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او بودجه . فورالنگ، مشاور طرح ستراتژيک در معاونت فرماندھی عمليات جنگ اطالعاتی» مايک«.ميکائيل د

 ً  توسط نيروھای ھای رسمی را برای خريد اطالعات و شناسائی اھداف توسط پيمانکاران می ربود، تا متعاقبا

  .ويژه به قتل برساند

:  اياالت متحده و ناتو در افغانستان، نگران استقطعاتکريستال، فرماندۀ -ژنرال استانلی مک

 اساس قواعد خودشان عمل می هول تعداد زيادی قربانی غير نظامی ھستند و بمسؤ«نيروھای ويژه 

  ].١[» کنند

باس رسمی بی آن که ل( از نيروھای ويژه تولیاز آخرين رويدادھائی که برمال شد، ورود يک 

دو نفر از ی در تعقيب  ھای واليت پکتيا بود، که گوئبه يکی از دھکده) نظامی به تن داشته باشند

 نشدند، به جای آنھا، يک نفر از  ولی اگر موفق به پيدا کردن اين دو نفر طالب.  ھا ھستندطالبی

ردند نجاتشان و وقتی سه زن جوان سعی ک. ليس محلی و يک قاضی را به قتل رساندندوپرسنل پ
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چند شاھد عينی گفته اند که زنان را به شکل دست و پا بسته . دھند، ھر سه زن جوان را نيز کشتند

  .پيدا کرده و روی بدن آنھا اثرات چاقو ديده اند

، او معاونت ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٣از سال : کريستال به تمام اين رويدادھا عادت کرده است  -ژنرال مک

 اساس گزارشات سيمور ھرش هويژه را به عھده داشته است و، بفرماندھی برای نيروھای 

را نيز به عھده داشته و، » بخش عملياتی قتل ھا«، سازماندھی )روزنامه نگار برندۀ جايزۀ پوليتزر(

  ]. ٢[در پيوند با معاون رئيس جمھور، ديک چينی، به ويژه در عراق و افغانستان فعال بوده است

کريستال می خواھد برای نيروھای ويژه محدوديت ھائی ايجاد کند تا  - مکبا اين وجود از اين پس، 

احساسات ضد «و در نتيجه انتظار دارد که افزايش » شمار قربانيان غير نظامی را کاھش دھد«

  .بين مردم، کاھش يابد» مريکائیا

ريان پشت پردۀ عمليات نظامی رسمی در افغانستان، جنگ سّری ديگری ج. موضوع ساده ای نيست

جنگ سّری از شبکه ای از پايگاه ھای . دارد که سازمان سيا در آن نقش فزاينده ای را به عھده دارد

کوچک تشکيل شده که از آنجا مأموران به شکل گروھی، رؤسای شورشی را رد يابی کرده و سپس 

  .برای حذف آنھا اقدام می کنند

 ً گردد که در خدمت پنتاگون و مأموران تھيه می »  مستقلقراردادی ھای« توسط اطالعات غالبا

 يک ارتش سايۀ تمام عيار را تشکيل می دھند، که تعداد آنھا از قرادادی ھا. مختلف ھستند

 تجاوز می کند و ھر کدام در زمينۀ خاصی تخصص داشته و وظيفۀ خاصی را نيز به ١٠٠٠٠٠

  .عھده می گيرند

در مورد ميکائل ] ٣[ه نيويورک تايمز ولی شکاف در اين نوع عمليات سّری وقتی ايجاد شد ک

فورالنگ، يک افسر قديمی که از اين پس به کارھای دفتری در پنتاگون اشتغال دارد، گزارشی 

بر اساس گزارش نيويورک تايمز او از بودجۀ دھا ميليون دالری استفاده می کرده . منتشر کرد

نشين اختصاص داشته، و ھدف آن  به جمع آوری اطالعات در برخی مناطق قبيله است، که رسماً 

در منطقۀ مرزی با » نونافراد مظ«که مأموريتشان شناسائی  بوده قرارداديھائیتشکيل شبکه ای از 

  .پاکستان و حذف آنھا بوده است

   :دو آژانس خصوصی اين مأموريت را به عھده می گيرند 

l’International Media Ventures 

l’American International Security Corporation 

ارتباطات «، از افسران قديمی نيروھای ويژه تشکيل شده، که به امور »انترناشنال مديا وانتور«

  . برای پنتاگون و فرامين آن» ستراتژيک و اردوی رسانه ای
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که اين آژانس ) مريکائی امنيت بين المللیاشرکت (» مريکن انترناشنال سکيوريتی کوپريشنا«و 

قديمی و مأموران مخفی تشکيل شده است، و مأموريتھای امنيتی برای دولت ھا ای ھنيز از نظامی 

  .و آژانس ھا و چند مليتی ھا را به عھده می گيرد

بر اساس دستگاه اطالعاتی اين دو آژانس کشته شده اند، » نونمبارزان مظ«نمی دانيم چه تعداد از 

ی دانيم که برای افزايش دستمزد، چه تعداد و باز ھم نم. و نمی دانيم چه مبلغی دريافت کرده اند

چوپان بخت برگشتۀ افغان را به عنوان رئيس خطرناک طالبان معرفی کرده اند تا توسط نيروھای 

از زير ) ھيل فاير(ويژه مورد ھدف قرار بگيرند و يا به شکل خيلی ساده تر، با پرتاب آتش جھنمی 

  .ا ھدايت می شود آنھا را به قتل برسانندبالھای پرداتورھائی که از پايگاھشان در نواد
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Note  

]١ » [U.S .Is Reining In Special Operations Forces in Afghanistan ,« par Richard Oppel et 

Rod Nordland ,The New York Times  ,١٦ mars 2010. 

]٢ [Déclaration de Seymour Hersh lors d’une conférence à l’université du Minnesota ,le 10 

mars 2009. Voir aussi »: ‘You can’t authorise murder’ : Hersh ,« entretien de Seymour 

Hersh avec Abbas Al Lawati ,Gulf News  ,١٢ mai 2009. 

]٣ » [Contractors Tied to Effort to Track and Kill Militants ,« par Dexter Filkins et Mark 

Mazzetti ,The New York Times  ,١٤ mars 2010 
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