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  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ جنوری ٠٧
  

  :ناتو در افغانستان مأموريت
  بود روزمرهکار " قتل ھای ھدفمند"

  

  .واقع چه قدر بيرحمانه بوديت ناتو در افغانستان در مأموردھد که  اسناد منتشر شده نشان می

 قبلی پرچم ھای جنگی خود را ۀ ھفتۀروز يکشنب.  دسمبر به پايان رسيد ٣١عمليات ناتو در افغانستان به طور رسمی در 

از پيشرفت ھای به دست آمده ستايش به  در مورد استفاده از نيروھا ناتو به ايراد سخنرانی ھا پرداختند و جمع کردند،

 .عمل  آوردند 

 که توسط ناتو ترتيب شده ی ليست مرگۀروز دوشنبه گزارشی را دربار"اشپيگل  " ۀدر خوشی وجشن برپا شدۀ ناتو مجل

  .برای بار اول است که يک رسانه به اين گزارش مخفی دسترسی پيدا کرده است  .بود منتشر ساخت

 . اچ. سی.جی"وھمتای انگليسی آن) منيت ملیآژانس ا " (. ای. اس.ان"  امريکاۀاين اسناد از خدمات مخفی اياالت متحد

  .به دست آمده و تمام اين اسناد از منبع ادوارد سنودن سرچشمه گرفته است )ستاد ارتباطات دولت" (.کيو

  

 به حيث وسيله ای مشروع" قتل ھای ھدفمند"

جام داده شده توسط ناتو وجود قتل ھای ان برنامه ريزی شده  و" قتل ھای ھدفمند"  از ی ليست مکمل،در ميان اين اسناد

  .می نامند)  تأثير گذاریفھرست  مشترک اولويت ھا(در اصطالحات مخصوص نظامی  آن را . دارد

اين ليست نشان می دھد که ستراتيژی قتل ھای ھدفمند تنھا به عنوان آخرين چاره در مبارزه عليه طالبان  استفاده نشده 

 .نگ به شمار می رود است  بلکه بخشی از روش منظم در اين ج

 دسترسی پيدا کند ، که در آن وقت فرمانده نيروھای آيساف     ٢٠١١ تا ٢٠٠٩ اشپيگل توانست  به اسناد سالھای ۀمجل

  .به عوضش مقرر گرديد " ديويد پتريوس  "٢٠١٠بود که در جون سال  "استنلی مک مريستال "

يکی از خونين .  ھزار سرباز  اضافی به افغانستان فرستاد ٣٣٠٠٠ رئيس جمھور امريکا  بارک اوباما  ٢٠٠٩تا سال 

.  نفر رسيد٢۴١٢ تعداد غير نظاميانی که در جنگ کشته شدند به  ٢٠٠٩در سال . ترين دوره ھای جنگ آغاز شد 

ه   و در ھمين سال عمليات علي نيروھای افغان به دوش دارند مسؤوليت مرگ يک چھارم اين قربانيان را سربازان ناتو و

 .  طالبان افزايش يافت 
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" فاز پاکسازی"در يک او می خواست حريف را اوالً : قرار داشت " جنرال پتريوس" در عقب تشديد  جنگ استراتيژی

سپس خالی قدرت به وجود آمده را توسط نيروھای محلی پر کند ، که پس از آن مرحله ثبات را به   و تضعيف کند 

  .دنبال بياورد 

 

 لکیتلفات افراد م

ی ازليست  قتل ھای ئبخش ھا" اشپيگل"و " گاردين "،" نيويارک تايمز"  ويکی ليکس مشترکاً با ٢٠١٠ل قبالً در سا

  .ھدفمند را  گزارش داده بودند 

اما چه کسانی در  اين ليست مرگ  شامل گرديده است ؟ برای اين . اکنون اين ليست در تماميت آن موجود گشته است

عکس تھيه گرديده ودر پايان مسؤوليت تصميم  از خبر چينان پرسش به عمل آمده است و ده شده ومنظور مکالمات شني

 ی آيساف قرار داشت  ئگيری که چه کسی در ليست شامل گردد به دوش فرمانده منطقه 

ی بسيار  ن موقعيت  يکی از مکانيزم ھاييبرای جست وجوی  افراد شامل ليست ، رديابی محل تيلفون ھای ھمراه  يا تع

دريافت شده به طيارات بدون سرنشين وجنگنده ھای يورو فايتر ) اطالعات(که اين داده ھای. رود  رايج به شمار می

 رديابی شده واقعاً فرد مورد نظر قرار داشته است،  ھميشه صد در صد روشن ۀکه در عقب نمر اين. فرستاده می شود

 . برای شان  چيزی غير معمول نيست در شکار فرد مظنون  تلفات مردم ملکی .نيست 

  

 ھدف قرار دادن قاچاقچيان مواد مخدر توسط ناتو 

. خود طبقه بندی کرد " اھداف مشروع "در افغانستان  را نيز به عنوان    ناتو قاچاقچيان مواد مخدر٢٠٠٨در پايان سال 

  . با اين تصميم جنگ عليه ترور وجنگ عليه مواد مخدر با ھم ادغام  گرديد 

نوشت  که يک ثبوت ويژه " اشپيگل "ۀمجل. دھد   يکی از منابع اصلی در آمد طالبان را تشکيل میتجارت مواد مخدر

توزيع  برای ارتباط  بين کشت مواد مخدر و طالبان  ضرورت نيست تا  حمله به کشاورزان، پيک مواد مخدر  و

   .کنندگان  آن  را توجيه کند

. قوای مسلح و وزارت دفاع المان به طور غير مستقيم با قتل ھای ھدفمند  در گير بود " اشپيگل "با توجه به اطالعات 

ن پيوسته بودند  به اياالت ااطالعات ديگر از افراط گرايان المانی که در افغانستان به مخالف  تيلفون ھای ھمراه وۀشمار

  . امريکا ارسال گرديده ۀمتحد

به خاطری  .ن ھای ھمراه برای ھدف رديابی افراد مورد استفاده قرار نمی گيرد تيلفوۀقوای مسلح المان می گويد، نمر

را رديابی "  ١  . ام. اس.جی"می تواند  تيلفون ھای که  ھم طيارات بدون سرنشين وھم جنگنده ھای يوروفايتر 

 .وموقعيت آن را مشخص کنند 

صاً نام  افرادی را در ليست  قتل ھای ھدفمند عالوه نيز گزارش داد که يک جنرال المانی  شخ" يتونگبيلد سا "ۀروزنام

  . کرده است 

 

  تحقيق در اين باره صورت نخواھد گرفت  

 مشارکت المان برای جمع آوری  اطالعات برای کشتار اطربه خ عمومی المان نمی خواھد فعالً  )دادستان(ارنوالڅ

  ..د   تحقيق کن،ھدفمند جنگجويان طالب  در افغانستان

تا کنون شواھد واقعی و کافی : گفت" راينيشه پست "ۀعمومی روز چھارشنبه به روزنام)دادستان(ارنوالوی څگسخن

  . يق کند   قضائی از کسی تحقۀارائه نگرديده تا در مورد جرم وجنايت قو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

روز سه شنبه  حداقل ھشت سرباز افغان در . وضعيت در افغانستان با وجود اين ھمه ھنوز نا مشخص باقی مانده است 

 طروز سه شنبه يک سخنگوی وزارت دفاع در کابل گفت که حمالت در نقا. بمب گذاری ھای مختلف کشته شدند 

 .يشتر نداد  اما در مورد جزئيات ب،مختلف کشور  صورت گرفته است

 ھزار سرباز خارجی که ١٢٠٠٠يت تعليم و آموزش  ومشاوره دادن نيروھای افغان را مأمور تنھا ٢٠١۴پس از دسمبر 

در ماھای . ن شده است يييت اين قواء در ابتداء به مدت دوسال  تعمأمور.در افغانستان باقی می ماند انجام می دھند 

 .ی افغانستان افزايش يافته است اخير حمالت طالبان باالی نيروھای نظام

    

Janine Fabre -  آژانس اروپائی عکس ھای مطبوعاتی ناتو عکس از  

 سال  رسماً در افغانستان به پايان ١٣ دسمبر بعد از ٣١ناتو  آيساف در ) نيروی بين المللی کمک به امنيت (يتأمورم

 . يت مشاوره وتوصيه در کشور باقی خواھد ماند مأمورسر از اول جنوری تنھا . رسيد 

  

Lucas Jackson -  آژانس رويتر عکس از  

  قتل ھای به اصطالح ھدفمند يکی از روش ھای بود که با استفاده از نيروھای آيساف عليه طالبان به کار گرفته می شد 

  

١-   GSMرتباطات تيلفون ھای ھمراه سيستم جھانی ا  

 کشور ھای جھان رايج ۀيکی از متدوال ترين استندرد ھای تيلفون ھمراه در جھان است که به خاطر گستردگی آن در ھم

 اپراتور ۀ جغرافيائی تحت پوشش شبکۀاست  برای ارسال پيامک و دريافت صوت ھنگام مسافرت  به خارج از محدود

  .ن از تيلفون ھمراه در بيشتر نقاط جھان استفاده کند اد می سازد تا مشترک اين امکان را مساعءکشور مبدا

  

  :منبع

http://derstandard.at/2000009887439/NATO-Einsatz-in-Afghanistan-Gezielte-Toetungen-

waren-Alltag 

  ٢٠١۴ دسمبر ٣١


