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 INTRODUCERE

„Există oare spioni înzestraţi cu simţ etic?”, se întreba un 
jurnalist al ziarului New York Times la începutul anului 2006. 
Această întrebare este în spiritul vremurilor. 

La acest început de an, scandalurile copleşesc Agenţia Cen-
trală de Informaţii americană, CIA. Analiştii instalaţi la sediul 
de la Langley, în statul Virginia, sunt contestaţi. Agenţii opera-
ţionali de teren sunt concediaţi sau demisionează. Scurgerile de 
informaţii se multiplică, sunt vânate de presă. Agenţii suspecta-
ţi a fi la originea lor sunt siliţi să desfăşoare spectaculoase esca-
droane de avocaţi care să le asigure apărarea. Până şi Hollywoo-
dul aduce în scenă spioni trădaţi de patronii lor. Oamenii CIA 
şi-au pierdut credibilitatea şi respectul responsabililor politici: 
ei îşi dezvăluie identitatea în faţa jurnaliştilor, punându-şi în 
pericol propria viaţă şi pe cea a surselor lor. În 2003, respec-
tabilul Richard Armitage, secretar de stat adjunct al lui Colin 
Powell, acuzat de a fi trădat identitatea lui Valerie Plame, agent 
al CIA, lasă să-i scape, din vârful buzelor: „S-ar prea putea să fi 
dezvăluit numele său...” Haos? Sfârşit al unei epoci?

Poate fi un agent al CIA un om moral? La această întreba-
re, Duane R. Claridge, pensionat din organizaţie în 1988, după 
mai bine de treizeci de ani de carieră, răpunde foarte tăios: 
„Întregul sistem de spionaj se află în afara eticii”. Bine spus. 
Un om al CIA minte. Şi în primul rând cu privire la propria-i 
identitate. Toată lumea ştie: spionul este un om din umbră.

Şi atunci, cum să înţelegi semnificaţia unei întrebări apa-
rent atât de simple, dacă nu în sensul că ea ar exprima o neli-
nişte profundă? De la atentatele din 11 septembrie 2001 care au 
lovit teritoriul american şi au omorât atâţia nevinovaţi, CIA şi, 
dincolo de ea, întreaga comunitate informativă americană s-au 
trezit sub tirul criticilor şi al acuzaţiilor: incompetenţi,  birocraţi, 
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tehnocraţi, incapabili de a stăpâni limbi străine... Dacă opinia 
publică îşi alege drept ţintă CIA, e pentru că Agenţia fondată 
în 1947 îi este familiară; puţini sunt cei care cunosc existenţa 
a încă alte cincisprezece organe menite informării în plan in-
tern şi extern, ţinând, de exemplu, de Pentagon sau de serviciile 
preşedintelui etc. Şi apoi, în urgenţa cauzată de doliu, trebuiau 
găsiţi degrabă nişte responsabili. Si atunci ei au fost aleşi: oa-
menii CIA, care n-au ştiut să împiedice inadmisibilul. Bineîn-
ţeles, aceşti profesionişti s-au apărat, luând cuvântul pentru a-i 
ataca pe politicieni, de la Bill Clinton până la George W. Bush. 
Ce au spus ei? Că CIA n-a dispus de mijloacele de a surmonta 
slăbiciunea unui Clinton, că ea n-a fost în măsură să controleze 
opţiunile belicoase ale arogantului succesor al acestuia, că ea nu 
are influenţă asupra discursului politic. Stranie (şi periculoasă) 
situaţie. În acest război de un nou tip, autoproclamat încă din 
12 septembrie, această vânătoare de terorişti, această cruciadă 
în numele democraţiei se desfăşoară într-un climat de suspiciu-
ne reciprocă între cei care colectează şi deţin informaţia şi cei 
care ar trebui să decidă pornind de la această informaţie!

Şi totuşi, această criză este surprinzătoare şi, totodată de 
mult aşteptată. Surprinzătoare, căci, încă de la crearea sa, CIA 
poate să se mândrească, pe bună dreptate, cu o istorie jalonată 
de victorii secrete, care o desemnează ca pe unul dintre actorii 
principali ai înfrângerii URSS. Creată şi condusă de la bun înce-
put de oameni ai serviciilor informative care operaseră cu aliaţii 
anglo-saxoni împotriva Axei – maeştri ai spionajului proveniţi 
din cele mai prestigioase universităţi ale coastelor de est şi de 
vest – , ea a demonstrat cea mai mare eficacitate pe toată durata 
războiului rece. Până la ultimele zvâcniri ale imperiului sovietic, 
când CIA l-a secondat remarcabil pe preşedintele Bush – tatăl: 
în 1989, la Gdańsk, la Varşovia, la Budapesta, cu ocazia întâl-
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nirilor cu noile guverne reformatoare. Sau, pe de altă parte, la 
Malta, pe 2 şi 3 decembrie 1989, cu prilejul dramaticei întreve-
deri între preşedintele american şi Mihail Gorbaciov, întâlnire 
care a marcat sfârşitul războiului rece. CIA a lucrat alături de 
Departamentul de Stat, utilizând toate resorturile psihologice 
pentru a-l face pe responsabilul sovietic să-şi piardă pământul 
de sub picioare. Arhivele astăzi declasificate dezvăluie faptul că 
serviciile informative americane se pricepeau cu măiestrie să-i 
manipuleze şi să-i epuizeze pe sovietici1.

Dar, în ciuda acestei demonstraţii de forţă din trecut, com-
pleta derută actuală nu-i surprinde pe specialişti: informativul 
american perpetuează şi multe tare, cunoscând multe eşecuri 
usturătoare! Răsunătoarea nereuşită din Golful Porcilor din 
Cuba, în 1961, eşecurile spectaculoase din Iran, în 1979, şi din 
Liban, în 1983, sunt datorate unor raporturi de forţe prost în-
ţelese, prost interpretate, unor analize prospective lipsite de 
viziune. Responsabilii politici consiliaţi în acest fel sunt, impli-
cit, mai puţin eficienţi. Studiind informările puse la dispoziţia 
lor, putem oare vorbi, pentru preşedinţii Kennedy şi Johnson, 
Nixon şi Ford, de un succes în Vietnam? Robert McNamara, la 
acea vreme consilier la Casa Albă, nu a uitat. El şi-a făcut mea 
culpa într-o carte tristă: Odată cu retragerea, tragedia Vietna-
mului şi lecţiile sale, publicată în 1996, unde recunoaşte că s-a 
înşelat asupra inamicului şi a războiului, lucrare foarte prost 
primită de veterani!

Aşadar, CIA este lipsită de etică. În plin război rece, unul 
dintre celebrii directori ai Agenţiei, Allen Dulles, nu se dădea 
înapoi de la asasinatul politic. William Casey, director al CIA în 
vremea lui Ronald Reagan, era complice la comploturile legate 

1 Despre acest episod, Catherine Durandin, La CIA en guerre, Paris, 
Grancher, 2003, p.224 şi următoarele, „A cunoaşte şi a manipula”.
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de înarmarea forţelor anticomuniste din America Centrală2. Cu 
excepţia câtorva momente de o mai mare transparenţă – spre 
exemplu sub conducerea amiralului Stansfield Turner, solicitat 
să ocupe acest post de Jimmy Carter, sau sub cea a lui George 
Bush – tatăl, care ţinea să reformeze Agenţia – aceste câteva ja-
loane ale războiului rece acum bine cunoscute ne-ar putea în-
demna să tragem concluzia că nu e nimic nou pe cerul CIA.

Cu toate acestea, la mai puţin de douăzeci de ani după vic-
toria asupra URSS şi a aliaţilor acesteia, Agenţia a eşuat. Ea a 
pierdut o primă bătălie la New York, în septembrie 2001, urma-
tă de lungi campanii care nu se mai termină împotriva unui in-
amic terorist care îi scapă şi loveşte. Ceea ce numim „serviciile 
de informaţii” – adică nebuloasa de agenţii de supraveghere 
şi de control – se dezvoltă, creşte, se desfăşoară într-o vastă 
operaţiune de supraveghere şi de urmărire, pentru a nu culege 
decât zădărnicie. În orice caz, fără a-l face să îngenuncheze pe 
„Celălalt”, Răul, Terorismul, acest inamic omniprezent şi, to-
todată, necunoscut, pe care George W. Bush şi apropiaţii săi se 
străduiesc să-l asimileze cu fascismul. Această situaţie este to-
tuşi foarte diferită de cea care predomina în timpul războiului 
rece: în 1972, Richard Nixon, prea puţin susceptibil de afinităţi 
elective faţă de comunism şi de comunişti, se deplasa la Mos-
cova şi negocia un tratat de control al armamentului nuclear cu 
inamicul! L-am putea vedea oare pe George W. Bush încercând 
să lege un dialog cu Bin Laden şi cu ai săi? De altfel, în acest 
sens, el se apără fără echivoc: noi descurajăm intervenţia tero-
rismului ucigător pe teritoriul Statelor Unite şi îl eliminăm.

2 În această afacere, numită de presă Iran Gate, CIA ar fi orchestrat 
cumpărarea de arme de către Iran, destinate grupărilor contras an-
ticomuniste din Nicaragua, în schimbul eliberării de ostatici ameri-
cani, totul finanţat parţial graţie traficului de droguri.
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Deruta serviciilor de informaţii nu-şi are egal decât în dispe-
rarea politicului. În acest context, nu ne mai miră faptul că mitul 
spionului curajos şi eficace se prăbuşeşte, victimă a acestui me-
diu dezorientat care copleşeşte CIA (derută cu atât mai accen-
tuată în virtutea presupusei sale omnipotenţe). Realitatea istoriei 
informativului a fost dintotdeuna dificilă şi sumbră. Dar astăzi, 
în epicentrul furtunii, CIA refuză să plătească pentru acest cli-
mat de incertitudini. Ea se luptă: pe 8 septembrie 2006, cu câteva 
zile înainte de comemorarea evenimentelor din 11 septembrie 
2001, Comisia pentru informaţii a Senatului lansează o bombă 
cu efect întârziat: sute de pagini de analize minuţioase, milioane 
de documente verificate cu acribie de aleşi republicani şi demo-
craţi. Această muncă, în mare parte declasificată şi accesibilă pe 
Internet, este edificată în jurul a două teme centrale ale discursu-
lui prezidenţial, cele două argumente care au legitimat războiul 
împotriva Irakului: capacitatea regimului irakian de a construi 
şi de a deţine arme de distrugere în masă şi legăturile sale cu 
Osama Bin Laden3. Din aceste informaţii rezultă că CIA, urma-
tă în această privinţă de experţii Departamentului de Stat, nu a 
răspuns niciodată explicit la problema relaţiilor dintre Saddam 
Hussein şi Usama Bin Laden, când, de fapt, i se recomandase să 
o exploreze la maximum. Agenţia a cerut chiar în mod explicit 
să fie eliminat dintr-un discurs pe care George W. Bush urma 
să îl pronunţe la Cincinnati, în octombrie 2002, un pasaj care 
acuza Bagdadul de a fi încercat să-şi procure uraniu din Niger. 
Conform mărturiilor unui mare număr de prizonieri (inclusiv 
Saddam Hussein şi fostul prim-ministru Tarek Aziz) şi conform 

3 The Permanent Select Committee on Intelligence, Senatul Statelor 
Unite, „Report on Postwar Findings About Iraq’s WMD Programs 
and Links to Terrorism and How they Compare With Prewar Asses-
ments” şi „Additional Views”, 8 septembrie 2006.
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tuturor documentelor interceptate, Saddam Hussein nu avea în-
credere nici în Al-Qaida, nici în celelalte grupuri islamiste şi re-
fuza, de aceea, să coopereze cu ele4. Cât despre limbajul utilizat 
în nenumărate note informative ale CIA asupra instrumentului 
militar (armamentului) lui Saddam Hussein, asupra capacitatăţii 
sale distructive, a intenţiilor sale de a-l utiliza împotriva Statelor 
Unite, acesta este extrem de prudent, nunţat, ticsit de formulări 
condiţionale şi de avertizări împotriva supraestimării (overstate-
ment), împotriva manipulării surselor umane (humint5).

Astfel, informaţiile brute se suprapun peste realitatea fap-
telor. Dar aprecierile faţă de ameninţare făcute de responsabilii 
politici se îndepărtează de datele de teren sau le neagă. Ideolo-
gia administraţiei Bush prevalează asupra informaţiei. A stu-
dia felul în care informaţia brută a fost recompusă înseamnă a 
înţelege criza, amărăciunea, puseurile de mânie ale unei mari 
părţi din CIA, ale unui grup de agenţi care şi-a găsit aliaţi prin-
tre jurnaliştii, cineaştii şi personalităţile lumii politice aflate 
în opoziţie faţă de George W. Bush. Din solidaritate cu foştii 
membri ai serviciilor de informaţii, aceştia depun mărturie, 
punându-şi întrebări asupra finalităţilor şi modalităţilor răz-
boaielor în care America este angajată. De asemenea, numeroşi 
cetăţeni americani repun în cauză alegerile conducătorilor lor. 
În ciuda instrumentărilor politicianiste şi a retoricilor belicoa-
se, circulă o informaţie exprimată în termeni simpli: „Irakul 
nu este dominat de un flux de terorişti străini, spune cu seni-
nătate un membru al Congresului, în toamna anului 2006. Ira-
kul este dominat de irakieni care luptă împotriva irakienilor, 
iar americanii se află la mijloc...”

4 „The Relationship Between Iraq and Al-Qaida” în „Report on...”, op. 
cit., p.67.

5 Human intelligence.
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Stranie întorsătură a istoriei: tocmai în momentul în care 
informativul se declară public în criză, societatea americană 
dispune de o informaţie mereu alimentată, deschisă şi plurală. 
Dar acest război de după 11 septembrie este marcat de un fapt 
nou, inedit în istoria Statelor Unite şi a serviciilor informative: 
CIA nu mai tace!
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1

 NORI

„Știam cu toţii că uciderea lui Bin Laden n-ar însemna 
sfârşitul Al-Qaida. Că, imediat după dispariţia lui, aceas-
ta ar întoarce opinia publică împotriva noastră. Eram 
convinşi că ar deveni un martir popular precum comu-
nistul sud-american Che Guevara după ce CIA l-a luat în 
urmărire şi l-a lichidat în Bolivia.”

Richard A. Clarke, 20046

Pericolul se apropie, iar semnele precursoare n-au lipsit. 
Unele foarte apropiate, accesibile memoriei, altele, cele care 
l-au tulburat pe Bill Clinton, ceva mai îndepărtate.

Pe 12 octombrie 2000, survine o telegramă: distrugătorul 
american USS Cole a făcut obiectul unui recent atac terorist la 
Aden, în Yemen. Un vapor sinucigaş de mici dimensiuni, dar 
încărcat cu exploziv, a lovit flancul puternicei nave de război. 
Explozia a fost atât de puternică, încât s-a resimţit la sute de 
metri distanţă. Odată avariat flancul printr-o spărtură des-
chisă pe mai bine de doisprezece metri lăţime, nava a luat apă 
şi a început să se încline periculos. Şase militari americani 
au fost ucişi pe loc, treizeci şi şase au fost răniţi şi 11 au fost 
daţi dispăruţi. Bill Clinton relatează în memoriile sale cum, în 

6 Richard A.Clarke, Against All Enemies. Inside America’s War on 
Terror, Londra, Simon and Schuster, 2004, p.198.
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ajun, pe 11 octombrie, s-a dus să se întâlnească cu Hillary la 
reşedinţa lor de la Chappaqua, pentru a sărbători a douăzeci şi 
cincea aniversare a căsătoriei lor. Atmosferă de un calm puţin 
melancolic: fiica lor, Chelsea, îşi încheie studiile, Bill crede în 
apropiata alegere a lui Hillary; priveşte viitorul cu optimism. 
Această scurtă reverie este curmată de vestea atentatului tero-
rist... Preşedintele reacţionează: CIA este însărcinată să anche-
teze; Clinton trimite în Yemen funcţionari ai Departamentului 
de Stat, ai Apărării şi ai serviciului de informaţii interne, Biroul 
Federal de Investigaţii (FBI); preşedintele Ali Abdallah Saleh 
promite să colaboreze total la anchetă şi să-i aducă pe ucigaşi în 
faţa justiţiei... La rândul ei, Madeleine Albright, secretar de stat, 
„Doamna Secretar”, nu ezită să vorbească despre „o tragedie”.

La Norfolk, în Virginia, portul de provenienţă al USS Cole, 
emoţia este profundă, propagată apoi de CNN prin „Ştirile de 
duminică dimineaţa” - „Sunday Morning News”; familiile şi 
prietenii membrilor echipajului s-au reunit pentru a aştepta 
sosirea unui avion din Germania, care îi transportă pe răniţi. 
La baza aeriană este pregătită o scurtă ceremonie de primire. 
În ajun, trupurile victimelor decedate au ajuns la Dover Air 
Force Base, în Delaware. În acea duminică de 15 octombrie, 
CNN nu spune nimic despre o furie împotriva vreunui inamic, 
împotriva vreunui vinovat, împotriva lui Bin Laden.

Atentatul a părut că surprinde. Cu toate acestea, George 
Tenet, aflat atunci în fruntea CIA, ştia. Încă de la numirea sa, 
el n-a încetat să se teamă, obsesiv, de acest tip de dramă. De ani 
de zile, interesele externe americane constituiau ţinta Al-Qai-
da. De ani de zile preşedinţia Clinton a multiplicat deja efor-
turile şi a luat măsurile care ar fi trebuit să permită capturarea 
şefului militar şi financiar al Al-Qaida, Usama Bin Laden. La 
rândul ei, America profundă se simte ameninţată, fără a avea 
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conştiinţa precisă a ceea ce presupune acest pericol. Atentatul 
care a răvăşit-o şi care i-a reţinut pe spectatori în faţa ecranelor 
de televiziune a fost cel de la Oklahoma City, din 19 aprilie 
1995, care a vizat centrul clădirii federale Alfred P. Murrah, 
soldat cu 168 de morţi şi mii de răniţi. În acea dimineaţă, dra-
ma s-a produs în plin centrul unei Americi liniştite. Vinovatul, 
un tânăr american alb, Timothy McVeigh, fost militar, a fost 
imediat arestat. După primul război din Golf, McVeigh a pără-
sit armata, dar s-a lăsat dominat de pasiunea mânuirii armelor 
de foc. Declarat vinovat la capătul unei anchete conduse de FBI 
(atentatul producându-se pe teritoriul american), McVeigh va 
fi condamnat la moarte şi executat pe 11 iunie 2001, în centrul 
penitenciar federal Terre Haute din statul Indiana. Rebel, lip-
sit de remuşcări, el n-a manifestat pe timpul procesului nicio 
compasiune faţă de victime, faţă de familii, mergând până la 
a relua, într-un ultim mesaj, poemul britanicului W.E.Henley, 
Invictus, care se termină cu aceste cuvinte: „Sunt singurul stă-
pân al destinului meu; sunt căpitanul sufletului meu”. Ameri-
canii şi-au plâns victimele; vizibil mişcaţi, preşedintele şi soţia 
sa au venit să asiste la ceremonia funebră. Predicatorul Billy 
Graham, un cunoscut al presei şi consilier spiritual apropiat 
al Casei Albe, s-a adresat credincioşilor afirmând: „spiritul 
acestui oraş, spiritul acestei Naţiuni nu vor fi înfrânte”. În faţa 
acestei drame, doliul este sincer, profund. O asemenea ură 
din partea unui cetăţean american alb, fost soldat în războiul 
contra lui Saddam Hussein; o asemenea furie îndreptată spre 
uciderea unor americani nevinovaţi, printre care mulţi copii 
mici, aflaţi la creşa situată în clădirea federală, produc efectul 
unei răni dureroase, profunde. În ceasurile care au urmat dra-
mei, voluntarii din oraşul vecin, Tulsa, s-au grăbit spre locul 
atentatului pentru a-şi oferi sprijinul, dovadă a unei solidarităţi 


