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    Knut Mellenthin نويسنده کنوت ميلن تين

  جاويد: برگردان از
 ٢٠١٣ اکتوبر ٣٠

  

  . اسناد سری خود را بيرون می دھد».ای. آی. سی«
 کردن يک منفذ دولتی برای دستيابی به اسناد محرمانه حقانيت حمالت پھپاد حکومت امريکا می کوشد به کمک باز

  .در مقابل پاکستان  را قانونی ثابت کند) طيارات بدون سر نشين( ھا 

  

روز چارشنبه گذشته صدراعظم پاکستان  نواز شريف که از ماه جون  سال جاری به قدرت رسيده است از رئيس 

  . خواست توقف فوری تمام حمالت پھپاد ھا را در مقابل کشورش تقاضا کرد جمھور امريکا بارک اوباما در

 واشنگتن پست يک مقالۀ طوالنی به شکل  خبر فوری به صورت ۀچند ساعت قبل از اين در خواست روزنام

ً مطابق روح قرار داد " سطحی  تحت عنوان  پرده برداشتن از روی اسناد سری راجع به حمالت پھپاد ھا  واضحا

  .را به نشر سپرد " باشد  و جانبه بين امريکا وپاکستان مید

که پاکستان در خفاء با  مقصد سياسی عنوان نامنھاد خورا ثابت کند، مضمون روزنامه در حقيقت نتوانست ادعا و

  .ی امريکائی در اساس کامالً موافق استوتست ھای مکرر با حمالت پھپاد ھاوجود پر

  . که سالھاست دولت امريکا به استناد آن  در پی تبرئه کردن خود است واين يکی از نکات اساسی است

  .دارد اين دليل بدان می ماند که يک متجاوز و غاصب در مقابل دادگاه برای دفاع از خود ابراز می

مورين نظامی پاکستان أم٢٠٠٨ تا ٢٠٠۴گذارد که بين سالھای  گزارش تحقيقات ملل متحد به اين مطلب صحه می

  .اين عمليات را تصويب کرده بودند) سی آی ای(ان خدمات مخفی امريکا وسازم

  . خود را به اطالع امريکا رسانيده بودند ۀ پاکستان  موافقت خاموشانۀدر يکايک  قضايا  حتا نمايندگان عاليرتب

تأئيد يک  سسات نظامی   نمی تواند جاگزينؤله  که ھمکاری بعضی ادارات  و مگزارش با در نظر داشت اين مسأ

  .، ی افزايدمورد استفاده قرار گيرد  خارجی گردد ویجع به عمليات نظامی قوت ھاحکومت منتخب وقانونی را

ی که توسط ئ فاقد يک حکومت منتخب و قانونی  بود که توسط جنرال ھا٢٠٠٨پاکستان بنا بر اين گزارش تا سال 

  .کودتا به قدرت رسيده بودند اداره می شد

 را در نظر دارد که ٢٠١١ تا ختم ٢٠٠٧کند از سال   واشنگتن پست به آن استناد میۀده که روزناماسناد افشاء ش

  . مقامات پاکستانی بعد از ختم حاکميت نظاميان ھم چنان ادامه يافته است ۀخواھد نشان دھد موافقت خاموشان می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اشت ھای  مقامات پاکستانی تنظيم دياد و) یسی آی ا(وسيه ھای مکمل وفوق العاده سری اين مقاله اساساً به استناد د

 واشنگتن پست قرار داده شده ۀگرديده که به خاطر مقاصد سياسی مورد نظر حکومت امريکا در اختيار روزنام

  .است 

ست که به خاطرمقاصد  خود و درست نيگاه قصد ندارد حمالت پھپاد ھا را تأئيد کند بار اول  حکومت اوباما که ھيچ

اين قابل تأسف . دھد مالت پھپادھا دست برد زدن به اسناد سری دولتی را زير نظر خود  اجازه میجلوه دادن ح

  .دھند و نه برای روشن کردن حقايق  است که ژورناليست ھا خود را در خدمت اين مانور ھا قرار می

Bob Woodwardنه به (  ر گرديدواتر گيت مشھو   يکی از ژورناليست ھای  متعھد که به خاطر افشای ماجرای

اما تأسف بار است که ژورناليستان واشنگتن پست به خاطر کتمان  )خاطر پرده پوشی ووارونه جلوه دادن حقايق

  .شوند حقايق وارد ماجرا می

 واشنگتن ـ اسالم ۀ دوجانبۀکرد تا موافقت نام مقاله که برای اين مقصد ودرست جلوه دادن اين موافقت نامه تالش می

  . نتوانست به اين مقصد نايل گردد،آباد را توضيح دھد

کند گزارش دادن حمالت پھپاد ھا به سفير اسبق  به طور مثال يکی از داليل موثق روزنامه که به آن استناد می

مالت پھپاد وی را در جريان ح) سی آی ای( در اياالت متحدۀ  امريکاست که به طور منظم )حسين حقانی (پاکستان

ً متحد قوی اياالت متحده امريکا نشان داده شود  .داد ھا قرار می   اين دليل قانع کننده نيست که سفير پاکستان  واقعا

  . دعوا صورت بگيردۀ که در برگشت به پاکستان بايد به خاطر خيانت در مقابلش اقامش کشور خودۀنه نمايند

شود که در چند مورد ھمکاری بين   تصور می٢٠٠٨ تا ٢٠٠۴الھای سازد که دربين س گزارش ملل متحد مستند می

پيوسته  ياداشت ھای  ٢٠١٠دھد که حکومت پاکستان از اواسط سال  ھر دو وجود داشت، اما اين را توضيح می

 اعتراض آميز به واشنگتن فرستاده است و دوبار پارلمان پاکستان با صدور قطعنامه به اکثريت آراء حمالت پھپاد ھا

  .را محکوم کرده است 

تواند دليل قابل قبول باشد که اکنون نيز اوباما در مقابل خواسته  سکوت اختيار کردن مقامات پاکستانی در گذشته نمی

  .دھد  حق حکومت فعلی پاکستان به حمالت پھپاد ھا ادامه میه ھای ب

٢٨/١٠/٢٠١٣   

 

  : مترجميادداشت

  :ان نوشتتا جائی که از قراين بر می آيد، می تو

چنان فضائی را در منطقه به وجود امريکا  دولت پاکستان در اوايل تھاجم امپرياليزم جنايتکار امريکا بر افغانستان،

کاری با اشغالگران، مدر صورت عدم ھ«آورده بود که دولت پاکستان بعد از تھديد مستقيم بوش مبنی بر آن که 

اما به مرور زمان با . است به اجبار تن به چنان توافقی داده باشد، ممکن »پاکستان را به عصر حجر خواھد فرستاد

تداوم جنگ در افغانستان و ناتوانی اشغالگران در سرکوب کامل مقاومت مردم افغانستان، دولت پاکستان ستراتيژی 

رحدی و خود را در قبال مناطق قبايل آزاد تغيير داده، با زيرکی و نيرنگ خاصی حرکات آزاديخواھانۀ مناطق س

قبايل را در يک پيوند مخفی و اعالم نشده با اشغالگران امريکائی، زير ضربت قرار داده، بدان وسيله پای ارتش 

  .پاکستان را در آن مناطق باز نمود

نبايد فراموش نمود که دولت نواز شريف نيز به مانند دولتھای قبلی اش، چيزی به جز آلۀ دست ارتش پاکستان و 

، می بايد بيشتر جھت مصارف سياست داخلی اش به حساب  را بوده، سروصدا ھای فعلی اشاستخبارات آن ن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 نه اين که خواسته باشد، -  می خواھد با طالبان پاکستانی و ساير احزاب اسالمی در آن کشور مصالحه نمايد- آورد،

  .واشينگتن قرار بدھدبا واقعاً خود را در تقابل 

 قبايلی که به اساس طقسال اخير بر می آيد، حمالت پھپاد ھا و بمباردمان منا ١٢باز ھم تا جائی که از نشرات 

 بودند، نه تنھا از طرف دولت پاکستان، در خوشبينانه ترين یمعاھدۀ ايجاد پاکستان، از خود دارای حقوق خاص

کستان پا«، بلکه جواسيس شرق و غرب که اينجا و آنجا خود را شده استصورتی، به ديدۀ اغماض نگريسته 

معرفی داشته و با وجود اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا و اينک امريکا و شرکاء نقش پاکستان را در » شناس

الگران می دانند، نه يک بار بلکه بار با آن چنان بيرحمی و بی غبرتر ازتمام اش» تراژيدی خونين افغانستان«ايجاد 

، تا سرکوب و بمباردمان را کرده اندباشند، از امريکا درخواست حيائی که فقط جواسيس می توانند از آن برخوردار 

  .بخشندب یدر مناطق قبايلی شدت و حدت بيشتر

دارند، در اساس در تطابق کامل با بدر خواستی که اگر صد بار بخواھند خود را ضد دولت پاکستان معرفی 

و بيان ميت شناختن، معاھدۀ خاينانۀ ديورند ستراتيژی منطقه ئی پاکستان قرار داشته، به صورت غير مستقيم به رس

  .می باشدحد اعالی انزجار از مليت پشتون 

  

 


