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            (سی آی ای)ض فارغ شدن سیابه مح:    4- 1ققنوس      

            توسط؛ آغاز ترور وکشتار  تار درویتناماز ترور وکش   

                                                                                      ن  نستا افغادر( سی آی ای )سیا               
Phoenix 2-1:CIA’s  vietnam  terror  unleashed  upon  

Afghanistan                                                                                                                                             

مردم را عماًل   ( Mike Pompeo)مایک پمپیون سیا  ید سازما ریس جد هفته گذ شته     

توصیف کرد  وگفت که نخستین «آژانس خشن تر » یکسازمان سیا راتهد ید کردواواین 

                                                   .به سوی مردم افغانستان می کشاندزمان را تضمین شده ای توسط این ساتالن  باند قاگام 

 

                                                                                                                     
کمکی از   وتیم های داد  سترش خواهدگنهانی خودرا  درافغانستان  پسیا عملیات های     

 ن ندگاف وبدام  افغان را برای شکارنیروهای درکنا رآن ویمانکاران با تجربه پافسران و

خواهد   ن نستا افغا  قلمرو  سراسر  وبه  ن بسیچ لبا طا  جنگجویان ر وکشت وکشتکا

                                                                                                       .فرستاد

درما موریت های انجام شده  توسط واحد های   (سی آی ای )نقش گسترده سازما ن سیا  

نظا می افزوده میشود و آن به این مفهوم  که نقش جنگی  بیشتر نیروهای  جنگی  ایاالت  

                                                                                .ن نگاه داشته میشود گاه عموم مردم پنها ید د ن  از نستا درافغامتحده امریکا 

رزه ضد شورش نیست ؛  با وجودیکه برخی از اگاهان سیاسی ادعا میکنند   این یک مبا  

که کمپین ویا مبارزه علیه شورشیا ن مستلزم بخش ها ویا مولفه های سیا سی ؛ اقتصادی  

که البته این خواسته ها  تنهادرصورت حمایت  از طرف یک قدرت واطالعاتی میبا شد 



.                                                                                                                          قا نونی میتواند موفقیت آمیز با شد 

واین مشروعیت  نیم بند را دار است ؛دولت کنونی  افغانستان از مشروعیت کمی برخور

نیزسفارت ایاالت متحده امریکا به این دولت بعد از اشکارشدن تقلب درانتخابات  ریاست 

 مایک پمپیوجمهوری افغانستان که به هرج ومرج درکا بل انجامید رشوه داده شده است 

القات کرد م«  غنی»در ماه اگست  با ریس جمهور افغانستان  اشرف ریس  سازمان سیا

که شا ید به احتما ل زیاد درمورد  برنامه ها وپالن های جد ید  به بحث وگفتگو پرداخته 

اما  اعالم کمپین ا نتخا با تی کنونی  نه حاوی مولفه  سیاسی ونه هم حاوی مولفه   -با شند

«  تامنی»ا قتصادی میبا شد  بلکه  یک کمپین   ویا مبارزه ای است  که  صرفاً  بر پا یه 

تمرکزدارد وآن هم  بعنوان  اختتا م شکنجه ها ی  تصا دفی  وکشتا ر بدون نیا ز که خود  

.                                                                                          بدون کدام دستا ورد به پا یا ن خواهد رسید

خواهد بود  باوجود یکه  احتمااًل  شا ید برخی از  ن  لبا نفع طا  این کمپین ومبارزه  به   

و درکنار آن . شورشیا ن طا لب درا ینجا ودرآنجا  بگونه تصا دفی  سرکوب  خواهند شد

  .  دور از امکان هم  نیست که مردم افغا نستا ن  بیشتر از خود بیگا نه  نیزخواهند شد 

یان  طالبان مردمان محلی هستند  .جوطوریکه به همه معلوم است وآن اینکه اکثر جنگ     

می سازد که به   مساعد  جد ید  محلی  افراد  کشتن وسرکوب کردن آنها زمینه را برای

واز سوی دیگر این خود همچنین پوشش بهتر  ن  ملحق شوند لبا طاجنگجویان  صفوف 

                                                                                             . جمیعت را برای عملیات های  آینده فراهم خواهد کرد

 عملیات ققنوس بعنوان   ویتنام گجن  ماگمشا به درهنعملیا ت  همچو یک عملیات       

(phoenix)    (  01111)شناخته وبکار انداخته شده بود  ودر این جنگ ققنوس در حدود

زیرنام کمونیست (  سی آی ای )باشند گان ویتنام جنوبی را گروه هاوبا ند آدم کشان  سیا 

                                                                                                                                          .  مظنون  قتل عام کردند یها

ازطریق  درداخل ) برای شناخت ویا شناسایی وخنثی کردن   {ققنوس}طرح عملیات   

زیرساخت های  جبهه ( نفوذ کردن ؛ دستگیری ؛ ضد تروریزم ؛ بازجویی واعدام وترور

؛ سازمان  ست گرفته شده بود د روی ( ویتکانگ    NIF)آزادی بخش ملی ویتنام جنوبی 

ر ساخت های  سیاسی  سیا آنرامجموعه ازبرنا مه های اش که به دنبا ل حمله وتخریب زی

دو جزوه عمده این برنامه عبارت بود ازواحدهای اکتشافی  .توصیف میکردویتکانگ بود 

این  ایالتی   واحد های اکتشافی. مراکز بازجویی منطقویوجزوه دیگر آن  (PRU) ایا لتی

ملی ویتنام جنوبی  وهمچنین ه آزادی بخش جبهصالحیت را داشتند که اعضای مظنون از

غیرنظامیان را  که درپی ازبین بردن   اطالعات جمع اوری شده  مربوط به فعالیت های 

                             .                                   وسربه نیست کنند   دستگیر این جبهه بودند آنها را بعد از شناسایی

اعضای جبهه وافراد مظنون غیرنظامی  به مرکز بازجویی اکثردستگیر شدگان اعم از    

لت وکوب ودادن شکنجه  میخواستند   که  از فعالیت های  ودرتحت انتقال داده می شد ند



دستگیر   این  محرمانه آنها درمنطقه  اطالعاتی را بد ست آورند   وبعد از  آنکه از  نزد

که  فرستادند  شدگان اطالعات را بد ست می آوردند بعدًا آنها رابه فرماندهان نظامی می

واجرای ماموریت بیشتر مظنونلتی برای دستگیرهای افراد ایادرواحدهای اکتشافی آنها را

                                                                                                                .  ر اندازند های ترور بکا

یی شده  سا بمثابه  یک برنامه توسعه سیاسی واقتصادی بزرگ  شنا( عنقا)برنامه ققنوس 

  وت قضا ازنظر تاریخی که  است  تعبیه شده  (یا ایجاد هارمونی  درآهنگ CORD)بنام 

مفهوم سازی وسیع تر خود  نتوانسته که به آن این است  که ققنوس با وجود  پذیرفته شدن

نی  یشتیباپبرمبنی  کمپین  افزایش  به دلیل  آنهمنایل آید و خود هد ف ازقبل طرح شده ای

 RAND)شرک بنام ی اخیر اهدراین سال  بعدا   کهگ ویتکانویتنام از ت غیر فعال ی وحما

                                                                                                         . پنتاگون  تالش بخرچ داد تا اگر بتواند که این دیدگاه را تغیر دهد (  ابهام زدایی= 

تروریزم  علیهیردرمبارزه گیپروهای گبنام که ذریعه واحدهای کوچک  ید های جدتالش   

ست امنیت ملی   می از بخش فعاالن ویژه  ریا  شامل افسران شبهه نظا میشوند یی  راهنما

ن وپژه  ازفرماندها افغانستان  یک جا با نیروهای نخبه امریکایی   تی زوی اطالعا ویا با

                                                        .کثریت  آنها نیروهای از اعضای شبهه نظامی  افغانستان اند ای مشترک  هستند  اما ا

سهم گرفتن دربخش های  تن از افسران سیا با ین  گروپ ها تنها چند البته  که دراین       

تا جایکه این مقاله  این .  بویژه نیزهمراهی میکنند وازاین کمپین حمایت بعمل می آورند 

تا ویا در ران  یا  قراردادی های نظا می دراین راس نتیجه را بدست می آورد که پیما نکا

 بلیک مهمی را با زی میکنند ؛ چنانکه در ماه اگست  ریس سابق پیشبرد این کمپین نقش 

ریس  دونالد ترومپبه نیابت اداره  (Eric Prince)اریک پرنس (  Black Water) واتر

گ افغانستان  مدیریت میکرد جمهور ایاالت متحده امریکا  رهبری  پیمانکاران را درجن

و برخی از ایرک پرنس  لذا  ما میتوانیم  با خیال راحت  چنین فرض میتوان کرد که   –

شامل وشریک ( سی آی ای )فرزندان  وسالله  بلیک واتر  دربرنامه  جدید  سازمان سیا 

ملی   دفاعتوسط استراتیژی  ید  ت هوشمند انه  با س اطالعا هرچند که اسا. خواهند بود 

( National  Defense Strategy )ویا درتحت نظر  انجام شود(NDS )مدیریت شود                                                                          .

تشکیل ساختاری ریاست امنیت ملی  افغانستان از اشتراک وشمولیت عناصر وافراد         

سی آی )مخالفان اصلی طالبان توسط سازمان سیا( ه شورای نظاربویژ)سابق اتحاد شمال 

که توسط مال اتحاد ش( 0991)دراواخر دهه –سازمان داه شده ویا ساخته شده است (  ای

وجوه ما لی  این اتحاد را (  سی آی ای )رهبری میشد  سا زما ن سیا   احمد شاه مسعود

 احمد شا هریس اطالعات هوشمند « صالح» امرهللا تامین وتمویل میکرد که  درآن  وقت

آموزش (  افغا ن وامریکا یی )  با داشتن  تا بیعت دوگا نه   امرهللا صالحبود که   مسعود

دریافت ( سی آی ای)وتریننگ را دربخش اطالعات  از کارمندان وماهران  سازمان سیا 

ایاالت متحده  وز  اوبعد از حمله وتج. ن سیا تریننگ میشد  میکرد یعنی که توسط سازما



سرویس اطالعات جدیدی  بنام  استراتیژی دفاع   «صالح»امرهللا امریکا  به افغانستان   

حامد کرزی  ریس جمهور افغانستان  ( 4101)بعد ازسال .را رهبری میکرد( NDS)ملی 

دربرابر   امرهللا صالحرا از وظیفه اش سبک دوش کرد  چونکه او  یعنی   امرهللا صالح

              .وطالبان صورت میگرفت ازخود مقاومت نشان میداد «کرزی »حامدش که با یدبین ساز

« صالح»امرهللا ( 4102)ریس جمهورکنونی افغانستان درماه مارچ سال« غنی»اشرف   

  امرهللا صالحرا بعنوان وزیردولت  بخاطر اصالحات دربخش امنیت منصوب کرد  بعدًا  

جنگجویان ضد دولتی  از رهبران   یکی ر گلبد ین حکمتیابه نسبت آنکه  اشرف غنی با 

.                                                                                 ودوست ومتحد طا لبا ن به توافق صلح بینهم رسید ند از این مقام خویش استعفا کرد

وضد پشتون ها  العاده سختگیر  از نظر منشا قومی یک تاجیک  فوق«  صالح»امرهللا     

ن از نظرجمیعت  قومی  بیشتر نفوس افغانستان را  نستا میباشد  او ازپشتون ها که درافغا

 ؛ امرهللانستان  هستند   دربرمیگیرد  وطالبان که نیزمربوط به همین جمیعت پرنفوس افغا

دربرخورد به آنها با  بد بینی  ودرعین زما ن با فراست  و هوشیا ری برخورد « صالح»

د کرده  وآن حزب را سی را ایجا دراین اواخر یک حزب سیا « صالح»امرهللا  –میکند 

او از دیرینه  دارد راخودرجاه طلبی های منحصر به فرد بوضوح واشکارهبری میکند او

و بخصوص   به  مرکز گروه (  سی آی ای)ن  سیا ها روابط خوب ونزدیک  با  سازما 

مبارزان  ضد تروریزم  امریکا داشت ودارد  و به احتمال زیاد چنین فکر میشود که  او  

                                                                          . دراین برنامه جد ید  مبارزه ویا در پروژه ققنوس  سهم فعال دارد 

درشمال افغانستان  از لحاظ مخلوط وامتزاج قومی  دخالت  کارکنان استراتِزی دفاع      

اقدام به   وسیع  س  ن محلی درمقیا میا تی را فراهم  آورده اند  که شبهه نظا ملی  موجبا

زی قومی کنند ؛ ولی در شرق  و در جنوب کشور چونکه درآنجا نفوس پشتون ها  پاکسا

زاین شبهه نظامیا ن محلی به نسبت آنکه باعث ترور  وکشت وکشتا ر آنها بیشتر است  ا

                                                                                                                                                                     . گردیده به هیچ وجهه حما یت نمیکنند

پنتاگون                                                                               ( سی آی ای)نماد از اومیگای                     

ان  آموزش  در افغانست(  سی آی ای)سالها است  که کاراصلی  کارکنا ن شبهه نظا میا ن 



ایاالت  متحده امریکا  از اعضای شبهه (  سی آی ای)شبهه نظامیان افغانی است  واداره 

برای ایجاد  شبکه های اطالع رسانی  وجمع آوری  اطالعات   نظامیان بومی افغانستان 

                                                                     .                       مورد ضرورت خود استفاده بعمل آورده وتا کنون استفاده بعمل می آورد

را  اومیگا پنتاگونازتحقق برنامه بخشی بزرگی  مسولیت کهکما ند وهای امریکا یی       

اجازه داده اند  که شبهه نظامیان افغان را  بخاطر ( سی آی ای )دارند به نیروهای بویژه 

رف جلب  وآنها را درتما س دایمی با نیروهای هوایی امریکا همکاری  با نیروهای متعا

د یعنی نباش  درهنگام حمالت هوایی ونقل وانتقال دوکتوران وتیم طبی درزیر نظرداشته

                                                                          . که همکاری های  شبهه نظامیان افغانستان را جلب کنند  

این واحد های امریکایی متهم اند  که درمیدان های جنگ  از مد ت های طوالنی  این     

                      .                         ودرهنگام حمالت هوایی اکثرمردم غیر نظامی افغان را کشته وتا همین اکنون می کشند

این خود کاماًل قابل پیش بینی است ؛ که این کمپین  ققنوس  سرانجام   چگونه  به پا یا ن 

درا فغا نستا ن بخواهد به عمل مستقل وآزاد (  سی آی ای)خواهد رسید واگرسازمان سیا 

در کافی این االنکه بقبپردازد وقتی میتواند که منابع کافی در دسترس خود داشته باشد ؛ ح

اتکا (  NDS=ملی  استراتیژی دفاع )است که با ید به یر  وناگذدسترس ندارد منابع را در

وندان که در تشکیل  آن خویشا (  NDS)نهادی .  نماید یا به این  نهاد خودرا وابسته سازد

قومی وقبیلوی به تعداد قابل مالحظه دیده وهمچنین شبهه نظامیان «صالح»امرهللاواقارب 

   . به ان وابسته اند اخذ میدارندمنبع که آنها دستورکارخودرا ازازآنها میشود که هرکدام 

بعنوان یک طرح برنامه ریزی شده  «امنیت» تحت بها نه ای که کمپینیداذعان کرد با     

در آن قصبه کسی دراین ویا پس چه.بستگی به کسب اطالعات قابل اعتماد واطمینان دارد

بع  خبری محلی قابل  سترسی  به منا ن است ؟ لذا به دلیل عدم د لبا ویا دهکده عضو طا

یا فرماندهان پیمانکاران نظامی ( سی آی ای)تحت اوامر؛ شبهه نظامیان واطمینان  اعتماد

بیرحمانه در محالت مردم  وبویژه  مظنونین را تحت آزار وشکنجه ایاالت متحده امریکا 

قرارمیدهند تا زمانیکه بتوانند باچند ین بارفلتر ویا شکنجه داد نهای پیهم  آسمای  آنها یی 

وبعد از آنکه این مظنونیین را شناختند که عضو . را دریا بند که در پی شناخت آنها بودند

                                                                                                                   . از گروه طالبان هستند ممکن است که آنها را سربه نیست کنند

در نیویارک تایمز  منتشر «  دومقام ارشد امریکایی»توسط « عمد تاً »این طرح جد ید    

وآنهم به این مفهوم  که این ماموریت ت مثبت پنداشته شد سوی آن مقا ماطرحی که ازشد 

 طرح   همینودرپرتو ند  بکشا  مذاکرهطا لبا ن را به  میزضمناً منتج به آن خواهد شد که 

ید خود هرچه مبارزه شد ید علیه  که در ستراتیژی جدرا تصمیم بر آن شد  دونالد ترومپ

.                                                                                        اش نایل آید طا لبا ن را بعنوان نقطه کلیدی  قراردهد تا اگر بتواند به هدف

ولی به نظر بسیاری از اگا هان سیاسی این طرح کاماًل بی مفهوم است ؛چونکه ایاالت     

جمله  متحده امریکا همین اکنون سال ها  است که علیه شورشیان  مبارزه میکند  یعنی از



ن   علیه طالبان ، طالبانی که  همیشه در صورت برآورده شون ویا قبول شدن شرایط شا

یل به مذاکره  متما  ن خارج شوند  ید تمام نیروهای خارجی از کشور شا شرایطی که با

وشرایط  ز میزند  ن سربا واما ایاالت متحده امریکا  از پذیرفتن این شرایط طالبا هستند

ن هرگز   لبا مظنون طا  هواخواهان   کشتن   ؛ لذا کشتته شدن ویا.  پذیرد طالبان را نمی

واین امر موجب شده است  که نگرانی ها را . تقاضا وخواست طالبان را تغیر نخواهد داد

                                                    .                                                                                     هرچه جدی وبیشتر سازد 

ازپنج سال به این طرف است  که  این خشونت  خود بیهودگی و بی فایده بودن کمپین    

یمز دچار  تا  رک یا نیو  کهمیسازد وبا درنظرداشت همین دلیل است  ققنوس را  روشن

متحده   ایاالت  طرح یعنی . فتدری ممکن است  که به اتفاق ا شوکه میشود  که چنین کا

.                                                                         وردی نخواهد داشت امریکا تحت عنوان کمپین ققنوس  دستا

     .«9102-01-92»با تقد یم احتراما ت    ------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              


