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�� ا�����ل ط��رات �ود �رواز�� � ����)Drones (ن���"�� �	  

  ���& %د �ن	� �$ر �و#

  ٢٠١٣ا�ر�ل  ۶#�و��ر ����ز �ؤرخ : �#	'

 Mark Mazzett: #و��#ده


�د ��دا�ت �� 	
ت 	���ب ا�ت� ��  

ون در	�ن . �� 0 � وا.' وز�ر���ن �#و	� 	� ���� از��ران �ردی از .	��ل �%�٢٠٠۴در�- روز داغ ��ه �ون ��ل 

�و�ش آرام ��9ده واز طر�ق � �ون ���7ت �ود �1روف �4�1	& 	� �	ر#�6ران 	ود، �4�1	�ت ���و3ً 	1ورت 

�رد . �#ظم در �ورد "& @6و#& وی 
��"ر 4?و�ت ��"���ن را در "وھ��ران <ر	� 	& اھ�#ت "%�#د 1ورت ��6ر>ت

  .?� از ��روا#ش در �ورد �ر#دۀ آھ#�ن "& 	�3ی �ر %�ن @ر�- ��زد �ر��د.	��ل از �

"��ر از 	��ت و @$�ر ��
ت 	�د را"�� راه �ودرا 	�ن . �& ��>�& 	& #�- ��4د ا�1	ت #�وده ��ی @�ش را �Cزی 

��"ر ��"���#� ��#6وی #ظ��� ��"���ن >وراً ��ؤو�9ت �4 & را 0ر>�& اد
� #�ود "& 
. #�وده و وی را 	�Dل ر��#د

  .ا#دا�ت #�ود#د . �&	�3ی 

  !!!دروغ ���دار

	رای او�9ن 	�ر 	� ا����دۀ از  ط��رۀ ��1د �ود  CIA#�- ��4د و دو���#ش 	%�ول دو ��ر ده و %�#زده ��9&  �و�ط 

»  Targeted Killing«، ».�ل ھ�ی ����ن %ده و�� �%�ص« در�� "���ن "%�& %د#د)  Predator Drone(�رواز


ده #	ود، 	 ?&  ��"���#�  ھدف�D9ون("%�ن "�� از�ران ا�%� ( &� 
��4د ط�9	�ن 	ود "& رھ	ری 	����زی .	��ل را 

 � ���4?و�ت ��"���ن 	�$ده دا%ت و�و�ط ����Dت ��"���#� 	�4ث د%�ن در�� اول دو9ت #%�#� %ده 	ود، ط� ا�ن �

 ����CIA رد	"%�ن #�- ��4د وی را از �رراه ��"���ن  �	ود ا%�&"& 	ی ��"���ن  �G< دۀ��ودر ��داش آن ا��زۀ ا��

را 	رای �رواز ھ�ی ا�ن #وع ط��رات  ��G�D #�ود �� 	& آرزوی د�ر�#� �ود "& 
	�رت از �� در آوردن د%�#�ن ا�ر�?� 

د ز��د ا�ن @�#& زدن �س ��#& ای 	رای 	�ر اول 	& ���1ل از طر�ق �4�1	�ت 	� ��دا. در . �رو ��"���ن 	�%د #�Iل آ�د

ا1 � آن �و�ط ا�ن ���� � �ری در ز��ن ادارۀ �ورج 	وش 	#��د "&  ،ا%��ص در ��"���ن و ا�ر�?�  �وK�G 0رد�د

ا�ن رو�داد �- ��ه 	�د از #%ر . ودر دوران ر���ت ��$وری او	��� 	طور ��0رده و .	ول %ده ���Dب 0رد�د طرح %ده

"&  CIAر، �� ��ت و �وء رو�� %	?& ھ�ی ز#دان ھ�ی ����  �	#� 	ر#Dض D4وق 	% �CIA- را�ور آ	 & ��ز دا� � 

9��ن را ���Dب، د���6ر و %?#�& �� #�ود#د �وGوع 	4ث آ�%�ن را ���ت و ز��#� �- ���Cر 	#��دی را در 4�3� ���

ا���د #�ود "& ا�ن د���6ه 	رای 	�ر اول .دم از �4ط� >���9ت ھ�ی �%�ص  ���و�� دوران �#Q �رد  CIAوظ��ف 
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( د ووظ��� ھ�رد�ف #ظ��� �ا�ر #$�ده ���
� �ودرا از 0ر>��ری �رور��ت ھ� 	& "%�ن %�ن ���ر"ز 0ردا#>ر

Paramilitary (ودرا ا����ر�#.  

CIA  وت را �� �	%�ول 1دھ� �رواز ط��رات 	ل ر��#�ده �D	 ر را��� �4ل در ��ک ��"���ن ا#��م داده و ھزاران #

  .�1 ا9$ذا��"���#� ھ� ا
راب و ا>راد � ?� .


7وه 	ر ا�#?& ��"���ن او�9ن "%وری 	ود "& 	رای ا#��م @#�ن 
� ��ت �ورد ا����ده .رار 0ر>�&، ھ�@#�ن  	�4ث �- 

	?�ر 	رده %ده "& �ود ��رف %�وۀ ���زه �و�� ا�ر�?� »  Targeted Killing« آز���%�6ه "%��ر ھ�ی �%�ص 

?در 0ردا#�ده و�ر��ن 
�دی ��?�#�زم �#Q را .�1ر �ر ا�ت "& �ط >�1ل ���ن وظ��ف #ظ��� و ���و�� را �

  .����& وا�ن راھ��ت "& ا�ر�?� 	�4ث �- � ت 	& �#Q ��رود

و1دھ� �4 � ���� د ورا�' 	& �ز��Iت "%�& %دن  او#& ا�ر�?� و #& ��"���ن ا�ن "& 	رای #�- ��4د @& ا���.� رخ دا

�#$�ن ) (Databaseدرد���6ه ھ�ی ذ���ر اط7
�ت %�ن  
�م ���Iدی #��رده ا#د و ا�ن �� و��ت �ری	طورد�6ر 

ا#��Dدات @پ و را�ت آ.�ی او	��� و از %��>�ت �واھ� "�#6رس ا�ر�?� و�6ر در ��ه ھ�ی ا��ر 	���T . #6$دا%�& %ده

را �4ت >%�ر .رار داده "& �و�4�Gت "��ل در�ورد >���9ت ھ�ی   John O Brennanآ.�ی CIAر�Iس �د�د اD�9رر 

  .و #Dش ا�ن اداره اراI& #���د» زدرو#« 

آ<�ز #�وده از @$�ر ��ل 	د�#�و �ر�ر��� و�را.	ت �رواز ھ�ی روز  �T� &"CIAور�ت �ود را 	�  Brennanآ.�ی 

	& وظ��� ا1 � اش "&  CIAا>زون ا�ن ط��رات را از د>�ر �ود در .1ر ���د 	�$ده دا%ت، ����ل 	& 	ر0ردا#دن 

7
�ت ا���	�را�� ا�ت وا#�ود ����&، ا�� 	� >��ل 	ودن �- #�ل #و ��Tور�ن ا�ن اداره ���Vوری، �4 �ل و ارز��	� اط

  .در�ن >���9ت 	رآوردن ا�ن ��Tول %��د ��9$� را در 	ر �0رد

	��د "%��ر ھ�ی �%�ص را ��G�4CIA  �$9ر 	ود#د ���Dد ا#د "& » درو#ز«ا�روز "��#� "& در ا��4د >���9ت ھ�ی 

 ..	ل ��و.ف �� ���ت

Ross Newland   ور "$#& "�ر�V�CIA ر درD� ا�ن اداره درLangley Virginia  ��.ا�ن اداره ��6و�د و &	


ده ��رده %د �D9�9ن ا�� در "%��ر ھ�ی �را.	ت 	��د  �471CIAت "%�ن >

Remote- Control  وت از �� �	ر ا��4س آرا�ش #�ود و �رواز ھ�ی ط��رات ���	CIA  زد ���9?� @ون ��"���ن#

�- ھ�و3ی ���6ر، و�را#?�ر، و �دھش ���ت، در �9�4?& �� 	��د روا	ط �ودرا 	� ا�ن "%ور 	رای 	د�ت آوردن 

  .»ا�ن �- ��Tور�ت ا��4	�را�� #��ت« اط7
�ت ���د �4?�م �� 	�%�د�م، #��	رده ا>زود "&

  :از ��رق �و	ر 	� ���و 

ن .	��ل در�%�د، "$��ران آ�%��#� "& �Tوای .	��ل #�- ��4د 	�4ث ���رۀ <�ر .�	ل ا#?�ر در آ��� ٢٠٠۴در��ل

� ط� 4?و�ت �ر"زی ا�7م آ	�د ���9ن ����دی 	طور ���Dل 
�ری ازوز�ر، ���ود و ��Iر .	��ل �%�ون 	ود در ط� �


��"ر 4?و��� آرا�ت "& #	رد %�ن  4?و�ت . ��ز���#د &� 

Gو �ر"ش و 	� �روای .	� � وز�ر 9%?ری  را  -�

#دا%ت، در �9�4 "& ا�ن اداره از �%��	�#�  �ISIو1وف د�9 � 	رای و>�داری و اط�
ت از . �ذا"ره #�ود را وادار 	&


 �& %وروی 	ر�وردار	ود و�9 اھل .	��ل ��و#د �رو�ز �%رف را 	� ا�ر�?� 	�د از  Q#� ل در��	ل ��%�ر .�#
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	��ل آزاد ھ�6ون ���وز ��"���#� را در .�� #6ر���#د، �$��م .وای #ظ��� 
دم اط�
ت 	� ا"راه و  ����٢٠٠١	ر ١١

  .ا>�C#���ن و ���وز .	 � %وروی 	ر ا>�C#���ن �� �#دا%�#دا�ر�?� 	ر

و #واح 	�زار �ر ��' و �وش وز�ر���ن �#و	� 	& �ر.ت �و�ر  #�- ��4د دوران �وا#� �ودرا در 0رد ،��و9د وا#&

ھژده ��9& 	ود  	رای �د�ت در 1�وف  ��� "&6ھ# ١٩٩٣و �س دزدی از د"�#داران 	�زار ��ری "رد، در ��ل 

ط�9ب 	رای �#Q در ا>�C#���ن #�م #و�س 0رد�د، 	زودی در ��دان #	رد 	& ����Dت 	 #د #ظ�م ار��D ��>�& و .د وا#دام 	 #د 

  .و.وی 	� ر���ر "%�ده و �و ھ�ی ���د ��دا #�ود


ده "& ، وی ز��#& را 	ر ا>�C#���ن �4 ور %د ٢٠٠١و.�� ا�ر�?� در ��ل �D9رب و @�@�ن ا

د د�ده 	& >رار��ن ���

از 	�	�رد��ن ا�ر�?� 0ر���& 	& �#�طق .	��ل آ�ده 	ود#د �#�ه داد، 	� ا�ن �$��#داری #�- ��4د دو ھدف را 	د�ت آورد 

� در اول 	$ره 	رداری ���9 دوم 	� "�- ا�ن �#�ھ#د�0ن 7�4ت %د�د 	�3ی .وای #ظ��� ��"���ن و ����6ه ھ�ی ا�ر�?��

  .دا�ل ا>�C#���ن ا#��م داد

از د���6ه ا���	�رات ��"���ن �وا��#د �� >%�ر 3زم را 	�3ی .	�� � ھ�ی وز�ر���ن �#و	� وارد #���د  �CIAوظ��ن 


ده را �� �م "##د، �� ��� �#�ھ#ده #ظر 	& ر�وم �%�و#وا�9 ���#ت 	%��ر ��ر>ت، 9ذا �رو�ز �%رف 	� �D9�6و��ن ا#� &"

ر �4 � #ظ��� را 	�3ی "وھ���#�ت ��#و
� �Tر��� وز�ر���ن �#و	� �1در #�ود �� 	& #�- ��4د درس 	� �� � ا�

#$��ت �%ن داده %ده و �#�6و��#ش ��	ور 0رد#د "& 7�4ت �ودرا در ��ک ��"���ن ��و.ف ��ز#د و ا�ن 
� ��ت � و 

  .	�6رد	ود ر>�& 0دو	�ر 1ورت  �٢٠٠٣وء .1د 
 �& ��ن �%رف را  "& در د��	ر ��ل 

��"���ن وا#& و .1	�ت ھ��وار آ#را  را ز�ر Gر	�ت %د�د 	ود "& .وای #ظ���  6�٢٠٠۴ر در اوا�ل ��رچ ��ل 

ھ �?و��رھ�ی �و�دار و 	طری ھ�ی �و�@� .رار داده �#�زل رھ	ران .	��ل را"& �#Q �و��ن ��ر�� را �#�ه داده 	ود#د 

از �4ل �#Q ا#��Dل ��داد#د �ورد آ��ج 0 و9& 	�ری .رار داد#د،  و�ران و 
راده ��ت �%ت 	�زی "& �ردم 	�Cرض را

.و��#دان #ظ��� ��"���ن ا�ن 
� ��ت را �ؤ>�Dت 	� �Zر �وا#د، ا�� 	رای ��"���ن ا�ن �#Q ارزش ��1رف >وق ا9��ده 

  .و � ��ت �#�6ن را #دا%ت

ط� � �� ا��ل 0 $�ی ر#�6ر#Q 	ر  در ��ه ا�ر�ل آ�ش 	س 
��ل ا
7م 0رد�ده �- �#1	دار ار%د اردوی ��"���ن

ھردو �#�ح . 0ردن #�- ��4د آو���& ھردو 	�ھم @�ی #و%�د#د "& 0زار%�ت �و�ط > �	رداران و 
?���ن Z	ت 0رد�د

#�- ��4د ا>زود "& 4?و�ت 	�$د �ود . از K 1 ��ن ��را#د#د و�9 واKG 	ود "& "دا��ن از ��Dم زور 0پ ��ز#د

در �- �در�� د�#� و>� #?رده ا�ن د�دار در �4 � "& �ر0& ھ�ی .	�� � 1ورت ���6رد در  �	#� 	ر �7.�ت 	� وی

. ا�ن 0��� #�- ��4د 	ود» آ#$� #زد �ن آ�د#د �س آ%?�ر ا�ت "& "� 	& "� �� �م %ده ا�ت«�G4ر 
�م ا#��Dد ��>ت، 

رد�ده .وای #�- ��4د 7�4ت ا�ن اور	#د %$رت 	�%�ر 	رای #�- ��4د "���� #�وده ا�� 	زودی �#�ر 	& �� ف 0

  .�ودرا 	�3ی اردوی ��"���ن از �ر 0ر>ت و �%رف 	& 
��"ر �ود ا�ر �4 � ��دد 	& وز�ر���ن �1در #�ود

	ر >راز ��ک ��"���ن  ��CIAؤو�9ن 4?و�ت ��"���ن از ��9$� 	��#طرف در �ورد �رواز ط��رات �� K 	� �� وت 

ت � � ��"���ن �#دا%�& و �%و�ش #%�ن ��داد#د "& ا�ن  ���� & ا#��Dدات  �0�0ری #%�ن داده  و آ#ر ���وز 	ر �4"��

ا�� 	%$رت ر��دن و "�ب .وت 	�%�ر . ���9��ن را "& �رو�ز �%رف را �- 0ودا�0 ا�ر�?� ��دا##د �Dو�& �� #���د

  .�ن داد#د CIA#�- ��4د آ#$� را #�0ز�ر 	& ��د�د #ظر 	& ا�ن �و.ف 0ردا#�د و 	& ��%#$�د 
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CIA  %�ر �%?ل ��"���ن ��دا#��#د�	ور�ن وی را �T� از �G�	%$رت ر��دن #�- ��4د را ز�ر �را.	ت دا%ت، ا�� 	


ده را در �#�طق .	�� � �� #6ر���#د،. �� <1� ا�ر�?��D9�9ن ا�� ��Tور�ن در وا%#�6ن 	� #6را#� ھو%دار دھ#ده ���' >

 George J.Tenet  س�IرCIA  ن ا���%ن��در ا�7م آ	�د ھدا�ت داد �� ����Dت ��"���#� را در   CIAو.ت 	& �ؤظ

	ر >�Gی ��"���ن 	�%�ر �� & دھ#د، �ذا"رات در�#�ورد 	�%�ر �و�ط » درو#ز �� K«ا�ر 1دور ا��زۀ �رواز ھ�ی 

  .در ا�7م آ	�د 1ورت 0ر>ت CIAد>�ر 

 CIAت #�وده ��%#$�د #�ود "& ا0ر �ISI �.7	� ا��4ن ا49ق آ�ر د>�ر  CIAدر آوان اوج �#Q در وز�ر���ن آ�ر د>�ر 

  ا��زه �رواز ھ�ی �#ظم ا�ن ط��رات را 	�3ی �#�طق .	��ل ��دھد؟ ISI#�- ��4د را 	�Dل 	ر��#د آ�� 

ط� �ذا"رات �ری %راIط ا�ن ���� & �Z	�ت 0رد�د، ��Vور�ن ا1رار دا%�#د "& ھر �رواز 	��د .	7ً �#ظور 0رد�ده و 

د و 	�ر�- .	�� � 1ورت 0ر>�& از ���را �و�� ھ� �ودداری %ده ��"���ن ا�ن �رواز ھ� 1رف در �- ��4� �4دو

  .�رواز ھ� را  	�3ی د���6ه ھ�ی ذروی �ود و �� ���6ه ھ�ی "وھ���#�  � �%& ھ�ی "%��ر ا��زه #�� دھد

0ر>�& 1ورت  CIAھردو ادارۀ ا���	�را�� �وا>ق #�ود#د "& 
� ��ت ط��رات 	� �� وت �4ت �471ت ھ�ی �#$�#� 

��#ب ا�ر�?� در �ورد آن ��ن 	ر 9ب #��ورد و ��#ب ��"���#� �� ا�#?& ��ؤو�9ت ا�ن 7�4ت را �ود 0ر>�& و�� 

  .��و%� را �ر��K ��دھد

ھ�واره @�ز ھ� از آ���ن ��"���ن >رود « 0�ت  �CIAرو�ز �%رف #6$داری ا�ن �ر را �%?ل #�#دا%�& 	& �- #���#دۀ 

  .»�� آ�د

  :�� ���ر و

را�ور �وز#دۀ را ��را�ون  �وء  �CIA John L. Helgerson "& �ذا"رات در �ر��ن 	ود ���ش 
�و�� ز��#

	& ا���م ر��#�د ��4وای را�ور �$داب اCIA  � 1رو�& ھ� و �� ��ت در 	را	ر �4	و��ن %	?& ھ�ی ز#دان ھ�ی �#$�#� 

�ت، %��د ھم #%ر ا�ن را�ر ��6#& د�9ل 
�ده و و #4وۀ ا��#ط�ق  	ر آن 	#� ��>�& 	ود 	ر �CIA �� 7"& �را"ز �و.�ف 

  .از ���Dب و �و.�ف 	& ���ر "%�ن �ظ#و#�ن �رور�زم 	وده 	�%د �CIA$م ��Cر �$ت 

  CIA CTC	ر ��ز��ن �	�رزه 
 �& �رور�زم   �ZT�Helgersonر 	راز#دۀ را�ور آ.�ی 

Counterterrorism Center � دG �9ت��رور���� 	�و�� �$�#� 	ود، ا�ن ا��4س 0رد�د "& ��ش .راول " �& >

 ��
ده و ��D�D4ت %�ن در ز#دان ھ�ی ���D9�9ن ا��و �� >ر���دن  ��CIAز��ن ���
� �ود را در ���Dب و د���6ری >

%�ن 	& �را"ز ا��#ط�ق در ��"���ن، اردن و �1ر 	ود "& 	& ا�?�ی اط7
�ت 1�4ل %ده د�6ر �رور����ن را د���6ر 

را �طرح #�ود و "�ر 	رد %�وه ھ�ی  �CIAؤال ��4"�� �#��� ���#ط�Dن   Mr.Helgersonو �و.�ف �� #�ود#د، 

�ذ�ب و %?#�& را در �ر��ن ا��#ط�ق �و�ط ���#ط�Dن @ون �ر >رو 	ردن در آب �»Waterboarding « �	

ز#ده  �وا	� ���4 � و ا����Zر واھ�& ھ�ی �4	و��ن 	� �� دادن %�ن در 1#دوق ھ�ی �#Q 	� 4%رات و �ز#ده ھ�ی

ادارۀ �	�رزه 
 �& �رور�زم  	& « . ھ�& در �� ف 1ر�K از "#وا#%ن �#وا  � ل ��4د در �ورد ��ذ�ب و %?#�& ا�ت

، »ار�	�ط %?#�& در ا��#ط�ق و ��4	س ����   در 	را	ر�ر�ش ھ�ی دراز �دت �����، .�#و#� و D4و.� .رار دارد


دم �وا#�#دی �?و�ت در ا���ذ ���1م « ی �%ن ا��#ط�ق را�ور @#�ن � ��ص �� "#د "& 	� �د #ظر دا%ت %�وه ھ�

  »#$��� در �ورد 	ر�ورد 	� �و.�ف %د�0ن �و�ط ا�ن اداره
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��4	س 	رای @#د ��ل د�6ر 	�ز #6$دا%�& �� %ود و �ظ#و#�ن #و  �0ه �0ھ�  . را�ور �ر آ<�ز ��م ا�ن �رو0رام 	ود

�ؤظ��ن ��Dدم  Langleyدر  6CIAر در �Dر 	�زدا%ت %ده 	& �74ت ���� �4ت �و.�ف .رار ���6ر#د، �

�ر ��Tور . در����وی ��دا #�ودن طرق ��م 	�زی ��4	س ���� ا#د# -�CIA  ق�D4� تTھ� &	Mr, Helgerson   

را "#�ر 0ذا%�& ا�ن ا%��ص را ”Wanted List“ اظ$�ر دا%ت "& %��د روزی اداره �9ت ا%��ص �ورد #ظر 

  .�#�6 ��4"�& #���ددر�4?�� 	�ن ا�9  � 	�4ث ��#��ن 

�� ��د�د #ظر #�ود#د�� Q#� رور�زم در روش� &� 
و » درو#ز �� K« . او�Gع ����Cر 0رد�د، و �ؤظ��ن �	�رزه 

��ه 0ز�ن %�وۀ #���ک ودھ%ت #�ک   Remote Control"%��ر ھ�ی �%�ص ���ر #وی را ���رف #�ود، "%�ن 	� 

	�ل ��$وری �واھ�ن وھم ���3ن د��و"رات %�ن .رار 0ر>ت، .�ل ھ�ی �%�ص �ورد ا��D. ا��#ط�ق و %?#�& 0رد�د

@ون ط��رات درون �و�ط �� وت ھ� از >وا1ل @#د�ن ھزار���ل دور �رواز داده %ده و �را.	ت ��6ردد، ا�ن �- 

  .��را��ژی 	� �طر �#دا%�& %د

� 	6را�د آ#$�را از 	�ن 	رده از #Dش ز#دان 	�ن 
�ری د%�#�ن ا�ر�?� 	& �- �%?ل #ظ�� �CIAدت ھ� .	ل از ا�ن "&   

  .	ود

ا�ن ط��رات و�� � "%��ر 	���ر . در "�ر 	رد درو#ز 	�4ث و�� � ��6# 
���Dً ��ردد 	ود) CIA( #& @#دان دور اداره 

	��طر 	�رون %دن ا�ن اداره از %Cل .�ل .	ل از   CIAا"Zر�ت در. ��ده و #& @#دان ��%ر>�� ��#�?� ��4وب ��6رد�د

در ��ل  CIA �%�ص �& ��ل .	ل از "%�ن #�- ��4د وز�ر���#� و �- ��ل .	ل از او�9ن .�ل. د#دو.ت �و%#ود 	و

٢٠٠٢ Q#� �4�� رون�	3 �و�ط درو#ز �	و.� و ا�7.� ا�ن روش D4 4ث �وا#ب	ل #و "& . ر>ت0در ��ن �# -�

  س ا�ر�?� 	رھ	ری �#��ور� "�#6ر%ده و	& ����Dت 	 #د ار��D #�وده 	ود#د 	& "��� CIA%��ل  ١٩٧۵	�د از ��ل 

Frank Church   د��و"رات ازIdaho  ران ��ر�� را �و�ط	د���س ز��د طرح .�ل ھ�ی رھCIA  &" ش ����#د�<

��ZTر  Churchا�#وع .�ل ھ�را ��و.ف 0ردا#�د، #�ل ھ�ی 	�د از �#��ور   Gerald Fordدر #���& ر�Iس ��$ور 

   .دا%�#د �D���CIAم 	ر #4وه >���9ت ھ�ی �ری 

آ�ر >���9ت ھ�ی �ری   James L. Pavittدر�ن 	4ث �?�ده ��Tور�ن ��%Dدم د>�ر �	�رزه 
 �& �رور�زم در 	را	ر  

CIA  ر 0%�ن	وا.ب 
  .	& %Cل "%��ر 	ود �و.ف 0ر>�#د CIAو "��#� "& #6ران 

Tenet. Mr �Z�4د ���D�D4� & "����ون	ن #��ت 11/ 9D��� ت او�"�ر  �CIAط "& �رواز ط��رات درو#ز �و  0

�Dول 	�%د�.  

John McLaughlin  ون���CIA ق را�ور داد�D4� وی ٩  /١١"& "���ون�#6را#� �ودرا در ���Cرات >رھ#Q وظ�

CIA راز #�ود	14ول �471ت .�ل ا �	.  

 » »آ�� %�� �0ھ� آدم "%�& ا�د؟« �ن 	�واب ��6و�م » ا�ن �- 0پ �$م #��ت« #��	رده ا>زود و.�� �ردم 	�ن ��6و�#د

 CIA#6را#� ھ�ی ا%��Cل  ٢٠٠١، ا�� �4دZ� ��زدھم ����	ر »�� ��ً ا�ن 0پ �$م ا�ت %�� 	����� طور د�6ر 	�#د�%�د

  .را در ار�?�ب .�ل "#�ر زد

�� در آن ز��ن ��
�:  
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�د از "%�& %دن #�- ��4د .	ر���ن ��"��رش در وز�ر���ن �#و	� 	& ز��ر��6ه �	د�ل %د، زاھد ��4ن  ژور#��9ت 	

  .»@ون �%�ون وا.�� ز��ت و �رد« ��ن "& 	�د از د>ن #�- ��4د 	& �زارش ر>ت در 9و4& �#6ش @#�ن �وا#د ��"�


ده، #�- ��4د �D9ت �#�ه دھ#دۀ ا����ر �#رال %و"ت � ط�ن ��#6وی ار%د اردوی ��"���ن درآ#و.ت 	& �	ر #�6ران 0

وری "& ا�ن "�ر  �و�ط ا�ر�?���ن و �� "�- ا�%�ن و �$�ر �ن از ��را#ش، در اZر >�ررا"ت ��"���#� "%�& %د#د، �1

  .1ورت 0ر>�& 	� ��#� ا�ت

  ����ن

  »از راه @�.و«  Way of the knifeا�ن ��Gون از را�ور ھ�ی 

CIA, a secret army  »CIA  9%?ر �ری -�«  

A war at the end of the world  »��#�6 در آ�ر د#�«  

 ا.	�س 0رد�ده

  

  

  

  

 

  

 


