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پیما نکا ران نظا می؛ چگونه کا رکثیف پنتا گون                  

؟                                      را انجا م میدهند                       

 How  come  Military   contractor  are  doing   the  pentagon   

                                          dirty  game  ؟                       
؛ و آن  اینکه در  دهه های  اخیر  ند پوشیده بما  کسیهیچ رازی نیست که ازنظر      

افزایش چشمگیری تعداد شرکت های خصوصی نظا می یا پیما نکا ران امنیتی خصوص 

مصارفاتی برخی از ا ین  شرکت های  امنیتی یکه حتی بودجه های  تا جا. فته با شد نیا 

خصوصی نظا می  براحتی ازبود جه نظا می د فاعی  برخی از کشورهای مستقل باالتر 

                                                                                       . بوده است 

اراست  که این نوع شرکتها  درسا ل نقطه عطف در ایجاد  همچو شرکت ها  از این قر  

 بوسنی؛ کرواسی    نیروهای  مسلح  نظا می توسط  هنگام اجرای عملیات های( 2991)

عملیات های   یعنی هنگا میکه ؛  بوجود آمدصرب   یگ؛  علیه  نیروهای  جن وهرزگوین

                 .نجا م میشد اران امنیتی  نکا نه  توسط تعدادی از شرکت های پیما خصما

دراینجاهرگز  نمیتواند ایده ویا نظر دوم در مورد وجود داشته با شد از آنکه واشنگتن     

. به قبولی  وتوافق  به مفهوم همچو شرکت های امنیتی خصوصی متقاعد نگردیده باشد

با کشورهای دیگر  این  نوع شرکت های  مبارزه جنگ وحال   وایاالت متحده امریکا در

چونکه  پنتا گون  برای  انجا م کا رهای پلید . صی امنیتی را بکا ر نگماریده با شدخصو

.          وکثیف خود به همکاری همچو شرکت های  امنیتی خصوصی  نیاز مبرم دارد 

هرچه سریعتر درک ( 92)آژانس های اطالعاتی  ایاالت متحده امریکا در اواسط  دهه   

دامات مشکوک  خود اق  ند  در طول  دهه های آینده  دست بهکردند ؛  که اگر آنها بخواه

های امنیتی خصوصی در جهان بزنند درآنصورت به همکاری وبه گماریدن همچو شرکت

و با درنظرداشت همین  اصل ؛  پنتا گون بخا طر  نیل  به  طیف . احتیاج دارند می نظا

شرکت های  خصوصی   وسیعی از وظا یف نظا می  خارجی خود  به  تشو یق  همچو 

تا جا یکه ارتش  ایاالت متحده  امریکا  در دهه های   اخیر با بیش از . امنیتی  پرداخت

.       همچوشرکت های امنیتی خصوصی ویا پیما نکاران نظامی  قرارداد بست(0222)

عملیات های هوایی را توسط  هواپیماهای درصد ( 92)امروز  این شرکت ها بیش از    



های  دریا یی ایاالت متحده نیر و  رنشین  نسبت به عملیات های نیروهای هوایی بدون س

افزون برآن این شرکت ها در شناسا یی مخا لفین ؛ تجزیه وتحلیل .هند  م مید انجاامریکا 

؛ تهیه وتدارک مواد  تکاملی (  فناوری ها)توسعه تکنا لوژی  ( ارقام  احصایوی)داده ها 

یس ودادن آموزش روتین به نظامی ها ؛ اسکورت کاروانها وقطارها ودر کنار آن  تتدر  

دولت ( 0222)درماه می سا ل. ودرانتقال محموله های هوایی  ما موریت بویژه ای دارند

ای را از طریق وچینل ایاالت متحده امریکا برای بار اول  مبلغ کل اختصاص داده شده  

ای  امنیتی خصوصی  اعالم کرد  که بالغ آژانس اطالعاتی امریکا  برای  این شرکت ه 

فرماندهی  ویا ستاد  مرکزی ( 0221)درماه جنوری سا ل .  بیلیون دالر بود( 00، 6)به 

مربوط  به استخدام همچو شرکتهای امنیتی خصوصی ( ارقام )ایاالت متحده امریکا آمار 

ان نفراز پیمانکار( 00222)را بدست نشرسپرد که تنها فرماندهی مرکزی امریکا بیش از

که . هانظامی خود بکار گما رید وبه آنها  قرارداد  ببست  را برای انجام واجرای فعالیت 

تن آزانها  امریکایی  ومتباقی  آنها  ازبومیان  انگلستان واسترالیا ساکن ( 2222)بیش از 

                                                                                 .در امریکا بود ند

برحسب تخمین ها درشت ارزش با زار داد وستد  شرکتهای خصوصی امنیتی به         

ملیا رد دالر رسیده است ؛ به ارتباط افزایش درحال تد وام  تعداد  واقعی ( 212)بیش از 

وارزش همچو شرکتهای خصوصی امنیتی  میتوان گفت  که این شرکتها درانجام عملیات 

 ن  ودرحال  رشد وتوسعه اند های مخفی سهم قابل مالحظه ای را دارند وبا گذ شت زما

. صورت میگیردکه همه قرارداد ها  با همچو شرکت ها  توسط مقامات مسول واشنگتن  

کارهای »گرچه که قوانین موجود مرعی االجرا درامریکا  طوری است  که اصل        

در د ست اجرا (  ه سا زمان های خصوصی وغیرمجا زپیچیده وحساس را نبا ید  بواسط

قرارداد ؛ حاالنکه با مالحظه وضیعت کنونی  ما شاهد آن  هستیم   که  این  همه  کارها 

امنیتی  خالف   وماموریت ها وعملیا ت های حسا س وپیچیده توسط همین پیما نکا ران 

                                  .        قوانین موجود ایاالت متحده امریکا صورت میگیرد

همین   شرکتهای  خصوصی یا پوشیده  توسط  این مفهوم  که اکثر فعالیت های مخفی و  

طی یک گذارش ( آژانس خبری دیلی میل) این موضوع را ,امنیتی سروصورت میگیرد 

یکی ازمشهورترین این شرکت های خصوصی امنیتی  کهچنانچه دخود مورد تا ید قراردا

؛ حسب گذارش مسول این شرکت  نامیده میشد« بلیک واتر » که قباًل بنام  اکاد میک بنام

به دادن شکنجه «  اکادمیک»چنین درمی یا بیم  که پیما نکاران  مربوط به این شرکت   

وبدرفتاری  فزیکی  به اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی وبه صاحبان داد وستد 

رت وبازداشت  مسولین  این شرکت   قرار  ن سا ل درتحت نظاوتجارت که دراوایل همی

 راند یعنی که اعضای این شرکت به بازداشت شدگان شکنجه میدهند ست بکا گرفته اند د

 ن  شهزاده محمد بن  سلما افزون بر آن حسب گذارش یک  مقام مسول  این شرکت ؛  



هایکه  توسط افراد این شرکت اکادمیک به بازداشت شده ها صورت بازرسی شخصاً در 

رفع شک وتردید خود حضورداشت که ثمره حضورداشت شهزاده مذکور میگرفت بخاطر

« 209)نه  مبلغ  ن بصورت دواطلبا گا درهنگام بررسی منتج به آن شد  که بازداشت شد

.           ودند باز پرداخت کردندبه نسبت  فساد ویا رشوه ایکه اخذ نموده ب بیلیون دالر 

از شهزاده گان ( 22)قابل تذکر اینکه سازمانهای انتظامی عربستان سعودی  در مجموع  

تعدادی  چهار وزیر دولت  کنونی و چند ین وزیر ازکا بینه قبلی عربستا ن سعودی  جمع

عودی حسب هد ا یت یک مقام مسول عربستان سن سعودی را عربستا ن مشهورتجارا از

که درجمله این دستگیر شد ه گان یکی هم  ثروتمند ترین  دستگیر کرده اندد  به اتهام فسا 

است به ارتباط رفتارخشن به دستگیر شدگان عربستان سعودی   بن طااللالولیدی شخص 

رسا نه های خا ور میا نه ومید یا غرب   اطالعا تی  چندی را  بد ست نشر سپردند  که  

برخوردها  با این دستگیر شد گا ن بدون درنظرداشت موقف قبلی ویا فعلی  آنها صورت 

ین دستگیر شدذگان قباًل گذارش داده بود در مورد انیویارک تا یمز میگرد  افزون بر آن  

نی  ورشوه ستا   د به فسا آغشته تن از این با زداشت شده ها  به ظن  ( 22) که دست کم

ویا  اکادمیکواینها بشکل بسیار وحشیا نه از طرف  مسوالن  شرکت   ند  نی شده ا زندا

                                        . تحت شکنجه وضرب وشتم قرار گرفتند  بلیک واتر

نمونه دیگر از خصوصی سازی  امور امنیتی ونظامی واشنگتن  درجنگ گلوبال         

نجه  وتعدی وبی رحمی  هما نا تحویل جهانی  علیه تروریزم  و اعمال شکی سرویا سرا

سالح های مدرن مرگبار  خالف تمام قوانین پذیرفته شده بین المللی  به گروها وگروهک 

ای  افراطی وتروریستی  در منا طقی  ا ست که  آن مناطق در تحت کنرول امریکا ویا ه

تشوئیق مینماید تروریست ها را است  نده اش نیست وهنوز که هنوزدولت های دست نشا 

                                                                     . که  دست به خشونت  زنند

آن به رغم ادعا های  متداوم  واشنگتن مبنی براینکه واشنگتن  هیچ نوع سالح بنا بر     

های ساخت امریکا را  به اوکراین  تحویل نداده است ؛ طشت رسوایی  اش از با م پا ین 

می افتد  وآن ا ینکه  شرکت های خصوصی امنیتی  متعهد به  ایاالت  متحده  امریکا  از 

ه سالح ها  ومهمات جنگی ساخت ایاالت متحده امریکا را مدت بیشتر از دوسا ل است  ک

ساخت امریکا و   آن هم بگونه مثا ل  نارنجک های  یبه اوکراین  تحویل داده  اند  ویک 

  Air tronic انچه این مطلب راغربی ها ا ست که به اوکراین تحویل داده شده است؛ چن  

درمصا حبه خود  باخبرنگا ر صدای امریکا درمیان گذاشته  مل مدیر عا ریچار ویند یبر

با درمیان رگبار ومدرن خودرا تحویلدهی سالح های ممتحده امریکا  که ایاالتید کردوتا 

پایی سفارت ایاالت متحده امریکا درکیف درتماس مستقیم با  وزارت امورخارجه امریکا 

.         ادامه داده است ا همین اکنون ومقامات مسول پنتاگون تنظیم واین تحویلدهی را ت

باید اذعان کرد که عقد قرارداد با سا یر شرکت های امنیتی خصوصی  توسط  مقامات    



مسول واشنگتن صورت میگیردواین واشنگتن است که درتهیه وتدارک همچو پیمانکاران 

عث نباید  با مشا به به سراسر نقا ط جهان  ا قد اما ت را روی د ست میگیرد وچیزی که

مواجهه شویم سالح در دست ست این است که درهرجا اگربا یک تروری گیردتعجب قرار

ساخت امر یکا  است  که  آن  تروریست  توسط  آن  سالح  درنازنوع سالح مداشته او 

وحشی  یخصوصاً آن تروریست ها. دردست داشته ای خود مردم را نیست ونابود میکند

.                 که همین اکنون درعراق ودرسوریه مصروف کشت وکشتار مردم هستند 

نباید فراموش کرد که  برحسب گذارشات تازه رسیده  تقریباً یک ونیم  هزار  کامیون    

باربا سالح ها مرگبار ساخت ایاالت متحده امریکا  به تروریست ها ی  داعشی ( الری)

          .داخل در جنگ درعراق ودرسوریه  تحویل داده  شده استدر مناطق درگیر  و

سالح های   که  شده است  فاع سوریه اعالم این موضوع  توسط وزارت ده نیک انچنا   

درسوریه تیک و نارنجک های   ساخت  امریکا  به  ترورسیت ها   اماتور رن مرگبا مد

سط پنتاگون بشکل غیر رسمی  حمایت واین تروریستها توویل دا ده میشود حودرعراق  ت

و پیشتیبا نی میشوند  این  ادعا ثا بت شده  ا ست که   یک واقعیعت  ا ست  چونکه  اکثر 

تروریست ها هنگا میکه در میدانها جنگ توسط نیرهای دولت  سوریه  دستگیر  شده اند 

           .ست سالح های که از  آنها بد ست امده ا ست  سالحهای سا خت امریکا بوده ا

درن که م    با وجود موجودیت طیف گسترده ای از با زیگران بین المللی ؛ ژیو پولیتیک  

بشکل  مخفی   بد ور از عرف عمومی نیست؛ اما نقش  مهم را با زیگران عقب صحنه  

منیتی ویا  شرکت های خصوصی ا  که همچو نقش مرموزرا این.  و پوشیده اجرا میکنند

ما دراینصورت خودرا درجای  می   ؛ پس می به منصه اجرا میگذارند نظاپیمانکاران  

ثیر گذاری بر کشورهای  فردی  ین شرکت های خصوصی امنیتی قادر به تا بیم  که ا یا

فعالیت های این   در اجرای   کل مناطق  هستند  ؛ این افاده وگفته را میتوان  در وحتی 

همین  اکنون  در دادن شکنجه  به  نخبگا ن   امریکایی  امنیتی  خصوصی  شرکت های

د رن  ایاالت متحده امریکا به عربستان سعودی ودر  تحویلدهی  متداوم   سالح های  م  

           . تروریستا ن در خاورمیا نه ؛ اوکراین  ودر ا فغا نستا ن  مورد تا ید قرار داد

ا  که در اسناد به اصطالح وضیعت شرکت های خصوصی امنیتی ایاالت متحده امریک   

کشورتوشیح ( 22)روشن شده است حاوی از آن است که این اسناد توسطمانترویکس     

یک رهنمود برای   شده است تا جایکه این اسناد حاوی قوانین وتعامالتی است  که بگونه

لذا   ن تنظیم وتدوین شده است همچو  شرکت ها درمناطق جنگی  بخاطر فعالیت های شا

خصوصی امنیتی   های  شرکت این  سند ؛ دولت ویا کشور میزبان این نوع  سا س ا بر

                          . ن  برعهده دارند  طق مختلف جها را درمنا مسولیت اعمال خود

آنچه که  معنی  ومفهوم  اصلی  از ا فاده  باال داشته با شیم  بد ین  معنی است  که        

نخواهد بود  که از مسولیت جرایمی که توسط پیمانکاران  تحت قیمومیت واشنگتن  قادر 



.                 ید ویا از مسولیت فرار کند اش درعقب  صحنه اجرا میشود اغما ض نما

            «1127-21-7»با تقد یم سالمها       ----------------------------     


