
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  Rainer Rupp: نويسنده

 جاويد: برگردان از
 ٢٠١۴ اگست ١۶

  

  را متوقف سازيديندروغتبليغات به شما توصيه می کنيم 
  

سابق اعتبار مدارک افسران اطالعاتی . نامۀ سر گشاده به بارک اوباما، رئيس جمھور اياالت متحده . مستندات

وشواھد اتھام عليه روسيه را مورد شک وترديد قرارداده اند که برای مسؤول وانمود کردن  روسيه در سقوط 

 ارائه گرديده است ١٧ھواپيمای ماليزيائی در پرواز نمره 

 جمھور  اياالت  را که به بارک اوباما  رئيسه ای سر گشادۀمقامات ارشد افسران اطالعاتی سابق اياالت متحده نام

تھامات ااين نامه واکنشی است به ادعای غير مستند  و.  منتشر کردند ، فرستاده بودند٢٠١۴جوالی ٢٩متحده در 

 در ١٧ی ماليزيائی پرواز نمره متحده در ارتباط با سقوط ھواپيماواھی ودست داشتن روسيه  توسط رژيم اياالت 

  . ده و روسيه شرق اوکراين  وتنش فزاينده ميان اياالت متح

ارائه شده شديداً  انتقاد گرديده ، بلکه گفته شده است که ھيچ نوع سندی ارائه " شواھد"در اين نامه نه تنھا ازنوع 

    . است نگرديده

   تشکيل گرديده  VIPS نويسندگان اين نامه سازمان امريکائی است که از اطالعاتی ھای ھوشمند سابق با نام مخفف 

  که به تازگی 

در و   به افشاء گری پرداخته بودسنودنمدتھا قبل از  که NSA ان امضاء کنندگان اين نامه مديرفنی سابق مي

  . برابرکميته تحقيق  مجلس فدرال شھادت داد نيز وجود دارد 

که   آن به طور کامل ترجمه گرديده ، در حالیۀ سر گشاده قسمت ھای مھم وعمدۀبا توجه به طوالنی بودن اين نام

با اين حال برخی توضيحات برای درک بھتر تجزيه وتحليل اطالعات . وم بقيه قسمت ھا خالصه گرديده است مفھ

   نويسندگان اين نامه سر گشاده توضيح گرديده است  ۀسری واستفاده از نتايج شناسائی وھم چنان انگيز

شنا است آ است که ھر اطالعاتی با آن تالش برای تحليل ، اھداف وتوانائی ھای دشمن ارزيابی وپيش بينی قانون عام

 در دسترس نباشد ، در اين حالت یاگرھيچ  منبع ديگر .گاه کورکورانه به يک منبع تکيه نمی کند ، که ھيچ

  .اطالعات از يک منبع با فکتور ھای ھمسان  مقايسه گردد
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طمينان را ميتوانيم با ارزش در بھترين حالت ، يک تصوير کم وبيش خوبی تشکيل می شود ، عدم قطعيت وقابليت ا

  .احتماالت مورد بررسی قرار دھيم 

تا کنون دولت اوباما ورھبران سياسی سازمان ھای اطالعاتی اياالت متحده  اين ارزش ھای اساسی ومعتبر را در 

  . خود آن را ترک  کرده اند ،فعاليت ھای توضيحی

آژانس " سی آی ای " ده  ، به ويژه  تی اياالت متحاين به معنای آن نيست  که تحليل گران سرويس ھای اطالعا

آژانس امنيت ملی  کدام کار مناسب " ان اس ای " سازمان اطالعات دفاعی ، و " دی آی ای "اطالعات مرکزی ، 

 .عکس است ه  بألهاما در ھمين مورد مس. ومعقول را انجام نداده اند 

قدر خوب بوده اگر اھداف سياسی را در مقابل خود قرار مشکل در اينجاست که ، مھم نيست کار تحليگران  چه 

  . در فرايند تصميم گيری دولت اياالت متحده وافکار عمومی پيدا نمی تواندی نتايج حاصل از آن  ھيچ راھ؛دھند

 امريکا اين راه برخورد با کار اطالعاتی بالفاصله پس از پايان جنگ جھانی دوم ظھور کرد  ۀ در اياالت متحد

  .کردند   وسيله مبارزه عليه اتحاد شوروی را تمرين میوبدين

کند ، که کدام نتايج از تحقيقات توضيحی را  به اين معنا که دولت در واشنگتن به مديران ارشد اطالعات وانمود می

خارجی تھاجمی خود را در پرتودموکراتيک و ليبرالی  وکمک به حقوق بشرممکن تا سياست .آن ھا انتظار دارند 

  .جلوه دھند

  

  اعتماد بحران

بيشتر وبيشتر نتايج حاصل از فعاليت ھای اطالعاتی با ادعا ھای دروغين تکميل گرديده ، که پس از آن توسط 

  .گردد  رسانه ھای غربی گسترش يافته وبه طور مداوم تکرار می

 در عراق منجر گرديد  که در حال حاضر ٢٠٠٣ حقايق کار بردش به تحريک جنگ ۀنيم کيبی از دروغ واين تر

  .در بحران اوکراين مورد استفاده قرار می گيرد 

اين ادعا که ما شواھد انکار نا پذيردر دست داريم در افکار عمومی امريکا به طور فزاينده مورد انتقاد قرار گرفته 

   .است

ی ئغ ھای دولت اياالت متحده  در دھه ھای اخيرروشن گرديده  وھمچنين ازمؤسسات وکنسرن ھای رسانه اکثراً درو

امريکا انحصار خود را  در جنگ اطالعات از دست  بايد سپاسگزار بود که به لطف  منابع جايگزين  در انترنت،

  .داده است 

 که تحت  پرچم دروغين  در مورد استفاده از گاز اين شرايط به ميزان قابل توجھی کمک کرد تاکشتی دولت اوباما

  .تھديد مشابه به آن اکنون در بحران اوکراين به راه افتاده است  .سمی در سوريه به راه افتاده بود غرق گرديد

 ھمه کسانی که به ۀ خود را در روحيۀدروغ واطالعات غلط  رھبری سياسی در حال وھميشه اثر ويران کنند

العاتی اياالت متحده قرار دارند وھنوز صداقت اطالعاتی خود را بعد از استخدام از دست نداده عضويت مقامات اط

  .کند   وارد می،اند

ن در تماس نزديک در طی اين مدت م) ١٩٧٧ ـ ١٩٩٣(در جريان خدمتم در بخش سياسی در مقر ناتودر بروکسل 

  قرار داشتم  " دی آی ای "و " سی آی ای "با تحليلگران  
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طول اين مدت با سه نفر آشنا شدم، که عميقاً از خدمت خود نا اميد شده بودند ومی خواستند ترک خدمت کنند ، در 

 آن ھا غمگين وافسرده  از طرز برخورد رھبری سياسی با تحليل ھای شان که با دقت ومشکالت تجزيه وتحليل ۀھم

  . شاکی بودند ،کرده بودند

يده گرفته شده ويا در ارشيف ھا قيد گرديده  ويا به آمرين مافوق خودمحتويات در ھر صورت آن ھا به طور کامل ناد

ضد آن منحرف می گردانيدند به عنوان مثال در برابر کنگره ه آن را  خالف قصد تحليلگر ودولت اياالت متحده  ب

  .ودولت ھای وابسته ومتحد داليل و سياست ھای پيشنھادی در نظر می گرفتند 

از اطالعاتی ھای سابق اياالت متحده به پرزيدنت اوباما فرستاده شد ، ) تفاھم نامه (  سر گشاده ۀه نامبا اين پس زمين

 اوکراين وبه دليل تشنجی که ميان امريکا وروسيه به وجود آمده است که به ألۀبه خاطر م"  آن چنين است ۀخالص

  .شيوه خطرناکی در حال تشديد است 

پرسش حساسی که در  .ن شما  تشديد خطررا به طور کامل تشخيص داده می تواننداما مطمئن نيستيم  ، که مشاور

به  ال عريان به عنوان حقايق بدون چون وچرا  درج گرديده،ؤروزنامه نيويورک تايمز وديگر رسانه ھا به عنوان س

    .دليل اين که ھمه از منابع دولت امريکا آمده است

 جوالی  دولت شما ١٧ ھواپيمائی ماليزيا در ١٧ ۀوز پس از سقوط پرواز شماردوازده ر: " در نامه تذکر داده شده 

ی آن جرم وقصد ای اطالعاتی وشواھد ارائه نکرده است تا بر مبن ارزيابی يک دست براساس يافته ھاتا حال يک

  .حل گردد

ن که به طور مداوم تکرار می  کمی انجام داده ايد ، برای متقاعد ساختن وبرای اثبات ادعای تابااين حال کاری بسيار

 سر نگون گرديده ،لبان اوکراين گذاشته بودندطاکتی که روس ھا در اختيار جدائی يما توسط رپ، که اين ھواگردد

  "است 

 و ی ارائه نداده است  که نشان بدھد جدائی طلبان صاحب چنين سالح ھای ھستند ئدولت شما ھيچ تصوير ماھواره 

منظور نويسنده کسانی که در کيف قدرت را به (  که ھنوز دھان خودرا باز نکرده اندبرخی سگھای ديگری ھستند

  )دست دارند

اعتبار و طرز ديد  واشنکتن روز تا روز کاھش می يابد، اگر شما آماده  نيستيد  ويا نمی توانيد با مدارک قوی 

 سال ٢۶٠ان اطالعاتی با مجموع ادعای  دولت تان را ثابت بسازيد وما آن را از منظر مطالعات قبلی متخصص

وھم چنان می خواھيم برای  ی در بخش ھای مختلف  سازمان اطالعات  اياالت متحده بررسی کنيم ئ حرفه ۀتجرب

  . شما اين اساسنامه را از منظر ديگری ارائه دھيم 

بق به صراحت اعالم می مورين اطالعاتی ساأند که  آن ھا به حيث مه انويسندگان به اين نکته اشاره کرددر خاتمه 

     .يا غير مستقيم در قضيه دست داشته است کنند که روسيه به صورت مستقيم و

  .اما شواھد ازچيزی ديگری حکايت دارند

 .داظھارات جان کری اشتباه آميز است وتحليل واقعبينانه نيست، بدون اطالعات قطعی نبايد قضاوت کر

به ويژه ھنگامی که سقوط يک  انع کننده تر ازحال را در بر داشته باشد،اتھامات عليه روسيه بايد جامع وشواھد ق

  .ھواپيمای مسافربری  احساسات ھمگانی را به غليان می آورد 

ضمناً نويسندگان در مورد ."گردد   خجالت میۀيک جانبه  ماي ی وئعالوه بر اين  استفاده از اطالعات غير حرفه 

   ."وعيت بيرون دادن آن برای اطالع ھمگانی بسيار نا راحت بودند شيوه وطرزبرخورد آماتوری دولت  ون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

خير أبه عنوان يک امريکائی ، ما فقط به اميد آن که شما شواھد قطعی واسناد منسجم تر وآن را علناً وبدون ت

دفش بيشتردر اختيار ھمه قرار دھيد   تسلی و آرامش پيدا خواھيم کرد ، مخصوصاً وزير امور خارجه جان کری ھ

  . رسيدن به محکوميت روسيه در افکار عمومی باشد 

 

  روسيه بز بال گردان 

 ماليزيائی و رفتار دولت ريگان پس ازسقوط ١٧پرواز شماره يک شباھت غير طبيعی را نويسنده بين تراژيدی  

  .کند   تشخيص می١٩٨٣ ھواپيمای شرکت ھوائی کوريا در اول سپتمبر ٠٠٧دادن  پرواز شمار

 ۀبرای روشن شدن مطلب ھر دو را موازی به ھم افسر جوان وفعال وظيفه  اطالعاتی  ديروزی که کمی بعد از حادث

 شرکت کوريائی  وپيامد ھای آن ٠٠٧ئيد گزارش نويسنده که تير اندازی به پرواز شماره   وتأ١٩٨٣غم انگيز سال 

 را به حيث رئيس گروه  برای نشر وپخش يافته ھای اطالعاتی در مرکز ناتو در بروکسل اطالعات را بازديد می

 خوانده بود وآن ھا راعکس در مورد اين حادثه  رادر ھفته ھا وماه ھا" دی آی ای " کرد واخبار فوق العاده سری  

  برداری کرده بود 

  .کند  موازی به ھم بررسی می

 دولت ريگان ،١٩٨٣ شرکت ھوائی کوريا در اگست ٠٠٧فقط چند ساعت پس از تير اندازی غم انگيز پرواز شماره 

ماشين تبليغاتی عظيم خودرا به کار انداخت با وجود شواھد ويافته ھای کم  طوری به جريان انداخت که افکار 

  .  نفر  بدون شک وترديد  مقصر دانستند ٢۶٩عمومی در اتحاد شوروی خود را در کشته شدن 

ير خود منحرف گرديده وبه عمق حريم ھواپيما  پس از آن که در شب صد ھا ميل از مس: در نامه آمده است که 

در شبه جزيره ساخالين  سرنگون " کامچاتکا " ستراتژيک نظامی حساس  ۀھوائی روسيه نفوذ کرده بود در منطق

  .گرديد 

چندين بار به دور ھواپيمای مسافربری " جنگنده رھگير"پس از دستور العمل ايستگاه کنترول از زمين  پيلوت 

  "دعوت شناخته شده بين المللی برای فرود آمدن " کوريا چرخ زد وبال ھای خود را تکان داد 

در ميان .  فشنگ ھم توجه نکرد نداد به طور مثال به پرتاباما پيلوت ھواپيمای کوريائی به ھشدار ھای مکرر پاسخ 

پيشتر از ھواپيمای کوريائی  " ١٣۵ار سی "ما يک ھواپيمای جاسوسی امريکا  در گمی به خاطر ھويت ھواپيسر

عين مسير را عبور کرده بود ، مرکزکنترول زمينی شوروی  به پيلوت جنگنده دستور شليک به ھواپيمای کوريائی 

  . را داد 

  .برای روس ھا به زودی روشن گرديد که خطای فاجعه باری را مرتکب شده اند  

دانستند که  به وضاحت می در آن زمان اطالعات سری امريکا از پيام ھای راديوی مخابره شده که گوش داده بودند

 جوالی ٣ان در اين تراژدی ناشی از يک خطا  است ونه قتل عمدی ، مشابه به سقوط ھواپيمای مسافر بری اير

 نفر جان باختند عملی که ٢٩٠ که توسط ناو جنگی امريکائی در باالی خليج فارس سقوط داده شد که در آن ١٩٨٨

  .توسط رئيس جمھور  رونالد ريگان  تصادف قابل فھم توصيف گرديد 

لت داشت  را پنھان گناھی روس ھا دالبيی  که به ئ راديوۀاما دولت ريگان تمام مدارک وشواھد وپيام ھای مخابر

مسکو به عمد يک ھواپيمای " واين شعار وسرود را در واشنگتن سر داد . کرد تا مسکو را زشت وبد معرفی کند 

 " غير نظامی را به ضرب گلوله سقوط داد 
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 شرکت ھوائی ١٧اما بعد از سقوط پرواز شماره "  قتل در آسمان " عنوان روی جلد نيوزويک  در آن زمان  

  .ناميده شد " بازی خطرناک پوتين  "  عنوان  روی جلد مجله تايم ماليزيا

اکنون ودر آن زمان تفاوت بسيار کمی  بين . در آن زمان مانند اکنون ماشين تبليغاتی عظيمی به حرکت در آمد 

 . تبليغات  دولت امريکا و رسانه ھای تجارتی برای گسترش اخبار ديده می شد 

  

  ی شناسائی برای بھره بردار

دولت امريکا تا " اتحاد شوروی خونسردانه مرتکب عمل وحشيانه گرديد "دادن اين تصورباطل به مردم  که برای 

 پيام مخابراتی بين پيلوت وکنترول زمين ۀ دستکاری شدۀ  يک نسخ١٩٨٣آن جا پيش رفت که به تاريخ ششم سپتمبر 

  .را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه کرد  

که متن کامل پيام مخابراتی علنی گرديد  ، مشخص گرديد  که بسياری از عناصر کليدی در  بعد تر زمانیده سال 

حق بود که ھواپيمای جاسوسی امريکائی  را سر نگون ه نمايش اياالت متحده غلط بود ،  وطرف اتحادشوروی  ب

ئی  درخواست  واشاره می کند  که وزير  ماليزيا١٧اشت ھا موازی به سقوط پرواز شماره د يادۀنويسند .می سازند 

  امور خارجه  کری از عجله وشتاب برای محکوميت کار نگيرد

واجازه ندھد تا در مورد . ، دولت اجازه ندھد بدون بررسی دقيق  چيزی منتشر گردد ١٧در ارتباط به پرواز شماره 

ی  تمايل ما به طور غريزی تقريباً  ئه با توجه به زندگی حرف. نجامد وميت کسی بيقضاوت صورت گيرد يا به محک

  .کند که روس ھا را متھم بدانيم  در جھتی سير می

 وزير خارجه کری در يک گزارش نادرست يکی پس از ديگری به عنوان ۀ اخير ما  به ويژه نحوه وشيوۀتجرب

  "دانيم که روس ھا را به طور غريزی متھم ب"انحراف فعلی را بری ما به ارمغان آورد  " اثبات "

ادعای خود راپيش می کند که به طور مستقل تأئيد نمی گردد مانند  اعالميه ھای جعلی ضد  "ثبوت" ھرگاه کری

 روسی  را در اوکراين ۀی از سربازان  متھم به عضويت در نيروھای ويژئيھودی در شرق اوکراين  ويا عکس ھا

  .ی است ئاين گونه اسنادبه مانند سخنان ھوا. کند نشر می

 بار در روز ٣۵اين ھا دروغ ھای کوچک وقابل اغماض وی در مقايسه با دروغ ھای بزرگترش که کری کمتر از 

شق   روز قبل در نزديک دم٩ما می دانيم که دولت بشار اسد در سوريه "آن را تکرار کرد که  ٢٠١٣ اگست ٣٠

کری دروغ می گويد  واو :  ، پوتين گفت حتا پوتين کری را شخصاً نقد کرد.ی است ئمسؤول استفاده از سالح کيميا

  .می داند که دروغ می گويد واين غم انگيز است 

ش را که ی باور ما اين است که کری قضاوتجوال١٧ ھواپيمای ماليزيائی  در ١٧با توجه به سقوط پرواز شماره 

ديپلماتيک  ومانور  ضعف عمده به ضررطرح ھای ۀبرای خودش عادی جلوه می کند به طور باور نکردنی به نقط

  .  امريکا در برابر روسيه مطرح کرده است ۀھای تبليغاتی اياالت متحد

ببنديد ) در مقابل روسيه ( کنيم  که بال فاصله ديپلماسی گمراه کننده وتوھين آميز کری را   ما به شما توصيه میءً بنا

 ويا  يک سياستمدارکمتر ضربه پذير را برای اين پست پيدا کنيد  

  

  ل اختالفات را از بين ببريد عل

 واقعاً به اين پيمانه ضعيف است ، قسمی که به نظر می رسد ، ما برای ١٧اگر شواھد در مورد سقوط پرواز شماره 

  . تان اکيداً توصيه می کنيم تبليغات را متوقف بسازيد وبرای نتايج بررسی ھيأت تحقيق  انتظار بکشيد 
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محکم به دست دارد ، ما پيشنھاد می کنيم فوراً  وبالفاصله به انتشار آن مبادرت ازسوی ديگر اگر دولت شما اسناد  

را تواند بينش باالی منابع وروش ما  بورزيد  ، حتی اگردر معرض خطر قرار بگيريم که بدينوسيله طرف مقابل می

  .به دست بياورد 

ت بلکه  بيشتر به زيان اوباما ست وھمين از ديدگاه نويسندگان نامه وزير خارجه کری برای اوباما  سود آور نيس

 سازمان اطالعاتی امريکا  باری است بردوش دولت ١۶رئيس عمومی تمام " جيمزکلَپر" طور مدير امنيت ملی 

  . اوباما

با ادای " جيمز کلپر "٢٠١٣ مارچ ١٢ژانس امنيت ملی  در برابر کنگره در آ رسوای اخير ۀدر يک پرسش در بار

  .سوگند دروغ گفت 

" کلپر"ی ھا توصيه می کنيم که ئکه پس از آن اعتراف کرد  که شھادتش  کامالًغلط بوده است  به اين سبب ما حرفه 

  .  در ارتباط است تا حد ممکن دور نگھداريد ١٧از ھمه چيزی که با پرواز شماره را 

ثبات شده   بين ارزيابی ھای اگر دولت اوباما  واقعاً ثبوتی در دست دارد  بايد آن را در چار چوب  يک روش ا

  ارائه ، مصروف کار ھستند١٧ پرواز شماره ۀ مراکز اطالعاتی که در بارۀاطالعات با يک تخمين مشترک ھم

   .دھد

که وزير خارجه در را  ١٧سقوط پرواز شماره ۀ  خود به طور غير مستقيم شنيديم ، نسخۀما از برخی ھمکاران سابق

  .جه با يافته ھای واقعی اطالعاتی مطابقت ندارد دھد به ھيچ و ھمه جا نشان می

عين مورد در اواخر اگست سال گذشته به وقوع پيوست ، زمانی که کری يک ابزارجديدی  منحصر به فرد را 

  .در مقابل ارزيابی مشترک سازمان ھای اطالعاتی "ارزيابی دولت " اختراع کرد  يعنی 

 اسد رامسؤول حمله با سالح ی قابل اثبات، رئيس جمھور سوريه بشاربدينوسيله او توانست بدون ھيچ گونه شواھد

  .ی در نزديکی دمشق بسازد ئکيميا

 تا بويش د ، دماغ خودرا بستند تحليلگران  اطالعاتی  صادق  از ھمکاری با وی در اين مورد احتراز جستنۀھم

  .مشام شان را نيازارد 

ره ازتوضيحات  تحليلگران  صادق اطالعاتی تصوير روشنی تنظيم اطالعاتی ھای سابقه از اوباما خواستند  باالخ

  .کند 

 یاين کار وی را متقاعد خواھد کرد  که گام ھای فوری والزم را بر دارد تا خطر را کاھش دھد  برای کاھش خطر

ند با ردکيد کسپس آن ھا تأ.  دنماياز يک جنگ سرد جديد به روياروئی نظامی تشديد می را که روابط با روسيه  

تمام خلوص وصداقت ما باوری کمتری داريم که وزير خارجه کری ومشاوران وی  ابعاد اين خطرعظيم  رابه 

  . درستی ارزيابی وتشخيص کرده باشند 

که او می تواند جنگ داخلی بين شرق وغرب اوکراين را متوقف  در عين حال آن ھا به اوباما ياد آوری می کنند،

ه در شرق اوکراين جلوگيری کند بيشتر ناظران آگاه براين باور اند که اين کار در قدرت ودر  روسيۀاز مداخل کند و

ھرقدر کيف به حمالت خود عليه جدائی طلبان . به حرکت واداريد  دست شماست که رھبری اوکراين را متقاعد و

   متحده خواستار صلح است در شرق ادامه می دھد  به ھمان تناسب  صدای رياکارانه به گوش می رسد که اياالت

 تان برای از بين بردن علل اين ٢٠١۴ می ۴در نھايت آن ھا به تأئيد توصيه ھا و اظھارات نوشته شده در 

روياروئی در اوکراين که رسماً اظھار داشتيد وتمايل تان را به پيوستن و ادغام اوکراين در ناتو روشن است و شما 
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ر پوتين بدون فوت وقت برای پيدا کردن راه خروج از بحران ، تشخيص وبه آماده ھستيد که شخصاًبا رئيس جمھو

   گام بگذاريدرسميت شناختن منافع مشروع ھردوجھت 

  حسن نيت به اميد پاسخ تان با 

 

  :امضاء 

   مدير فنی سابق امنيت ملی  و مسؤول در بخش ژئوپوليتک وتجزيه وتحليل ھای نظامی بازنشستهويليام بيننی

  و وزارت امور خارجه بازنشسته" سی آی ای  " لری جانسون

   متخصص رمزنگاری در اژانس امنيت ملی باز نشسته ادوارد لوميس

  بازنشسته)  سازمان اطالعاتی١٧کميته ای متشکل از ( ورای اطالعات ملی  شديويد مک ميکل

   افسر سابق ارتش و افسرمخفی  سی آی ای  تحليلگر باز نشسته ری مک گاورن

    افسر اطالعاتی در شورای اطالعات ملی  مسؤول شرق ميانه  بازنشسته اليزابت موری

  قضائی در ارتش  بازنشسته  افسر ارتش  و قاضی مدافع سپاه ومقام تود پيرس

  ی  اف بی آی  باز نشسته ئت ويژه  اجنت حرفه حي با صالکولن راولی

  ارت خارجه  باز نشسته ز  افسر خدمات خارجی در وپيتر ون بورن

    سرھنگ ارتش  وافسر خدمات خارجی در وزارت خارجه  باز نشسته ان رايت
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