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BBBB - يــوصـاي خصــدان هـزن::::    

  

وآرزوی رئيس دولت دست مي امپرياليزم امريكا در جهان پايگاههاي نظا "نام ه  باي از اين قلمدرمقاله 

 پايگاه نظامي ، - 13 "  در زير عنوان )  2006 سپتمبر  18  (رخمؤ "  )کرزی ( نشاندۀ امريکا در افغانستنان 

   :آمده پاراگراف اخير آن  چنين   "نگهداري زندانيان  وپرواز هاي جاسوسي سيا 

ي  ها را  واداشت تا زندانيان را از پايگاه هايشان در ساير كشورها به پايگاه نظامي ئيكي از عواملي كه امريكا "     
  ةمسلماً  اعتراضات ياد شد.  ي از آن در فوق تذكار داده شدئي  بود كه قسمت هائبگرام انتقال بدهند،   واكنش ها

ابر افسارگسيختگي وعملكرد هاي دول مذكور، خود انعكاسي بوده از مخالفت توده هاي مردم  اين كشور ها در بر
ي  كه در اختيار شريك بزرگ قرار ئ  به اين كاري ندارند كه در پايگاه هاءورنه شركا. ضد بشري امپرياليزم امريكا

شوند ؛ به ناموس كي ها تجاوز  صورت مي  داده  شده ، چه مي گذرد ؛  چه تعداد  افراد  زنداني و شكنجه مي
. نجه هاي عجيب متخصصين رنج و درد و عذاب و زجر و اِرعاب، به قتل مي رسندگيرد و كدام ها در زير شك

 قانوني " شوراي نظار"اي منفور غير نظامي  امريكا  به ياري يكي از سرباند ه) به ظاهر(ي را كه افراد ئزندان ها
ه بودند، و هموطنان بي در كابل  به طور مخفيانه بر  پا كرد) اين اجنت كهنه  پيخ و قديمي   امپرياليزم روس (

   " .دفاع ما  را در آنجا شكنجه  ميكردند؛ عجالتاً باشد به جاي خودش

 از ديد عم به موضوزو      هم اكنون كه بحث زندان هاي خصوصي دراين مقال باز شده چه بهتر  كه در حد ل

سيس أ، جاناتان آيدما، و تآقاي قانوني  " بپردازيم كه به قلم ناصر پويا زير عنوان " تريبون آزاد "سايت

  : بيرون داده است "زندان خصوصي در كابل 

داشت در سايت هاي ان امنيت ملي روسيه پرده بر اخيراً مقاالتي كه از راز روابط مخفي آقاي قانوني با سازم«

ه  رسمي بةمختلف به نشر رسيد كه مدعي بود آقاي قانوني در سفر اخير خود به روسيه به جاي انجام وظيف
يس سازمان امنيت ملي روسيه آقاي ايوانف شتافت و از تهعد خود به روسيه به وي اطمينان ئمالقات خصوصي با ر

 ة آنچه كه در كشتي خصوصي آقاي ايوانف اتفاق افتاد در نوع خود تازه و غير مترقبه نبود و تداوم شيو« -  ». داد

 بود كه همواره سعي دارد دور از انظار - ر افغانستان مرد مرموز بازار سياست د-خاص بازي سياسي آقاي قانوني

همكاري، باز هم  آقاي قانوني به شرح ةبراي روشن نمودن شيوه هاي ويژ. مردم دست به ائتالف و معامله بزند

ي كه در كابل دست به ايجاد زندان خصوصي زد، ئقانوني با جاناتان آيدماي امريكامخفي، آقاي 

  كشف] *[  امنيت ملي افغانستان2004 اوايل جوالي رد. ، مي پردازيمه نمودو مردم افغانستان را شكنج

يكي از و در رأس آن تجديد سازمان داده شده   CIACIACIACIA توسط كه را  "رياست امنيت ملي افغانستان"مخفف [*]
صد اپرات  في70) غالم سرور آرزو (  يك خادي مهمو بنا به نوشتة گمارده شده  )امر اهللا صالح( سازمان آناعضاي 

   ] ناميد" راما "توان  مي ؛  تشكيل داده]سابق... [ مرين ارشد امنيت ملي كرزي را همان كارمندان  آكادر ها و،
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كرد كه مردي به نام جاناتان آيدما در پايتخت افغانستان داراي يك زندان خصوصي است كه مردم افغانستان را در 
ي و چهار همكار افغانش در روز پنج جوالي ئآيدما، دو همكار امريكاجاناتان . آن زندان مورد شكنجه قرار مي دهد

در جريان محاكمه آقاي آيدما مدعي شد كه   . زندان گرديدندة توسط پوليس افغانستان دستگير و روان2004
در لمي را به نمايش گذاشت كه آقاي قانوني را  بوده است و براي اثبات ادعايش فمحمد يونس قانوني با وي همكار

 .حال مالقات با جاناتان آيدما نشان مي داد كه موفقيت او را به وي تبريك مي گفت و به وي قول همكاري مي داد

هر نوع همكاري كه الزم باشد ما ":با انگليسي شكسته به جاناتان آيدما مي گويدقانوني لم در اين ف

 يك افغان كه ةرا نشان مي دهد كه به خانلم، نيروهاي امنيتي خاص آقاي قانوني بخش ديگري از ف".آماده ايم
برادر آقاي قانوني حاجي ابراهيم . آقاي آيدما مدعي بوده است وي قصد ترور آقاي قانوني را دارد يورش مي برند

. يد نمودأئي با خبرگزاري اسوشيتد پرس تا نيز مالقات خصوصي جاناتان آيدما را با يونس قانوني در مصاحبه
ان مدعي شدند كه در زندان خصوصي آقاي آيدما و يونس قانوني بيشتر از ده نفر را يافتند كه نيروهاي امنيتي افغ

كه با پا از سقف خانه آويزان بود و به شدت  يكي از قربانيان در حالي. در آنها آثار واضح شكنجه مشهود بود
  .شكنجه شده بود توسط پوليس نجات داده شد

كيد كردند كه آقاي آيدما بدون آگاهي و خالف قانون عمل مي كرده أمريكا تدولت افغانستان و نيروهاي نظامي ا
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

مايش گذاشته شد جريان تحقيق آقاي آيدما از يكي از زندانيان به نام غالم سخي را لم ديگري كه در محكمه به نف
اما غالم سخي در محكمه مدعي شد تمام اقرار وي به جاناتان آيدما زير فشار و شكنجه بوده است و او . نشان داد

قف آويزان نموده است، جاناتان آيدما همچنان متهم شد كه زندانيان خود را از س. هيچ گناهي مرتكب نشده است
همچنان او متهم شد كه باالي . 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
يتالف شمال جنگيده ئ مدعي شد كه در جريان جنگ در افغانستان و در كنار اآيدما همچنان. نگه مي داشته است

  .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
كه جاناتان  در حالي. ان را به قصد كشورش ترك نمود توسط حامد كرزي مورد عفو قرار گرفت و افغانست2007

ي نگرفت و آقاي قانوني آيدما ثابت ساخت آقاي قانوني همكار وي بوده است اما محكمه در مورد او هيچ تصميم
  . شه بار گناهان خود را به دوش ديگران گذاشت و خود را از معركه بيرون كشيديممثل ه

ن سياسي اتخدام شده بود تا حريفان و مخالفدما احتماالً توسط آقاي قانوني استحليل گران معتقد هستند، آقاي آي
ه را روشن نمايد صورت ألهيچ تحقيق جامعي كه تمام ابعاد مس. آقاي قانوني را به طرق زير زميني حذف نمايد

د نقش آقاي قانوني در بدون تردي. ي از ابهام باقي ماندا نگرفت و رابطه آقاي قانوني با اين موضوع همچنان در هاله
پشت پرده بسيار بيشتر از همكاري صرف بوده است و داليل خاصي بايد آقاي قانوني را به همكاري با جاناتان 
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داليلي كه سي سال افغانستان را به كشور زندان هاي . آيدما تشويق نموده باشد كه هنوز كامالً روشن نشده است
 ضد ةنجيرزآقاي قانوني ظاهراً آخرين زندان بان اين . ه اسارت كشيدخصوصي مبدل نمود و ملت افغانستان را ب

تلفينش زندانهاي خود را در مناطق مختلف كشور مسدود كرده ؤه است، البته در صورتي كه ساير مانساني بود

  ». باشند

  آقاي پويا ةبگذار جمل.  مخفي قانوني و آديد ما تهيه كرده است ةگرانه اي  در مورد رابطءآقاي پويا گزارشي افشا
 بايد آقاي بدون ترديد نقش آقاي قانوني در پشت پرده بسيار بيشتر از همكاري صرف بوده است و داليل خاصي"(

را اندكي بيشتر باز ) "قانوني را به همكاري با جاناتان آيدما تشويق نموده باشد كه هنوز كامالً روشن نشده است
 در بخش باند  KGBKGBKGBKGB  بوده  توسط "حزب دموكراتيك خلق" قانوني كه يك تن از پرچمي هاي مخفي   :نمايم

قسيم فهيم ،   پرچميدرست مانند عبداهللا عبداهللا(د جا گرديه شوراي نظار گمارده شد ودر پهلوي مسعود جاب
 همكاري با قواي ةمالقات ها در زمين. ي برقرار نمودند ئ در پنجشير با وي تماسهاCIACIACIACIAموران أم... ) خادي و

 متعفن كه به دهن گرگ ة چون طعم- آن سازمان را  صد ها هزار دالر سبزِ CIACIACIACIA  ةنمايند. ي انجام  گرفت ئامريكا
 نكته اي  كه در مورد وي مبهم .كرد خون اين  جاسوس پرتاب آغشته به دامن ه  ب– پرتاب گردد گرسنه اي

 با سازمان ]  سابقKGBجانشين [  FSBFSBFSBFSBكه وي يا به دستور :  تواند خوانده شده  واقعيتش فقط اين بوده مي
CIACIACIACIAًخونين روسي ازگردنش ةدهمكاري نموده  وبعد از مدتي تصميم به كشيدن قال  تماس برقرار كرده و عمال 

ش  ابه همكاري CIACIACIACIAكه به گونه اي تاكتيكي با   ؛ يا اينرا زيب گردنش ساخته CIACIACIACIA كمپيوتري ةكرده ، و قالد
ي و خاين به مردم و كشور هيچ شكي و ئ بودن اين جنايتكارحرفه جاسوسدرهر دو صورت  در .دهد  ادامه مي

  . ترديدي وجود ندارد 

صحبت ما پيرامون زندان هاي خصوصي  توسط  رو هره ب
 نوي ةعوامل امپرياليزم در داخل افعانستان باز شده كه پديد

نه زندان هاي سرباند هاي اخواني چون ( دركشور مي باشد 
، حاجي دوستم گلم جمع ،  خليلي، محقق،  مزاري،گلبدين

 ة هم مسلكان فروماي ساير قسيم و، قانوني ،مسعود،  رباني،سياف
تا كنون پرده ) .  نگاشته نمي شود بدان پرداختان كه در اينش

از راز جنايات مزدوران خارجي زندان ساز و زندان دار 
ه ب.  برداشته نشده است -   منهاي يكي دو مورد- درافغانستان 

ي مثل امريكا و فرانسه ئ  مي شود گفت كه كشور ها ،هرصورت
ي را در  بيشرين زندان هاي خصوصءدر ميان ساير شركا

در اصل شمار اين زندان ها بستگي به . افغانستان دارا مي باشند 
انستان و حتا در ساير كار جنايتبار شركت هاي خصوصي در افغ

اء و پس بهتر خواهد بود به منش.  دارد "جهان سوم"كشور هاي 
 پرداخت ، مي باشند"وصي امنيتيشركت هاي خص" پيدايش اين زندان ها كه همانا  ريشة

        

  جک کنت ايد ما
 با دوتن امريکايی CIAجنايت کارحرفه ای و عضو 

در يکی " را رئيس شو( "ديگر به کمک قانونی 
اززندان خصوصی در کابل افغان ھا را شکنجه می 

  ..کرد
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  )عکاسی توسط ماتسايووآن اھل اسلونی ( عکس ھا، زندان زنان را در افغانستان نشان می دھد 
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 تا توسط آنان كه در نقش مردم ايفاي  را سازمان داد ،"مبر دس10جمعيت  "غز متفكر حيله وخيانت و جنايت م

هژدهم برومر (  در همين رابطه دراثرموشكافانه اشماركس . وظيفه مي نمودند، بتواند مردم را سركوب نمايد

  : اين  جمعيت را چنين تعريف نموده است ) لوئي بناپارت

 1849اين جمعيت در سال . مبر همراه لوئي بناپارت بودند دس10همه جا اعضاي جمعيت .. . «       

از لومپن هاي پرولتارياي پاريس به بهانة تشكيل جمعيت خيريه  دسته هاي سري . تشكيل شد 
وسيلة عمال بناپارت رهبري مي شد و دررأس تمام آنها يك ه تشكيل شده بود كه هر يك از آنها ب

در اين جمعيت در كنار عياشان  فاسد و ورشكسته اي كه اصل و نسب . پارت قرار داشت جنرال بنا
شان نامعلوم و وسايل گذرانشان مشكوك بود ، دركنار واخورده هاي ماجراجو و منحط بورژوازي 

ولگردان، سربازان مرخص شده ، تبهكاران از زندان آزاد شده ، زندانيان فراري محكوم با اعمال شاقه،  
، جيب بران، شعبده بازان ، قماربازان ، قوادان، صاحبان فاحشه )2(اله برداران ، حقه بازان ، درويزگان ك

، كهنه فروشان ، چاقو تيزكن ها،  سفيد گران ، )3(خانه ها، باربران، نويسندگان بيمايه ، نوازگان ارگ 
ه  پيوسته آنان را از اين سو بگدايان،  و خالصه تمام اين تودة مبهم و از هم گسيخته كه تالش معاش

 گرد آمده بودند –شوند  ناميده مي) La Bonheme)  4كند و در اصطالح فرانسوي  آن سو پرتاب مي
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جمعيت "اين جمعيت .  را تشكيل داد مبر دس10 جمعيت ة بناپارت  از عناصر خويشاوند خود  هست- 

آن بودند  كه از كيسة تودة زحمتكش ملت   بود ، زيرا تمام اعضاي آن  نظير بناپارت محتاج "خيريه 
ه گيرد و منافعي كه شخصاً ب رأس لومپن پرولتاريا قرار ميراين بناپارت كه د. آنها احسان شود ه ب

شكل جامع وكامل فقط در وجود آن باز مي يابد و اين مدفع، اين فضوالت، اين ِجرم ه دنبال آنست ب
او   .... - واند بر آن تكيه كند  د كه بي چون و چرا ميتده تمام طبقات را يگانه طبقه اي تشخيص مي

 را گرد آورد  كه مي بايست نقش مردم را بازي  لومپن بيكاره10,000مبر خود  دس10جمعيت  در

مبر  دس10جمعيت ....  اخص او بودة او و انديشةاو تعلق داشت، آفريده مبر ب دس10جمعيت ... كنند، 

 10ارتش دولتي را به جمعيت بناپارت باقي ماند تا او توانست عنوان ارتش اختصاصي ه آنقدر ب

      ]هژدهم برومر لوئي بناپارت 56ر55ر54ر53صفحات . [ »...  بدل سازد مبردس

    
 يكي از قلمرو هاي امپراتوري  كه رسماً–در آن كشور .  بود كه استعمار فرانسه  متوجه الجزاير شد 1839سال      

 هزار از نيرو هاي خود را در آن سرزمين مستقر نمود و سه سال بعد آن بيست هزار ديگر را   هفتاد-عثماني بود 
عبدالقادر يك تن از آزاديخواهان آن كشور را با  جمعي از پيروانش  وادار به پناهنده شدن در . افزود هم به آن 

  .كرد  الجزاير را جزو قلمرو خود محسوب 1848سر انجام درسال ) 1844(مراكش كرد 
دولت استعماري فرانسه طي جنگ هاي آزاديبخش .  دوام نمود 1962استعمار فرانسه بر الجزاير تا سال        

 كه قبال صاحب منصب در ارتش  بن بال در رأس "نهضت فتح آزاديهاي دموكراتيك "مردم الجزاير به رهبري 
 را به وجود "  آزاديبخش مليةجبه " در پي آن  مسلحانه گذاشت و بن بالةپا به عرصه مبارز) 1954( فرانسه بود 
؛ "آزاديبخش ملي ةجبه" 1962كه در  تا اين.  فروزان جنگ عليه ارتش فرانسه را فروزانتر ساخت ةآورد و شعل

لژيون  "مبر دس10جمعيت "تشكيل   ةاستعمار با در نظر داشت پيشين. استقالل الجرايز را حاصل نمود 

  بعد ها اكثريت  .به جان مردم آن انداخت - گرگان وحشية چون گل-  رسمي خود  را در جوار ارتش "خارجي
همانگونه كه اوباشان و (  فرانسه در ارتش رسمي اين كشور مدغم گرديد "لژيون خارجي"اعضاي جنايتكار 

 ماركسرا  لوئي بناپارت در داخل ارتش رسمي فرانسه مدغم كرد و به گفته "مبر دس10 جمعيت "آدمكشان 
  . )رتش را مانند آنان كرد ا

 حتا صاحب منصبان فرانسوي مي ؛ درجنگ موجب حسادت سربازان اين مزدورانقابليت و مهارت و تحرك     

 در خور ي اطالعات و استخبارات، كاربرد سالح سنگين و رهبري عمليات همچنان ازاستعدادةگرديد در زمين

   .    توجه بر خوردار بودند
ي از طريق اعضاي سازمان اطالعات ارتش فرانسه صورت مي ئدهي اين آدمكشان حرفه  سازمان،در اصل   

 استخبارات ارتش رسمي فرانسه نيز در نراس شمار افوسعت پيدا مي كرد، اين طيف مزدور ة هر قدر دامن.گرفت
 .ان مي جنگيدند از سربازان  غير اطالعاتي نيز در ميان اينيشمار زياد. ميان شان بيشتر و بيشتر شده مي رفت

ي   به ئ نيز در برخي از كشور هاي افريقا حاالها،اين  . ي هاي با سرويس هاي اميني فرانسه داشتندئاينها شناسا

 تعيين شده يورو 7500 ي ال4500مزد اين مزدوران ماهوار از . خاطر منافع امپرياليزم محيل فرانسه مي جنگند

        . ي بيشتري برخوردارند  ميتوانند هلي كوپتر هاي جنگي را پروزا دهند  كه از قابليت هاي جنگاين مزدوران. است 
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 در مورد شركت هاي خصوصي در فرانسه لوموند ديپلماتيك از نوشته ايحال توجه خوانندگان گرامي را  به   
  :نمايم  در زير جلب مي ، كرده استءتن از اعضاي ارتش فرانسه كه دركشور هاي مختلف وظيفه اجرا و به يك

ليس و در مراكش در پ1957 و 1952بين سالهاي  باب دناردي در زمان جنگ هندوچين، ئ عضو نيروي دريا«        

 1975را در يمن، كنگو، نيجريه، آنگوال، بنين و از  هاي ويژه فرانسه بود رد او مور نيروأخدمت مي كرد، سپس در الجزاير م
ت در ئپس ا ز برا 1999  اوج و حضيض دوران فعاليت خود را گذراند و ازماه مهدر كومور او. پيدا مي توان كرد  كومور

 افسران ارشد سابق كه به بخش خصوصي « ؛ » .شد يس جمهور سابق كومور از صحنه خارجئ مربوط به قتل رةمحاكم

 Paul ) باريل قايان پلژاندارم هاي سابق آ: ولين استخدامي از آن ها نام برده مي شد ؤنوان مسع آمده بودند اكثرا به

Barril ) لن لو كارو، آ (Alain Le Caro ) )9(  فيليپ لو گورژو ،( Philippe Legorjus ) روبر مونتويا ، (Robert 

Montoya ) يا ژنرال ژانو الكاز( Jannou Lacaze )  ميباشد ، شركت امنيتي ژئوسكه مشاور )  اسبق كل ارتش فرمانده 
عمليات ويژه در  و ) D R M ( بخش اطالعات نظاميرئيس سابق  )Jean Heinrich ( - يشژنرال ژان هنر شركتي كه

 توسط 1997اين شركت كه در سال . دارد رياست شوراي نظارت آن را بر عهده ) DGSE( حفظ امنيت خارجيقسمت 
، ي در الجزاير ، روسيهئ هاوجود آمده با شبكهه فعاليت مي كردند، ب DGSE كادر هاي جواني كه سابقا در سرويس عملياتي

پنجاه كشورنيز  اين شركت هم چنين در.  باز كند ازودي دفتري در ليبيه ارتباط داشته و در نظر دارد ب عربستان سعودي

فرانسوي كه در اين زمينه  يكي از مهمترين شركت هاي Barril (س گروه امنيتيأدر ر «؛ » . فعاليت دارد 

او كه هدفش .  است"افسر ژاندارمري باقي مانده   هنوز همان"تذكر مي شود كه  آقاي پل باريل م)تخصص دارد 
 ةلأغير از مسه ب. كند ي جمهور خالصه ميساؤ و توصيه به ريئراهنما ي نيست، فعاليت خود را درئماجراجو

هاي ضد جاسوسي ، تجسس، پيشگيري از وقوع اقدامات تروريستي و آموزش تكنيكها و     ظت ، فعاليتفمحا

 مديريت " ة ، اوهم چنين تجربياتش را در زميناز جمله فعاليت هاي اوست» دفاعي پيش رفته « هاي     رزشو

   »           2004مبر  نو« . »   در اختيار متقاضيان قرار ميدهد"بحران 

  ادامه دارد                                                                                                                       

  


