
  
  

  CIAسازمان 
    در ا مريكاي التـين؛CIAپاره اي از عملكرد هاي گذشته سازمان    

  . گوشه اي از كاركـرد هاي ايـن سـازمان در افغانسـتان
   

  

  .  )15(  بخش  .                                                       

  

  يـوخـكبير ت
 

  

   )2009 جنوزي 14( تاريخ نگارش 

   )      2012 مارچ 11   ( " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "ال آن  به پورتال تاريخ ارس

 

 

  

  

  . در قبال افغانستـان  ؛ بر سياست امپرياليزم امريكاتأملي گذرا  -1

  . متوصل شد  امپرياليزم امريكا براي  تسخير افغانستان به  كدام شيوه ها-2

 كـه منجـر به كمترين عكس العمل مردم در  كار كرد هاي سازمان سيا مهم بعضي ابعاد-3

  .برابرتجاوز آشكار امريكا به افغانستان گرديد

  . اعمال نفوذ مي كردسازمان سيا با كدام نهاد  ها در افغانستان  -4

    . فعاليت سيا در قالب انجو ها در افغانستان- 5

تحت نظر مستقيم ي افغانستان و زندان هاي اعمار شده توسط امريكا ،  تماماً زندان ها -6

  .اداره مي شوند  سيا

Aَ-زندان هاي رسـمي   

B- زندان هاي خصوصي  

  ] Private Military Companies ( PMC(  [ارتش هاي خصوصيمروري بر  -7

   درافغانستانCIAي "راما" تا KGBKGBKGBKGB ازخاد  -8

A- ـاد نگاهي اجمالي به خKGBKGBKGBKGBو اســالفـش    
B - رياست عمومي امنيت  ملي افغانستان  

------------------------------------------------------------------  

  

  

   در افغانستان  C I Aگوشه اي از عملكرد هاي      



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 

 
 

   

 

2 

 "كه توسط نشريه ) سوزان كالسز ( واشنگتن پست معروف ة يكي از خبرنگاران نشرية     چه بهتركه  به نوشت
  : آن نشريه مي باشد در زير توجه نمائيم 1381رخ اسد  مؤ56و 55  فشرده شده و درج شماره "پيام زن 

   

        در افغانستـان  رقـابت احيـاي١٣٨١ اسد ٥٦ و ٥٥شماره " پيام زن "« 

 " مارشال" كشمكش بين آقاي كرزي و گلها بر روي خوانندگان ةگزارشي خالصه شده در بار

  2002جوالي 24،" واشنگتن پست"فهيم از سوزان گالسز 

   نظامي هاي  گروه  جنگ  ميدان  كابل1990  هاي  سال  ـ در اواسط  جوالي23،  ، افغانستان كابل

   چنين در وضعي.  بود  تالشي  در حال دولت.  ساخت ها شهر را منفجر مي  بود و راكت اسالمي
ر كشو) خاد (  مخوف  سري  استخبارات  توسط  خارجه  وزارت  معاون ، حامدكرزي  زده آشوب
  به. كردند  كار مي  محمدفهيم  او را گرفتند براي  كه يئها اجنت.  دستگير شد  تحقيق براي

 را دستگير نمود هر چند   چرا كرزي  رباني  فهيمِ وفادار به  استخبارات  كه  نيست  روشن درستي
 با  كرزي  هاي  تماس  به  حادثه  گفتند كه  گرفت  صورت  مصاحبه  با آنان  كه  كساني تمامي

   ناگهان  باشد، تحقيق  هر چه  آن  دليل هرحاله  ب  منابع ةبنابر گفت.   داشت حكمتيار ارتباط
   و اين  قرار گرفت  راكت ة حمل شد تحت  مي  استنطاق  در آن  كرزي  كه  زيرا تعميري  يافت پايان

   عبدالخالق  پسركاكايش ة خان به خود را   فوري آلوده  خون كرزي.  فرار از آنجا را داد  او فرصت به
 اظهار  اي  در مصاحبه پوپلزي.  كند  را ترك  بايد كابل  بالفاصله  كه  و گفت  رسانيده پوپلزي
.  نداد  من  را به  نماز خواندن ة اجاز  و حتي  بايد برويم  كه  آمد و گفت  من ة خان او به«:  داشت
  .  پشاور رسانيدند  و خود را به  كرده  حركت ستان پاك  طرف  روز به  همان  و پوپلزي كرزي

 او، درگير   وزير دفاع  و فهيم  است  جمهور افغانستان يسئ فعالً ر  كه  بعد، كرزي سال حدود ده
 و  كرزي. كند  بيشتر تهديد مي ثباتي  بي  را به  افغانستان  لرزان  دولت  اند كه  فزاينده رقابتي

، فاسد و   وسيع شود، دستگاهي  مي  كنترول  فهيم  مجدداً توسط كه را   استخبارات متحدانش
   منبعي ة گفت طبق. كند  جمهور كار مي يسئاقتدار ر   ماوراي دانند كه  مي ليسيوشديداً پ

   توسط  آن هاي كارمند دارد و شعبه) هزار سي  (30000  ، استخبارات  كرزي  به نزديك

   مصمم كرزي.  پاسخگو اند  فهيم  به  فقط شوند كه  مي دانيدهگر»   شمال ائتالف « هاي تاجيك
 تا   ساخت  را مؤظف  كمسيوني  ماه او در اين.  باشد  داشته  مذكور كنترول ة بر ادار  كه است

   جواني لمطلبا عبد  استخبارات  كند كه  رسيدگي  اتهاماتي  پيشنهاد و به  را در آن اصالحاتي
   بود، زير شكنجه  بر گشته  از پاكستان ها مهاجرت  از سال  پس  را كه ماني كارگر ساخت ة سال22

  .   است كشته

  تاجيك  زير كنترول  نامحدود استخبارات ، قدرت نشا تبار و طرفدار  جمهور پشتون يسئ ر براي

  يسئ ر ارسال معاون  امين هدايت. بود خواهد   افغانستان  دموكراسي  در راه  اساسي ها مانع 

،   دموكراتيك  كشوري براي «:   دارد گفت  عهده  مذكور را به  كمسيون  رياست جمهور كه
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 واضحاً  اي   اداره  چنين  بردارد وجود يك  قدم  دموكراسي سويه خواهد ب  مي  كه كشوري

   ». دارد منافات

   شبيه  چيزي رت صو  را به  افغانستان ، استخبارات بي جي  كي،1979 در   از تجاوز شوروي پس
 در   و شهرتش  داشت  از مخبرين  گسترده اي  شبكه كه» خاد «  وجود آورد با مخفف خود به
  .  بود  ساخته  بدنام  شرق  در بلوك  همتايش هاي  دستگاه ة انداز  را به  و كشتار، آن شكنجه

 اما   است تغيير خورده   مختلف هاي  رژيم  توسط  از ايجاد تاكنون  اداره  اين  نام  كه با آن

  اين «:    گفت  كار آن  آشنا به  سابق  از مخبران يكي.  اند  خود باقي  حال  به  كار آن هاي شيوه

   عامل». كند  مي ها استفاده   شيوه  ندارد و از عين  فرق  هيچوجه  به بي جي  از كي استخبارات

 بر   كماكان1992 در   نجيب  از سقوط پسها   مدت  آن  اكثر كارمندان  كه  اظهار داشت سابق
  .  اند  شده  تبديل  آن سايؤ و تنها ر  بوده حال

 «:   گفت  استخبارات ة ادار  بررسي  جمهور و عضو ديگر كمسيون يسئ ر  معاون  شهراني اله نعمت

  ة ادار ه نترسند و تصور نكنند ك  از آن  آورد تا ديگر مردم  خواهيم  اصالحاتي ما در استخبارات

   ترديد دارند كه  كرزي  از افراد حكومت بسياري  » .رساند  مي  آزار و اذيت  آنان  به استخبارات
  ة شعب ة بلند پاي  مقام  انوركوهستاني جنرال.  شود  در آن  زيادي  تغييرات  بتواند موجب كمسيون

   كنترول  گروه  يك  توسط كامالً  استخبارات دستگاه «:   گفت  داخله  وزارت  مربوط امنيت
  ةادار.  اند  كرده  خود را استخدام  وفادار به  و اعضاي  داده  را توسعه  دستگاه شود، آنان مي

   ».  آنان  قدرت  حفظ  براي  ايست  اداره استخبارات

 اند تا   ظاهر شده  در انظار با هم  مناسبت  در چندين  و فهيم ، كرزي  طالبان  از سقوط پس
   هفته  و اين  بوده  امنيتش  آشكارا نگران اما كرزي. توانند همكار باشند  مي  دهند كه شانن

.  سازد  فراهم يئها  باديگارد  تا برايش ، از امريكا خواست اش  افغاني  واحد امنيتي  عزل ضمن
  .  وفادار بودند  فهيم  او به  افغاني محافظان

   برگزيد علناً تعهد سپرد كه  جمهوري  رياست  او را به  كه رگه ج  از لويه  پس  كرزي  جون در ماه
 بر آزار و تهديد   مبني  با اتهامات  جرگه  لويه ةچهر.  دهد  را كاهش  استخبارات قدرت

  ليسو پ  بودند از سوي  جسته  عدول  شده  تعيين  و از خط  داده  خرج  به  جسارت  كه نمايندگاني
   لويه  محل  در چهار طرف ها اجنت  ده  جرگه  لويه  اعضاي  اظهارات قطب.  شد ، مخدوش مخفي
  بعضي.  داشتند  مراقبت  را تحت  خصوصي هاي ها و صحبت زدند و سخنراني  مي  گشت جرگه

ه ب.  اند  شده  مرگ  تهديد به  از سخنراني  پس كار متذكر شدند كه  غير محافظه نمايندگان
  .   است  شده  واقع  استخبارات  جاسوسان  هدف  ابراز نمود كه شنايانش آ  به  سيماسمر كه شمول
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 واقعاً  استخبارات «:   شود گفت  برده  نامش  نخواست  از ترس  كه  كرزي  ارشد در حكومت مقامي
   هر چه  كه  بوده  سياسي  گروه  يا يك  قومي  گروه  يك  به  متعلق  همه استخبارات.   است لهأمس

  » . شوند  واقع  كسي  مورد بازخواست  كه  آن كنند بدون د ميبخواهن

   رياست  به  استخبارات  اند كه القول  آمد متفق  عمل  به  مصاحبه  با آنان  كه  كساني همه
   جانشين  فهيم  كنترول اساساً تحت) مسعود  احمدشاه  استخبارات يسئ ر سابق ( محمدعارف

   رياست23   داراي  حاضر استخبارات حال در   افزود كه  سابق اجنت. مسعود قرار دارد

  . شوند  مي ها اداره  پنجشيري ها توسط  آن  تمام  كه است

 و   بودند بخشوده  كردنش  توقيف ولؤ مس  را كه  او آناني مصر اند كه   كرزي  از طرفداران اي عده
   كرزي  تالش  ابراز نمود كه  دولتي  مهم م مقا يك.   است  بوده  اشتباه  يك  حادثه  كه معتقد است

» . گيرد  بايد انجام  كه  است  ضروري  كاري  بلكه  نه  شخصي اي لهأمس «  استخبارات  اصالح جهت

  »  2002   جوالي24 ” پست واشنگتن“

 روسها  اين قلم همانطوري كه  سالهاي قبل در نگاشته هايش تذكر داده  حاالهم اضافه مي نمايد  كه       
ي  ة باالئ ملي ؛ حتا زماني كه اعضاي خاد را زير عنوان شوراي نظار در  هستة مصالحةمدتها پيش از پروژ

اد وابسته به هر مليت در باند جا كرده بودند به انتقال نيرو هاي خاد بر مبناي  اعضاي خه جمعيت رباني جاب
ا به بيان ديگربخش هاي متشكل از اقوام و مليت  ي  .ي  اسالمي متشكل از همان مليت و قوم آغاز كردندها

 اسالمي كه بيشترين افراد از همان مليت و همان اقوام را هاي ) دهاره (  در خاد ؛ به داره هاي مشخص كشور
انتقال داده شدند؛ مثل انتقال پشتون هاي خاد به باند حكمتيار،  )طبق پالن روسها (در تركيب شان داشتند 

 هاي اسالمي پشتو زبان؛ انتقال خادي هاي منسوب به  مليت  هزاره از كانال هاي كشتمند و سياف وساير باند
با  هبه باند حزب وحدت  و ساير باند هاي شيعه مذهب، و خادي هاي ازبك زبان افغانستان همرا... برادران و

و در زندان هاي دولت كه زير پوشش ازبك هاي افغان در خاد  -ازبك هاي فرستاده شده از ازبكستان شوروي 
 بعدا  در  در زير نظارت عبدالحكيم شرعي- بسته به آن فعاليت  مي نمودند دست نشانده  و ساير نهاد هاي وا

 اصلي ةزير دامن  خونين  قصاب مشهور دوستم و شركاي پرچمي و غير پرچمي اش ، موضع گرفتند ؛ اما بدن
 ، كه " قهرمان مسعود" به رهبري "شوراي نظار"را به خاد كه كمترين پشتو زبان را در تركيب خود داشت 

، كه بعد از قتل وي  فهيم وارث آن  ،  تحويل داده شد  اعضاي استخبارات نظامي شوروي بودةخود از زمر
ي نيرو هايش به داخل تشكيالت فوق بر مبناي وجوه ئجاه  تذكار داد كه امپرياليزم روس در جابدباي (گرديد 

داري مي نمود، د از همگونسازي مطلق اين نيرو ها خو-  بنا بر علل سياسي -ي ئباني و منطقه مشترك اتنيكي، ز

 علت [ . عكس آن مي فرستادهرا به داخل تشكيالت پشتو زبانان و ب ش دري زبانانو شماري از اجنت ها ي؛ مثالً

 قلم سمت و سوي مسعود    اتفاق افتاد را اينمل كي جي بي  در قالب شوراي نظارقتل مسعود  كه توسط عوا
رياست عمومي "رئيس فعلي" يكي از آگاهان سياسي مقيم امريكا ةقرار گفت. جانب غرب تلقي مي نمايد ه ب
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 موضوع -  كه در همان جا حضور داشت -    لحظه اي بعد از قتل مسعود امر اهللا صالحامنيت ملي افغانستان  

  .  ] كشته شدن وي را تيلفوني به امريكا اطالع داد

 در باره  امراهللا رئيس  امنيت ملي "كابل پرس"در سايت ) كه نامي است مستعار(  نام اميد آزاديه بفردي  
 ي "  راما"نكات جالبي در مورد رئيس ة  امپرياليزم امريكا مطلبي نوشته كه در برگيرندةدولت  دست نشاند

ده توجه شما خوانندگان عزيز را بدان جلب مي را نقالً در ذيل جا دا از همين سبب آن. امريكائي  مي باشد 
  : نمايم

   ]org .kabulpress.www[كابل پرس « 

اميد : نويسنده ( 03:59 2008 جنوري 16 !يس امنيت ملي، دشمن آزادي بيانرئ 

    ) آزادي

. شناخت دارم] صالح [ من از سالها با او. خدا شاهد است. خاطر خداسته رفي ميزنم بمن ح
اسالمي ] اوامر[ او به نماز، روزه و اموامر. او شخصي است، كامال با يك انديشهء سكولرستي

او انسان . كار كرده است ] CIA [او سالها در ارتباط با سي اي أي . كمتر پاي بند است
 رياست امنيت ملي يك كشور مثل افغانستان كه از اهميت زيادي بر ةويسطحي نگر و از س

ي كه در رأس امنيت در كشور ئاو در مقابله با شخصيت ها. خوردار است بسيار پايان است
او تا صنف دوازده . به هيچ حساب نمي يابد» ايران و پاكستان«] هستند[ هاي همسايه هستن

 مردمي ةچهر. ليسي وارد و خوب صحبت كرده ميتوانددرس خوانده است و تنها به زبان انگ
از همان وقت من .  اي معنا داري ميكردهندارد و هر گاه احمدشاه مسعود او را ميديد خند

را  واداشته كه   ششايد هم مسعود مترجم [ .ميدانستم كه او از اين انسان چيز هاي ميداند
ت ديگران بوده كه گويا از پيوندش با  معني دارش براي قناعة همكاري نمايد و خندCIAبا 

CIA تصدي  يك روز كار اداري، نظامي و سياسي قبل از ة او سابق]  ت-؟ ! واقف مي باشد
. سخت به او معتقد هستند و به زبان تيز او فريب خورده اند] ها [ ي امريكائ. اين پست ندارد

 ة ي و سر و سامان دهنداو انسان روتين. كه به احمد چلبي در عراق فريب خوردند مثلي
 ةپاكستاني ها از اينكه در رأس ادار.  غربي هست و بسة ظاهري دفاتر و ميز و چوكي به شيو

 نظامي در ة افغانستان يك انسان جوان، بي تجربه، كم تحصيل و غير سابق] ملي[ امنيت 
بينند شرايط نظامي قرار گرفته است، سخت خوشحال هستند و با اينكه شخص او را بد مي 

از جمله احياي . از تقرر او راضي هستند و بسيار كار هاي مهم و اساسي خود را انجام دادند
 ة ي ها ميخواستند تحت بر نامامريكائ. خورده در دوران رياست او طالبان شكست ة دو بار

شخصيت سازي از او يك انسان مشهور بسازند و به او دكتوراي افتخاري از يكي از دانشگاه 
ي ها كار ميكرد و بعد از در يك سطح بسيار پايان با امريكائاو در اوايل . امريكا دادندهاي 

حيث ترجمان به ه مر مسعود بآرفتن با انجنير عارف سروري رئيس امنيت در زندگي 
خود ايجاد كرد و سروري را كنار زد و جاي او را ه امريكاارتباط در سطوحي باالتري را ب
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دو خصوصيت .  امنيت ملي باشدةكمتر از اينست كه در رأس اداردر هر صورت او . گرفت

دشمني با پشتون هاي .  بسيار عميق با پاكستانةدشمني و كين:  او عبارت اند از ة عمد

نه پارلمان، نه كرزي، نه . از اين پست در صالحيت كسي نيست دور كردن او. افغانستان
 مركزي امنيت ملي ة تا اينكه ادار. ه نميتواندخليل زاد و نه هيچ كسي ديگر او را بر طرف كرد

او از خود در ظاهر چهره اي كار آمدي براي غربي ها . امريكا سي آي أي اين تصميم را بگيرد
من از نزديك باتمام خصوصيت هاي . ستينشان داده است، حال اينكه از داخل چيزي ن

يت او را هم در كار ها با تمام فردي، فاميلي، سياسي و فكري او آشنايي دارم و توان و ظرف
تا توجه شود كه . خدا شاهد است اين را از دلسوزي تمام به ملت و كشورم گفتم. معنا ميدانم

آخر . ي هم باشد شود، حتي اگر براي منافع امريكائشخص ديگري براي اين ويران شده سراغ
با احترام و . نيستال در ميان دوستان خود از افغانستان مواجه ـرجـط الـامريكا به قح

  ». صداقت

  : در زمينه چه نظر دارد "كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان" نادر نادري سخنگوي حال ببينيم

نادر نادري سخنگوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مي گويد بيشترين موارد شكنجه در  «

در زندانهاي افغانستان شكنجه وجود داشته و ": 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
 برخورده ايم كه افراد شكنجه شده يما به موارد. ستقيم امنيت ملي است مشكل داريمي كه تحت نظارت مئزندانها

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 ة گفتبه ".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
يس ئكساني بودند كه شامل عفو عمومي ر نفر كه مدت حبس شان به پايان رسيده بود، يا جز 2400بيش از 

 مدت طوالني زنداني و يا هم كساني كه بدون تكميل پرونده و اثبات جرمجمهور شده بودند و بايد آزاد مي شدند 
 "هنوز معلوم نيست تعداد چنين افرادي در زندانهاي واليات به چند نفر مي رسد؟. ي و رها شدندئبودند، شناسا

 اساسا خيلي از محالتي كه افراد زنداني در آن نگهداري مي شوند، به گفته آقاي نادري فضاي مناسبي نيست و

  .»براي زندان ساخته نشده است

  ادامه دارد  

  

  


