند تا نتواند بشنود يا ببيند و 

بند زده و سپس مجبورش کرده اند در ھر دستش چوبی به وزن ھفت کيلو را نگه به دستھايش دست
دارد، اگر چوب از دستش می افتاده او را کتک می زده و مجبور می کرده اند چوب را دوباره در 

  .دستش بگيرد

مرد ديگری نيز به او گفته که بر اثر ضرب و شتم در بازداشت آمريکاييھا پرده گوشش پاره شده 
  .است

پريتی پاتل می گويد تعداد بازداشتگاھھای ارتش آمريکا در افغانستان، آن گونه که خود آمريکاييھا 
می گويند؛ بيست تاست اما آنان حاضر نيستند نام و محل اين 

  بازداشتگاھھا را افشا کنند

*-   

  2004 ژوئيه 03 شنبه - گرينويچ 42:11

  بررسی مورد جديد آزار زندانيان در افغانستان 
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منابع نظامی آمريکا در افغانستان اعالم کرده اند که بررسی بدرفتاری سربازان آن کشور با 
  .آنان آغاز شده استزندانيان افغان در يکی ازبازداشتگاه ھای مورد استفاده 

يک سخنگوی نيروھای آمريکايی در کابل گفته است که رسيدگی به اين پرونده به بازرسان 
نيروھی دريايی اياالت متحده محول شده که مسئوليت حدود دو ھزار تفنگدار دريايی آمريکايی 

  .مستقر در افغانستان را برعھده دارد

نستان در پی انتشار گزارش بدرفتاری و تحقير زندانيان اين سومين مورد از چنين تحقيقاتی در افغا
  .عراقی در زندان ابوغريب بغداد است

انتشار گزارش آزار زندانيان توسط زندانبانان آمريکايی زندان ابوغريب باعث انتقاد شديد در 
سطح بين المللی و تصميم مقامات نظامی آمريکايی به بررسی وضعيت بيست بازداشتگاه تحت 

  .مريکاييان درافغانستان شدنظر آ

  .قرار است اواخر ماه جاری گزارش اين بررسی ھا انتشار يابد

ھمچنين، مقامات آمريکايی در حال حاضر مسئله مرگ پنج زندانی در افغانستان را در دست 
  .بررسی دارند

 .سه تن از اين افراد ھنگامی که در بازداشت نيروھای آمريکايی بودند جان دادند

* - 

بعد از انتشار تصاويری از بدرفتاری نظاميان آمريکايی با زندانيان عراقی، نگرانيھا در مورد 
  .ته استشيوه برخورد سربازان آمريکا با زندانيان افغان افزايش ياف

اين نگرانيھا پس از اين شدت گرفت که مقامات ارشد اياالت متحده آمريکا و بريتانيا از برخورد 
  .ًسربازان شان با زندانيان عراقی رسما پوزش خواستند

آقای ھوتکی افزود که شواھدی مبنی بر بدرفتاری با زندانيان افغان در پايگاھھای آمريکا در 
خی افرادی که مدتی در بازداشت نيروھای آمريکا به سر برده اند افغانستان در دست است و بر

  .نيز اين بد رفتاريھا را تاييد کرده اند

او گفت که شماری از زندانيان بعد از آزاد شدن از بازداشتگاھھای نيروھای آمريکايی، تھديد شده 
  .کسی سخن بگوينداند که حق ندارند پيرامون سوء رفتار با زندانيان، در بيرون از زندان با 

اين سازمان خواھان تحقيقات جدی تر پيرامون مرگ دو زندانی افغان در پايگاه ھوايی بگرام شده 
  .بود که تحت کنترل نيروھای آمريکايی است



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

68 

اگرچه مقامات نظامی آمريکا در افغانستان گفته اند که تحقيقات در مورد مرگ حبيب هللا و دالور 
وايی بگرام تحقيقات ادامه دارد، اما سازمان عفو بين الملل چندين بار از دو تبعه افغان در پايگاه ھ

  .کندی روند تحقيقات انتقاد کرده است

* - 

  1386 آبان 25 - 2007 نوامبر 16 جمعه - گرينويچ 11:53

  بررسيھای تازه ادعای تجاوز در زندان پلچرخی کابل

افغانستان، از تجاوز جنسی به زنان زندانی ) مجلس نمايندگان(دو روز قبل يک ھيات ولسی جرگه 
  . اين اتھامات بحث ھای ضد و نقيضی را در کشور برانگيخت. خبر داده بودند

  'داروھای بيھوش کننده'

مانی افغانستان در ديداری از زندان پلچرخی کابل اعالم کرد که در بررسيھای خود يک ھيات پارل
دريافته که شماری از مسئوالن زندان پلچرخی ابتدا به زندانيان داروھای بيھوش کننده می دھند و 

  . سپس به آنھا تجاوز می کنند

 گويد تجاوز جنسی در فوزيه کوفی از نمايندگان مجلس که اين قربانيان را از نزديک ديده می
  . مواردی با اعمال فشار و زور نيز توام بوده است

پيش از اين عفو بين الملل، يک گروه بين المللی دفاع از حقوق بشر، در مورد شکنجه در زندان 
ھای افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما ھيات پارلمانی افغانستان می گويد وضعيت در زندان 

  سيار بدتر از آن است که در گزارش عفو بين الملل آمده استھای اين کشور، ب

 

  1386 آبان 23 - 2007 نوامبر 14 چھارشنبه - گرينويچ   11:16

  نان زندانی در کابلادعای تجاوز جنسی به ز - *

نمايندگان پارلمان افغانستان شماری از مسئوالن زندان پلچرخی کابل را به تجاوز جنسی عليه 
  . زندانيان زن متھم کرده اند

ھياتی از نمايندگان پارلمان که به تازگی از اين زندان بازديد کرده می گويد چند تن از زنان در 
  . زندان پلچرخی باردار شده اند

ندگان پارلمان می گويند آنھا در مورد وضعيت زندانھا در افغانستان نگرانند و بيم آن می رود نماي
  . که رفتارھای مشابھی در زندانھای واليات نيز انجام شود
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اين نگرانی يک روز پس از آن مطرح می شود که عفو بين الملل در مورد احتمال بدرفتاری با 
   .زندانيان در افغانستان ھشدار داد

  'داروھای بيھوش کننده'

ھيات پارلمانی افغانستان می گويد در بررسی ھای خود دريافته که شماری از مسئوالن زندان 
  . پلچرخی ابتدا به زندانيان داروھای بيھوش کننده می دھند و سپس به آنھا تجاوز می کنند

ويد تجاوز جنسی در فوزيه کوفی از نمايندگان مجلس که اين قربانيان را از نزديک ديده می گ
  . مواردی با اعمال فشار و زور نيز توام بوده است

می گويند زمانی که بيمار می شوند و تقاضای دارو می کنند ) زندانيان(آنھا : "خانم کوفی می گويد
از کلينيک، داروھای بيھوش کننده به آنھا داده می شود و بعد مورد سوء استفاده جنسی قرار می 

مسئوالن زندان برده می شوند و در چند مورد ) اتاق( موارد ھم آنھا به زور به در بعضی. گيرند
  ."زنان باردار شده اند

تعداد زنانی که در اين مورد حرف زده اند بسيار کم است و متاسفانه ھمه جرات : "او می گويد
بيرون می از زندان ) گروه حقيقت ياب(نمی کنند که در اين مورد حرف بزنند، چون وقتی که ما 

  ." شويم، ھيچ وسيله دفاعی برای آنان وجود ندارد

 در مورد شکنجه در زندان -يک گروه بين المللی دفاع از حقوق بشر-پيش از اين عفو بين الملل 
ھای افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما ھيات پارلمانی افغانستان می گويد وضعيت در زندان 

  . آن است که در گزارش عفو بين الملل آمده استھای اين کشور، بسيار بدتر از

اواخر ماه آوريل، سمت کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای خدمت در  - *
پروفسور شريف باسيونی، حقوقدان و نامزد دريافت جايزه صلح نوبل که آخرين . افغانستان لغو شد

شت که او به واسطه انتقاد از کسی است که در اين سمت خدمت می کرده است اظھار دا
  .بازداشتگاھھای نيروھای آمريکايی در افغانستان، شغل خود را از دست داد

 برخی از روزنامه ھای غربی، از جمله گاردين در بريتانيا و نيويورک تايمز در آمريکا نوشته - *
که انجام آن در اند که نظاميان آمريکايی مستقر در افغانستان، دست به ھمان کارھايی می زنند 

  .زندان ابوغريب عراق، به يک رسوايی بزرگ تبديل شد

  مقايسه ابوغريب با زندانھای بگرام و قندھار افغانستان

شکنجه، بدرفتاری جنسی و تحقير زندانيان به صورتی که در زندان ابوغريب عراق انجام می "
، اين بخشی از "شته استگرفت در بازداشتگاھھای ارتش آمريکا در افغانستان نيز جريان دا

گزارش روزنامه انگليسی زبان گاردين چاپ لندن در مورد وضعيت زندانھای آمريکايی در 
  .افغانستان است
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گاردين می نويسد که سربازان آمريکايی به خاطر رسوايی که افشای اينگونه اعمال در زندان 
 گذشت سرپوش می گذاشتند تا از ابوغريب به بار آورد، بر آنچه در بازداشتگاھھای افغانستان می

  .بروز مجدد خشم و انزجار در جھان جلوگيری کنند

اين روزنامه، وضعيت زندانھای تحت کنترل آمريکا در بگرام و قندھار افغانستان را با زندان 
ابوغريب عراق مقايسه کرده و به اين نتيجه رسيده است که در ھر کدام از اين زندانھا، نمونه ھايی 

  .ر جسمی، رفتار توھين آميز و بدرفتاری جنسی با زندانيان ديده شده استاز آزا

گاردين نوشته است که قضيه ابوغريب در سطح جھانی رسوا شد، اما در افغانستان، آمريکا 
  .کوشش کرد تا برای جلوگيری از رسوايی بيشتر، بر قضايای مشابه آن سرپوش بگذارد

  "عکسھای شکنجه از بين برده شده است"

عکسھايی که از بازداشتگاھی در جنوب افغانستان به دست "به نوشته اين روزنامه بريتانيايی، 
آمده و سربازان آمريکايی را در حال شکنجه زندانيان با چشمان بسته، در يک صحنه ساختگی 

  ." ًاعدام نشان می داد، عمدا از بين برده شده است

سد که سربازان آمريکايی بعد از ارتکاب اين اعمال روزنامه گاردين در ادامه گزارش خود می نوي
  .با ارعاب و تھديد، زندانيان را وادار به سکوت می کردند

  "فرو کردن چوب به مقعد زندانی"

اين روزنامه سپس به شخصی به نام حسين عبدالقادر يوسف مصطفی در بازداشتگاه ارتش امريکا 
ند که به وکيل خود گفته است دو سرباز آمريکايی به در پايگاه ھوايی بگرام افغانستان اشاره می ک

  .زور او را بر روی يک ميز خم کردند و سرباز ديگری يک چوب را به مقعد او فرو کرده است

  "عکسبرداری از بدن عريان"

مورد ديگری که روزنامه گاردين از آن نام می برد، به شخصی به نام عبدالرحمان احمد الديماوی 
ه مدت دو سال در بازداشتگاھھای آمريکايی افعانستان و گوانتانامو به سر برده مربوط می شود ک

  . است

او ادعا کرده است که طی چھل روز بازداشت در بگرام، از او با بدن برھنه و در وضعيت شرم 
  .آور عکس گرفته اند و او را به مدت دو روز، در يک قفس، با طناب آويزان کرده اند

مدنی آمريکا می گويد که به ھزاران صفحه مدارک و شواھدی دست يافته است اتحاديه آزاديھای 
که بازرسان ويژه ارتش آمريکا، پس از بررسی وضعيت بازداشتگاھھای اين نيروھا در افغانستان 

  .به دست آورده اند

ی موضوع بدرفتاری نظاميان آمريکايی با زندانيان در بازداشتگھای اين کشور در افغانستان، زمان
به يک موضوع جنجالی تبديل شد که برخی رسانه ھای غربی، عکسھا و گزارشھايی از اين گونه 

  .رفتارھای نظاميان آمريکايی، با زندانيان عراقی در زندان ابوغريب عراق را منتشر کردند
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به دنبال آن، يک افسر پليس افغان که مدتی در بازداشت آمريکاييھا بوده است، ادعا کرد که اين 
  .ظاميان، با او نيز رفتار مشابھی کرده اندن

  2005 فوريه 18 جمعه -گرينويچ  - *

  'آزار زندانيان در بازداشتگاھھای آمريکا در افغانستان'

 فوريه خود گزارشی از بازداشتگاھھای نيروھای آمريکا در ١٨روزنامه گاردين در شماره 
  .افغانستان منتشر کرده است

  که به ھزاران صفحه مدارک و شواھدی دست يافته است می نويسد گاردينروزنامه 
که ھيات تحقيقاتی ارتش آمريکا از وضع بازداشتگاه ھای اين کشور بدست آورده و پس از يک 

  .دعوی حقوقی طوالنی سرانجام در اختيار اتحاديه آزاديھای مدنی آمريکا قرار داده است

تحقير زندانيان به صورتی که در زندان  می نويسد که شکنجه، تجاوز جنسی و گاردين روزنامه
ابوغريب عراق انجام می گرفت در بازداشتگاه ھای ارتش آمريکا در افغانستان نيز جريان داشته 
است و سربازان آمريکايی عليرغم رسوايی که افشای اينگونه اعمال در زندان ابوغريب در جامعه 

انستان می گذشت سرپوش می گذاشتند تا از جھانی به بار آورد، بر آنچه در بازداشتگاه ھای افغ
  .بروز مجدد خشم و انزجار در جھان جلوگيری به عمل آورند

عکسھايی که از بازداشتگاھی در جنوب افغانستان به دست آمده و " می نويسدگاردينروزنامه 
 پياده نظام آمريکا را در حال شکنجه زندانيان چشم بسته با ايجاد صحنه ٢٢سربازان گردان 

  ." ساختگی اعدام نشان می داد، عمدا از بين برده شدند

 سپس در ادامه گزارش خود می نويسد که سربازان آمريکايی بعد از ارتکاب اين گاردينروزنامه 
اعمال با ارعاب و تھديد زندانيان آنان را وادار به سکوت می کردند و روشی را که در مورد يک 

 شده، بر اساس شواھد به دست آمده ذکر می کند و می زندانی در تکريت عراق به کار گرفته
به گفته اين زندانی، سربازان آمريکايی او را آنچنان محکم به صندلی بستند که کتفش : "نويسد

دررفت و يک سرباز آمريکايی، در حالی که او را مورد ضرب و شتم قرار می داد، تھديدش می 
د با کسی حرف بزند، برای مدت طوالنی در زندان کرد که اگر زبانش را باز کند و در اين مور

 ٢٠٠٣ نوامبر سال ٢٣اين زندانی در تاريخ . نگه داشته خواھد شد و روی آزادی را نخواھد ديد
يک پزشک ارتش امريکا که او را مورد معاينه قرار داده بود، صحت . شکايت خود را پس گرفت

  ."آن، پرونده اين زندانی، اکتبر سال گذشته بسته شدادعاھای او را مورد تاييد قرار داد اما عليرغم 

 سپس به نقل از جميل جعفر، يکی از وکالی اتحاديه آزاديھای مدنی آمريکا می گاردينروزنامه 
اين مدرک نشان می دھد که ارتش آمريکا در مورد تحقيق پيرامون آزار و شکنجه توسط : "نويسد

  ".سربازان اين کشور جدی نيست

   سپس از شخصی موسوم به حسين عبدالقادر يوسف مصطفیردينگاروزنامه 
در بازداشتگاه ارتش امريکا در پايگاه ھوايی بگرام نام می برد که به کاليو استافورد اسميت، 
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وکيل خود گفته است که دو سرباز آمريکايی به زور او را به روی يک ميز خم کردند و سرباز 
  . فرو بردديگری يک چوب بيس بال را در مقعد او

 از آن نام می برد به شخصی موسوم به عبدالرحمن احمد گاردين مورد ديگری که روزنامه
الديماوی مربوط می شود که مدت دوسال دربازداشتگاه ھای افعانستان و گوانتانامو به سر برده 

  . است

بسيار شرم به گفته اين فرد، طی چھل روز بازداشت در بگرام، از او با بدن برھنه و در وضعيت 
  .آور عکس گرفته شد و در يک قفس، مدت دو روز با طناب آويزان نگه داشته شده بود

 فوريه ازطرف اين روزنامه با فرماندھی مرکزی نيروھای ١۶ می نويسد که چھارشنبه گارديندر خاتمه، روزنامه 
، اما او تنھا به ارسال يک پيام ازطريق امريکايی در افغانستان تماس گرفته شد تا در اين باره نظر خود را ابراز دارد

  .پست الکترونيک اکتفا کرد حاکی از اينکه تحقيقاتی در اين باره جريان دارد 

     
    
ارتش نه از شکنجه ھای موجود در عراق بلکه از افشا شدن اين :  يک مامور مسئول گفت - *

تبديل زندان زندان صدام به يک شکنجه گاه، طبق گزارشات . عکس ھا در جھان شوکه شده است
در يک گزارش سری که در رسانه ھای .  به اطالع کاخ سفيد رسيده است٢٠٠۴در فوريه سال 

از حمله ھای ژنرال مسئول آنتونيو تاگو با تصوير  صفحه ۵٣نيويورک علنی شده است در حدود 
ھمچنين بعد از افشای اين عکس ھا در جھان، ژنرال دولت در واشنگتن . ضبط گشته است  

 در اين باره تحقيق نموده و مدارک وحشتناکی را ٢٠٠٣گزارش داد که وی در اکتبر تا دسامبر 
 بسياری شاھد زنده را ھم برای شھادت بر جمع آوری نموده است که بيانگر اين فاجعه بوده و وی

آنچه مسلم . البته او ھم تالش دارد ماجرا را به گردن افراد بياندازد. اين تجاوزات در اختيار دارد
ولی تاکنون کاتالوگی که از عکس ھای زندان . است اين عکس ھا بيانگر تمامی شکنجه ھا نيست

ن را که بدنھای آنان در يک مايع شيميائی غرق پيکر ھای عريان مردا: بيرون آمده نشان ميدھد
گشته و يا با آب بسيار يخ پوشيده شده و طبق گزارش در اين حالت وحشتناک به آنھا ضربه زده 

ھمچنين طبق گزارشات، به زندانيان تجاوز جنسی صورت گرفته و در برخی مواقع . شده است
نورانی را به بدن زندانيان داخل نموده اند، تا زندانبانان برای گرفتن اقرار، يک نوع مايع شيميائی 

  .بدينوسيله آنان را عذاب داده و به اقرار بکشانند
تاکنون از جانب مسئولين پنتاگون به گزارشی که از سوی خبرنگار سيميور ھرش در روزنامه  - *

د مايرز ولی ھفته گذشته سر ژنرال ارتش آمريکا ريچار. نيويورک چاپ شده، جوابی داده نشده است
دفتر وزير دفاع آمريکا رامسفلد . با ادعای بی اطالعی از اين وقايع گزارش خود را تسليم دولت نمود

ھم از وجود چنين وقايعی ابراز بی اطالعی نموده است در حاليکه آقای وزير ھمواره از تمامی 
  .گزارشات با اطالع بوده است

آنھا شروع کرده اند با انضباط خاصی . استسکوت واشنگتن باعث عصبی شدن مقامات ارشد گشته 
سربازان مقصر را به بازجوئی بکشند و مطمئنا در آخر اين نتيجه گيری خواھد شد که مسئولين از 
اين وقايع بی اطالع بوده اند و تالش می نمايند با قصر نمودن اين سربازان پرونده شکنجه ھا را 

  .ببندند
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ستاد جامعه شناسي در دانشگاه بروكلي كلفرنيادر نشريه پرآوازه و قدرتمند نوشته اي از پروفيسورآرلي اشميت ا
 منتشر شده كه در زير به " نقض حقوق بشر ، قاچاق كودكان و زنداني كردن آنان  "نيويارك تايمز تحت عنوان 

  :بخشهاي آن توجه مي  نمائيم 
 به 18ي كودكان را از وندفاع امريكا سن قانبرخالف نورم هاي بين المللي وپرنسيپ هاي حقوق بشر وزارت  ... «

.  در زندان هاي عراق و افغانستان زنداني هستند18شماري زيادي از نوجوانان زير سن ...  تقليل داده است 16
 18 كودك زير سن 107  احصائيه اي را انتشار داد كه نشان مي دهد در عراق2005صليب سرخ جهاني در سال 

يت در رابطه با افغانستان وضع كودكان رادر زندان ها بمراتب بدترو غير انساني تر توصيف اشم. زنداني مي باشند 
 پس ،كرده است و در همين رابطه نوشته كه بنا بر گزارش سيمون هرش روزنامه نگار انگليسي به روزنامه گاردين

 جوان زير 900 الي 800نشاندهندة  از اشغال افغانستان گزارشي كه براي رامسفيلد وزير دفاع امريكا تهيه شده بود 
. كه در وضعيت نهايت اسف انگيز و زجر دهنده به سر مي برند   در زندان هاي افغانستان هستند15 – 13سنين 

پروفيسر مذكور  اضافه مي كند  كه نظر به گزارش حقوق بشر و گزارشي كه وزارت دفاع امريكا تهيه كرده است  
 2002 ساله افغان در سال 13ان بزرگ سال صورت مي گيرد  چنانچه يك جوان  سوء استفاده جنسي مانند اسير

در آنجا با جلو گيري از . توسط امريكايي ها دستگير و به زندان بگرام و از آنجا به گوانتانامو انتقال داده شد
اشميت در . است خوابيدن و ايستاده شدن ساعت ها و اعمال  غير انساني جنسي مورد آزار و شكنجه قرار گرفته 

تجسس و كاوشهايش به گزارشهاي دست يافته كه در آن يك تحقيقات جنرال جورج في كه براي وزارت دفاع 
 سربازان امريكايي  سگ قالده دار بدون دهن بند 2004 كه در سال  در آن چنين درج شده. استامريكا تهيه كرده

. رده تا آنان از كاري كه انجام نداده اند به آن اقرار نمايند  رها ك،را در يك سلول كه دو كودك در آن زنداني بودند
اشميت در ادامه نوشته اش مي نويسد گرچه اين اطفال به جرم انتقال سالح و از همين قبيل اعمال زنداني شده 

رد هاي  در صد آنان سر انجام بيگناه شناخته شده اند و بعد از بر خو90  الي 70اند نظر به گزارش صليب سرخ  از 
 ». غير انساني آزاد گرديده اند 

 يكي اينكه  :دو نقطه نظر اساسي مشاهده مي شود CIAدر رابطه با گرفتاري هاي بدون  موجب از جانب       
 " گناهي" زماني كه  بي،جوانان زجر ديد و شكنجه شده در زندانهاي امپرياليزم  جنايتكار امريكا  در افغانستان

را  كه از شكنجه ... در واقع  تخويف وزجر و شكنجه و) اينها( ، گردند از زندان آزاد مي آنان ثابت مي شود و
 امريكا تبليغ برضد  از روي خشم و نفرترا...   نوعيت شكنجه و فشار زندان  و،گران امريكايي و شركاء ديده اند

 و به .ن تا دور دست ها مي رود انعكاس آة اگرچه اين تبليغ در خفا هم صورت مي گيرد ؛ مگر گستر.مي نمايند
زعم جنايتكاران اشغالگر ، مردم دچار هراس شده  دست از مبارزه بر ضد تجاوزگران خارجي و قالده به گردنان 

 و وحشت و دهشت وكشتار هاي دسته جمعي ، تخريبات .شان مي كشند... خلقي پرجمي خادي و اخواني و
ه ناموس آنان و صد ها نوع جنايت سخت تكاندهنده از يكسو  و  مردم فقير و بيچاره، دست درازي بهايخانه 

 اعمالي كه  در زندان هاي باالي  زندانيان افغان انجام ميدهند از سوي ديگر بايد اثرش مفيدش را هر چه زود تر
 عمر  مردم دست از مبارزه و مقاومت بردارند ؛ مگر تا كنون ديده و شنيده و خوانده شد كه از  و.نمايان  سازد

 نه تنها  كدام نتيجه ي مطمح نظر امپرياليزم ،هشت سال سپري شده " هرچه زودتر "ننگين اين  به اصطالح 
بلكه ابعاد واكنش هاو مبارزات  خلقهاي افغانستان در عرصه هاي مختلف  امريكا و زنجيري هايش را نداده است ؛

و نقطه نظر دومي تبيين اين واقعيت  . ده  است بشمول مبارزه مسلحانه  پهنا و ژرفاي بيشتر از پيش كسب كر
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ويا با ( هدفمندانه  شماري از اين اطفال و كودكان و نو جوانان  را كه در زندان مغزشويي  نموده CIA است كه  
از زندان رها مي سازد تا در ميان مردم براي منافع امريكا ) تهديد و يا با تطميع و شگردهاي هاي مختلفه 

خواهيم ديد آنگاه  ، در افغانستان توجه كنيمKGBبيائيد لحظه اي به شيوه كار . ر كشي نمايند جاسوسي و خب
تا به واليت پروان رفته توسط ساير بود كه دستگير پنجشيري عضو با صالحيت اين سازمان وظيفه گرفته 

 مزدوراني  بعداً.جمع نمايد مردم آن جا را زير نام ايراد بيانيه در محلي ،نوكران پرچمي خلقي حاكم بر منطقه 
 مردم بي خبر از يپنجشيري يكبار موفق شد شمار زياد. بنام سرباز بر مردم تاخته آنان را دستگير نمايند 

 باالي اين عده  و در زندان پلچرخيدر خاد صدارت. را شكار نموده به زندان پلچرخي انتقال دهد  KGBخدعه 
برمالء  از آنان كه ارتباط شان با تنظيم هاي اسالمي يشمار.  گرفت صورت" اپراتيف" عمليات،گرفتار شده ي 

مين همكاري با دولت ضتعدادي هم با دادن ت . و تعداد ازآنها محكوم به حبس گرديدند  شده  اعدامگرديد،
شكار (  نيز در دوران تسلط بر اروپا از همين شيوه  هيتلريفاشيزم. دست نشانده در خدمت خاد قرار گرفتند 

  .استفاده مي نمود )سته جمعيد
بلي خواننده عزير، تصرف زندانهاي يك كشور اشغال شده، شامل نخستين و مهمترين بخش      

روي همين منظور، امپرياليزم مانند ساير اركانهاي اساسي . عملكردهاي استعماري امپرياليزم مي باشد
   ◙ .يما به دست مي گيرددولت، بر زندان ها نيز حاكم مي گردد و اداره آنها را مستق

  

   در زير توجه نمائيدضميمه  قسمت چهارماينك به 
  

  امريكائي سربازان توسط عراقيان شكنجه از گاردينو اشپيگل نامه گزارش                   
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  روز گذشته: روشنگری

  ون اس بی اس استرالياتلويزي
  .عکس ھای جديدی از ابوغريب پخش کرد
  .برخی از عکس ھا بسيار دلخراش است

  از جمله در يکی از عکس ھا
  .يک زندانی خود را آزار ميدھد
  در يکی ديگر صورت و سينه

  .يک زندانی را با مدفوع آغشته اند
  عکس زير گلوی بريده را نشان ميدھد
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Abu Ghraib 
A detainee apparently 
 being abused at Iraq's 
 Abu Ghraib prison in 2003. 
Photograph: Reuters 

        

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

Privacy policy  |  Terms & conditions  |  Advertising guide  |  A-Z index  |  Inside guardian.co.uk  |  
About this site 

Join our dating site today 
guardian.co.uk © Guardian News and 

Abu Ghraib 
A detainee apparently 
 covered in faeces at Iraq's 
 Abu Ghraib prison in 2003.
Photograph: Getty/AFP 
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B- يــوصـاي خصــدان هـزن: 
  

 سپتمبر  18مورخ  " پايگاههاي نظامي امپرياليزم امريكا در جهان و آرزوي كرزي " بنام اي از اين قلمدرمقاله 
پاراگراف اخير آن   ) "ندانيان  وپرواز هاي جاسوسي سيا  پايگاه نظامي ، نگهداري ز- ١٣ "( در زير عنوان  2006
   :آمدهچنين 

 يكي از عواملي كه امريكايي  ها را  واداشت تا زندانيان را از پايگاه هايشان در ساير كشورها به پايگاه نظامي "     
مسلماً  اعتراضات ياد شده  .  بگرام انتقال بدهند،   واكنش هايي  بود كه قسمت هايي از آن در فوق تذكار داده شد

دول مذكور، خود انعكاسي بوده از مخالفت توده هاي مردم  اين كشور ها در برابر افسارگسيختگي وعملكرد هاي 
ورنه شركا  به اين كاري ندارند كه در پايگاه هايي  كه در اختيار شريك بزرگ قرار . ضد بشري امپرياليزم امريكا

ه تعداد  افراد  زنداني و شكنجه ميشوند ؛ به ناموس كي ها تجاوز  صورت مي گيرد داده  شده ، چه مي گذرد ؛  چ
زندان هاي . و كدام ها در زير شكنجه هاي عجيب متخصصين رنج و درد و عذاب و زجر و اِرعاب، به قتل مي رسند

اين اجنت (  قانوني "ظار شوراي ن"غير نظامي  امريكا  به ياري يكي از سرباند هاي منفور ) به ظاهر(را كه افراد 
در كابل  به طور مخفيانه بر  پا كرده بودند، و هموطنان بي دفاع ما  را در ) كهنه  پيخ و قديمي   امپرياليزم روس 

   ". آنجا شكنجه  ميكردند؛ عجالتاً باشد به جاي خودش

م به موضوغ از ديد زول      هم اكنون كه بحث زندان هاي خصوصي دراين مقال باز شده چه بهتر  كه در حد 
 آقاي قانوني ، جاناتان آيدما، و تاسيس زندان " بپردازيم كه به قلم ناصر پويا زير عنوان " تريبون آزاد "سايت

  : بيرون داده است "خصوصي در كابل 

اي  اخيراً مقاالتي كه از راز روابط مخفي آقاي قانوني با سازمان امنيت ملي روسيه پرده بر داشت در سايت ه«
مختلف به نشر رسيد كه مدعي بود آقاي قانوني در سفر اخير خود به روسيه به جاي انجام وظيفه رسمي به 
مالقات خصوصي با رييس سازمان امنيت ملي روسيه آقاي ايوانف شتافت و از تهعد خود به روسيه به وي اطمينان 

  : پويا عالوه مي كند» . داد

نف اتفاق افتاد در نوع خود تازه و غير مترقبه نبود و تداوم شيوهء خاص  آنچه كه در كشتي خصوصي آقاي ايوا«
 بود كه همواره سعي دارد دور از انظار مردم - مرد مرموز بازار سياست در افغانستان-بازي سياسي آقاي قانوني

از هم مخفي، براي روشن نمودن شيوه هاي ويژهء آقاي قانوني به شرح همكاري، ب. دست به ائتالف و معامله بزند
آقاي قانوني با جاناتان آيدماي امريكايي كه در كابل دست به ايجاد زندان خصوصي زد، و مردم افغانستان را 

    در افغانستانC I Aگوشه اي از عملكرد هاي  
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رياست امنيت ملي افغانستان كه تجديد [ امنيت ملي افغانستان 2004د اوايل جوالي . شكنجه نمود، مي پردازيم
 ناميد  " راما "  سازمان سيا به نام امر اهللا صالح را ميتوان سازمان داده شده توسط سيا به رياست يكي از اعضاي

كشف كرد كه مردي به نام جاناتان ]  توخي- كه هفتاد درصد اعضاي آنرا نخبه گان خاد روسي تشكيل ميدهد 
آيدما در پايتخت افغانستان داراي يك زندان خصوصي است كه مردم افغانستان را در آن زندان مورد شكنجه قرار 

 توسط پوليس 2004جاناتان آيدما، دو همكار امريكايي و چهار همكار افغانش در روز پنج جوالي .  دهدمي
  .افغانستان دستگير و روانه زندان گرديدند

در جريان محاكمه آقاي آيدما مدعي شد كه محمد يونس قانوني با وي همكار بوده است و براي اثبات ادعايش 
قاي قانوني را در حال مالقات با جاناتان آيدما نشان مي داد كه موفقيت او را به فيلمي را به نمايش گذاشت كه آ

  .وي تبريك مي گفت و به وي قول همكاري مي داد

هر نوع همكاري كه الزم باشد ما آماده ":در اين فيلم قانوني با انگليسي شكسته به جاناتان آيدما مي گويد
خاص آقاي قانوني را نشان مي دهد كه به خانهء يك افغان كه آقاي بخش ديگري از فيلم، نيروهاي امنيتي ".ايم

برادر آقاي قانوني حاجي ابراهيم نيز . آيدما مدعي بوده است وي قصد ترور آقاي قانوني را دارد يورش مي برند
يروهاي ن. يي با خبرگزاري اسوشيتد پرس تاييد نمود مالقات خصوصي جاناتان آيدما را با يونس قانوني در مصاحبه

امنيتي افغان مدعي شدند كه در زندان خصوصي آقاي آيدما و يونس قانوني بيشتر از ده نفر را يافتند كه در آنها 
يكي از قربانيان در حاليكه با پا از سقف خانه آويزان بود و به شدت شكنجه شده . آثار واضح شكنجه مشهود بود

  .بود توسط پوليس نجات داده شد

 نيروهاي نظامي امريكا تاكيد كردند كه آقاي آيدما بدون آگاهي و بر خالف قانون عمل مي كرده دولت افغانستان و
اما اين همكاري نه از . اما شواهد انكار ناپذير نشان داد كه آقاي قانوني با او همكاري نزديك داشته است. است

  . آدرس دولت افغانستان بلكه از آدرس شخص خود قانوني بوده است

گري كه در محكمه به نمايش گذاشته شد جريان تحقيق آقاي آيدما از يكي از زندانيان به نام غالم سخي فيلم دي
اما غالم سخي در محكمه مدعي شد تمام اقرار وي به جاناتان آيدما زير فشار و شكنجه بوده است و . را نشان داد

زندانيان خود را از سقف آويزان نموده جاناتان آيدما همچنان متهم شد كه . او هيچ گناهي مرتكب نشده است
همچنان او متهم شد كه باالي . است، آنها را با سيگار سوزانده، مورد ضرب و شتم قرار داده و شكنجه نموده است

اما آيدما صرفاً قبول كرد كه آنها را مورد بازپررسي قرار داده و جبراً بيدار . زندانيان خود آب جوش مي ريخته است
آيدما همچنان مدعي شد كه در جريان جنگ در افغانستان و در كنار اييتالف شمال جنگيده . ته استنگه مي داش

  .است و با آنها به عنوان مشاور كار نموده است

او پس از سپري كردن سه سال حبس در اپريل . سر انجام محكمه جاناتان آيدما را به ده سال حبس محكوم كرد
در حاليكه جاناتان .  قرار گرفت و افغانستان را به قصد كشورش ترك نمود توسط حامد كرزي مورد عفو2007

آيدما ثابت ساخت آقاي قانوني همكار وي بوده است اما محكمه در مورد او هيچ تصميمي نگرفت و آقاي قانوني 
  . مثل هيمشه بار گناهان خود را به دوش ديگران گذاشت و خود را از معركه بيرون كشيد
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عتقد هستند، آقاي آيدما احتماالً توسط آقاي قانوني استخدام شده بود تا حريفان و مخالفين تحليل گران م
هيچ تحقيق جامعي كه تمام ابعاد مسئله را روشن نمايد . سياسي آقاي قانوني را به طرق زير زميني حذف نمايد

بدون ترديد نقش آقاي . اقي مانديي از ابهام ب صورت نگرفت و رابطه آقاي قانوني با اين موضوع همچنان در هاله
قانوني در پشت پرده بسيار بيشتر از همكاري صرف بوده است و داليل خاصي بايد آقاي قانوني را به همكاري با 

داليلي كه سي سال افغانستان را به كشور . جاناتان آيدما تشويق نموده باشد كه هنوز كامالً روشن نشده است
آقاي قانوني ظاهراً آخرين زندان بان اين .  ملت افغانستان را به اسارت كشيدزندان هاي خصوصي مبدل نمود و

رنجيرهء ضد انساني بوده است، البته در صورتي كه ساير موتلفينش زندانهاي خود را در مناطق مختلف كشور 
  ». مسدود كرده باشند

( بگذار جمله  آقاي پويا . آقاي پويا گزارشي افشاگرانه اي  در مورد رابطه مخفي قانوني و آديد ما تهيه كرده است 
بوده است و داليل خاصي بايد آقاي  بدون ترديد نقش آقاي قانوني در پشت پرده بسيار بيشتر از همكاري صرف "

را اندكي بيشتر باز ) "قانوني را به همكاري با جاناتان آيدما تشويق نموده باشد كه هنوز كامالً روشن نشده است
 بوده  توسط كي گي بي در بخش باند "حزب دموكراتيك خلق" قانوني كه يك تن از پرچمي هاي مخفي   :نمايم

... )   درست مانند عبداهللا عبداهللا وقسيم فهيم  خادي و( پهلوي مسعود جابجا گرديد شوراي نظار گمارده شد ودر 
مالقات ها در زمينه همكاري با قواي امريكايي انجام  . ماموران سيا در پنجشير با وي تماسهاي برقرار نمودند 

ه به دهن گرگ دهن خونين  چون طعمه متعفن اي ك-آن سازمان را  صد ها هزار دالر سبزِ CIA نماينده . گرفت 
 نكته اي  كه در مورد وي مبهم خوانده .كرد خون اين  جاسوس پرتاب آغشته به  بدامن -وگرسنه اي پرتاب گردد 

 تماس برقرار كرده و CIA  با سازمان FSBكه وي يا به دستور :  شده  واقعيتش فقط اين بوده ميتواند
شيدن قالده خونين روسي ازگردنش كرده ، و قالده كمپيوتري عمالهمكاري نموده  وبعد از مدتي تصميم به ك

CIA ؛ يا اينكه به گونه اي تاكتيكي با را زيب گردنش ساخته CIA  درهر دو صورت  در .به همكاريش ادامه ميدهد
اجنت بودن اين جنايتكارحرفه اي و خاين به مردم و كشور هيچ 

  . شكي و ترديدي وجود ندارد 

مون زندان هاي خصوصي  توسط صحبت ما پيرا بهررو
عوامل امپرياليزم در داخل افعانستان باز شده كه پديده نوي 

نه زندان هاي سرباند هاي اخواني چون ( دركشور مي باشد 
گلبدين  مزاري و محقق و خليلي وحاجي دوستم گلم جمع 
وسياف و رباني و مسعود و قانوني و قسيم و هم مسلكان فرومايه 

تا كنون پرده ) .  گاشته نمي شود بدان پرداختشان كه در اين ن
از راز جنايات مزدوران خارجي زندان ساز و زندان دار 

.  برداشته نشده است - منهاي يكي دو مورد-درافغانستان 
بهرصورت  مي شود گفت كه كشور هاي مثل امريكا و فرانسه در 
ميان ساير شركا بيشرين زندان هاي خصوصي را در افغانستان 

در اصل شمار اين زندان ها بستگي به كار جنايتبار شركت هاي خصوصي در افغانستان و حتا در . را مي باشند دا

  جك كنت ايد ما
 با دوتن امريكايي CIAجنايت كارحرفه اي و عضو 

در يکی " رئيس شورا "( مك قانوني ديگر به ك
 ..زندان خصوصي در كابل افغان ها را شكنجه مي كرداز
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پس بهتر خواهد بود به منشه پيدايش اين زندان ها كه همانا  همين .  دارد " جهان سوم  "ساير كشور هاي 
  :  مي باشند بپردازيم "شركت هاي خصوصي امنيتي"

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  
  )عکاسی توسط ماتسايووآن اھل اسلونی ( عکس ھا زندان زنان را در افغانستان نشان می دھد 
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                                 زندان بگرامدیوار داخلی زندان پلچرخی  

 
 گزارش تصويری اسوشيتدپرس از زندان پلچرخی

 
  
 
  ] Private Military Companies ( PMC(  [      ارتش هاي خصوصي مروري بر -٧

  
را در تاريخ  داديمزدوران قراربياندازيم وچگونگي پيدايش    ارتش هاي خصوصي فعليانگاهي به منش    هرگاه   

 يافته اي كه نمونه اي بسيار وضاحتاز فرانسه ؛  "افريقاي وحشي"نه چندان دورتراستعمار اروپاي متمدن بر  قاره 
   : چه بهتربيĤغازيمنسبت به ساير كشور هاي امپرياليستي در اين زمينه بوده مي تواند؛ 

اين .  بنام  ناپلئون سوم امپراتور فرانسه اعالم شد1852 در سال 1851 دسامبر 2       لوئي بناپارت كه با كودتاي 
 داد   تا توسط آنان كه در نقش مردم ايفاي  را سازمان" دسامبر10 جمعيت "مغز متفكر حيله وخيانت و جنايت 

  . وظيفه مي نمودند، بتواند مردم را سركوب نمايد
اين  جمعيت را چنين تعريف نموده ) هژدهم برومر لوئي بناپارت(      ماركس در همين رابطه دراثرموشكافانه اش

  : است 
 تشكيل شد 1849اين جمعيت در سال . بودند دسامبر همراه لوئي بناپارت 10همه جا اعضاي جمعيت ...        « 

از لومپن هاي پرولتارياي پاريس به بهانة تشكيل جمعيت خيريه  دسته هاي سري تشكيل شده بود كه هر يك از . 
در اين جمعيت در . آنها بوسيلة عمال بناپارت رهبري مي شد و دررأس تمام آنها يك جنرال بناپارت قرار داشت 

 ورشكسته اي كه اصل و نسب شان نامعلوم و وسايل گذرانشان مشكوك بود ، دركنار كنار عياشان  فاسد و
واخورده هاي ماجراجو و منحط بورژوازي ولگردان، سربازان مرخص شده ، تبهكاران از زندان آزاد شده ، زندانيان 

بده بازان ، قماربازان ، ، جيب بران، شع)2(فراري محكوم با اعمال شاقه،  كاله برداران ، حقه بازان ، درويزگان 
، كهنه فروشان ، چاقو تيزكن ها،  )3(قوادان، صاحبان فاحشه خانه ها، باربران، نويسندگان بيمايه ، نوازگان ارگ 

سفيد گران ، گدايان،  و خالصه تمام اين تودة مبهم و از هم گسيخته كه تالش معاش پيوسته آنان را از اين سو 
 بناپارت  از - گرد آمده بودند –ناميده ميشوند ) La Bonheme)  4طالح فرانسوي بĤن سو پرتاب ميكند و در اص
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  بود ، زيرا تمام " جمعيت خيريه "اين جمعيت .  دسامبر را تشكيل داد 10عناصر خويشاوند خود  هسته جمعيت 
 اين بناپارت كه .اعضاي آن  نظير بناپارت محتاج آن بودند  كه از كيسة تودة زحمتكش ملت بĤنها احسان شود 

درأس لومپن پرولتاريا قرار ميگيرد و منافعي كه شخصاً بدنبال آنست بشكل جامع وكامل فقط در وجود آن باز مي 
يابد و اين مدفع، اين فضوالت، اين جِرم تمام طبقات را يگانه طبقه اي تشخيص ميدهد كه بي چون و چرا ميتواند 

لومپن بيكاره را گرد آورد  كه مي بايست نقش مردم  10.000دسامبر خود  10او درجمعيت   .... - بر آن تكيه كند 
 دسامبر آنقدر 10جمعيت ....  دسامبر باو تعلق داشت، آفريده او و انديشه اخص او بود10جمعيت ... را بازي كنند، 

  . » ... ل سازد  دسامبر بد10بعنوان ارتش اختصاصي بناپارت باقي ماند تا او توانست ارتش دولتي را به جمعيت 
        ] هژدهم برومر لوئي بناپارت56ر55ر54ر53صفحات[ 

 يكي از قلمرو هاي  كه رسماً–در آن كشور .  بود كه استعمار فرانسه  متوجه الجزاير شد 1839سال      
بيست   هفتاد هزار از نيرو هاي خود را در آن سرزمين مستقر نمود و سه سال بعد آن -امپراتوري عثماني بود 
عبدالقادر يك تن از آزاديخواهان آن كشور را با  جمعي از پيروانش  وادار به پناهنده . افزود هزار ديگر را هم به آن 
  .  الجزاير را جزو قلمرو خود محسوب كرد1848سر انجام درسال ) 1844(شدن در مراكش كرد 

ت استعماري فرانسه طي جنگ هاي آزاديبخش دول.  دوام نمود 1962استعمار فرانسه بر الجزاير تا سال        
 بن بال كه قبال صاحب منصب در ارتش  در رأس " نهضت فتح آزاديهاي دموكراتيك"مردم الجزاير به رهبري 

 را به وجود " جبهه آزاديبخش ملي "پا به عرصه مبارزه مسلحانه گذاشت و بن بال در پي آن ) 1954( فرانسه بود 
؛ "آزاديبخش مليجبهه " 1962تا اينكه در .  عليه ارتش فرانسه را فروزانتر ساخت آورد و شعله فروزان جنگ

  " لژيون خارجي" دسامبر10جمعيت "تشكيل استعمار با در نظر داشت پيشينه  . استقالل الجرايز را حاصل نمود 
اكثريت اعضاي   بعد ها  .به جان مردم آن جا انداخت - چون گله گرگان وحشي–را در جوار ارتش رسمي خود

" همانگونه كه اوباشان و آدمكشان (  فرانسه در ارتش رسمي اين كشور مدغم گرديد "لژيون خارجي"جنايتكار 
را  لوئی بناپارت در داخل ارتش رسمی فرانسه مدغم کرد و به گفته مارکس ارتش را " دسامبر10جمعيت 

  . )مانند آنان کرد 
 حتا صاحب منصبان فرانسوي مي ؛ درجنگ موجب حسادت سربازان ناين مزدوراقابليت و مهارت و تحرك     

 در خور توجه يگرديد در زمينه اطالعات و استخبارات، كاربرد سالح سنگين و رهبري عمليات همچنان ازاستعداد
  .    بر خوردار بودند 

سه صورت مي  سازماندهي اين آدمكشان حرفه اي از طريق اعضاي سازمان اطالعات ارتش فران،در اصل   
 استخبارات ارتش رسمي فرانسه نيز در نراس شمار افوسعت پيدا مي كرد، هر قدر دامنه اين طيف مزدور .گرفت

 . از سربازان  غير اطالعاتي نيز در ميان اينان مي جنگيدنديشمار زياد. ميان شان بيشتر و بيشتر شده مي رفت
 حاال نيز در برخي از كشور هاي افريقايي   به ها،اين  . تنداينها شناسايي هاي با سرويس هاي اميني فرانسه داش

 يورو تعيين شده 7500 ي ال4500مزد اين مزدوران ماهوار از . خاطر منافع امپرياليزم محيل فرانسه مي جنگند
         .  كه از قابليت هاي جنگي بيشتري برخوردارند  ميتوانند هلي كوپتر هاي جنگي را پروزا دهنداين مزدوران. است 
 در مورد شركت هاي خصوصي در لوموند ديپلماتيك از نوشته ايحال توجه خواننده گان گرامي را  به   

  : در زير جلب مي نمايم ،فرانسه و به يكتن از اعضاي ارتش فرانسه كه دركشور هاي مختلف وظيفه اجرا كرده است
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ليس و در مراكش در پ١٩٥٧ و ١٩٥٢سالهاي بين  عضو نيروي دريايي در زمان جنگ هندوچين، باب دنارد« 
هاي ويژه فرانسه بود رد اورا در يمن، كنگو، نيجريه، آنگوال، بنين و از  خدمت مي كرد، سپس در الجزاير مامور نيرو

پس ا  ١٩٩٩ در كومور او اوج و حضيض دوران فعاليت خود را گذراند و ازماه مه. پيدا مي توان كرد   كومور١٩٧٥
   ».شد محاكمه مربوط به قتل رييس جمهور سابق كومور از صحنه خارجت در ئز برا

عنوان مسئولين استخدامي از آن ها نام برده مي  افسران ارشد سابق كه به بخش خصوصي آمده بودند اكثرا به« 
يليپ لو ، ف  )٩ () ( Alain Le Caro) ، آ لن لو كارو ( Paul Barril ) باريل ژاندارم هاي سابق آقايان پل: شد 

 Jannou Lacaze )يا ژنرال ژانو الكاز ( Robert Montoya) ، روبر مونتويا ( Philippe Legorjus )گورژو
 Jean )ژنرال ژان هنريش  ميباشد ، شركتي كهشركت امنيتي ژئوسكه مشاور ) فرمانده ي اسبق كل ارتش  ) (

 - ) Heinrich بخش اطالعات نظاميرئيس سابق ) D R M ( حفظ امنيت خارجيت ويژه در قسمت عمليا و ( 
 )DGSEتوسط كادر هاي جواني كه ١٩٩٧اين شركت كه در سال . دارد رياست شوراي نظارت آن را بر عهده 

فعاليت مي كردند، بوجود آمده با شبكه هايي در الجزاير ، روسيه ، عربستان  DGSE سابقا در سرويس عملياتي
پنجاه كشورنيز  اين شركت هم چنين در. زودي دفتري در ليبي باز كند ارتباط داشته و در نظر دارد ب سعودي

 . فعاليت دارد 

 آقاي پل )فرانسوي كه در اين زمينه تخصص دارد  يكي از مهمترين شركت هاي  Barril (در راس گروه امنيتي
اجويي نيست، او كه هدفش ماجر. است» افسر ژاندارمري باقي مانده  هنوز همان« باريل متذكر مي شود كه 

هاي  ظت ، فعاليتفبغير از مسئله ي محا. راهنمايي و توصيه به رو سا ي جمهور خالصه ميكند فعاليت خود را در
دفاعي پيش « هاي  ضد جاسوسي ، تجسس، پيشگيري از وقوع اقدامات تروريستي و آموزش تكنيكها و ورزش

در اختيار » مديريت بحران « ي   در زمينهاز جمله فعاليت هاي اوست ، اوهم چنين تجربياتش را» رفته 
 . »متقاضيان قرار ميدهد

  »٢٠٠٤ نوامبر «
    در آفريقا»سگهاي جنگي  « نسل جديدي از

گرفتن محموله ي ا سلحه اي از آفريقاي جنوبي به   كه با صد نفرمزدور براي تحويل٧٢٧يك هوا پيماي بوئينگ 
 براي بازرسي و كنترل مجبور به توقف در فرودگاه اين كشور ٢٠٠٤مارس  مقصد زيمباوه حركت كرده بود، در ماه

   . شد

اهل آفريقاي جنوبي ، روساي  ( Nick Du Toit      انگليسي و نيك دو توا ( Simon Mann ) سيمون من
 كه سا بقا در زمينه ي امنيت خصوصي در كمپاني مهمترين )١(   Executive outcomes   (شركتسابق 

آقاي : اين عمليات به شمار ميروند» مغز هاي متفكر « همراه افراد زير از  قا فعاليت داشته است، بهقاره ي آفري
 يك ;است  پسر نخست وزير اسبق انگليس و سرمايه گذار احتمالي اين طرح كه مورد اتهام قرار گرفته مارك تاچر

كه به اسپانيا پناهنده  (Severo Moto ) ، يك مخالف حكومت به نام سه ورو موتو ) ٢( مقام عاليرتبه پنتاگون 
، در » كويت آفريقا « قدرت رسيدنش در گينه ي استوايي ، اين  شده و در ا نتظار شروع عمليات سرنگوني و به
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 ٢٥كه از  ( Teodoro Obiang Nguema) تا جانشين آقاي تئودورو اوبيانگ نگوئما جزاير قناري بسر مي برد
وعده يك  به سيمون من و نيك دو توا....  كشور كوچك را به عهده دارد، بشود رياست جمهوري اين سال پيش

 ميليون دالر دستمزد داده شده بود

در سالهاي گذشته مي باشد كه موضوع نفت و تما يل روز  اينها نمونه هايي از موارد جالب توجه عمليات مزدوران
 . مضمون آن را تشكيل مي دهد ) ٣( نه ذخاير طالي سياه خليج گي افزون كمپاني هاي آمريكايي به

ا ز چشم انداز آفريقا به شمار مي رفتند، تقريبا از  كه مدت ها جزيي» چهره هاي ترسناك « گمان ميكرديم اين 
كه به زئير و بعد به جمهوري دمكراتيك كنگو تغيير نام (  در كنگو ١٩٦٠سالهاي  آنها يي كه از: ميان رفته اند 

زيمباوه تغيير  كه به(  در كشور هاي كومور ، سشل ، بنن ، گينه ، رودزيا ١٩٨٠ و ١٩٧٠ل هاي يا در سا و) داد 
فرانسه ، آفريقاي جنوبي و اسرائيل از جمله كار  انگلستان ،. و آنگوال به عمليات نظامي دست مي زدند ) نام داده 

 با نبرد هاي ضد استعماري و جنگ طي سال هايي كه. محسوب مي شدند  » سربازان گمشده« گزاران بزرگ اين 
 ، رژيم سفيد ( Omar Bongo ) پادشاه مراكش، حسن دوم ، رئيس جمهور گابن، عمر بونگو سرد توام بود ،

      )آقاي ژاك فوكار ، يا مسئولين فرانسوي چون) زيمباوه ( در رودزيا  ( Ian Smith) پوست آقاي يان اسميت
  Jacques Foccart ) ( دبره وآقاي ميشل) خش آفريقايي كاخ اليزه دبير كل ب ( Michel Debre )  ،

» سربازان گمشده « و بيش آ شكاري از اين  نماينده ي جزيره ي فرانسوي رئونيون در مجلس ، حمايت هاي كم
    .... مي كردند

 از ربا ط به چهره هاي شاخص مزدوربود كه به سهولت فرانسوي، از ( Robert Denard ) (بوب( آقاي روبر دنار
 او كه: ، از ليبروويل به موروني مي رفت  a كوتونو ، از ساليسبوري به پرتوريا كيزانگاني ، و از كوناكري به

 «: اقدامي نكرده  سرسختانه با كمونيسم مبارزه مي كرد، تاكيد داشت كه هيچ وقت بر عليه كشورش ، فرانسه
   ) ٤ ( »را رد مي كردم نارنجي .... حتي اگر بدون منتظر شدن چراغ سبز 

  
اوقات تحت كنترل و نفوذ سرويس هاي اطالعاتي و  ، بيشتر» دفاع از تمدن « با ادعاي »  سگهاي جنگي «اين 

آن ها بويژه نمايش وحشي ) . در فرانسه   ELF مثل كمپاني نفتي ( شركت هاي چند مليتي غربي قرار داشتند
 ١٩٦٠و بازيگران ايجاد جو آشفتگي و اخالل، هم چون در سال هاي اطاعت و سرپيچي بودند  گري ، غارت ، عدم

  »در كنگو
نوردي تبحر دارد ، اكنون از كشور هاي اروپاي  نيروي انساني كار آزموده اي كه به خصوص در زمينه ي هوا «

و اكيپ  رئيس جمهور اقاي باگب٢٠٠٤در ماه اوت . تا مين مي شود  شرقي ، كه از تسلط شوروي آزاد شده اند،
 در قرار داد تاكيد شده كه به غير از: هواپيما هاي شكاري وكرايني استخدام كرد  جديدي مركب از خلبانان

 M I كوپتر هاي پشتيباني فني نيروي هوايي آنها مي بايست درعمليات نظامي شركت كنند و هدايت هلي
، زوآن ، گوهيل فا » واوآ« باران شهر هاي بم را به عهده گيرند، مواردي كه در ماه هاي گذشته در جريان ١٩٢٤-

  )٥ (»ال ديده شد 
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با مشخصه » رما نتيك « آنرا تعريف نمايد از حالت  دنار دوست دارد» بوب « در نتيجه مزدوري ، آنچنان كه «
يعني يك صنعت تبديل شده است، » راهزنان جمهوري « و يا » پليد ها  « هاي ايدئولوژيك خارج شده و به حرفه

تعليم و  را عرضه كند ، از مشاوره گرفته تا» خدمات « انگيزه ي مالي مي تواند طيف وسيعي از  دوري ، بامز
  »تربيت ، از نگهباني معادن و ميدان هاي نفتي تا عمليات جنگي

  

توان مثال زد كمپاني هاي خصوصي نظامي  را مي ) ٦(   Executive Outcomes  در سطح افريقا كمپاني«
 . انجام مي دهند  آمريكايي فعاليت مشابهي را در عراقانگليسي و

در آفريقاي جنوبي منحل شده بود، مجددا  ١٩٩٨كه بطور رسمي در سا ل  Executive Outcomes كمپاني
 فعال دارد از اعضاي ناوگان سابق ويژه ي هوايي ٣٠٠٠كه  اين شركت. فعاليت خود را در خارج از سر گرفت

كه بنيان (  بوفالو ي آفريقاي جنوبي ٣٢، گردان  ( Selous scouts ) رودزيا اسكوتوسلو ( S A S ) انگليس
بازماندگان جنگ با  يا كماندو هاي سابق آنگواليي كه از) از اين گردان بوده اند   Eeben Barlow گذار ان

 ».است تشكيل شده) ٧( جنبش هاي آزاديبخش در آفريقاي مركزي ميباشند

تسلط منطقه ي نفتي سويو را از دست اتحاد ملي  ركت به كمك دولت آنگوال شتافته تا اين ش١٩٩٣در سال « 
اين شركت بطور وسيعي در تغيير تناسب قوا ١٩٩٥ در سا ل ;بيرون آورد  U N I T A براي استقالل كامل آنگوال

پايتخت  ا محدوده يآنه. لئون و تربيت نيروي زبده، در عرض تنها چند هفته، فعاليت داشته است در كشور سيرا
الماس را به دست گرفتند و  را ازدست نيروهاي شورشي خارج كرده وبعد كنترل يكي از مناطق اصلي استخراج

سازمانهاي بشر دوستانه در محل مستقر .... هوادار تحت عنوان حافظين معادن ، يا ناظر و محافظ انتخابات و حتي
» افراد حرفه اي « ملل متحد ار آن ها قدر داني كرده و آن ها را سازمان  بطوري كه نماينده ي اختصاصي. شدند 

وحمايت از  تابع مقررات شناخته كه بايد گذشته شان را در ازاي فعاليت هاي فعلي شان در اين محل كار آمد و
 . از ياد ببريم ) ٨( دولتي قانوني در مقابله با اشرار و جانيان مفسد 

«  مي نمايند كنترل بازار آفريقايي »قابل قبول  « كه به نظر برخي Executive outcomes مزدوران قرار دادي
» عمليات « ، تربيت شده فرانسوي، كه به » پليد ها « گارد سابق متشكل از  رادر دست داشته و» سگهاي جنگي 

. نارگذاشتند ك اكثرا مصيبت بار در خدمت به اين يا آ ن ديكتاتور فرانسه زبان دست مي زدند ، را دست ساز و
 .  در ماداگاسكار انجام دادند٢٠٠٢مثل عمليات نافرجامي كه در سال 

بازنشستگي پيش از موعد بهره مند شوند وهمينطور  در فرانسه كه كارمندان وزارت دفاع و پليس مي توانند از
طالعاتي ، مخصوص پليس و ژاندارمري ، لژيون خارجي ، سرويس هاي ا اعضاي سابق گروه ويژه و واحد هاي

، بخش محافظت امنيتي درحزب دست راستي  (DPS ) باز ، يا محافظين خصوصي مثل برخي از يكان هاي چتر
-  ٢٠٠١(در زئير  : جبهه ي ملي، نيروي كار آمد ومناسبي را براي انجام عمليات مخفيانه به وجود آوردند افراطي
  )  ٢٠٠١ – ٢٠٠٣( ساحل عاج  ) ٢٠٠٢( ماداگاسكار  ) ١٩٩٧
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براي فعاليت مزدوراني است كه در جستجوي  امكان خصوصي شدن نيروي حافظ صلح يكي از زمينه هاي ممكن
 و سربازان آمريكايي ١٩٩٤كاله آبي بلژيكي در رواندا در سال  بعد از كشته شدن يك. كسب مشروعيت مي باشند 

انگليسي  نشان نمي دهند، ا لبته به غير ازديگر براي دخالت در امور آفريقا عجله اي از خود   غربي ها;ومالي سدر 
معاون  ( Sergio Vieira De Mello )آقاي سرجيو ويه را د ه ملو.ها در سيرالئون و فرانسوي ها در ساحل عاج 

 كشته شد اظهار كرده ٢٠٠٣سازمان ملل در بغداد در اوت  دبير كل سازمان ملل متحد كه در سوء قصد به مقر
و به دليل شرايط و اوضاع موجود، استفاده از شركت هاي خصوصي براي   حل ديگربود كه در نبود يك راه

  )١١.(پشتيباني در آفريقا مناسب تر از فعاليت سازمان هاي بشر دوستانه مي باشد ماموريت هاي

مقامات دولتي و كسب مشروعيت سعي كرده اند چه  كمپاني هاي خصوصي حافظ امنيت در جهت ايجاد رابطه با
» كنترل صحيح قدرت « نظر هاي بانك جهاني در مورد حكومت قانون و  يقا و چه در ساير نقاط از نقطهدر آفر

 .پيروي كنند

تاكيد دارند و » منشور اخالقي « اند در كار خود بر رعايت  اين كمپاني ها كه رفتار درست را معيار خود قرار داده
آنها از استراتژي واگذاري نمايندگي .ون فعاليت مي كنند در چهار چوب رعايت قان فقط با حكومت هاي قانوني و

ابعاد تاثيرات ان  سابقا در عمليات دفاعي در كشور هاي آنگلو ساكسون اعمال مي شده، استفاده مي كنند كه كه
 . در عراق هنوز نامشخص است

ركت ها را به نمايش نمي گذارد چهره مثبتي از فعاليت اين ش ( مثل سيرالئون و آنگوال( ولي سابقه آنها در آفريقا 
 دراز مدت در محل ، ناپايدار بودن موقعيت كه هر گونه نظارتي را غير ممكن مي سازد نبود كنترل و پيگيري: 

  ) ١٢. (سازد  ،تحت پوشش قوانين ملي قرار نگرفتن معادن كه آن ها را به مناطق بي قانون تبديل مي

قوانين آفريقاي جنوبي يا فرانسه كه در تئوري  فريقا و هم چنينقطعنامه هاي سازمان ملل متحد و اتحاد آ
 سپتامبر ١١توسط شركت هاي حافظ امنيت كه مجددا بعد از وقايع  عمليات مزدوران را منع كرده به آساني

 طوري كه برخي از كارشناسان معتقدند كه بايد آنها رابه عنوان. است، دور زده ميشود   كارشان رونق گرفته٢٠٠١
بتوان بر فعاليت  اخه ي حرفه اي به رسميت شناخت و كادرحقوقي براي فعاليت اين شركت ها تنظيم كرد تاش

  ».... آ نها حداقل نظارتي اعما ل نمود» حساس « هاي فوق العاده 
   : باالزير نويس هاي اين نگاشته

مقاله ژان   )٣( ٢٠٠٤يك ، سپتامبر مجله نيوزو) ٢ (ديپلماتيك  ، لوموند١٩٩٦مقاله لورانس مازور ، اكتبر  )١ (
نشريه  )٥   (١٩٩٧اوت - مصاحبه با مجله آفريك ، ژوئيه )٤ (ديپلماتيك  ، لوموند٢٠٠٣كريستف سروان ، ژانويه 
آفريقاي  )٧(ديپلماتيك  ، لوموند١٩٩٦مقاله لورانس مازور ، اكتبر ) ٦(٢٠٠٤ سپتامبر ٢٠لو نوو روي ، ابي جان ، 
 هزار محافظ خصوصي در ٢٥٠: خصوصي به پليس دولتي داراست ا از لحاظ نسبت پليسجنوبي ركورد جهاني ر

چندين شركت امنيت داخلي مثل پارا، تارگت، كمبد فورس، پيس فورس ،   هزار پليس دولتي ،٩٥مقابل 
آنها در كارمندان  بعضي از. اعضاي سابق نظاميان نيروي ويژه و رودزيا را استخدام ميكنند....... بورت اسپرينگ

به . آتگوال و جزاير سيشل شركت داشته اند خشونت بر عليه مبارزين كنگره ملي آفريقا و در هجوم مزدوران به
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جيمز جونا ، نماينده  )٨(در آفريقاي جنوبي و نيجريه مراجعه كنيد خشونت شهري: كتاب مارك آنتوان دو مونكلو 
سرهنگ الن لوكارو ، فرمانده امنيتي رياست  )٩(١٩٩٦ مه ٢فريتان ، اكسپرس  دبير سازمان ملل مكتحد در

 مشاور چندين رئيس جمهور كشورهاي آفريقائي فرانسه زبان شده است، دخالت اش در استخدام جمهوري كه
ويرجيني ساند روك ، آژانس مزدوران،  )10(١٩٩٧روزنامه فيگارو و لوموند ژانويه . مزدوران در زئير راتكذيب كرد

رشد ناگهاني مزدوران  » ، « شدن قانونيمزدوران در جستجوي« فرانسوا ميسر ،  )١١(٢٠٠٣ ژوئيه ارتش امروز
سازي حفاظت  از خصوصي سازي جنگ تا خصوصي« ريچارد باني گارد ،  )١٢(٢٠٠١، ژوئيه » ، تقدير يا چالش 

، مجله پيس، پرافيت ، براي الماس  جنگ: ،و يان دوگالس » رشد ناگهاني مزدوران ، تقدير يا چالش « ، » از صلح
 ]نشريه لوموند ديپلوماتيك [    آفريقاي جنوبي ١٩٩٩پالندر ، انستيتو براي مطالعات امنيتي 

از همه فراگيرتر شركت داين كورپ است . دارد در كلمبيا، شركت هاي نظامي خصوصي براي همه چيز وجود «
ي تحويل سوخت در باندهاي فرود هواپيما را شركت ايرين، سيستم ها .كه حتي آشپز نيز در اختيار مي گذارد

 .را آموزش مي دهد» برنامه كلمبيا« به افسران پليس و ارتش، چگونه توضيح دادن  گروه رندن،. مي سازد 
برنامه ي كلمبيا  ديفنس، پشتيباني تداركاتي فراهم مي كند و به كارمندان سفارت آمريكا كه در. اس.س.اي

 .درگير ند مشاوره مي دهد

هليكوپتر هاي جنگي و هواپيماهاي حمل و نقل را  ركت الك هيد مارتين عالوه بر ديگر خدمات ، پشتيبانيش
رادار قوي را كه با سيستم جاسوسي هوايي نيرومندي هماهنگي دارند ،  ٧شركت نورتروپ، . نيزبرعهده دارد

 عمليات ويژه« نظاميان را جهت شركت مذكور هم چنين نظاميان و شبه . را اداره مي كند نصب كرده و آن ها
جهت عكس  شركت هاي ديگري مانند من تك، مت كام يا ايليون فن آوري برتري را). ٧(آموزش مي دهد  «

به دست آمده به سيستم  اطالعات. برداري هوايي، گوش كردن به تلفن ها و تحليل مكالمات برعهده دارند
سازمان سيا انتقال مي يابد كه آن ها را مورد  و) ساوت كام(شناسايي فرماندهي جنوب در ارتش اياالت متحده 

در اين مورد، نيروهاي مسلح كلمبيايي . نظرشان باز توزيع مي كنند بررسي قرار مي دهند و به مقامات مورد
  ] لوموند ديپلماتيك [ » .كه در جريان قرار مي گيرند آخرين مقاماتي هستند

وي تجسسي  در   نوشته اي دارد از جواد طالعي ،2009 فبروري 5تاريخ  1215   هفته نامه شهروند در شماره 
همان كسي است كه سالها قبل  طي  آقاي طالعي[ زمينه ارتش خصوصي انجام داده كه در خور دقت مي باشد

« :   بود چنين  گفته  مندرجه شهروند رسول، در رابطه با مسئله روشنفكران داكتر رحيم از آقايمصاحبه اي 
آقاي  »پس از اشغال كشور به وسيله شوروي سابق يا دوران سياه طالبان مجبور به ترك كشور شدند) شنفكرانرو(

 نظامي - كه تداوم سياسي را مسعود -  رباني دولتطالعي دوره ي چند ساله   حاكميت سياه تر از هر سياهي
ي كه با جمعيتي  هاو شوراي  روي عاليق ،دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي  با آرايش اسالمي بود  

، در هر حال، ]   بود ؛  حذف كرده  افغانستاناز  تاريخ چند سال اخير داشت ) پرچمي ها و خادي ها ( نظاري ها 
  .اينك  توجه  شما خوانندگان عزيز را بدآن جلب مي نمايم كه قطعه عكس زير را نيز چاپ كرده است 
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                            دو مزدور در حال  جنگ
  "بلک واتر " كت مزدوران آدمكش  شر                                                                                            

  
    مليارد دالر درآمد ارتش هاي خصوصي200 «

   شهروند2009 فبروري 5 پنجشنبه 1215شماره
  200 ميالدي به 2008درآمد ارتش ها و نيروهاي امنيتي خصوصي جهان در سال 

ن هزار تعداد اين شركت ها، كه در عمل كاري جز گرم نگاه داشتن تنور جنگ ندارند، اكنو. ميليارد دالر رسيد
  واحد و تعداد مزدوران آن ها نزديك به يك ميليون نفر تخمين زده مي شود

اين آمار، در ماه ژانويه امسال از سوي رسانه هاي گوناگون اروپا انتشار يافت و سبب اضطراب شديد 
واستار اكنون، معاون هيئت نمايندگي آلمان در مجمع بين المجالس اروپا خ.  شد سياستمداران و افكار عمومي

در حالي كه سربازان . صدور منشوري براي كنترل بيشتر كار ارتش ها و نيروهاي امنيتي خصوصي شده است
رسمي در صورت خالف به محاكمه در دادگاه هاي نظامي تهديد مي شوند، مزدوران مسلح ارتش هاي خصوصي، 

  . قي و جزائي مصون بوده اندتاكنون هم در محل استقرار و هم در محل استخدام، از هرگونه تعقيب حقو
  
  

 ھزار شرکت
خصوصی بايک 

 يون مزدورارمل
  درسراسر جھان
به  خاطربقای 

سيستم امپرياليستی 
ازھيچ جنايتی 
  .روگردان نيستند
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  مزدوران و قتل عام غيرنظاميان 
 2010 آمريكا در آغاز سال "بلك واتر"واشنگتن پست اخيرا گزارش داد كه پنج عضو شركت نظامي ـ امنيتي      

 سال است، از سوي شركت 29 تا 25اين پنج نفر كه سن آنان بين . در يك دادگاه فدرال محاكمه خواهند شد
آن ها در ماه سپتامبر . واتر به عراق اعزام شده بودند تا در آنجا از نبرد با تروريسم جورج بوش پشتيباني كنندبلك 
هيچ .  نفر را زخمي كردند22 نفر را كشتند و 14 ميالدي، در حمله مسلحانه به غيرنظاميان بغداد 2007سال 

جوئي ها، ادعا كردند كه از سوي قربانيان مورد حمله قرار كدام از قربانيان مسلح نبودند، اما مزدوران، در جريان باز
  بنابر اين مرتكب جرم نشده اند. گرفته و از جان خود دفاع كرده اند

ماجراي قتل عام غيرنظاميان، در زمان خود افكار عمومي جهان را عليه بلك واتر برانگيخت و مراجع قضائي      
كارفرماي اين مزدوران، شركت بلك واتر، . ت محاكمه آنان را فراهم كنداياالت متحده آمريكا را واداشت كه مقدما

مركز آموزشي . اكنون به يكي از بزرگترين ارتش ها و مراكز جاسوسي و امنيتي خصوصي جهان تبديل شده است
، بزرگترين ميدان مشق ]اياالت متحده امريكا [ كيلومتر مربع مساحت در كاروليناي شمالي24اين شركت با 

  . ظامي خصوصي جهان استن
  رسوائي بلك واتر 

.  عضو سابق نيروي دريائي اياالت متحده آمريكا تاسيس شد"اريك پرنس" به وسيله 1997بلك واتر در سال      
اين شركت، از طريق عقد قرارداد با دولت، كنسرن هاي نفتي و شركت هاي آمريكائي فعال در نقاط مختلف جهان 

بزرگترين قراردادها را، بلك واتر تاكنون با وزارت خارجه . ن شركت ها تبديل شده استبه يكي از ثروتمندتري
تا به حال تصور مي شد كه قراردادها تنها در دوران جورج بوش با بلك واتر بسته شده است، اما . آمريكا بسته است

  . ن آغاز شده استاخيراً فاش شد كه همكاري وزارت خارجه آمريكا و بلك واتر در دوران بيل كلينتو
  شوراي اروپا فعال مي شود 

 معاون گروه پارلماني آلمان روز اول فوريه امسال گزارشي را كه در زمينه فعاليت هاي "ولفگانگ وودراك"      
 كشور عضو شوراي 47شركت هاي خصوصي تهيه كرده بود تسليم مجمع بين المجالس اروپا كرد كه نمايندگان 

 ميليون دالري خود 50براساس اين گزارش، دولت آمريكا موظف نيست قراردادهاي زير . رنداروپا در آن حضور دا
را به تصويب كنگره برساند و با استفاده از همين امتياز، توانسته است بدون اطالع كنگره ماموريت هاي بسياري را 

شده اند و به عنوان جاسوس، نگهبان، ماموران بلك واتر بويژه در عراق و افغانستان پراكنده . به بلك واتر بسپارد
آنچه بيش از همه سياستمداران اروپائي را نگران كرده اين است . گارد شخصي و سرباز غير رسمي فعاليت دارند

كه عالوه بر شركت هاي آمريكائي بلك واتر و الكهيد، گروهي از شركت هاي اروپائي نيز وارد معامله جنگي شده 
 وارد يك مشاركت استراتژيك با ارتش هاي  آلمان"هكلر و كخ"شركت تسليحاتي ت كه از جمله فاش شده اس. اند

  . خصوصي مستقر در عراق و افغانستان شده و براي آن ها جنگ افزار مي فرستد
معاون گروه پارلماني آلمان در مجمع بين المجالس شوراي اروپا، ضمن تاكيد بر اين نكته در گزارش خود      

 نيز داراي نيروهاي نظامي و امنيتي خصوصي است و در مناطق    بريتانيا"اگيس"شركت كه فاش كرده است 
به گزارش اين سياستمدار آلماني، ارتش ها و سرويس هاي امنيتي خصوصي، درآمد . بحراني جهان فعال شده است

ها و استقرار صلح ندارند، به اين دليل نه تنها تمايلي به پايان يافتن بحران . خود را مديون جنگ و بحران هستند
در بخشي ديگر از گزارش سياستمدار آلماني آمده  . بلكه منافعشان ايجاب مي كند كه به بحران ها دامن بزنند
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در كنار جنگ ساالران محلي، ارتش هاي خصوصي نيز به دليل منافع خودشان سد راه تقويت قدرت ": است
  . "نع از استقرار امنيت ملي در كشورهاي بحراني مي شوندحكومت هاي مركزي شده اند و به اين ترتيب، ما

  
  :منشور ارتش هاي خصوصي 

ولفگانگ وودراك در نشست اول فوريه مجمع بين المجالس شوراي اروپا پيش نويس منشوري را تسليم       
تسليم دولت ها هيئت هاي نمايندگي مجالس كرد كه بايد به تصويب شوراي اروپا برسد و بعد براي تصويب و اجرا 

در اين منشور، حداقل شرايط براي ثبت يك شركت خصوصي .  كشور عضو شوراي اروپا برسد47و پارلمان هاي 
در عين . در عرصه امور نظامي و امنيتي تعين مي شود و كنترل كار اين شركت ها به مجالس ملي سپرده مي شود

 شود كه استخدام شدگان شركت هاي خصوصي نظامي و حال، قوانين ملي و بين المللي بايد به گونه اي هماهنگ
كميسيون . امنيتي، از مصونيت در برابر قانون برخوردار نباشند و در صورت ارتكاب جرم مورد محاكمه قرار گيرند

سياسي مجمع بين المجالس شوراي اروپا، تقاضاي معاون هيئت پارلماني آلمان را، براي تنظيم نهائي منشور و 
  ». كشور عضو شوراي اروپا به اتفاق آرا تصويب كرد47 آن به مجالس و دولت هاي توصيه اجراي
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    :از شيوه فعاليت شركت هاي امنيتي در افغانستانانتقاد  -*

با انتشار گزارشي در مورد شركت هاي خصوصي امنيتي در ) Swiss Peace ("سويس پيس"نهادي موسوم به 
به گفته اين نهاد، نزديك به صد شركت . افغانستان گفته است كه هيچ قانوني براي فعاليت اين شركتها وجود ندارد

بيشتر آنها خارجي اند، هم اكنون در افغانستان فعاليت مي كنند، در حالي كه هيچ نهادي بر خصوصي امنيتي كه 
اين گزارش كه بر اساس مصاحبه با شماري از افغانها در جنوب، غرب و . فعاليت اين شركت ها نظارت نمي كند

گاهي الزم ندارند و در شرق افغانستان تهيه شده، نشان مي دهد كه مردم در مورد شركت هاي خصوصي امنيتي آ
اين گزارش به دولت افغانستان توصيه . مواردي آنها را با نيروهاي ناتو و يا نيروهاي امنيتي افغان اشتباه مي كنند

 . مي كند كه هرچه زودتر قانوني را در اين مورد تصويب كرده و به مردم در مورد كاركرد اين شركتها اطالع دهد
  )گزارش داوود ناجي از كابل(

افراد مسلح وابسته به شركت هاي خصوصي امنيتي در همه جا از جمله در محالت مسكوني  : زمينه كار -*
 ٢۴زيرند مثال آنها براي تامين امنيت يك سازمان غيردولتي و يا منزل شخصي يك تاجر، ناگ. ديده مي شوند

ساعت در آنجا باشند و اين امر همسايه ها و مردم آن محل را نگران مي كند، زيرا اين نيروها ممكن است هدفي 
گزارش  . براي يك انتحار كننده باشند، يا مورد حمله قرار گيرند و يا هم با گروه مسلح ديگري درگيرشوند

ركت ها را قانونمند كند، از يك طرف امنيت بهبود مي  مي افزايد اگر دولت بتواند، فعاليت اين ش"سويس پيس"
 درصد چنين شركت ها ٧٠درحال حاضر بيشتر از   . يابد و از سوي ديگر افغانهاي زيادي صاحب كار مي شوند
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، زيرا به گفته خانم شميدل بسياري از افغان ها هنوز نمي دانند كه ايجاد چنين شركت مربوط به خارجي هاست
بسياري از افغانها هنوز آنها را جز نيروهاي ناتو و يا هم جز نيروهاي  . ع كار و منبع درآمد استهايي نيز يك نو
 مي گويد تعداد مجموعي كارمندان اين شركتها بين هجده تا بيست و پنج "سويس پيس"نهاد . افغان مي دانند
. ارند اما به سرعت توسعه يافته اندشركت هاي خصوصي امنيتي با آنكه در افغانستان عمر كوتاهي د. هزار نفر است

كارشناسان معتقدند كه ضعف پليس و نيروهاي امنيتي افغان و آلودگي آنها به فساد سبب شده است كه چنين 
   .شركت هايي به سرعت اعتماد نهادهاي بين المللي و تاجران و سرمايه داران را جلب كنند
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  شرکت ھای خصوصی امنيتی افغانستان بسته می شود در کابل ، رامينانوری

ي در اين كشور غيرقانوني است و دفتر رياست جمهوري افغانستان مي گويد فعاليت شركت هاي خصوصي امنيت
پليس كابل از هفته هاي پيش برنامه تعطيل شركت هاي خصوصي  .  قرار است تمامي اين شركت ها تعطيل شوند

به ده شركت خصوصي امنيتي را كه مجوز فعاليت ندارند، آغاز كرده و به گفته مقامات امنيتي، تاكنون نزديك 
: ي يك سخنگوي دفتر رياست جمهوري افغانستان به بي بي سي گفتسيامك هرو .   تعطيل شده استامنيتي

يك ماده از . از نظر قانون اساسي افغانستان هيچ شركت خصوصي امنيتي نبايد در اين كشور فعاليت داشته باشد"
اين قانون مي گويد كه تنها دولت و ارگان هاي امنيتي مي توانند اسلحه در اختيار داشته باشند و شركت هاي 

   ".غيردولتي مجوز داشتن اسلحه ندارند

به گفته آقاي هروي، جلسه شوراي وزيران افغانستان تصميم گرفته است كه تمامي شركت هاي خصوصي امنيتي 
تعطيل شركت ": آقاي هروي گفت. اما افزود كه اين روند يك زمان طوالني را در خواهد گرفتتعطيل شوند 

 است، تا زماني كه ظرفيت نيروهاي پليس افغانستان باال برود و اين هاي خصوصي امنيتي يك روند دراز مدت
تا آن زمان، تنها به چند شركت امنيتي معدود كه ":  او افزود".نيروها خود بتوانند به تنهايي تامين امنيت كنند

شد و اين شركت بتوانند خود را معيارهاي دولت افغانستان برابر كنند، مجوز كوتاه مدت براي فعاليت داده خواهد 
   ".ها مسئوليت تامين امنيت نهادهاي خارجي و دفاتر سازمان ملل متحد را برعهده خواهند داشت

افغانستان مي گويد كار روي ايجاد اصولنامه وظايف براي شركت هاي ) كشور(وزارت داخله  :  اصولنامه كاري
يد داشته باشند، در اين اصولنامه روشن  كه شركت هاي خصوصي امنيتي با"معيارهايي"امنيتي جريان دارد و 

شماري از شركت هاي خصوصي امنيتي كه به گفته مقامات، هيچ گونه مجوزي براي فعاليت خود در . خواهد شد
اوايل . افغانستان ندارند، به دست داشتن در كارهاي غيرقانوني از جمله آدم ربايي و قاچاق مواد مخدر متهم هستند

نزديك به صد با انتشار يك گزارش گفت كه ) swiss peace(يقاتي موسوم به سويس پيس اين ماه، يك نهاد تحق
، در حالي كه هيچ شركت خصوصي امنيتي كه بيشتر آنها خارجي اند، هم اكنون در افغانستان فعاليت مي كنند

  . نهادي بر فعاليت اين شركت ها نظارت نمي كند
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ک ھای خصوصی، سفارت خانه ھا، دفاتر و نھادھای بين المللی، برخی از در حال حاضر در افغانستان تامين امنيت بان
سازمان ھای غيردولتی و منازل شماری از تاجران افغان و خارجی را نيروھای ويژه ای مربوط به شرکت ھای 

ل ھر واحد از اين نيروھا يونيفورم و مشخصات مخصوص به خود را دارند و در بد. خصوصی امنيتی بر عھده دارند
از نظر قانون اساسی افغانستان ھيچ شرکت خصوصی امنيتی نبايد در  .پول، امنيت افراد و موسسات را تامين می کنند

يک ماده از اين قانون می گويد که تنھا دولت و ارگانھای امنيتی می توانند اسلحه در اختيار . افغانستان فعاليت داشته باشد
  )رویسيامک ھ (. داشتن اسلحه ندارندغيردولتی مجوز ی داشته  باشندوشرکتھا

  
        درافغانستانCIAي "رامــا" تـا KGB ازخـاد  -٨

A -  نگاهي اجمالي به خـادKGBو اســالفـش    
  ارگانهاي استخباراتي كه به مثابه اعصاب حسي دولت ها در رگ و پي جامعه دويده اند و باكارنامه هاي 

 ميان مردم خلق مي كنند، در افغانستان پيشنه اي دارند سخت دهشتبار و مخوف شان رعب و وحشت را در
را  روبراه كرد، " ضبط احواالت "زماني كه امپرياليزم انگليس براي دولت نادر غدار نهاد . ننگين ونكبتبار

ي ملتان نام يكي از واليات هند م( نخستين رئيس آن اهللا نواز خان ملتاني از قوم محمد زايي  مشهور به ملتاني 
وي يك تن از آموزش ديده هاي سرويس . بود كه با نادر غدار يكجا از هند وارد كابل گرديد ؛ بود ) باشد

رؤساي بعدي آن گل احمد خان ؛ ميرزا محمد شاه  خان لغماني ؛ . جاسوسي انگليس در هند برتانوي بود 
خدمتگار نزديك ( ؛ محمد غوث خان ) پسرنايب ساالر ( نصراهللا خان لوگري ؛ مير عبدالعزيز آغا ؛ رسول خان 

        . وآخرين رئيس آن دستگاه منفور اسمعيل خان بود كه هم اكنون در امريكا اقامت دارد ) سردار  داود خان 
 در اثرش بنام _كه خود يكتن از افراد نزديك به دربارظاهر شاه و نهاد هاي استخباراتي آن بود  كشككي

مطالبي دارد كه  ) جنرال محمد اسماعيل خان (  در رابطه با اين شخص مهم  ١٦٠ صفحه " دهه قانون اساسي"
  :توجه  خوانندگان گرامي  را  بدان جلب مينمايم 

 ،  و مخصوصاً  بعد از اينكه ثابت شد  در نظام 1963 محمد داؤد بعد از استعفايش از مقام صدارت در سال …  « 
درت  مسدود ساخته شده است ، آرام و ساكت در جاي خود ننشسته  قأس رجديد همه راه ها براي بازگشت  او در

يك تعداد اشخاص مهم اردو از قبيل عبدالقادر ، رئيس  استخبارات عسكري  و جنرال محمد اسماعيل رئيس بود ، 
   . بطور فعال  رژيم را غلط راپور ميدادند تا كار محمد داؤد را براي غصب قدرت آسان سازند  استخبارات ملكي

جنرال محمد اسماعيل طي مدت قابل مالحظه ء دوره قانون اساسي  الي سقوط آن بحيث رئيس  استخبارات  
ملكي  كار كرد و وقتيكه محمد داؤد امور را در دست گرفت  او از اين وظيفه سبكدوش  ساخته نشد  در حاليكه 

ك رژيم جديد بالعموم  از وظيفه خود اصوالً اشخاصي كه در اين پست هاي حساس ملكي كار ميكنند، با آمدن ي
 او را با وجو اينكه در زمـــان    محمد داؤد در  رأس 1978حتي كمونيست ها بعد از كودتاي . بر طرف ميشوند 

كمونيستها در ايام محبس جنرال محمد اسمايل را چند بار  بيرون بردند . چنين دفتر مهم  قرار داشت ، نكشتند 
    . »يك سلسله مسايل معلومات ارائه كند تا به ايشان راجع به 

     حال كه با اشاره مختصر در باره اسالف  اين نهاد استخبارتي  بسنده نموديم، چه بهتر كه تعريف فشرده اي در 
  :  اززبان قلم مورخ كشور، زنده ياد غبار بشنويم " ضبط احواالت "باره مشخصات و عملكرد هاي 
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هيچ ... ر هاي از جاسوسي وسيع و زندان هاي هولناك  و ظواهر فريبنده احاطه شده بود سلطنت با ديوا ... «      
منطقه و هيچ فرد روشنفكري  در افغانستان نماند كه تحت مراقبت شديد قرار نگرفته باشد ، همچنان تمام 

ر اين جنگي كه استعما. روشنفكراني كه در ممالك خارجه مي زيستند نفس هايشان شمرده مي شد 
 -استعمارانگليس كه اكنون نيز در جوار ساير هم جنسان خود در افغانستان به كشتار  مردم ما مشغول است [

يك جنگ تنها سياسي و نظامي . و اجيران به مقابل مردم افغانستان و روشنفكران اعالم كرده  بودند ]  توخي 
: براي شكستن طرف از تمام وسايل. م بودنبود، بلكه  جنگ رواني و اعصاب ، جنگ اقتصادي و ايدئولوژيك ه

مراقبت ،تهديد ، حبس ، شكنجه ، اعدام ، امحاي خاندان ، تلقين ، تجريد ، تخويف ،تطميع ، تحريف ، تفتين 
،اتهام وبد نام  و گمنام ساختن ، در دعاوي حق و ناحق پيچاند،  تشويق به عياشي ، دالسا و كمك نمودن و در 

اين جاسوسي .جاسوسي و شمشير هر دو بكار افتاد ... ره استفاده ناجايز مي نمودمنفعت شريك ساختن و غي
ولهذا گمان مي رفت كه قوت الظهر از .بقدري وسيع و منظم بود  كه نظير آنرا تاريخ افغانستان بياد نداشت 

ت الظهر و اين قو]   توخي -اتكايش انتليجنت سرويس جاسوسي انگليس بود [ جاسوسي اجنبي با خود داشت 
تمام ادارات پوستي، و حمل و نقل كشور به دايره هاي . سلطنت افغانستان را به نفع  خويش استعمال مي كرد 

 داخله ، در والي نشين ها ، در قومانداني هاي وزارتدر ارگ سلطنتي ، در صدارت ، در . جاسوسي تبديل شده بود
پس در داخل و خارج كشور  عناصر وطن خواه .  شده بود كوت والي و نظامي رسما ً دواير ضبظ احواالت  افتتاح

  »..افغاني زير نظارت گرفته شد و هر يك بنوعي از پا انداخته شد 
   ).١١٤ و ١٣٣افغانستان در مسير تاريخ جلد دوم صفحات ( 

 تيل داغ     بلي خواننده عزيز ، اين نهاد مخوف كه سال هاي سال است كه بوي كُنده و زنجيري آغشته به خون و
وقين و فانه و صداي  شالق و تازيانه وزنجير و زوالنه ي آزاديخواهان كشور از نام متعفن  و منفورش به گوش 

 سرطان را 26 كه داود خان با استشاره شوروي كودتاي  ١٣٥٢شنونده و خواننده گهنامه خونبارش مي رسد در
ضبط " برانگيز اين نهاد خون  خيانت و اختناق از خواست با تغيير اسم  هراس .  به پايان رساند "موفقانه"

به مجوز ( باند خلق 1357ثور  7بعد از اينکه  کودتای ننگين . خلقی را بفريبد " مصونيت ملی " به " احواالت 
) دافغانستان گتو ساتلو اداره  ("اگـسـا "بوقوع پيوست، كودتاچيان، نام قبلي آنرا به ) سوسيال امپرياليزم شوروي

 ) " حزب دموكراتيك خلق افغانستان"( متعاقب آن از طرف سفارت شوروي در كابل به حزب مزدور . ير دادندتغي
. را درنقش مشاور تعيين نمايند  ) KGBعضو (دستور رسيد تا در رأس هرمديريت وهر رياست آن يك تن روسي 

ون و خيانت و زجر و شكنجه و نقش ظاهري اين نهاد خ. در اصل آمر هر مديريت و هر رياست يك روسي بود 
كه در رشته  پرواز طيارات جت جنگي و خيانت به كشورش در ) سروري جالد( غذاب را به  يك افسر هوايي 

زماني كه حفيظ اهللا امين به مثابه شاگر وفادار و وفا شعار تالفي . شوروي تحصل كرده بود ؛ تفويض نمودند 
درگام نخست . با طرز مضحكي به ديار عدم فرستاد را " آموزگار کبير"  اشرا كرد و "نابغه "آموزشهاي استاد 

رئيس قبلي آن سروري اين آدمكش . تغيير داد ) " كام " ( " كارگري استخباراتي مركز " را به "اكسا"اسم منفور 
ل رساند؛ مخفي ساديست كه هزار ها تن انسان آزاديخواه و مبارز انقالبي را در زندان  پلچرخي و خارج از آن  به قت

وی را زير پوشش نظارت  زنده نگھداشت که " قھرمان مسعود"  وزارت دفاع روسيه GRUنماينده  [ گرديد 
ًضمنا ازرھنمود ھای استخبارتی وی در پھلوی بخش خادی که روسھا اختيارش را بوی سپرده بودند مستفيد 

چرا  . از مرگ نجات داد" بيست سال قيد" ي  همچنان اين جنايتكار و خاين به مردم را به بهانهCIA گردد و
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پيوند اين  جاسوس معروف و قاتل مشھوررا با باند خلقی "  داشته آيد بكار گرچه باشد زهر مار "كه مي داند 
مزيد بر مسايل اطالعاتی و راز ھای بسيار مھم نظامی . ھايی که در خدمتش قرار دارند ، نيز در نظر داشت

به عوض اين قاتل و عضو كي جي بي ساتنمن پوليس بنام سلطان . ]انشده از جانب ویو اطالعاتی تاکنون افش
عزيز ويا عبدالعزيز گمارده شد ؛ اما بزودي وي را بكدام كشور اروپاي شرقي به حيث سفير مقرر نمودند و جايش را 

 گشتار هاي دسته جمعي دادند تا مثل سلف اش به) حفيظ اهللا امين جالد ( به داماد و برادر زاده رئيس دولت 
خــاد . با تجاوز آشكار سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان با ز هم اين نهاد تغيير نام داده شد. ادامه دهد 

از   تجديد سازمان  يافت در واقع  KGB بعد از تجاوزروسها به افغانستان توسط "خدمات اطالعات دولتي"يعني 
 نھاد ھای استخباراتی قبلی که  ھر کدام در وجود بعدی قدرت شان  بيشتر و بيشتر پيکر جنبنده ، متحرک و نيرومند 

 آغاز به پيگرد و - خــاد  پا به عرصه وجود گذاشت - شده می رفت  ھيوالی چھارمی يعنی خدمات اطالعات دولتی 
از شاخه هاي بسيار و به مثابه يكي  . گرفتاری و زندان و شکنجه ھای وحشيانه و کشتار  ھای دسته جمعی نمود

.  و متكاملترين سازمان جاسوسي درسطح كشور هاي آسيايي پا به ميدان گذاشت KGBآزموده وفعال خارجي 
 در ھر -  اين مولودی از چھار پشت آدمکش-خاد . ارتقاء يافت " ) واد"( خاد بعد ها به وزارت اطالعات دولتي 

  .  را ھم در اذھان  تداعی می کند" واد"ردم،  حا ل  مثل يک کلمه  معروف و مشھور شده در ميان م
 توسط سازمان جاسوسي انگليس در "ضبط احواالت "اساساً نخستين باري كه  نهاد استخباراتي  

دولت انقالبي شورا ها  كه در آن زمان واقعا در خدمت منافع خلق . افغانستان سازمان داده شد و عرض وجود كرد 
درست مانند توجه به ساير نهاد هايي . ار داشت ، توجهي بدان مبذول داشتهاي شوروي و خلقهاي جهان قر

با باز شدن پاي رويزيونيزم در . استخباراتي كه امپرياليزم غرب در قرب و جوار كشور شوروي سازمان داده بود 
افع  خلقهاي   از يك سازمان انقالبي به ضد انقالبي ، و ازيك سازمان  خدمت به منKGBافغانستان و استحاله  

اين سازمان به . شوروي و خلق هاي جهان به آله اي در دست طبقه بورژوازي امپرياليستي در شوروي مبدل شد
شماري از اعضايش كه از آمودريا مخفيانه عبور نموده  بودند ؛ بنام ازبك .  پرداخت "ضبط احواالت"نفوذ در داخل 

عده اي ديگر مانند علي محمد خان وزير دربار، . ت گرديدندو تاجيك و تركمن هاي افغانستان وارد ضبظ احواال
... زابلي وزير اقتصاد، نورمحمد خان كهگداي سرمنشي حضور بعدا ها نورمحمد تره كي ، حسن شرق كارمل و

در يك مبارزه مخفي ميان عوامل دو قدرت انگليس و . ردند كزمينه ورود ساير عوامل روسي را در اين نهاد مساعد 
يكي دو رئيس آن مثل نصراهللا .  در اين نهاد ، بتدريج زمينه اقتدارعوامل غرب در اين نهاد برچيده شد"ريشورو"

  .  به امريكا پناهنده شدند ند،خان و بعد ها اسمعيل خان كه ظاهرا متمايل به روسها بود
ن هايي آفتاده كه اسالفش     حاال  بخشي از اين نهاد كه ازسراپايش خون مردم افغانستان جاريست به چنك  هما

 MI6 امريكا و CIAاين قلم كدام تفاوت ماهوي ميان ( را در زمان نادر غدار و خاين به كشور جان بخشيده  بودند 
انگليس نمي بيند ؛ زيرا كه هر دو به خاطر منافع امپرياليزم دو كشوري كه با هم پيوند مستحكم تاريخي داشته 

  ) .ياليستي يكي، به بقاي سيستم ديگري بستگي تنگاتنگي دارد كار مي كنند، بقاي سيستم امپر
   

  
  
  
  



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

99 

  
  "راما "ئيس  عمومی خاد            امرهللا رئيسر                داکترنجيب حلق آويزشده                 نجيب"اکـسا" سروری رئيس     

        
  

B- رياست عمومي امنيت  ملي افغانستان   
  

  می باشد  26/11/2005 گرفته شده تاريخ گزارش ] www.armans.info[ متن زير از سايت 
 گزارش كاري رياست عمومي امنيت ملي گزارش كاري رياست عمومي امنيت ملي بسم اهللا الرحمن الرحيم «

مسرت و افتخار دارم كه منحيث مسوول ارگان امنيت ملي !بركاته  هموطنان بزرگواراسالم عليكم و رحمت اهللا
مهوري اسالمي افغانستان تا انجا كه مقررات و قانون امنيت ملي برايم اجازه ميدهد در زمينه كاركرد هاو دولت ج

اوال الزم است تادر خصوص .دست اوردهاي رياست عمومي امنيت ملي افغانستان براي شما معلومات ارائه نمايم 
ان وزارت محترم امور داخله ورياست استقامت هاي اساسي كارامنيت ملي كه دران بوضوح مرزهاي وظيفوي مي

 بعداز مطالعات و 82/ 12/ 9عمومي امنيت ملي روشن ميگردد در مطابقت به قانون جديد امنيت ملي كه بتاريخ 
تدقيق كافي بوسيله مشاوريت حقوقي ارگان و مشاورين حقوقي بين المللي ترتيب و بعداز مداقه و بررسي دفتر 

م رياست جمهوري توسط جاللتماب حامدكرزي رئيس جمهور جمهوري اسالمي مشاوريت محترم امنيت ملي مقا
 نافذ ميباشد ، بپردازم البته تفكيك وظايف و كاهش در تداخل "افغانستان طي فرماني توشيح شده و عمال

وظيفوي ميان دوارگان مصادف به اغاز روند اصالحات در امنيت ملي كه از دوسال قبل بدينسو شروع گرديده ، 
بر اساس قانون جديد ، امنيت ملي در چهار استقامت وظايف و صالحيت هاي مشخص دارد كه عبارت اند .باشد مي

از حراست از قانون و مبارزه با جرايم سازمان يافته ، ضد تروريزم ،كشف خارجي و ضد جاسوسي و جمع اوري 
كشفي در ارتباط به جرايم و سبوتاژ هاي هكذا فعاليت هاي .اطالعات در ارتباط به قاچاق و شبكه هاي مواد مخدر 

اقتصادي ، سوء استفاده از امكانات دولتي ، شبكه هايي كه ميخواهند با اعمال زور عليه حاكميت مشروع افغانستان 
فعاليت مسلحانه نمايند و همچنان جمع اوري اطالعات در ارتباط به اتباع كشور هاي خارجي كه مبادرت به انجام 

قابل تذكر است كه بخش هاي ديگري كه در . قانوني ميروزند نيز شامل اين چهار استقامت است فعاليت هاي غير
رياست عمومي امنيت ملي فعاليت دارند همه در حمايت ازاين چهار استقامت اصلي و اساسي ميباشد كه ميتوان 

امور مالي ، رياست از اداراتي چون تعقيب و تثبيت ، كشف تخنيكي ، تفتيش خاص ، تفتيش عادي ، رياست 
بارزترين فعاليت امنيت ملي را جمع اوري و تحليل و تجزيه اطالعات و .لوژستيك و قومانداني مركز تعليمي نامبرد 

هماهنگي اطالعاتي با مراجع تصميم گيرنده مانند مقام رياست جمهوري ، مشاوريت امنيت ملي ، وزارت هاي 
 عمومي مستقل مبارزه با ارتشاء و جلوگيري از فساد اداري و ساير محترم دفاع ، امور داخله ، خارجه ، رياست
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بايد متذكر شد كه اقدام براساس اطالعات بدست امده بادرنظر داشت .ادارات دولتي افغانستان تشكيل ميدهد
 توسط نيروهاي متعلق به ارگان و بيشترينه در هماهنگي و اشتراك "صالحيت هاي قانوني امنيت ملي قسما

با نيروهاي پوليس ملي و اردوي ملي صورت گرفته كه مشمول اقدامات مشترك عملياتي ضد تروريستي مساعي 
با توضيحات مختصري كه در زمينه معرفي ارگان ارائه .در سطح شهر ها وولسوالي هاي دورافتاده كشور نيز ميشود 

ناگفته نبايد .ايم معلوماتي ارائه نمايم شد ، ميخواهم به پيشرفت هايي كه در طي دو سال گذشته به انها نايل امده 
گذاشت كه امنيت ملي بنابر خصوصيات وظيفوي و مجوزات قانوني صالحيت افشاي شيوه ها و طرزفعاليت و در 

 دراين گزارش سعي خواهيم كرد كه به زوايايي از فعاليت ها و "بعضي موارد دست اوردهاي خويشرا ندارد بنا
در بخش .يم كه روشها و منابع اطالعاتي ما را تحت الشعاع و تهديد قرار ندهد دست اورد هاي خويش اشاره كن

طوريكه ميدانيد در گذشته ها امنيت ملي داراي تشكيالت عريض بود ، كنون در مسير اصالحات با در : تشكيالت 
 و نظرداشت شاخص هاي اساسي كاري كه بوسيله قانون مشخص گرديده است تشكيالت ارگان كوچك ، بسيط

قسمت كثيري از كارمندان داخل ارگان تعليمات مسلكي ديده اند و قراراست طي دوسال اينده .موثر شده است 
البته تعليماتي كه در زمينه جمع اوري اطالعات بوسيله منابع انساني و تخنيكي .تعداد ديگري تعليمات ببينند

ترين شيوه هاي جمع اوري اطالعات براي پرسونل خويش ميدهيم به افتخار ميتوان گفت كه شامل مدرن
ايجاد چنين تشكيالت و گام گذاشتن در راستاي بوجود اوردن يك ذخيره گاه مطمين كادري را بدليلي .ميشود

اداره اصالح ناشده امنيت ملي كه قبل از توظيف بنده فعاليت داشت حتي تعداد واقعي دست اورد ميدانيم كه 
 شامل ارگان نبودند امتيازات مادي حواله كه ازاين "و بنام هزاران نفري كه اصالكارمندان اين اداره را نميدانستند 

بابت زمينه حيف وميل مليون ها دالر بوسيله افراد ميسر ميشد و اين خود ضربه بزرگي بربنيه مالي كشور محسوب 
ستاي استحكام ايجاد تعهد ما به فضل خداوند نه تنها از تورم تشكيالتي جلوگيري نموده ايم بلكه در را .ميگرديد 

در بخش تعميرات .و اطاعت در برابر قانونيت و بلند بردن سطح تعليمات در ارگان گامهاي بسيار بزرگ برداشته ايم
اكثر ساختمانها و تعميرات امنيت ملي در سطح مركز وواليات از اثر جنگهاي متداوم : و اعمار مجدد ساختمان ها 

از مدت دوسال بدينسو امنيت ملي . غير قابل سكونت شده بودند"ت كامالدر كشور تخريب و در بعضي محال
جاللتماب محترم رئيس جمهور "افغانستان با طرح برنامه هاي جامع عمراني و به حمايت رهبري دولت اخصا

ود  پروژه ساختماني به احداث و اعمار مجدد ساختمانها و تعميرات متعلقه خويش اقدام نم61افغانستان در قالب 
 در عالوالدين ، 25كه به عنوان مثال ميتوان از اعمار مجدد اساسي سه رياست در كمپلكس شش درك ، اداره 

 در بي بي مهرو ، ساختمانهاي مقر رياست عمومي امنيت ملي در شهر نو ، 19مركز تعليمي در افشار ، رياست 
ات مانند نورستان ، ارزگان ، زابل ، باميان و در بعضي والي. واليت كشور نامبرد20هنگرهاي وزير اباد و همچنان 

فارياب قادر شده ايم كه براي اولين بار به اعمار تاسيسات جديد بپردازيم و قراراست اين پروگرام در والياتي چون 
پكتيكا ، خوست ، پكتيا ، كاپيسا ، تخار ، دايكندي ، بادغيس و ساير واليات به زودي عملي گردد كه خوشبختانه 

قابل تصريح پنداشته ميشود كه وجوهات . امكانات مالي نيز در اختيار داريم "ورد تطبيق اين برنامه ها قسمادر م
پروژه هاي يادشده از طرف وزارت محترم اقتصادو ماليه و بعضي از كشور هاي كمك كننده تمويل شده است 

 تامينات لوژستيكي تا حدودي بي نياز است بدين ترتيب امنيت ملي يگانه ارگاني است كه از نگاه امكانات مادي و.

چندي قبل سنگ تهداب شفاخانه شصت بستر امنيت ملي در محل قبلي شفاخانه قواي مركز كه در سالهاي .
 واليت كشور دفاتر امنيت ملي فعال 34كنون در :در بخش اكمال وسايل تخنيكي . جنگ ازبين رفته بود گذاشتيم 
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 ولسوالي هاي افغانستان بصورت 300 مخابراتي مجهز ميباشند و در بيشتر از بوده و همه با سيستم هاي محرم
بدون اينكه به جزئيات پرداخته شود براي هموطنان خويش اطمينان .علني و غير علني حضور و فعاليت داريم 

يت در مورد رعا.ميدهم كه دراينده خيلي نزديك در قسمت كشف تخنيكي در قطار كشور هاي ديگر خواهيم بود
رفتار با زندانيان و رعايت ميثاق هاي حقوق بشر يكي از موارد اهمي است كه : حقوق بشر و رفتار با زندانيان 

بيشترين توجهات در امنيت ملي به ان معطوف شده است ، چنانچه ميتوان ازرفع شكنجه و تعذيب و شيوه هاي 
 براي استخراج معلومات هاي "فعال.د ، نامبردغير انساني كه حين استنطاق از متهمين در گذشته هاي معمول بو

همچنان براي تغذيه زندانيان يوميه .مورد نظر از متهمين از ميتود هاي جديد استنطاق استفاده صورت ميگيرد 
براي مصداق اين ادعا . افغاني ماكول كه باالتر از ماكول افسران امنيت ملي است اختصاص داده شده است 50مبلغ 

 نفري كه به اتهام جرايم در مقاطع مختلف زماني از سال گذشته بدينسو تحت 1800 از جمله ميتوان گفت كه
 نفران ، سازمان بين المللي صليب سرخ بصورت خصوصي مصاحبه هايي 1100توقيف درامنيت ملي قرار داشتند با 

راي ما ارسال گرديده كه را انجام داده است ، نتيجه اين بررسي ها براساس اظهارات ان سازمان طي يك دوسيه ب
هكذا گزارشهاي از جانب .نشاندهنده پيشرفت و بهبود قابل مالحظه در بخش استنطاق و رفتار با زندانيان است 

ارگانهاي حقوق بشر در حصه حسن رفتار با زندانيان و رعايت حقوق بشر در امنيت ملي بدولت افغانستان ارائه 
لبته اين بدين معني نيست كه اشتباهات و مشكالت وجود ندارد ، سال ا.شده كه مو يد اين ادعاي ما ميباشد 

گذشته يك نفر درزندان امنيت ملي در واليت كندهار بصورت مرموز از بين رفت كه در نتيجه ما تحقيقات را اغاز 
گيري شخص نموده و تا حال چهار نفر از كارمندان خويشرا زنداني كرده و دنبال كسانيكه فرار كرده اند و در دست

به همين سان دستگيري خود يك حالت مشتنج است و دراين حالت گاه و ناگاه .مذكور نقش داشتند ميباشيم 
اشتباهاتي رخ ميدهد كه مابا اعتراف به اين موضوع در صدد اوردن اصالحات بيشتر دراين قسمت هستيم كه راه 

در بخش تعليمات ، ما همكاري كميسيون .انيم حل را تعليمات مكفي و فراهم اوري امكانات تخنيكي بيشتر ميد
. حقوق بشر افغانستان را داريم كه انها طي چندين سيمينار در مركز تعليمي امنيت ملي با ما همكاري نموده اند

 اطاعت پذير از مقام رياست جمهوري اسالمي افغانستان "امنيت ملي يك ارگان كامال: در بخش اصل بيطرفي 
سي به جز از ارائه معلومات كدام نقش ديگري ندارد در گذشته ها اين ارگان نقش تعين كننده است و در تعين پالي

ما موفقيت .و سياست گذار در موارد زيادي داشت كه حالت فعلي مبين تفاوت بارز نسبت به گذشته ميباشد 
اين فعاليت ها را در خويشرا در جمع اوري اطالعات واقعي و جلوگيري از جريانات ضد منافع ملي ميدانيم كه 

در بخش جلوگيري از حوادث تروريستي ، دستگيري .چوكات قانون و صالحيت هاي قانوني خويش انجام ميدهيم 
به اثر كارهاي كشفي و اطالعاتي ، امنيت ملي افغانستان موفق به جلوگيري از : تروريستان و باندهاي جنايتكار 

سته ايم كه با نشر چنين دست اوردها از طريق وسايل اطالعات صدها مورد حوادث دلخراش گرديده ، اما نخوا
 دشمنان ارامش مردم افغانستان موفق شده اند تا با "به همين ترتيب بعضا.جمعي به نگراني هاي مردم بيفزائيم 

انجام عمليات هاي تروريستي و جنايتكارانه بپردازند ، امنيت ملي منحيث يكي از وجائب اساسي خويش در 
ي و تثبيت عاملين همچو واقعات با تمام انرژي تالش ورزيده و در نتيجه تعدادي ازاين افراد دستگير شده و پيگير

به پنجه قانون سپرده شده اند كه ميتوان از بازداشت و دستگيري عاملين انفجار موسسه داينكورواقع چهارراهي 
اتباع خارجي اعضاي دفتر يونيما و يك نفرترجمان انصاري شهرنو ، قاتلين خبرنگاران در سروبي ، قاتلين دوتن از 

 تن عاملين ترور حاجي عجب شاه امر امنيت قومانداني امنيه واليت ننگرهار و انفجار 7انها در واليت نورستان ، 



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  
  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان

 
 
 
   

 

102 

موتر حامل كارمندان قشر اناث دفتر يونيما واقع شهر جالل اباد ، سازمانده گان انفجار انتحاري كوچه گلفروشي 
 ، عاملين اختطاف سه تن اعضاي دفتر يونيما در شهر كابل و عاملين اختطاف خانم كليمنتينا كانتوني شهر نو
به همين ترتيب ما توانسته ايم كه ازده ها مورد بمب گذاري ها ، چندين مورد حمالت انتحاري ، صدها .نامبرد 

رگ در داخل حكومت جلوگيري نموده مورد حمالت راكتي باالي شهرهاي عمده افغانستان ، رشوه ستاني هاي بز
 مورد از حوصله اين 1800البته ياداوري هريك از اين . و به كشف شبكه هاي جعل اسناد و غيره نايل ائيم 

 بيرون از مرز هاي ه درئتوطعاملين انفجار چهاراهي انصاري را كه خارجي ها بودند و .حسابدهي خارج خواهد بود
در بخش مواد مخدر بيشترينه فعاليت هاي : در بخش مبارزه با مواد مخدر . موديم ما طرح ريزي شده بود گرفتار ن

اين ارگان باالي جمع اوري اطالعات تمركز يافته است ايجاد دستگاه كشفي پيچيده مجهز با وسايل استخباراتي و 
در اهميت دارند ، تاسيس نهادهاي اطالعاتي در انعده از والياتي كه از نظر كشت ، قاچاق و ترافيك مواد مخ
بايد متذكرشد كه .ميتواند از فعاليت هاي مثبت اين ارگان در عرصه مبارزه عليه مواد مخدر محسوب گردد

بيشترين اقداماتي كه تا حال توسط ساير نيروهاي امنيتي دراين زمينه صورت گرفته است به اساس اطالعات 
  » ترامبا اح.ترتيب شده از طرف امنيت ملي افغانستان ميباشد 

هرگاه تمام و يا بخشي از آنها به .      در متن گزارش رياست عمومي امنيت ملي مطالب زيادي تذكار يافته است
اداره اصالح ناشده   "فقط به جمله ي اين گزارش مبتني بر. نقد كشيده شود گپ  اين نگاشته به درازا مي كشد 

عداد واقعي كارمندان اين اداره را نميدانستند و بنام امنيت ملي كه قبل از توظيف بنده فعاليت داشت حتي ت
 شامل ارگان نبودند امتيازات مادي حواله كه ازاين بابت زمينه حيف وميل مليون ها دالر "هزاران نفري كه اصال

به طور مختصر مي "   بوسيله افراد ميسر ميشد و اين خود ضربه بزرگي بربنيه مالي كشور محسوب ميگرديد
   : پردازم

  
) شايد سه سال قبل( در مصاحبه راديوي تاريخي ( ... )          چقدر مسخره  است  كه رئيس خاد كرزي به اسم 

  هزار عضو خاد را ازبودجه دولت ،طي چند سال  ٤٧ رئيس قبلي خاد  پول معاش ماهوار  ": خود ميگويد كه 
 - ٧ -وم شده كه مجموع  تمام  اعضاي خاد هفتحاال كه من مسئوليت آنرا به عهد دارم معل.  اخير، گرفته است

  . "هزار نفر را نشان ميدهد 
كه وارث   بدون ) خاد روسي برياست  فهيم (       اين مي رساند كه رئيس دولت از احصائيه اعضاي خاد 

هان و از جانب ديگراين مسئله نشانگر پن. صالحيت آن ، دولت دست نشانده گرديده ، كامال بي خبر بوده است 
كه امكان ( ساختن بقيه اعضاي خاد از كرزي واعضاي بلند مرتبه دولت دست نشانده مي باشد كه اين پنهانكاري 

احصائيه و هويت ساير طيف .   بر مال شدن بقيه اعضاي مخفي خاد به رهبري فهيم ، شايد هم يك درهزار نباشد
انتقال قدرت به باند هاي اسالمي پيوسته اند من هاي مخفي  و ريزرف شده خاد كه قبال مطابق پروژه تقسيم و  

 آوردن باالي امپرياليزم فدراسيون روسيه درفشارخود امتياز بس بزرگي است  براي ) جمله دوستم ؛ باشد بجايش
تصاميم امپرياليزم رقيب بخاطر بدست آوردن امتيازات بيشتر از پيكر خون آلود مردم بي رمق ما و داشته هاي زير 

تا كنون استخراج نشده ي كشور و بسا مسائل مهم سياسي و نظامي داراي اهميت بين المللي كه پيكره زميني و 
عامدانه  نشان داده كه چهل ) فهيم ( نماينده باصالحيت روسها .  بندي و تفسير آن درتوان اين نگاشته نيست 

در حالي كه به طور قطع اين طور . ه ايم هزار كارمند خاد اصالً وجود خارجي نداشته و ما احمق پولي از شما گرفت
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 مخفي نموده است CIAهزار  تن بوده با اين شگرد از نظر   47نبوده فهيم اصل نيرو هاي خاد را  كه بيشتر از  
ارقام اصلي خاد داخلي و خاد خارجي تا كنون معلوم نشده كه به چه تعداد جنايتكارو اجنت در تشكيل خاد 

  باراتي امپرياليزم روس قرار دارند ؟درخدمت سازمان هاي استخ
        در زمينه عرض وجود اين نهاد اطالعاتي  اين قلم  از دو خبر راديويي ياد داشت برداشته ، ياد داشت اولي را  

در هر صورت مطلب مندرجه هر دو را تقديم  شما خوانندگان . دارد ؛مگر ياد داشت دومي را گم و نيست شده 
  : كه  چهار  قسمت اين نگاشته را تا همين جا دنبال كرده ايد ، در زير تقديم مي نمايد بادرد و با حوصله

  گزارش اسما حبيب " راديوي نصير خالد" مشهور به" راديو صداي افغانستان") شب ( 2003  جنوري 19به تاريخ 
  : اسما حبيب  چنين گفت . از كابل را پخش كرد 

 بنام دفتر ضبط 1343مي كه يك شبكه اطالعاتي در افغانستان بوده درسال  رياست عمومي امنيت  نظا       «
در " و " ضبط احواالت " خانم اسما حبيب از تاريخ  كار [احواالت  در چوكات وزارت دفاع فعاليت داشت 

 به شبكه بزرگ 1357، اما اين دفتربعد از سال   ]  آن اطالع  ندارد" چوکات وزارت دفاع فعاليت داشتن 
ستخباراتي به نامهاي كارگري اطالعاتي مركز ، خدمات اطالعات دولتي در چوكات  وزارت امنيت دولتي وسعت ا

بيشتري پيدا كرد و در دوران تسلط طالبان بر افغانستان  موسوم به  شبكه استخباراتي بود كه در حال حاضر 
 370از كار سبكدوش نمودو در عوض آنها حكومت كرزي كه به تقليل اين شبكه پرداخته و كارمندان سابق آنرا  

. نفر جديد را استخدام نموده  كه خانم دگروال سخي كارمند سابق و بركنار شده در زمينه اعتراض نمود 
  ) ]نقل به قول (» تشكيالت كلي آن از وزارت به رياست تقليل يافته است 

ديو پخش شد گوينده اي از كابل گزارش داد كه       در گزارش دومي كه بخاطرم نمانده به چه تاريخ از همين را
 نفر بودجه 45000 رياست امنيت ملي اعالن داشته كه مسئول خاد قبل از تعين رئيس جديد در اين ارگان براي «

 كارمند 7000مشتمل بر معاشات و مصارفات را از دولت اخذ مي كرد حاال رئيس جديد متوجه شده كه خاد صرفا 
به همين عنوان مبالغ اضافي از دولت اخذ مي ] مرام اش فهيم قسيم  آمر اصلي خاد  بود [ در اصل آنها . دارد

  " .صدای افغانستان " از راديو ) نقل به قول ( از كابل ....  گزارشگر ».كردند
که توسط ) سوزان کالسز(      چه بھترکه  به نوشته يکی از خبرنگاران نشريه معروف واشنگتن پست 

 آن نشريه می باشد در زير توجه ١٣٨١ مورخ اسد 56و 55 فشرده شده و درج شماره " م زن پيا" نشريه 
  :نمائيم 

   
     در افغانستـان  رقـابت احيـاي١٣٨١ اسد ٥٦ و ٥٥شماره " پيام زن "« 

 فهيم از سوزان " مارشال"گزارشي خالصه شده در باره كشمكش بين آقاي كرزي و گلها بر روي خوانندگان 
  2002جوالي 24،" واشنگتن پست" گالسز

 بود و   اسالمي  نظامي هاي  گروه  جنگ  ميدان  كابل١٩٩٠  هاي  سال  ـ در اواسط  جوالي٢٣،  ، افغانستان كابل
   معاون ، حامدكرزي  زده  آشوب  چنين در وضعي.  بود  تالشي  در حال دولت.  ساخت ها شهر را منفجر مي راكت
 او را گرفتند   كه هايي اجنت.  دستگير شد  تحقيق كشور براي) خاد (  مخوف  سري تخبارات اس  توسط  خارجه وزارت
  . كردند  كار مي  محمدفهيم براي
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   كساني  را دستگير نمود هر چند تمامي  چرا كرزي  رباني  فهيمِ وفادار به  استخبارات  كه  نيست  روشن  درستي به
  بنابر گفته.   داشت  با حكمتيار ارتباط  كرزي هاي  تماس  به  حادثه فتند كه گ  گرفت  صورت  مصاحبه  با آنان كه

شد   مي  استنطاق  در آن  كرزي  كه  زيرا تعميري  يافت  پايان  ناگهان  باشد، تحقيق  هر چه  آن  دليل  بهرحال منابع
  .  فرار از آنجا را داد  او فرصت  به  و اين  قرار گرفت  راكت  حمله تحت

 را   بايد كابل  بالفاصله  كه  و گفت  رسانيده  پوپلزي  عبدالخالق  پسركاكايش  خانه  خود را به  فوري آلوده  خون رزيك
 نماز   اجازه  و حتي  بايد برويم  كه  آمد و گفت  من  خانه او به«:   اظهار داشت اي  در مصاحبه پوپلزي.  كند ترك

  .  پشاور رسانيدند  و خود را به  كرده  حركت  پاكستان  طرف  روز به  همان وپلزي و پ كرزي.  نداد  من  را به خواندن

 اند   فزاينده  او، درگير رقابتي  وزير دفاع  و فهيم  است  جمهور افغانستان  فعالً رييس  كه  بعد، كرزي سال حدود ده
   مجدداً توسط  را كه  استخبارات  و متحدانش زيكر. كند  بيشتر تهديد مي ثباتي  بي  را به  افغانستان  لرزان  دولت كه

 جمهور كار   اقتدار رييس  ماوراي دانند كه  مي ، فاسد و شديداً پليسي  وسيع شود، دستگاهي  مي  كنترول فهيم
  . كند مي

   توسط  آن هاي كارمند دارد و شعبه) هزار سي (30000  ، استخبارات  كرزي  به  نزديك  منبعي  گفته طبق
  .  پاسخگو اند  فهيم  به  فقط شوند كه  مي گردانيده»   شمال ائتالف « هاي اجيكت

   تا اصالحاتي  ساخت  را مؤظف  كمسيوني  ماه او در اين.  باشد  داشته  مذكور كنترول  بر اداره  كه  است  مصمم كرزي
   را كه  كارگر ساختماني  ساله٢٢   جواني  عبدلمطلب  استخبارات  كند كه  رسيدگي  اتهاماتي  پيشنهاد و به را در آن

  .   است  كشته  بود، زير شكنجه  بر گشته  از پاكستان ها مهاجرت  از سال پس

 در   اساسي ها مانع  تاجيك  زير كنترول  نامحدود استخبارات ، قدرت نشا تبار و طرفدار  جمهور پشتون  رييس براي
  .  خواهد بود  افغانستان  دموكراسي راه

   كشوري براي«:   دارد گفت  عهده  مذكور را به  كمسيون  رياست  جمهور كه  رييس ارسال معاون  امين هدايت
  » . دارد  واضحاً منافات اي  اداره  چنين  بردارد وجود يك  قدم  دموكراسي خواهد بسوي  مي  كه ، كشوري دموكراتيك

 وجود آورد   خود به  شبيه  چيزي  صورت  را به  افغانستان ات، استخبار بي جي  كي،١٩٧٩ در   از تجاوز شوروي پس
   اندازه  را به  و كشتار، آن  در شكنجه  و شهرتش  داشت  از مخبرين  گسترده اي  شبكه كه» خاد « با مخفف
  .  بود  ساخته  بدنام  شرق  در بلوك  همتايش هاي دستگاه

   حال  به  كار آن هاي  اما شيوه  است  تغيير خورده  مختلف هاي  رژيم  توسط  از ايجاد تاكنون  اداره  اين  نام  كه با آن
  .  اند خود باقي
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   ندارد و از عين  فرق  هيچوجه  به بي جي  از كي  استخبارات اين«:   گفت  كار آن  آشنا به  سابق  از مخبران يكي
 در   نجيب  از سقوط ها پس  مدت  آن كارمندان اكثر   كه  اظهار داشت  سابق عامل» .كند  مي ها استفاده شيوه

  .  اند  شده  تبديل  آن  و تنها روساي  بوده  بر حال  كماكان١٩٩٢

  ما در استخبارات«:   گفت  استخبارات  اداره  بررسي  جمهور و عضو ديگر كمسيون  رييس  معاون  شهراني اله نعمت
   آزار و اذيت  آنان  به  استخبارات  اداره ترسند و تصور نكنند كه ن  از آن  آورد تا ديگر مردم  خواهيم اصالحاتي

  » .رساند مي

  جنرال.  شود  در آن  زيادي  تغييرات  بتواند موجب  كمسيون  ترديد دارند كه  كرزي  از افراد حكومت بسياري
   گروه  يك  كامالً توسط  استخبارات دستگاه«:   گفت  داخله  وزارت  مربوط  امنيت  شعبه  بلند پايه  مقام انوركوهستاني

   اداره  استخبارات اداره.  اند  كرده  خود را استخدام  وفادار به  و اعضاي  داده  را توسعه  دستگاه شود، آنان  مي كنترول
  » .  آنان  قدرت  حفظ  براي ايست

   دهند كه  اند تا نشان ظاهر شده   در انظار با هم  مناسبت  در چندين  و فهيم ، كرزي  طالبان  از سقوط پس
، از  اش  افغاني  واحد امنيتي  عزل  ضمن  هفته  و اين  بوده  امنيتش  آشكارا نگران اما كرزي. توانند همكار باشند مي

  .  وفادار بودند  فهيم  او به  افغاني محافظان.  سازد  فراهم  باديگاردهايي  تا برايش امريكا خواست

   استخبارات  قدرت  برگزيد علناً تعهد سپرد كه  جمهوري  رياست  او را به  كه  جرگه  از لويه  پس ي كرز  جون در ماه
   و از خط  داده  خرج  به  جسارت  كه  بر آزار و تهديد نمايندگاني  مبني  با اتهامات  جرگه  لويه چهره.  دهد را كاهش

  .  شد ، مخدوش  مخفي  پليس  بودند از سوي  جسته  عدول  شده تعيين

ها و  زدند و سخنراني  مي  گشت  جرگه  لويه  محل  در چهار طرف ها اجنت  ده  جرگه  لويه  اعضاي  اظهارات طبق
 از   پس كار متذكر شدند كه  غير محافظه  نمايندگان بعضي.  داشتند  مراقبت  را تحت  خصوصي هاي صحبت

   استخبارات  جاسوسان  هدف  ابراز نمود كه  آشنايانش  به ماسمر كه سي بشمول.  اند  شده  مرگ  تهديد به سخنراني
  .   است  شده واقع

.   است  واقعاً مسئله استخبارات«:   شود گفت  برده  نامش  نخواست  از ترس  كه  كرزي  ارشد در حكومت مقامي
   كه  آن كنند بدون  بخواهند مي  هر چه  كه  بوده  سياسي  گروه  يا يك  قومي  گروه  يك  به  متعلق  همه استخبارات

  » . شوند  واقع  كسي مورد بازخواست

   رييس سابق (  محمدعارف  رياست  به  استخبارات  اند كه القول  آمد متفق  عمل  به  مصاحبه  با آنان  كه  كساني همه
   در حال  افزود كه  سابق اجنت. رد مسعود قرار دا  جانشين  فهيم  كنترول اساساً تحت) مسعود  احمدشاه استخبارات

  . شوند  مي ها اداره  پنجشيري ها توسط  آن  تمام  كه  است  رياست٢٣   داراي حاضر استخبارات

   كه  و معتقد است  بودند بخشوده  كردنش  توقيف  مسئول  را كه  او آناني  مصر اند كه  كرزي  از طرفداران اي عده
  .  ست ا  بوده  اشتباه  يك حادثه
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   كاري  بلكه  نه  شخصي اي مسئله «  استخبارات  اصالح  جهت  كرزي  تالش  ابراز نمود كه  دولتي  مهم  مقام يك
  »  ٢٠٠٢   جوالي٢۴ ” پست واشنگتن“» .گيرد   بايد انجام  كه  است ضروري

 مي نمايد  كه روسها  اين قلم همانطوري كه  سالهاي قبل در نگاشته هايش تذكر داده  حاالهم اضافه       
مدتها پيش از پروژه مصالحه ملي ؛ حتا زماني كه اعضاي خاد را زير عنوان شوراي نظار در  هسته بااليي  
جمعيت رباني جابجا كرده بودند به انتقال نيرو هاي خاد بر مبناي  اعضاي خاد وابسته به هر مليت در باند ها ي  

ز كردند يا به بيان ديگربخش هاي متشكل از اقوام و مليت هاي اسالمي متشكل از همان مليت و قوم آغا
مشخص كشوردر خاد ؛ به داره هاي   اسالمي كه بيشترين افراد از همان مليت و همان اقوام را در تركيب شان 

انتقال داده شدند؛ مثل انتقال پشتون هاي خاد به باند حكمتيار، سياف وساير باند )طبق پالن روسها (داشتند 
به باند ... اي اسالمي پشتو زبان؛ انتقال خادي هاي منسوب به  مليت  هزاره از كانال هاي كشتمند و برادران وه

با ازبك هاي فرستاده شده ه حزب وحت  و ساير باند هاي شيعه مذهب، و خادي هاي ازبك زبان افغانستان همرا
 زندان هاي دولت دست نشانده  و ساير نهاد كه زير پوشش ازبك هاي افغان در خاد و در-از ازبكستان شوروي 

  در زير نظارت عبدالحكيم شرعي  بعدا  در زير دامن  خونين  قصاب -هاي وابسته به آن فعاليت  مي نمودند 
مشهور دوستم و شركاي پرچمي و غير پرچمي اش ، موضع گرفتند ؛ اما بدنه اصلي خاد كه كمترين پشتو زبان 

 ، كه خود از زمره اعضاي استخبارات " قهرمان مسعود" به رهبري "شوراي نظار" به را در تركيب خود داشت را
بايست تذكار داد كه  .كه بعد از قتل وي  فهيم وارث آن گرديد -نظامي شوروي بود،  تحويل داده شد، 

 و منطقه امپرياليزم روس در جابجايي نيرو هايش به داخل تشكيالت فوق بر مبناي وجوه مشترك اتنيكي، زباني
 از همگونسازي مطلق اين نيرو ها خوداري مي نمود، و شماري از اجنت ها ي؛ مثال _ بنا بر علل سياسي _اي 

 علت قتل مسعود  كه توسط عوامل [ .دري زبانان اشرا به داخل تشكيالت پشتو زبانان و بر عكس آن مي فرستاد
.  سمت و سوي مسعود   بجانب غرب تلقي مي نمايد كي جي بي  در قالب شوراي نظار  اتفاق افتاد را اين قلم

امر رياست عمومي امنيت ملي افغانستان  آقاي " رئيس فعلي "قرار گفته يكي از آگاهان سياسي مقيم امريكا 
 موضوع كشته شدن وي را تيلفوني به -  كه در همان جا حضور داشت –اهللا صالح  لحظه اي بعد از قتل مسعود 

  .  ] امريكا اطالع داد

در باره  امرهللا رئيس  امنيت " کابل پرس " در سايت ) که نامی است مستعار( فردی  بنام اميد آزادی 
" ملی دولت  دست نشانده امپرياليزم امريکا مطلبی نوشته که در برگيرنده ی نکات جالبی در مورد رئيس 

ده توجه شما خوانندگان عزيز را بدان ًاز ھمين سبب آنرا نقال در ذيل جا دا. ی امريکائی  می باشد " راما
  :جلب می نمايم 

   ]org .kabulpress.www[كابل پرس « 
  )اميد آزادي: نويسنده  (03:59 2008 ژانويه 16 !رييس امنيت ملي، دشمن آزادي بيان 

او شخصي است، .  شناخت دارم]صالح [ من از سالها با او .خدا شاهد است. حرفي ميزنم بخاطر خداستمن 
او سالها در ارتباط .  اسالمي كمتر پاي بند است]اوامر[ وامراو به نماز، روزه و ام.  سكولرستيكامال با يك انديشهء
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يهء رياست امنيت ملي يك كشور مثل او انسان سطحي نگر و از سو.  كار كرده است ]CIA [ با سي اي أي
او در مقابله با شخصيت هاي كه در رأس . افغانستان كه از اهميت زيادي بر خوردار است بسيار پايان است

او تا صنف دوازده . به هيچ حساب نمي يابد» ايران و پاكستان«] هستند[ امنيت در كشور هاي همسايه هستن
چهره مردمي ندارد و هر گاه . و خوب صحبت كرده ميتواند ارديسي وده است و تنها به زبان انگلدرس خوان

از همان وقت من ميدانستم كه او از اين انسان چيز . احمدشاه مسعود او را ميديد خندهء اي معنا داري ميكرد
شايد هم مسعود مترجم اشرا  واداشته كه  با سيا همكاري نمايد و خنده معني دارش براي  [ .هاي ميداند

 او سابقهء يك روز كار اداري، نظامي ] توخي  -؟ !عت ديگران بوده كه گويا از پيوندش با سيا واقف مي باشد قنا
 سخت به او معتقد هستند و به زبان تيز او فريب ]ها  [ امريكايي. و سياسي قبل از تصدي اين پست ندارد

روتيني و سر و سامان دهندهء ظاهري دفاتر او انسان . مثليكه به احمد چلبي در عراق فريب خوردند. خورده اند
 افغانستان يك ]ملي [ پاكستاني ها از اينكه در رأس ادارهء امنيت. و ميز و چوكي به شيوهء غربي هست و بس

انسان جوان، بي تجربه، كم تحصيل و غير سابقهء نظامي در شرايط نظامي قرار گرفته است، سخت خوشحال 
بد مي بينند از تقرر او راضي هستند و بسيار كار هاي مهم و اساسي خود را انجام هستند و با اينكه شخص او را 

امريكايي ها ميخواستند تحت بر نامهء . از جمله احياي دو بارهء طالبان شكست خورده در دوران رياست او. دادند
او . ه هاي امريكا دادندشخصيت سازي از او يك انسان مشهور بسازند و به او دكتوراي افتخاري از يكي از دانشگا

در اوايل در يك سطح بسيار پايان با امريكايي ها كار ميكرد و بعد از فتن با انجنير عارف سروري ريس امنيت در 
زندگي امر مسعود بحيث ترجمان به امريكاارتباط در سطوحي باالتري را بخود ايجاد كرد و سروري را كنار زد و 

دو خصوصيت عمدهء او . كمتر از اينست كه در رأس ادارهء امنيت ملي باشددر هر صورت او . جاي او را گرفت
دور كردن اواز اين . دشمني با پشتون هاي افغانستان. دشمني و كينهء بسيار عميق با پاكستان: عبارت اند از 

ده نه پارلمان، نه كرزي، نه خليل زاد و نه هيچ كسي ديگر او را بر طرف كر. پست در صالحيت كسي نيست
او از خود در ظاهر چهره اي . تا اينكه ادارهء مركزي امنيت ملي امريكا سي آي أي اين تصميم را بگيرد. نميتواند

من از نزديك باتمام خصوصيت هاي . كار آمدي براي غربي ها نشان داده است، حال اينكه از داخل چيزي نست
خدا . يت او را هم در كار ها با تمام معنا ميدانمفردي، فاميلي، سياسي و فكري او آشنايي دارم و توان و ظرف

تا توجه شود كه شخص ديگري براي اين ويران شده . شاهد است اين را از دلسوزي تمام به ملت و كشورم گفتم
آخر امريكا به قحط الرجال در ميان دوستان خود از . سراغ شود، حتي اگر براي منافع امريكايي هم باشد

  » .با احترام و صداقت. تافغانستان مواجه نيس

  : در زمينه چه نظر دارد  نادر نادري سخنگوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستانحال ببينيم

نادر نادري سخنگوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مي گويد بيشترين موارد شكنجه در  «
ندانهاي افغانستان شكنجه وجود داشته و در ز": آقاي نادري گفت. زندانهاي مربوط به امنيت ملي ديده شده است

دارد، همين ديروز به يك مورد برخورديم كه يك زنداني با اينكه تحقيقاتش تكميل شده بود و هيچ نيازي به 
 ما در بررسي ": سخنگوي كميسيون حقوق بشر افغانستان افزود  ".بررسي مجدد نداشت اما شكنجه شده بود

ما به موارد برخورده ايم كه افراد شكنجه شده .  امنيت ملي است مشكل داريمزندانهايي كه تحت نظارت مستقيم
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ما در . اند، اما به دليل عدم همكاري امنيت ملي ما نتوانسته ايم قضايا را به موقع و به صورت الزم بررسي كنيم
آقاي نادري، هيچ نهادي به گفته  ".ارتباط با زندانهاي امنيت ملي و سوء رفتار و شكنجه در اين زندانها نگرانيم

 همين اواخر ": نادر نادري گفت. هنوز نمي داند كه تعداد چنين افراد در سراسر افغانستان به چند نفر مي رسد
 نفر كه مدت حبس شان به پايان رسيده بود، يا جز كساني بودند كه شامل عفو عمومي رييس ٢۴٠٠بيش از 

هم كساني كه بدون تكميل پرونده و اثبات جرم مدت طوالني زنداني جمهور شده بودند و بايد آزاد مي شدند و يا 
 "هنوز معلوم نيست تعداد چنين افرادي در زندانهاي واليات به چند نفر مي رسد؟ . بودند، شناسايي و رها شدند

سا خيلي از محالتي كه افراد زنداني در آن نگهداري مي شوند، به گفته آقاي نادري فضاي مناسبي نيست و اسا
  .» براي زندان ساخته نشده است

  از طريق همين دولت دست نشانده CIAبلي خواننده گرامي ، اعتراضات آقاي نادري كه خود به فرمايش 
  قرار داده شده  گوشه اي از جنايات جنايتكاران " كمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان"در رأس به اصطالح 

واقعيت هاي .  يعني ائتالف سمت شمال را در زندان ها برمال نموده است حرفه اي و خائينين به مردم و افغانستان
كه هر كدام زندان  و يا ) وحدتي ، دوستمي ، شوراي نظاري ، سيافي و ديگران(عملكرد اين باند هاي آدمكش 

 مي زندان هاي مختص به خود را داشتند و مردم رادر آن دخمه هاي تاريك مورد وحشيانه ترين شكنجه ها قرار
دادند حال كه توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا  حاكم بر زندان ها كه اكثريت زندانيان آن را پشتون ها  تشكيل  

امپرياليزم اشغالگر در راستاي اكمال پروژه . مي دهد، از هيچ نوع جنايت در مورد محبوسان  رو گردان نيستند 
( ي آن است تا بدين شگرد شناخته شده مليت بزرگ  پشتون خائينانه  و استعماري افتراق ملي به اصطالح در پ

، ) به شمول پنجشيري ها( ، مثل  تاجيك ها  را  در ميان ساير مليت ها و اقوام آزاديخواه كشور)از  لحاظ کميت 
 ارانكه در ماهيت امر هيچگونه تعلق ميان  اقوام و مليت هاي فوق  و جنايتك... هزاره ها وتركمن ها  و ازبك ها و 

و باند هاي برخاسته از ميان  همين مليت ها و اقوام   نجيب كشور  نمي تواند وجود داشته باشد  و خلق آزادي 
خواه و شجاع  پشتون كه شديداً هدف ضربات قواي متجاوزين قرار دارند بدرستي  اين نيرنگ استعمار را مي 

 و محالت غير پشتون نشين كشور  مردم آزاديخواه  امروز به وضاحت ديده مي شود كه  كه در سايرمناطق. فهمند 
افغانستان كم و بيش به پا خاسته  عليه نيرو هاي متجاوز مي جنگند كه اين خود همراهي و هموند و همسوي و 

منهاي گلبديني ها ، حقاني ها و  [ خلق رزمنده ي پشتون همسنگري  مجموع مليت ها و اقوام  شجاع كشور با 
 افتخار ء امريكا و ناتو  مي جنگند وآن بخشهايي كه به مزدوري امريكاي متجاوز و اشغالگر و شركاطالباني كه عليه

 و  انگلستان MI6امپرياليزم  و نهاد استخباراتي آن چون سازمان سياي امريكا و . نشان مي دهد ] مي نمايند 
تلف تالش مي ورزند هم  در داخل ساير نهاد هاي اطالعاتي كشور هاي درگير جنگ در افغانستان با انواع مخ

كشور و هم درسطح جهان ذهنيت  ها را منحرف ساخته  عكس العمل هاي  مردم را به پاي طالب و القاعده 
  . نوشته زير همين عنوان به قتل عام مردم ما ادامه ميدهند 

  CIA نگاران و محققين  ، قسمتي از آرشيف اسناد خود را بروي  خبر١٩٩٠ بعد از پايان جنگ سرد در اگر 
همان كاري  را كه سازمان ( باز نمود و اطالعات دست چندم يا اطالعات سوخته اي را در اختيار آنان گذاشت 

   ؛) بعد از فروپاشي آنكشور انجام داد KGBامنيت شوروي
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 CIAوظيف  اشرا تعده اي از باز نشستگان  - اطالعات سوخته و بدرد نخور-همزمان با اين باز گشايي  اگر
 در بخشهاي مبارزات فرهنگي شروع به نوشتن خاطرات خود نموده يا با خبرنگاران  رسانه هاي خبري از نمود تا
       ؛...  زندپرداببه مصاحبه BBC  جمله

  CIAبراي دستكاري و بدينسو ) ١٩٤٧ سال حتا از( در لباس وزارت فرهنگ امريكا اعضايش را بخشي از  اگر 
 تقسيم نمود و آنا ن در اين زمينه با توانمندي مسلكي و  ها ي ديگر ، در پنج قاره جهانانحراف فرهنگ كشور
عملي كردن منافع و عاليق خارجي دولت امريكا در تا در راستاي .  ند  آغاز به كار نمودپولي در اين قاره ها

   را برآورده سازند ؛سطح جهاني هدف اين سازمان
  CIAبنياد فرهنگي و يا ١٧٠ ،  حدود   كشور فعال بود٣٥ در بيرون آمده اقالً طبق بعضي از اسناد اگر بر 

  ؛  بنياد خيريه دركشور هاي گوناگون را حمايت مالي ميكرد
  CIAصداي آزادي اروپا" راديوي بنام اگر") RFE (  زبان مختلف ١٧٠ فرستنده راديويي و به ٢٩باكمك 

  ؛اخبار جعلي و يا واقعي پخش مينمودند
 CIA   بعد از سالها تالش مستمر ، در انجمن  قـلم نويسندگان جهاني  پـن اگر )PEN ( كمك نفوذ  نمود و 

 آثار آنها در  و تقريظ معرفي و نقد ومالي به چـاپ ونشر آثار بعضي از نويسندگان غير چـپ  يا طرفدار امريكا 
   پرداخت؛مجالت خودي و غيره

 CIAدر جبهه كارزارنبرد با انبار اسلحه و مهمات فرهنگي وارد  -ظامي  در پهلو سالح هاي كشنده ي ن- اگر 
 و را سازمان دادنمايشگاه هاي آثار هنري ، برگزاري فيستيوالهاي موسيقي مدرن  غير انتقادي فرهنگي شد و 

   را تدارك ديد ؛روزنامه ، مجله ، كتاب ، كنفرانس ، سمينار ، نمايشگاه ، كنسرت ، اهداي جايزه وغيره
 CIA سازماندهي مخفي برنامه هايي براي گروه ها و انجمن هاي جوانان ، سنديكاهاي كارگري ، عضو  اگر به

  مبادرت ورزيد؛گيري در دانشگاه ها ، راه انداختن سازمان ها ي انتشاراتي  و موسسات خصوصي 
 CIA محصلين وهبراننمايندگان مجلس ، استادان دانشگاه ، ر:  از ميان گروه هاي شغلي  مانند اگر  
تحصيلكرده هاي اكادميك كه در كارخانه هاي فكـــر ســـازي   ، ديپلماتها ، قضات ، وكال و سايراندانشجوي

  ؛مشغول  هستند ، نيز عضو گيري مينمود 
 CIAسخنراني هاي علمي ـ اجتماعي راه مي انداخت ، در چاپ و نشر آثار  روشنفكران غربي كه ضد  اگر 

د  سرمايه گذاري مينمود ، نمايشگاه هنر افتتاح ميكرد ، صاحب يك آژانس خبرگزاري مهم بود امريكايي نبودن
   ؛...كه در هنگام مناسب اخبار جعلي پخش ميكرد

 CIA چون ( افرادي كه آگاهانه يا ناخود آگاه) بنا بر ادعاي همكاران سابق اش (  اگر موفق شد 
 ، جورج " نـان و شـراب" ينياتسيو سيلونه نويسنده كتاب معروف ا مثلسوسياليستهاي سر خورده و بريده سابق

 چنر زير درداده آنانرا مورد سوء استفاده قرار به دامش گير كردند   )  "مزرعه حيوانات"اورول نويسنده كتاب 
   ؛  قرار دادتبليغاتي فرهنگي 

 CIA و  گرديدبودند  داشتند  و يا مستعدمعتاد نمودن عده اي ديگر از روشنفكران كه ضعف اراده  اگر موفق به
تھوع "   ،"جنگ شکر در کوبا " نويسنده [ ژان پــــل ســارترتوانست  شخصيت هاي برجسته ادبي  چون 

خاطرات "خانم سارتر و نويسنده كتاب [ سيمون دوبورا ... ]و"روسپی بزرگوار"، " ھستی و نيستی " ، " 
 بعضي از آثار غير و را الكهولي و دايم الخمر بسازد... و اورول   و جورج  ]..و" ميمان " ،" يك دختر جوان
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 بعضي از آثار حرمان  نمايد و با بودجه و تبليغات مناسب چاپ و منتشر را و بورخس ]١ [ انتقادي برتراندراسل
امزدان هسه ، باسترناك ، ارنست همينگوي ، سولژنيتسين ، كافكا و اندره ژيد ، از جمله دريافت كنندگان يا ن

   نمايد ؛ در سطح جهاني تبليغ مي  خودجايزه نوبل ادبيات در حوزه فعاليت فرهنگي 
 CIAتفسير ، نقد ادبي والديمير  ناباكوف در باره پـوشكـين  شاعر انقالبي  اگر به مقصدش دست يافت و 
با دادن جايزه نوبل و يا  ( نهمزما و. نمود  تبليغ و ترويج  خود، با آب و تاب فروان در مجالت وابسته به راروس 

مانند برشـت ، گـوركي ، نـرودا ، گـويا اش  نويسندگان يا هنرمندان مخالف )تبليغ براي نويسندگان طرفدراش  
 را] ... و در گذشته جك لندن نويسنده معروف ، انشتين  رياضيدان  بزرگ جهـــان و[، پيكاسـو و ناظم حكمت 

با ينهمه امكانات مالي در جبهه فرهنگي  هيچ .  بنمايدنها آي در گمنام كردن  و يا سعبدهد مورد حمله قرار 
 . چيزي  نصيبش نشد ، جزء رسوايي باز هم بيشتر از پيش ، جز بدنام باز هم فزونتر از قبل 

CIA اگر با تبختر قادر شد پنجشيري ، علومي، گالب زوي و ساير پرچمي هاي  شورا نشين و قالده بگردنا ن  
FSB امپرياليزم روس را عمدتداً با تخويف و قسماً با تطميع در خدمت منافع خود در افغانستان قرار دهد  .  
CIA اگر موفق شد خليلي و امثال شانرا از باند وحدت ؛ قانوني و امراهللا صالح و ساير جنايتكاران را از شوراي  

اخواني را با جناياتي كه در افغانستان مرتكب نظار ؛ دوستم قصاب وباند جنبش ملي وي ؛ و ساير جنايتكاران 
  مي شود ، همدست و هموند سازد؛

CIA اگر با  پيروز  توانست افرادي با باسابقه چپ مثل داكتر دادفربه وزارت تعليمات عالي ، اسپنتا را به  
 .راهوي را  به كرسي وزارت بگمارد وزارت خارجه و بشر دوست را به وزازت پالن و ب

 
 
  

  ظاھر طنين
  عضوو(" حزب دموکراتيک خلق  " ًقبال عضو

KGB ن در دستگاه ، بعد از خزيد) شوروی  
BBC  وپذيرفتن عضويتMI6  

  ،)سازمان جاسوسی انگليس (
  به نمايندگی از دولتاز طرف آنکشور
   مستقل افغانستان  به به اصطالح
  "سازمان ملل متحد" سرمنشی

  ؟؟!!معرفی گرديد           
  
  
  

  
CIA امريكا و MI6 اگرتوانستند از خلقي ها و پرچمي هاي  راديوي ] ٢[ انگلستانBBC  عضو گيري نموده 

را به  سمت نماينده دولت  ) KGB  و عضو " حزب دموكراتيك خلق "قبال عضو كميته مركزي ( ظاهر طنين 
  افغانستان به سازما ملل متحد بفرستد؛

CIAرا به سمت نماينده ملل متحد در افغانستان ) خالد حسيني( نست يك تن از اعضاي افغاني اش    اگر توا
 را به خاطر افتراق و انشقاق ميان خلق هاي باهم برادر " كدي پران باز "گسيل دارد و بعداً  توسط وي فلم 

  پشتون و هزاره  بسازد و بر روي پرده سينما  به حركت در آورد ؛

  ر طـنـيـن و كـوفـي عـنانظاهـ
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  CIA دست به هر ترفند و حيله و مكر و تزوير و ريب و ريا و خدعه و ريوه و " توانستن "با هزار  نوع    اگر 
دسيسه وتوطئه ، به اضافه  شگرد هاي نويني كه در زمينه اغفال  خلقهاي با هم برادر افغانستان  و در پيشاپيش 

 ، در گستره مبارزه فرهنگي  كسب كرده آنان طاليه داران  متعهد و روشنفكران و نويسندگان  شجاع و مبارز آن
است ، بزند ؛ هرگز   به آرمان پليدش كه  همانا انقياد  و اشغال كشور براي هميشه مي باشد؛ دست نخواهد 

اين حكم خارائين تاريخ هم در چين وكوريا ، هم در ويتنام و هم در سراسر تاريخ استعمار كهن و . يافت 
و امريكاي التين ، صحت و درستي و حقانيت اشرا در وجدان بشريت  به ثبوت استعمار نو در آسيا ، افريقا 

  ◙. رسانيده است 
  
  
  

  
  
  
  

    
  

   نظامی امپرياليزم جنـايتکارامريکــا ھایاستراتيژيست                                                                                     
   طرح کشتار خلقھای  جھان و تسخير سر زميـن ھايشان                                                                                    

  .می ريزند) پنتا گون (  ھمين کانون دررا                                                                       
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  توضيحات

 
بت در تاريخ بايد گفته شود ، بدون تأييد مؤسسه سلطنتي روابط امور بين المللي،  از جهت ث «–] ١[

اين  يك روند استمراري است كه به زمان حال نيز . هيچ واقعه  اي در صحنه سياست خارجي رخ نمي دهد 
ي در اين پيش از آن ،  توافق هاي محرمانة بسيار( كشيده شده و براي نخستين بار ،  بر اساس توافق اشكار 

در سال )  رئيس جمهوري امريكا ( و روزولت ) صدراعظم انگلستان ( بين چرچيل ) زمينه به عمل آمده بود 
بر پاية همين توافق، سرويسهاي اطالعاتي امريكا مؤظف شدند با سرويس هاي جاسوسي .  آغاز شد١٩٣٨

 ، اثر  داكتر جان كولمن ٤٤صفحه  » 300كميته «به نقل از كتاب ( » بريتانيا همكاري تنگاتنگ داشته باشند 
    )MI6عضو برجسته سازمان جاسوسي انگليس

 خواننده گان گرانقدر اين قلم در يك نشريه  توفان كه برش آنرا نزد خود دارم  نوشته شده كه -]٢[
عني    يMI6اينك نظر يكي از اعضاي بلند پايه. فيلسوف معروف برتراندراسل با سازمان سيا نزديكي داشت 

داكتر جان كولمن را در مورد حدود صالحيت و قدرت  و نزديكي اين فيلسوف با سازمان هاي اطالعاتي در زير 
  مطالعه نمائيد

  .مشكل چين ، راسل برتراند«  
، راسـل هدايت جنبشي درجهت انجام يك 1950در اوايل دهة .  كنفرانسهاي پاك واش، راسل ، برتراند

هنگامي كه اسـتالين به اين امر آگاهي يافت، هوشــدار . روســيه، بر عهده گرفت حملة هسته اي اضطراري به 
اين هوشدار به فوريت در انديشه راســل اثر گذارد و تقريباً . داد كه در انتقامجويي متقابل ترديد نخواهد كرد 

نه خلع سالح  در زمي" محدوديت بمباران "بدين ترتيب جنبش . يك شبه به عنصري صلح خواه بدل گشت 
ازهمين نقطه، كنفرانسهاي پاك واش ، يعني اجتماع دانشمندان مخالف  برنامه هسته اي . هسته اي تولد يافت 

، در خانة سايروس ايتان ، يك كمونيست امريكايي شناخته شده، در 1957نخستين گروه در سال . آغاز گرديد 
خود را وقف مسائل  ضد هسته اي و زيست محيطي كنفرانس پاك واش ، هم .  نوازكاتيا تشكيل جلسه دادند

نموده و به واقع ،  خاري در پهلوي اياالت متحده ، در جهت جلوگيري از گسترش سالح هاي هسته اي در اين 
  ) اثر داکتر جان کولمن 299صفحه " 300کميته " ( » كشور به شمار مي رفت 

***************************************************************  
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   :از منابـع زيـر اســتفـاده شــده
  ) داريوش آشوري:اثر( فرهنگ  سياسي -١
  )ب عفيف : اثر (  مدرسه ديكتاتور هاي  امريكاي التين " -٢
   )مير غالم محمد غبار : اثر(  جلد دو " افغانستان در مسير تاريخ " كتاب -٣
  )داكتر جان كولمن : اثر ( "ي، كانون توطئه هاي جهان 300كميته " -٤
  )سراج الدين اديب : اثر(طعم ناخوشايند استعمار  -٥
  ) صباح الدين كشككي: اثر ( " دهه قانوني اساسي ، غفلت زدگي افغانها و فرصت طلبي روسها"كتاب  -٦
رووف : ثرا( ساالر پسند شگر اهللا كهگداي مدير مسئول كاروان درنگي بر ژورناليزم زرد جنايت"رساله   -٧

   ]www.payameazadi.org@gmail.com[ مندرجه سايت وزين ) روشنايي 
 مندرجه سايت   )بريالي دربابايي: اثر  ("بيائيد جمعيت ، شوراي نظار و مسعود را بهتر بشناسيم"رساله   -٨

  ]www.baaba.eu[  وزين 
ايران ، ميتوان ماهيت اصلي آنرا  بادرنگي مختصر بر پاره اي از عملكرد هاي جمهوري اسالمي "  جزوه -٩

   ]www.baaba.eu[ مندجه سايت وزين  .برمال نمود 
مندرجه سايت وزين ) كبير توخي: اثر ("پايگاه نظامي امپرياليزم امريكا در جهان و آرزوي كرزي" رساله -10

]www.payameazadi.org@gmail.com[   
  )كـارل ماركس: اثر(  هژدهم برومر لويي بناپارت -١١
   چاپ تورنتو" شهروند "نشريه  -١٢
١٣ -]    www.iran_world.com  [ 

١٤ -  ] www.iranclubs.org   [  

١٥ -   ]www.rawa.org[   

١٦ -  ] www.kabuli.org   [  

١٧ -   ]www.foaum.persiadown.com   [  

١٨ -  ] www.ir.mondediplomatique.com    [ 

١٩ -  ] www.afghanpaper.com   [   

20-  ]www.hamshahrioline.ir  [  

٢١ -   ]www.irantapesh.net [   

٢٢- ]www.armans.info [   

٢٣-]www.kabulpress.org  [  

٢٤ -    ]Deutsche Welle   ) [ www.dw-world.de(   

٢٥ -  ]washingtonpost.com: Iran  [ 

٢٦ -  ]www.bbc.persian.com[٢٧-]  www.spiegel.de  -[ ٢٨؛-  ]www.8mars.com [  ؛ 

٢٩ -   ]www.tribun-e-azad.blogspot.com[ .     
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  )ب ـريـو غـان ابـيـدانـزن  ( انيـايـ قسمت ششم و پضميمة
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    انــايـپ

  
  

  


	CIA-dar-Amerikaye-Latin-0.pdf
	CIA-dar-Amerikaye-Latin-New.pdf

