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 با پاکستانبی پیلوت معاملۀ مخفی استعمال طیارات 
 تاپه شد ینبا مهر خون

 3412اپريل  ۶نیويار تايمز مؤرخ : منبع

 Mark Mazzett: نويسنده
 

 نیک محمد میدانست که تحت تعقیب است
 

 لی واقع وزيرستان جنوبی با جمعی ازبین قلعۀ گ پشتون در بايلقمردی از 344۲يک روز داغ ماه جون سال  در
مصروف مصاحبه با خبرنگاران بود، مصاحبات معمواًل  از طريق تلفون ستاليت خود ياران خويش آرام لمیده و

که چگونه وی عساکر حکومت پاکستان را در کوهساران غربی به اهانت کشاند صورت  یبصورت منظم در مورد
 .زد پرسید می کمرد قبايل از يکی از پیروانش در مورد پرندۀ آهنین که باالی سر شان چرخ. گرفت می

را بین قلعه يافته به نیک محمد اصابت نموده پای چپش را جغزی  راکتی راه خود بعد کمتر از بیست و چهار ساعت
سخنگوی نظامی پاکستان فورًا مسؤولیت حمله را گرفته ادعا نمود که عساکر . قتل رسانده وی را بو نموده 

 .انداخت نمودند قلعهپاکستانی باالی 
 
 

 
 !!!دروغ شاخدار

 

طیارۀ صیاد بی برای اولین بار با استفادۀ از  CIAتوسط و شانزده ساله  شمول دو پسر ده ه ب نیک محمد و دوستانش
«  Targeted Killing»، «يا مشخص و قتل های تعیین شده»  کستان کشته شدندپا در(  Predator Drone) پیلوت

بايل را قپاخیزی ه رهبری ب که بودمتحد طالبان ( پشتون)بلکه  پاکستانی  ،اعده نبودقال سران از یسکهدف کشتن 
طی  حیث دشمن درجۀ اول دولت نشانی شده بود،ه نی بتاتوسط مقامات پاکس و اشتعهده ده بپاکستان حکومت علیه 

اجازۀ استفادۀ  آن در پاداش و بود راه پاکستان برداشته که با کشتن نیک محمد وی را از سر CIAاين معاملۀ مخفی 
از پا در  خود که عبارت تا به آرزوی ديرينۀ تقاضا نمود وع طیارات فضای پاکستان را برای پرواز های اين ن

 . نائل آيد باشد در قلمرو پاکستان امريکاآوردن دشمنان 
اين چانه زدن پس خانه ای برای بار اول به تفصیل از طريق مصاحبات با تعداد زياد اشخاص در پاکستان و امريکا  

رياست  دوران در و طرح شدهاصلی آن توسط اين معاملۀ سری در زمان ادارۀ جورج بوش بنیاد که  ،توضیح گرديد
داخلی  آبله ساز از نشر يک راپور يک ماه بعداين رويداد . و قبول شده تعقیب گرديد اوباما بطور وسیعجمهوری 

CIA مخفی تخلفات و سوء رويۀ شبکه های زندان های نقض حقوق بشر، مبنی بر CIA  ،که مخالفین را تعقیب
 CIAو زمینۀ يک تغییر بنیادی را در اليحۀ وظايف دستگیر و شکنجه می نمودند موضوع بحث آتشین را ساخت 

فراتر نهاده  دوران جنگ سرد جاسوسیمشخص  ايجاد نمود که اين دستگاه برای بار اول قدم از حیطۀ فعالیت های

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_maamelae_makhfi_tayarat_be_pilot_ba_pak.pdf
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 (Paramilitary)وظیفۀ همرديف نظامی  د ویتن شان متمرکز گردانرا از گرفتاری تروريست ها به کش مساعی خود
 .نمود را اختیار

CIA  قتل رسانیده بشمول ه تا حال در خاک پاکستان انجام داده و هزاران نفر را بصدها پرواز طیارات بی پیلوت را
 .پاکستانی ها اعراب و افراد ملکی قصی الهذا

حیث ه بهمچنان ، مورد استفاده قرار گرفتهعملیات  نبرای انجام چنیی بود که کشور اولین پاکستانعالوه بر اينکه 
که خود معرف شیوۀ ستیزه جويی امريکا  بکار برده شده«  Targeted Killing»ک آزمايشگاه کشتار های مشخص ي

تر یرجريان عادی میکانیزم جنگ را قص گردانیده و مکدراست که خط فاصل میان وظايف نظامی و جاسوسی را 
 .رود به جنگ می یث يک ملتحب اين راهیست که امريکا ساخته و

صدها حملۀ  و اوراجع به جزئیات کشته شدن  د ونه امريکا و نه پاکستان اين که برای نیک محمد چه اتفاقی رخ دا
 ((Database ذخاير اطالعات شان دستگاه های ات سری درمعام تائیدی نسپرده اند و اين معلوبطورمخفی ديگر 

انتقادات چپ و راست  از شفافیت خواهی کانگرس امريکا وتأسی ه مگر در ماه های اخیر ب. نگهداشته شدهپنهان 
مورد  درت فشار قرار داده که توضیحات کامل حرا ت  John O Brennanآقای CIAآقای اوباما و رئیس جديد التقرر 

 .و نقش اين اداره ارائه نمايد« درونز»فعالیت های
 

های مراقبت پرواز و ينسو سرپرستیدآغاز نموده از چهار سال ب CIAکه مأموريت خود را با «  Brennan » آقای
 روز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به وظیفۀ اصلی اش که  CIAبه برگرداندن  عهده داشت، تمايله افزون اين طیارات را از دفتر خود در قصر سفید ب
اما با فعال بودن يک نسل نو مأمورين اين خته، اآوری، تحلیل و ارزيابی اطالعات استخباراتی است وانمود س جمع

 .ها را در بر گیرد اداره درين فعالیت برآوردن اين مأمول شايد سال
 بايد کشتار های مشخص را سال CIAحاضر بودند معتقد اند که « درونز»اد فعالیت های امروز کسانی که در ايج
 .ها قبل متوقف می ساخت

Ross Newland   مآمور کهنه کارCIA اين اداره در  مقر درLangley Virginia  به اين اداره میگويد وقتی
بسیار احساس آرامش  Remote- Controlدر کشتار های مراقبت بعید  CIAصالحیت کشتن فعالین القاعده سپرده شد 

و مدهش  ،ويرانکار ،نزد ممالکی چون پاکستان يک هیوالی ستمگر CIAنمود و پرواز های طیارات بی پیلوت از 
ساخت، در حالیکه ما بايد روابط خودرا با اين کشور برای بدست آوردن اطالعات مفید تحکیم می بخشیديم، نامبرده 

 .«اين يک مأموريت استحباراتی نیست» افزود که
 

 :از سارق موتر تا جنگجو 
آتشیینی که مأوای حیث ستارۀ غیر قابل انکار در آسمان قبايل درخشید، کهساران ه نیک محمد ب 344۲ سال در

سلطۀ حکومت مرکزی  الیان متمادی بطور مستقل عاری ازقبايل وزير، مسعود و سائر قبايل پشتون بود در طی س
ه نبرد عساکر حکومتی آراست کرا علیه کش و بی پروای قبیلۀ وزير لشکری يک عضو سر. زيستند اسالم آباد می

، در حالی که اين نداشت ISIی برای وفاداری و اطاعت از موصوف دلیل. حکومت را وادار به مذاکره نمودشان 
را با  پیوند پرويز مشرفاهل قبايل  ولی دبو اداره از پشتیبانی نسل پیشتر قبايل در جنگ علیه شوروی برخوردار
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آزاد بايل می نگريستند، تهاجم قوای نظامی پاکستانی را در قعدم اطاعت با اکراه و 3441سپتمبر 11بعد از  امريکا
 .افغانستان و تجاوز قبلی شوروی بر افغانستان می پنداشتند همگون تجاوز امريکا بر

و نواح بازار پر جمع و جوش وزيرستان جنوبی به سرقت  را در گرد نیک محمد دوران جوانی خود ،متولد وانه
برای خدمت در هژده ساله بود  امی کهگهن 1۹۹2، در سال سپری کردموتر و خس دزدی از دکانداران بازار 

زودی در ه صفوف طالب برای جنگ در افغانستان نام نويس گرديد، ب
قوی با رخسار  اندام بلند و ارتقا يافته و قد وبه مقامات بلند نظام میدان نبرد 

 .های مجعد پیدا نمودو مو کشیده
، وی زمینه را ور شده بر افغانستان حمل 3441وقتی امريکا در سال 

ديده به فراريان عرب و چیچین القاعده که از بمباردمان امريکا مساعد 
با اين مهمانداری نیک محمد  ، گريخته به مناطق قبايل آمده بودند پناه داد

دو هدف را بدست آورد اول بهره برداری مالی دوم با کمک اين پناهندگان 
اخل حمالت شديد باالی قوای نظامی پاکستان و پايگاه های امريکايی در د

 .افغانستان انجام داد
ن خواستند تا فشار الزم را باالی ااز دستگاه استخبارات پاکست CIAموظفین 

جويان القاعده را تسلیم  قبايلی های وزيرستان جنوبی وارد نمايد که جنگ
کنند، تسلیمی پناهنده نظر به رسوم پشتونوالی خیانت بشمار میرفت، لذا 

تا به  وزيرستان جنوبی صادر نمود تأريخی ممنوعۀکوهستانات  امر حملۀ نظامی را باالی بی میلیپرويز مشرف با 
را در خاک پاکستان متوقف  حمالت خود مجبور گردند که نیک محمد درس نهايت خشن داده شده و جنگجويانش

ته بود رفگ دوبار صورت 3442سازند و اين عملیات جلو سوء قصد علیه جان مشرف را  که در دسمبر سال 
 .بگیرد

زير ضربات شديد ستان وانه و قصبات همجوار آنرا کپابود که قوای نظامی  344۲مگر در اوايل مارچ سال 
که جنگ جويان خارجی را پناه داده  هلیکوپترهای توپدار و بطری های توپچی قرار داده منازل رهبران قبايل را

دادند مورد آماج گلوله باری  را از محل جنگ انتقال می بودند ويران و عراده جات پشت بازی که مردم بیغرض
قرار دادند، قوماندان نظامی پاکستان اين عملیات را مؤفقیت بی ثمر خواند، اما برای پاکستان اين جنگ ارزش 

 .مصارف فوق العاده و تلفات سنگین را نداشت
های رنگارنگ بر  تان طی جلسۀ امیل گلدر ماه اپريل آتش بس عاجل اعالم گرديده يک منصبدار ارشد اردوی پاکس

هردو . دو باهم چای نوشیدند که گزارشات توسط فلمبرداران و عکاسان ثبت گرديد گردن نیک محمد آويخته هر
ه نیک محمد افزود که حکومت ب. جناح از صلح سخن میراندند ولی واضح بود که کدامین از مقام زور گپ میزند

وفا نکرده اين ديدار در محلی که جرگه های قبايلی صورت  ۀ دينیدر يک مدرس با وی عهد خود مبنی بر مالقات
اين گفتۀ « آنها نزد من آمدند پس آشکار است که کی به کی تسلیم شده است»انعقاد يافت،  در محضر عام گیرد می

رديده قوای نیک بزودی منجر به تخلف گ ااين اوربند شهرت بیشتر برای نیک محمد کمايی نموده ام .نیک محمد بود
امر حملۀ مجدد به وزيرستان  عساکر خود به محمد حمالت خودرا باالی اردوی پاکستان از سر گرفت و مشرف

 .صادر نمود
بر فراز خاک  CIAطرف در مورد پرواز طیارات مسلح بی پیلوت  اينه ها ب حکومت پاکستان از سالمسؤولین 

معامله دادند که اين  و تشويش نشان میپاکستان پنداشته ت ملی اکمیحتجاوز بر  او آنرپاکستان گاگیری نشان داده 
شهرت رسیدن و کسب ه اما ب. تقويه می نمايد دانند میيک گوداگی امريکا مخالفین را که پرويز مشرف را انتقادات 

 .تن دادند CIAو به پیشنهاد  قوت بیشتر نیک محمد آنها را ناگزير به تجديد نظر به اين موقف گردانید
CIA را بیشتر مشکل پاکستان میشهرت رسیدن نیک محمد را زير مراقبت داشت، اما بعضی از مأمورين وی ه ب 

مأمورين در واشنگتن با نگرانی هوشدار دهنده تجمع فعالین القاعده را در مناطق قبايلی می . دانستند تا غصۀ امريکا
در اسالم آباد هدايت داد تا مقامات   CIAوقت به مؤظفین استیشن  CIAرئیس  George J.Tenet  نگريستند،

 بر فضای پاکستان بیشتر تیله دهند، مذاکرات درين« درونز مسلح»پاکستانی را در امر صدور اجازۀ پرواز های 
 .در اسالم آباد صورت گرفت CIAمورد بیشتر توسط دفتر 

ت نموده پیشنهاد نمود که اگر مالقا ISIبا احسان الحق آمر دفتر  CIAدر آوان اوج جنگ در وزيرستان آمر دفتر 
CIA  نیک محمد را بقتل برساند آياISI اجازه پرواز های منظم اين طیارات را باالی مناطق قبايل میدهد؟ 
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مورين اصرار داشتند که هر پرواز بايد قباًل منظور گرديده و طی مذاکرات سری شرايط اين معامله تثبیت گرديد، مأ
پاکستان اين  د و باريک قبايلی صورت گرفته از ماجرا جويی ها خودداری شدهپرواز ها صرف در يک ساحۀ محدو

 .ملیشه های کشمیر اجازه نمی دهدکوهستانی  و تعلیمگاه هایخود دستگاه های ذروی باالی  پرواز ها را 
صورت گرفته  CIAهردو ادارۀ استخباراتی توافق نمودند که عملیات طیارات بی پیلوت تحت صالحیت های پنهانی 

جانب امريکا در مورد آن سخن بر لب نیاورد و جانب پاکستانی يا اينکه مسؤولیت اين حمالت را خود گرفته ويا 
 .خموشی را ترجیح میدهد

همواره چیز ها از آسمان پاکستان » گفت  CIAپرويز مشرف نگهداری اين سر را مشکل نپنداشته به يک نمايندۀ 
 .«فرود می آيد

 

 :یک مسیر نو
سوء رويه پیرامون راپور سوزندۀ را  CIA John L. Helgersonزمانی که مذاکرات در جريان بود مفتش عمومی 

به اتمام رسانید محتوای راپور تهداب اصلی که  CIAها و تخلفات در برابر محبوسین شبکه های زندان های پنهانی 
ر يگانه دلیل عمده و وبر مال ساخت، شايد هم نشر اين راپ بر آن بنا يافته بودو نحوۀ استنطاق  CIAمراکز توقیف 

 .از تعقیب و توقیف به مسیر کشتن مظنونین تروريزم بوده باشد CIAر جهت یمهم تغی
 CIA CTC Center Counterterrorismبر سازمان مبارزه علیه تروريزم   Helgersonتأثیر برازندۀ راپور آقای

 احساس
که پیش قراول کلیه فعالیت ضد تروريستی بسويۀ جهانی بود، اين سازمان مساعی خود را در تعقیب و  گرديد

و يا فرستادن شان به مراکز استنطاق در  CIAلین القاعده و تحقیقات شان در زندان های مخفی ادستگیری فع
دستگیر و توقیف می نمودند،  پاکستان، اردن و مصر بود که به اتکای اطالعات حاصل شده ديگر تروريستان را

Mr.Helgerson   سؤال محاکمۀ جنايی مستنطقینCIA  را مطرح نمود و کار برد شیوه های تعذيب و شکنجه را در
بی خوابی تحمیلی و استثمار « Waterboarding» فرو بردن در آبسر جريان استنطاق توسط مستنطقین چون 

ق های تنگ با حشرات و خزنده های زنده همه در تخلف صريح از واهمه های محبوسین با جا دادن شان در صندو
ه در شکنجبه ارتباط تروريزم  هۀ مبارزه علیادار»  .تعذيب و شکنجه است ددر مورملل متحد کنوانشن جنوا 

، راپور چنین «قرار دارد پرسش های دراز مدت سیاسی، قانونی و حقوقی در برابراستنطاق و محابس مخفی 
در کومت در اتخاذ تصمیم نهايی عدم توانمندی ح»نظر داشت شیوه های خشن استنطاق تلخیص می کند که با مد 

 «مورد برخورد با توقیف شدگان توسط اين اداره
 گاه گاهی ز نگهداشته می شود و مظنونین نو محابس برای چند سال ديگر با. راپور سر آغاز ختم اين پروگرام بود

و  جستمؤظفین متقدم در Langleyدر  CIAبازداشت شده به محالت مخفی تحت توقیف قرار میگیرند، مگر در مقر 
اظهار    Mr, Helgersonبه هیأت تحقیق CIAيک نفر مأمور  .جوی پیدا نمودن طرق ختم بازی محابس مخفی اند

محکمۀ  اين اشخاص را دررا کنار گذاشته ”Wanted List“ داشت که شايد روزی اداره لست اشخاص مورد نظر 
 .حیث جانیان جنگی محاکمه نمايده بین المللی ب
و « درونز مسلح» . تجديد نظر نمودند ر گرديد، و مؤظفین مبارزه علیه تروريزم در روش جنگ مخفیاوضاع متغی

دهشت ناک  وجاه گزين شیوۀ ناپاک   Remote Controlکشتار های مشخص مسیر نوی را تعارف نمود، کشتن با 
هم سیاالن ديموکرات شان قرار خص مورد استقبال جمهوری خواهان وقتل های مش. استنطاق و شکنجه گرديد

، گردد پرواز داده شده و مراقبت می مايل دور هزارسط پیلوت ها از فواصل چندين چون طیارات درون تو ،گرفت
 .پنداشته شدخطر  يک ستراتیژی بیاين 

از نقش زندان بان عمری دشمنان امريکا به يک تشکل نظامی بگرايد آنهارا از بین  CIAمدت ها قبل از اين که   
 .برده بود

اين طیارات وسیلۀ کشتار . متردد بود در کار برد درونز بحیث وسیلۀ جنگی عمیقًا( CIA) نه چندان دور اداره 
بخاطر بیرون شدن اين اداره از شغل   CIAدراکثريت . بسیار ساده و نه چندان پیشرفتۀ تخنیکی محسوب میگرديد

 مشخص سه سال قبل از کشتن نیک محمد وزيرستانی و يک سال قبل از اولین قتل. قتل قبل از وقت خوشنود بودند
CIA  ث جوانب حقوقی و اخالقی اين روش باال یحه در يمن بز بیرون ساحۀ جنگ توسط درون 3443در سال

ۀ کانگرس به مقامات بلند ارتقا نموده بودند به کمیت شده و CIAشامل  1۹۹۱يک نسل نو که بعد از سال . رفتگ
 رهبری سناتوره امريکا ب



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

Frank Church   ديموکرات ازIdaho دسايس زياد طرح قتل های رهبران خارجی را توسط CIA  فاش ساختند که
تأثیر  Churchمتوقف گردانید، نسل های بعد از سناتور  ااينوع قتل هار  Gerald Fordدر نتیجه رئیس جمهور 

  .داشتند CIAمستقیم بر نحوه فعالیت های سری 
فعالیت های سری  آمر  James L. Pavittدر برابر درين بحث يکعده مأمورين پیشقدم دفتر مبارزه علیه تروريزم  

CIA  و کسانی که نگران عواقب بر گشتنCIA به شغل کشتار بود موقف گرفتند. 
Tenet. Mrکه پرواز طیارات درونز توسط   تگفت او متیقن نیس 11/ ۹کمیسیون تحقیقاتی حادثۀ  بهCIA  کار

 .معقول باشد
John McLaughlin  معاونCIA خودرا در تغییرات فرهنگ وظیفوی  نگرانی۹  /11که کمسیون تحقیق راپور داد

CIA با حصول صالحیت قتل ابراز نمود. 
آيا شما گاهی آدم کشته » يم گو من بجواب می« اين يک گپ مهم نیست»  :گويند نامبرده افزود وقتی مردم بمن می

انی های نگر 3441، اما حادثۀ يازدهم سپتمبر «مسلمًا اين گپ مهم است شما بايستی طور ديگر بینديشید« ايد؟
 .را در ارتکاب قتل کنار زد CIAاشتغال 

 

 :محاسبه در آن زمان 
ه زيارتگاه تبديل شد، زاهد حسین بعد از کشته شدن نیک محمد قبرستان خاکسارش در وزيرستان جنوبی ب

چون پشتون واقعی » چنین خوانددر لوحه سنگش ژورنالست پاکستان که بعد از دفن نیک محمد به مزارش رفت 
 .«زيست و مرد

پناه دهندۀ القاعده، نیک آنوقت به خبر نگاران گفت  ان سخنگوی ارشد اردوی پاکستان درمیجر جنرال شوکت سلط
یان و يا ئتوسط امريکان کار يراکت پاکستانی کشته شدند، تصوری که ا در اثر فیر هار تن از يارانش،محمد و چ

 .ی استکمک ايشان صورت گرفته بی معن
 

 پايان

 «چاقو راهاز »  Way of the knifeراپور های اين مضمون از 
CIA, a secret army  «CIA  يک لشکر سری» 

A war at the end of the world  «جنگی در آخر دنیا» 
 اقباس گرديده

 

 

 

  


