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  در متن آتش سوزی اوکراين»سيا« در سازمان پاکسازيھا
   

دستيابی به . طور مدام افزايش می يابده  اخير بۀ در طول يک دھسياآمار خودکشی در ميان مأموران سازمان 

 جاسوسی، اطالعات محرمانه ھایاين قبيل اطالعات از نگاه نھاد:  چنين تلفاتی دشوار استۀاطالعات دقيق در بار

 با رشد امريکاوليکن اگر بر روی آمار آشکارا آب و تاب داده شده در خصوص نيروھای مسلح . سوب می شوندمح

 ۵٠ الی ٣٠ مورد تمرکز کنيم، در اين صورت، نمودار آن در سازمان سيا در حوالی ۴٠٠ تا ٢۵٠ خودکشی از ۀساالن

  .فقره در نوسان است

منظور احتراز از جلب توجه افکار ه م بسيار مھمی را احراز نکند، بباشد و مقا» تحت الحمايه«اگر فعاليت مأمور 

اما . عمومی به بروز دائمی مشکالت در امور مديريت پرسنل، سعی می کنند وابستگی تشکيالتی او را فاش نسازند

بسيار دشوار که افراد عالی مقام در سازمان سيا در نھايت با زندگی وداع می کنند، مخفی نگاه داشتن حادثه  ھنگامی

  .است

 ۀ از طبقاپريل در اوايل ماه سيا سازمان ۀگزارش داد، يک مأمور عالی رتب» واشنگتن تايمز«طوريکه مدتی قبل ه ب

، سخنگوی سازمان کريستوفر وايت. پنجم يکی از ساختمانھای واقع در شمال ايالت ويرجينيا خودش را به پائين انداخت

او را به بيمارستان . طرز مھلکی زخمی شده ئيد کنيم که اين شخص در اتاق کار خود بما می توانيم تأ«:  اعالم کردسيا

  .»محل منتقل کردند، اما در ھمانجا درگذشت

 سيادست نمی دھد، اما مرکز فرماندھی سازمان ه در خصوص محل کار او اطالعات بيشتری ب» واشنگتن تايمز« 

 ۀانگيز.  ھمچنين نام فرد خودکشی کننده را مشخص نکرده استاين گزارش.  واقع استالنگلیدرست در آنجا، در 

 از وارد کردن صدمات  منظور احترازه امتناع از بحث و بررسی علنی ب: خودکشی، در اصل، مثل ھميشه سنتی است

اما زمان می گذرد، تألمات روحی تسکين می يابند، اما رسانه ھای جمعی .  اوۀروحی و روانی به اعضای خانواد

 خودکشی کننده که او را به سمت ۀھيچ اطالعات ديگری در بار. ی شمالی به سکوت خود ھمچنان ادامه می دھنديکاامر

  ! دست نمی دھنده انتخاب غم انگيز سوق داد، ب

 برجسته ای در ھرم مديريت ساختار جاسوسی اصلی ۀ افتاده است؟ چرا مھرسياچه اتفاقی در مرکز فرماندھی سازمان 

طور کلی، آيا در اين مورد بايد از خودکشی ه  روشی را برای پايان دادن به زندگی خود برگزيد؟ و ب چنينامريکا

  صحبت کرد؟
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 ۀتصميم کميت.  و کانادا در خصوص واقعيت خودکشی مطرح می کنندامريکا قابل توجھی را وبالگنويسان ۀفرضي

در اين سند . عات مرکزی می تواند دليل آن باشد گزارش منتشره از سوی سازمان اطالۀ در بارامريکااطالعات سنای 

 و سيای توسط مأموران سازمان ئدر حين بازجو» روشھای خشن«حجيم، صدھا مورد مشخص راجع به استفاده از 

سخن از افرادی می . ھمتايان آنھا در سازمانھای اطالعاتی رومانی، لھستان، ليتوانی و ديگر کشورھا ثبت شده است

طور مخفيانه دستگير و با ھدف کسب اين يا آن اطالعات، در زندانھای مخفی شکنجه ه وريسم، برود که به ظن تر

  .شدند

ه  به ترفيع رتبه موفق شده و بسيادر ميان امواج ھيستری اين شکنجه ھای افسارگسيخته، بسياری از مأموران سازمان 

آنھا تصور می کردند که . قدی دريافت کردند اداری و پاداشھای نۀ، جوايز فوق العاد»شرايط ويژه«خاطر کار در 

اما نام عامالن .  مدفون خواھد ماندسيا شان تا ابد در آرشيوھای سازمان ۀصفحات خونين و غيرانسانی زندگينام

لم ھا ثبت و مستند  زشت شکنجه ھای وحشيانه بر روی فطور فزاينده ای ذکر می شود، واقعيته سفارشات جنائی ب

ی که افراد بيگناه و آسيب ئ گرفته، دير يا زود در دعاوی قضاشناسان مورد تحليل و بررسی قراگرديده، توسط کار

  . طرح خواھند کرد، مورد استفاده قرار خواھند گرفت  ديده

او در واقع خيانت تشکيالت خود را در .  مثل سنودن برای فرار آماده می شدمقتولبر اساس يکی از گمانه زنی ھا، 

او حرف .  نبخشيدش در فھرست بزرگ سازماندھان زندانھای مخفی در کشورھای اروپای شرقی عمالً وارد کردن نام

، جزو اطرافيان نزديک او و يکی سيارياست سازمان ه  بجان برنانزيرا، وی قبل از تعيين . زيادی برای گفتن داشت

  .از طراحان جنگ عليه افغانستان و عراق بود

 در اين باره انتشار يافت که کشورھای اروپای شرقی اطالعات خودکشی را تخصصی در دنيای وبالگستان اطالعاتی

در سالھای اخير او سرگرم مشکالت اوکراين بوده و روابط بسيار نزديکی با ھمتايان خود در ضداطالعات . کردند

وبالگنويسان، افشای اطالعات راجع به طرح و بنا به مفروضات .  مبارزه با مواد مخدر داشتۀ و ادارامريکاارتش 

 جاسوسی سازمان ۀاقدام سازمانھای امنيتی برای خارج کردن کی يف از زير نفوذ روسيه و اطالعات مربوط به شبک

  ... در اوکراين، ازجمله در درون رھبران کودتای ضد دولتی، می بايستی کارت شناسائی او پس از فرار باشدسيا

 جنايات ۀدر بار» بمب تازه ای«اين سنودن جديد قصد داشت «يسان چنين استنتاج می کند، که نوگ يکی از وبال

 سياو پس از آن در بخش فوقانی رياست سازمان .  منفجر کند، اما او را شناسائی کردندامريکاسازمانھای جاسوسی 

] توسط مجريان[ قرار نخواھد داد، ھيچ کسی دليل واقعی را مورد بررسی. »تصميم گرفته شد که او بايد خودکشی کند

 مناسب ترين راھھای اختفای واقعيتھای بيان شده توسط آنھائی که جاسوس سيادولت و سازمان . پوشيده خواھد ماند

آنھا ھميشه چنين افرادی را از ميان برمی . جو می کنند و منصرف از خدمت را از پنجره به پائين انداختند، جست

در ميان نه فقط مأموران سابق سازمانھای اطالعاتی، حتی در ميان نظاميان و » دکشی ھاخو«شمار چنين . دارند

، سعی کردند امريکانبايد فراموش کرد که بسياری از بازگشتگان آنھا به .  غيرقابل باور استامريکامزدوران سابق 

 افشاء نمايند، اما سپس ناگھان، ئی خود عليه اسرای نظامی و افراد عادی بومی راامريکاجنايات ارتکابی ھموطنان 

حذف آنھا :  يک دليل داردبا اين وجود، مرگ آنھا معموالً . »با زندگی تسويه حساب کردند«علت افسردگی ه  بظاھراً 

  .سياامنيت داخلی سازمان » پاکسازان«توسط 

از ھر گونه تالش او با تعصب خاصی .  استجان برنان، سيامرجع اصلی تأئيد پاکسازيھای مجاز، رئيس سازمان 

 به برجھای مرکز ٢٠٠١مبر سپت ١١ ۀبرای افشای اقدامات سازمان امنيتی عربستان سعودی در مورد سازماندھی حمل

 تماس بسيار نزديکی با ھمتايان برنان وقوع آن حادثه، ۀدر آستان. تجارت جھانی در نيويورک ممانعت می کند

در .  گذشته ھمواره يافت می شوندۀمند به مطالعه انسانھای عالق.  استدليل نگرانی او نيز ھمين. عربستانی خود داشت
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 لکه ھای سياه تاريخ ۀ، نويسنده مشغول به مطالعسيا، خلبان سابق سازمان فليپ مارشال، ٢٠١٣ سال بروریماه ف

ھمراه با . سيد خود به قتل رۀ، در خانسيادر عمليات » رد پای عربستان« آنھا، به شناسائی ۀ، از جملامريکامعاصر 

البته او قبل از مرگ کتابش را چاپ کرده بود، و در آن، در .  نيز کشته شدندھمسر، فرزندان و حتی سگ اومارشال، 

  . نيز نام برده استجان برنانميان دھھا پرسوناژ ھمدست در انفجار برجھا از 

 برنان ۀگرانه در بارءل مدارک افشا، روزنامه نگاری که در طول چند ساميشل ھاستينگس، ٢٠١٣ سال گستدر ماه ا

ليس فدرال او را و و پسيا بارھا گفته بود، که مأموران ھاستينگس. گردآوری می کرد، در تصادف اتومبيل کشته شد

البته خود تصادف اتومبيل نيز که با سه انفجار در . حدس می زد، که مورد سوءقصد واقع خواھد شد. تعقيب می کنند

 را ھاستينگس ۀجناز. عمل نيامده با اين حال، تحقيقات الزم ب.  بود، نگرانی وی را ثابت کردھمراه» مرسدس«سالن 

  .عنوان زدودن آثار جرم معنی کردنده  بستگان او سوزاندند و خانواده اش آن را بۀبدون اجاز

 به افراد تحت تابعيت  برای دادن اطمينانسيای تالش رئيس سازمان امعنه به اوکراين در واقع بجان برنان سفر اخير 

 و اوکراين در امريکاگری جنجالی که بتواند به ھمکاری ءت اطالعات و افشاأگونه نش ھيچ.  بودکی يفخودش در 

آی، . بی. ، آفسياحمايت مشورتی از شرکای اوکراينی توسط سازمان .  امنيتی لطمه بزند، روی ندادۀعرص

اطالعات و ابزارھای مورد نياز برای « ادامه خواھد يافت، امريکا مبارزه با مواد مخدر ۀضداطالعات ارتش و ادار

اعزام يگانھای مشاور « ھمکاری با اوکراين یبرای ارتقا. »برقراری نظم در کشور، در اختيار آنھا گذاشته خواھد شد

. » شدئی برای تقويت ساختارھای نظامی، از جمله برای حل فوری مشکالت جنوب شرقی کشور تسريع خواھدامريکا

» ی طلبانئجدا«ی در عمليات خط مقدم جنگ با جايگزين فرماندھان اوکراين» مشاوران«چنين استنباط می شود که 

  .خواھند گرديد

 ۀخلق اوکراين قادر است آيند«:  دفاتر کار کی يف، اين جمله را تکرار کردۀ در ھممذاکرات ۀجان برنان در پايان ھم

  .» برای آن تالش می کندامريکاو اين ھمان چيزی است که . ين نمايدخودش را بدون مداخله از خارج تعي

  

   اجتماعی- روزنامه نگار بين المللی، نويسنده و مؤلف مقاالت سياسیۀ درجۀدارند -*

http://www.fondsk.ru/news/2014/05/25/zachistki-v-cru-na-fone-ukrainskogo-pozhara-

27665.html 
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