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   امريکا در جنگ ھای نامرئی افريقاۀافزايش شمار عمليات ويژ

  
  نيک تورس: يسندهنو

 ۀ چشمگيرترين رشد را در ھر منطقافريقا در امريکا ۀه تازگی منتشر شده است، استقرار پرسنل نخبطبق گزارشی که ب

  . گذشته داشته استۀ خاکی در طول دھۀکر

 امريکا فرماندھی عمليات ۀ که به خارج از کشور فرستاده می شدند، درمنطقئی از کماندوھا١٪، تنھا ٢٠٠۶در سال 

توسط فرماندھی ) ردگيری(، طبق داده ھای عرضه شده به سايت اينترسپت ٢٠١۶ در سال.  مستقر بودندافريقائی

نی وی  (بحری اعضای فرماندھی جنگی ويژه نيروی –  تمام نيروھای عمليات ويژه ١٧/٢۶٪، امريکا ۀعمليات ويژ

وم را نسبت به خاور  فرستاده شده اند، که مقام دافريقا مستقر در خارج کشور به –و کاله سبزھا در ميان آنھا ) سيلز

  . جنگ عليه دشمنان در افغانستان، عراق، سوريه، و يمن به راه انداخته استامريکا که ئی جا- بزرگ دارد ۀميان

  افريقائی دفاع امريکائی تجاری ۀ به نشريافريقا در امريکا ۀتيسمار سرتيپ دونالد بولداک، رئيس فرماندھی عمليات ويژ

ً اما قطعا شرکای – در جنگ نيستيم افريقا، ما محلول نيروی محرکه نيستيم، ما در فريقاادر «: در اوايل پائيز گفت

  )١(» . ما ھستندافريقائی

 با کمک امريکائی ۀاين بيانيه در تضاد کامل با مأموريت امسال در سومالی ست که، برای مثال، نيروھای عمليات ويژ

 که آنھا از ئی، جااای گروه ھای شبه نظامی، الشباب و ليبيدر کشتن چندين نفر از اعض) ٢(به کماندوھای محلی 

 ۀاين مأموريت ھا نيز نشاندھند). ٣(مبارزه می کردند، حمايت نمودند) داعش(جنگجويان محلی که عليه دولت اسالمی

  .ستافريقا ۀرشد سريع عمليات ويژه در قار
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امروز، طبق .  مستقر بودندافريقادر ) ۴ (یامريکائ کماندوی ٧٠٠، گزارش شد که در ھر روز حدود ٢٠١۴در سال 

 ٢٠اين تيم در . در ھر زمان مستقرند... وجود دارد و توانمندسازھا ] نيروی عمليات ويژه [١٧٠٠حدود «  : بولداکۀگفت

  )۵(».کشور در حمايت از ھفت عمليات  نامگذاری شده مھم فعال است

مليات ويژه و اطالعات منبع آزاد، سايت اينترسپت مطلع شد که با استفاده از داده ھای ارائه شده توسط فرماندھی ع

 مستقر ٢٠١۶، در سال افريقا  کشور قاره ۵۴ از ۶٠٪ کشور، بيش از ٣٣ در واقع در حدود امريکاعمليات ويژه 

  .بودند

  
  اينترسپت: نقشه.  مستقر بودند٢٠١۶ کشور افريقائی در سال ٣٣نيروھای عليات ويژه در 

اين شبکه .  ھستيمافريقای کردن و توانا ساختن ارتش ئما در حال حمايت از تالش ھا برای حرفه «  :بولداک گفت

 مناسب برای کشورھای ھمپيمان جھت توانمند ساختن ارتش و اجرای ۀدر ايجاد آموزش ويژ] نيروھای عمليات ويژه[

  )۶(».قانون در انجام عمليات عليه تھديدات متقابل به ما کمک می کند

  
 بودند، شاھد نقض ٢٠١۶ در سال امريکائی که ميزبان استقرار کماندوھای افريقائیثريت قريب به اتفاق دولتھای اک

، )٨(، بوتسوانا)٧(، از جمله در کشورھای الجزايرامريکاحقوق بشر نيروھای امنيتی خود توسط وزارت دفاع 

، )١۵(، مالی)١۴(، کنيا)١٣(، جيبوتی)١٢(گو، جمھوری دمکراتيک کن)١١(، کامرون)١٠(، بوروندی)٩(بورکينافاسو

  .، در ميان ديگر کشورھا بوده اند)١٩(، و تانزانيا)١٨(، نيجريه)١٧(، نيجر)١۶(موريتانی
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 در سودان مستقر امريکائی ۀ فرماندھی عمليات ويژه به سايت اينترسپ، پرسنل نخبۀوسيله طبق داده ھای ارائه شده ب

» دولتھای حامی تروريسم« به عنوان امريکاسوريه، يکی از سه کشوری ست، که توسط شده اند، که ھمراه با ايران و 

  ) ٢٠.(شناخته و ذکر شده است

 گاھگاھی با امريکا] نيروھای عمليات ويژه[«: ، چاک پريچارد در يک ايميل خود نوشتافريقاسخنگوی فرماندھی 

  » . می کنندمذاکرهکلی امنيت در منطقه ديدار و وزارت امور خارجه و شرکای بين سازمانی در سودان جھت وضعيت 

 آنھا ھيچ ربطی به دولت و يا ارتش مذاکرۀديدار و «: سخنگوی فرماندھی عمليات ويژه، کن مک گراو اضافه کرد

  . سودان ندارد

  : نويسندهۀدربار -*

زارش می دھد، و کتاب  امنيت ملی و سياست خارجی گۀاو دربار. نيک تورس نويسنده و ھمکار سايت اينترسپت است

ميدان «، و ھمچنين »جنگ و زنده ماندگان در جنوب سودان:  آينده می آيند تا کشته ھا را بشمارندۀآنھا دفع«اخير او 

جنگ واقعی : کند بکش ھرچيزی را که حرکت می«، و »افريقا و عمليات مخفی در امريکاجنگھای نيابتی : جنگ فردا

تايمز لس (، لس آنجلس تايمز)تايمز نيويورک( انتشارات ديگر برای نيويورک تايمزاو در ميان. » در ويتنامامريکا

 ۀاو جايز. ، ملت، و صدای روستا، مقاالتی نوشته است) سانفرانسيسکوۀتاريخچ(، سانفرانسيسکو کرونيکل)آنجلس

دريافت نموده است، و  را برای روزنامه نگاری اجتماعی جيمز آرونسون ۀ را برای گزارش تحقيقی، و جايزرايدن آور

  .کام است. نيک تورس عضو انستيتوی ملت و سردبير تام ديسپچ. عضويت گوگينھايم را در ليست افتخارات خود دارد

  :برگردانده شده از

CA’S SHADOW WARSUMBERS SURGE IN AFRISPECIAL OPERATIONS N. S.U, 

BY NICK TUSER  

 

-shadow-africas-in-gesur-numbers-operations-special-s-u/2016/12/31/com.theintercept://https

/wars 
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