)دﺳﺗﮕﯾر ﺳﺗﺎﻧﮑزی(

ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣرﯾﻛن ﻓریﭘرس ﺑﺎ ﭼﺎپ ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﻘل از دﻛﺗر ران ﭘﺎول ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺟﻣﮭوریﺧواه ﻛﻧﮕره
آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎزده ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧظﺎﻣﯽ در ﻻﯾﺣﮫ اﻟﺣﺎﻗﯽ اﺧﯾر ﻧوﺷت :در
ﺣﻘﯾﻘت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺣﻔظ اﻣﭘراطوری ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺣدوداً ﯾك ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر در ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛل
ﺑودﺟﮫ ﻓدرال در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺑراﺑری ﻣﯽﻛﻧد.
اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﻧﮕره آﻣرﯾﻛﺎ در اداﻣﮫ ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ھزﯾﻧﮫھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ )آﻣرﯾﻛﺎ( از ﻣﺟﻣوع ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﻛﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن و ﺣﺗﯽ از ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎرج آﻣرﯾﻛﺎ در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳت ﻛﮫ اﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب اﻣنﺗر ﺷدن آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﺷده ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﺧﺷم و
ﻏﺿب دﯾﮕران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ آﻧﻛﮫ ﻛﺷورش  ٧٠٠ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ دارد و ﺳرﺑﺎزان
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾز در ﺑﯾش از  ١٤٠ﻛﺷور دﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽاﻓزاﯾد :اﯾن ﺣﺟم ﻋظﯾم از ﭘول و
ﻣﺧﺎرج ھﻧﮕﻔت ﺻرف ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻓﺎﯾدهای ﺑرای اﻣﻧﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧدارﻧد .ﭘﺎول
ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ھر دﺷﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن آﺳﯾب ﻣﯽرﺳﺎﻧﯾم و ھﯾﭻ دﺷﻣﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﻧﯾن
ﺻدﻣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ وارد ﻛﻧد ،زﯾرا ﺑﺎﻧكھﺎی ﻣﺎ ورﺷﻛﺳﺗﮫ ﺷده و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودﺳﺎزی واﺣد ﭘول
ﺧودﻣﺎن ھﺳﺗﯾم .اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﺑﯾﮫ وﺿﻌﯾت ﻛﻧوﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺷوروی ﺳﺎﺑق
ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ﺷوروی ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﻣﻠﮫ ﯾك ﻛﺷور ﺧﺎرﺟﯽ دﭼﺎر ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧﺷد ،ﺑﻠﻛﮫ اﯾن ﻛﺷور ﺑﮫ آن دﻟﯾل از
درون ﻓروﭘﺎﺷﯾد ﻛﮫ دﭼﺎر ورﺷﻛﺳﺗﮕﯽ ﺷده ﺑود .وی ﻣﯽاﻓزاﯾد :اﮔر ﻣﺎ ھم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺧﺎرج ﺧود از ﺟﻣﻠﮫ
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی دﻓﺎﻋﯽ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﺗﺟدﯾدﻧظر ﻗرار ﻧدھﯾم ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﮭﺑود
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾم.

»رﯾك روزوف« ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾناﻟﻣﻠل در ﻣﻘﺎﻟﮫای ﻛﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺑری »ﮔﻠوﺑﺎل رﯾﺳرچ« آن را ﻣﻧﺗﺷر
ﻛرد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺣدود ﭼﮭﺎر درﺻد ﺟﻣﻌﯾت ھﻔت
ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔری ﺟﮭﺎن را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھد ،ﻧوﺷت :ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭼﮭل درﺻد ﻣﺧﺎرج ﻧظﺎﻣ ﯽ
دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده را ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧود ﻛرده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﻧﺳﺑت ﯾﮏ ﺑﮫ ده وﺟود
دارد.
ﻋﻼوه ﺑر ﯾك ﻣﯾﻠﯾون و  ٤٤٥ھزار ﺳرﺑﺎز وظﯾﻔﮫ ﻓﻌﺎل ،ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻣﯽﺗواﻧد  ١/٢ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر اﻋﺿﺎی ﮔﺎرد
ﻣﻠﯽ و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ذﺧﯾره ﺧود را ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻓراﺧواﻧد .ﺣدود ﺳﯽ درﺻد از ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ﺧدﻣت ﻛردهاﻧد ،ﻧﯾروی ذﺧﯾرهای ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﺷدﻧد .ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ اردو از زﻣﺎن
آﻏﺎز ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از  ٤٠٠ھزار ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎﯾش را ﻓﻌﺎل ﻛرده اﺳت و در ﻣﺎرچ ٢٠٠٩
ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١٢٥ھزار ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ذﺧﯾره ،ﺳر ﺧدﻣت ﺑودﻧد.
وزارت دﻓﺎع ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾش از  ٨٠٠ھزار ﻧﻔر ﻛﺎرﻣﻧد ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ در آﻣرﯾﻛﺎ و اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن دارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻏﯾر از ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎرھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺑﯾش از  ٣/٥ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻧﯾرو در اﺧﺗﯾﺎر
دارد.
ﭘس از اﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾش از ﯾك ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ،اردوی آﻣرﯾﻛﺎ و
رﺋﯾسﺟﻣﮭوری ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ آن ! زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺟﻧﮓھﺎی ﺑﯾﺷﺗر آﻣﺎده ﻛردهاﻧد .ﺑوﺋﯾﻧﮓ ،رﯾﺗون
) (Raytheonو ﺟﻧرال اﻟﻛﺗرﯾك ،ﻣﻧﺗظر و ﺑﯾﻛﺎر ﻧﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.
اوﺑﺎﻣﺎ روز ده دﺳﺎﻣﺑر در ﺳﺧﻧراﻧﯽاش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل ﺑﮫ ﻛﺷورش ﻟﻘب »ﯾﮕﺎﻧﮫ
اﺑرﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن« و ﺑﮫ ﺧودش ﻋﻧوان »ﻓرﻣﺎﻧده ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻛﺷوری ﻛﮫ درﮔﯾر دو
ﺟﻧﮓ اﺳت« داد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﻛﮫ رﺋﯾس ﯾك دوﻟت آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ـ ﯾﺎ ھر ﻛﺷور
دﯾﮕری ـ ﻻف ﻣﯽزﻧد ﻛﮫ ﻛﺷورش ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯽﭼون و ﭼرای زﻣﯾن اﺳت و ﺑدون ﺗردﯾد
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎری اﺳت ﻛﮫ ﯾك ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل ،ﺧود را ﻓرﻣﺎﻧده دو ﺟﻧﮓ ھﻣزﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﻛﻧد.
اﻣﺎ در ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﻧﺎﺳب و درﺳﺗﯽ ﻣطرح ﻛردن ﭼﻧﯾن ادﻋﺎھﺎﯾﯽ طﯽ ﭼﻧﯾن روﯾداد و در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ـ
ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و در ﺑراﺑر ﻛﻣﯾﺗﮫ ﻧوﺑل ﻧﺎروی ـ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ
دﺳتﻛم ھر دو ادﻋﺎی وی ﺻﺣﯾﺢ ھﺳﺗﻧد .وی در ﺣﻘﯾﻘت ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﺋول دو ﺟﻧﮓ ﺑزرگ و ﭼﻧدﯾن ﻧﺑرد
ﻛوﭼكﺗر اﺳت و ﻛﺷورش ﺑدون ﺗردﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧدﯾن دھﮫ ،ﺑدون
ﻣﺣدودﯾت در ﭘﻧﺞ ﻗﺎره از ﺷش ﻗﺎره ﻣﺳﻛوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﮫ و ﻧﯾروھﺎﯾش روی ھر ﺷش ﻗﺎره
ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ،ﭘرﺳوﻧل و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت آﻣرﯾﻛﺎ ـ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ھﺳﺗﮫای آن ـ در ٨٢٠
ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻛﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد.

اﺧﯾراً آﻣرﯾﻛﺎ ھزاران ﻧﯾروی ﺟدﯾد را ﺑﮫ ھﻔت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟدﯾد در ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ و روﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ رژﯾم اﺳرادﯾل ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑرای ﻧﺻب و ﻓﻌﺎل ﻛردن ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت رادار ﻣوﺷك در
ﺻﺣرای ﻧﻘب اﻋــزام ﻛرد و ﺑﺎ ﻟﮭﺳﺗــﺎن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻘرار ﻧﯾروھﺎ ﺑرای ﻣوﺷكھﺎی ) patriotﻛﮫ ﻗرار
اﺳت ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی رھﮕﯾری Aegis Standard Missile-٣ﻣﺳﺗﻘر روی ﻛﺷﺗﯽ دﻧﺑﺎل ﺷود( ﺑﮫ
اﻣﺿﺎ رﺳﺎﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧواھﻧد ﺑود ﻛﮫ ﭘس از اﻧﺣﻼل ﭘﯾﻣﺎن ورﺷو در ﺳﺎل
 ١٩٩١در اﯾن ﻛﺷور ﻣﺳﺗﻘر ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻠﺢ اﺳﺗﻛﮭﻠم در ﺳﺎل  ،٢٠٠٨ﺑودﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﺷور
آﻣرﯾﻛﺎ ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺳطﺢ ﺟﻧﮓ ﺳرد ـ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺧود ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ـ
ﻗرار دارد ٤١ ،درﺻد ﻣﺧﺎرج ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھد ،ﯾﻌﻧﯽ  ٦٠٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد از ١/٤٦٤
ﺗرﯾﻠﯾون.
اﯾن رﻗم ﺷﺎﻣل ﻣﺧﺎرج ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرج از وزارت دﻓﺎع ﻧﻣﯽﺷود .ﭼﻧدﯾن دھﮫ اﺳت ﻛﮫ دوﻟت آﻣرﯾﻛﺎ در
زﻣﯾﻧﮫ واﮔذاری اﻣور در ھر ﻋرﺻﮫای ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎرھﺎی ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﯾﺷرو ﺑوده اﺳت و ﭘﻧﺗﺎﮔون
ﻧﯾز از اﯾن روﯾﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑر اﺳﺎس ﺑرﺧﯽ ﺗﺧﻣﯾنھﺎ ﻣﺟﻣوع ﺑودﺟﮫ ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑﺧشھﺎی
ً ﻧﯾﻣﯽ از
ﻣرﺗﺑط ﻋﻼوه ﺑر ﺑودﺟﮫ رﺳﻣﯽ ﭘﻧﺗﺎﮔون ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ١/١٦ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﻣﺻﺎرف رﺳﻣﯽ  ١٩٢ﻛﺷور ﺟﮭﺎن ـ از ﺟﻣﻠﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ـ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
طﺑق ﺑرآوردھﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﺑﺗدای اﻣﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﺷد ،آﻣرﯾﻛﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑﯾش از ﯾك ﻣﯾﻠﯾون و  ٤٤٥ھزار زن و
ﻣرد در ﺣﺎل ﺧدﻣت ،ﭘس از ﭼﯾن )ﺑﺎ اردوی دو ﻣﯾﻠﯾون و  ٢٥٥ھزار ﻧﻔری( دارای دوﻣﯾن اردوی
داﺋﻣﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﭼﯾن ﯾك ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ٣٢٥ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر آﻣرﯾﻛﺎ
اﺳت و اردوی ﮔﺳﺗرده از ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎرھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢاش را ﺗﻛﻣﯾل ﻛﻧﻧد ،ﻧدارد و اﻟﺑﺗﮫ
ﺑرﺧﻼف آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾروﯾﯽ در ﺧﺎرج از ﻛﺷور ﻣﺳﺗﻘر ﻧﻛرده اﺳت.
ھﻧد ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ﯾك ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ١٤٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ،اردوی داﺋﻣﯽ و ﻓﻌﺎلاش )ﯾك ﻣﯾﻠﯾون و ٤١٥
ھزار ﻧﻔر( ﻛوﭼﻛﺗر از اردوی آﻣرﯾﻛﺎ اﺳت .اﺣﺗﻣﺎﻻً آﻣرﯾﻛﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﺣدود ﻛﺷورھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ
ﻧﯾروھﺎی ذﺧﯾره ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﯽ ﻓرﺳﺗﺎدهاﻧد .ﻓﺑروری ﮔذﺷﺗﮫ درﯾﺎدار ﻣﺎﯾﻛل ﻣوﻟن رﺋﯾس ﺳﺗﺎد
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺗرك آﻣرﯾﻛﺎ اﻋﻼم ﻛرد از ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺣدود  ٦٠٠ھزار ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎی ذﺧﯾره ﺑرای
ﺧدﻣت در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣرﻛزی آﻣرﯾﻛﺎ ـ ﻛﮫ ﻣﺳﺋول ﺟﻧﮓ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ـ
اﻋزام ﺷدهاﻧد.
در روزھﺎی اﺧﯾر دو آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ١٩ .دﺳﺎﻣﺑر ،ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﻛﺎ طﯽ ﺟﻠﺳﮫای ﻛم
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎ ھﺷﺗﺎدوھﺷت رأی ﻣواﻓق و ده رأی ﻣﺧﺎﻟف ،ﺑودﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ  ٦٣٦/٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟری را ﺑرای
ﺳﺎل آﯾﻧده ﺗﺻوﯾب ﻛرد .ﭼﻧد روز ﭘﯾشﺗر ﻧﯾز ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺎ آراء  ٣٩٥ﻣواﻓق ﺑﮫ  ٣٤ﻣﺧﺎﻟف ،اﯾن

ﺑودﺟﮫ را ﺗﺻوﯾب ﻛرده ﺑود .در ھر دو ﻣورد آراء ﻣﺧﺎﻟف ،ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ ً ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎ ی
ﺟﻧﮓ ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺧﺷﯽ از روﯾﮫھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﭘﯾﭼﯾده آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑﺎدل ،اﻓزودن و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻛردن ﺑر
ﺳر دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل ﻏﯾرﻣرﺗﺑط اﺳت ﻛﮫ در ﮔوﯾش ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﮫ آن ﭼﺎﻧﮫزﻧﯽ و ﻧﺎن ﻗرض دادن ھم
ﻣﯽﮔوﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن رای ﻣﺧﺎﻟف در ﻣﺟﻠس ﯾﺎ ﺳﻧﺎ ،ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮕرﺷﯽ ﺿدﺟﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظﮫﻛﺎری
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑودﺟﮫ ﻣﺻوﺑﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺷﺎﻣل  ١٠١ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر دﯾﮕر ﺑرای ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق
ﻣﯽﺷد )اوﺑﺎﻣﺎ آﺧرﯾن ﻻﯾﺣﮫ رﺳﻣﯽ ﺑودﺟﮫ ﺗﻛﻣﯾﻠﯽ ﺟﻧﮓ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻣﺎه ﺟوﻻی اﻣﺿﺎ
ﻛرد( ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن درﺧواﺳت از ﭼﻧدﯾن درﺧواﺳت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﺿروری ﻧﺎﻣﯾده ﺷدهاﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن درﺧواﺳت ﻛﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺑﮫ زودی اراﺋﮫ ﺷود ،ﺷﺎﻣل ﺑﯾش از ٣٠
ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑرای  ٣٣ھزار ﻧﯾروی اﺿﺎﻓﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻋزام ﺷوﻧد .ﺑﺎ
اﻋزام اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺗﻌداد ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿر در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺻد ھزار ﻧﻔر ﺧواھد رﺳﯾد.

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

روز رأیﮔﯾری ﺳﻧﺎ درﺑﺎره اﻋزام ﻧﯾروھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑررﺳﯽ ﺑودﺟﮫ ﻻزم ﺑرای آن،
»ﺑﻠوﻣﺑرگ ﻧﯾوز« ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺳروﯾس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻛﻧﮕره ﻧوﺷت :ﺑودﺟﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ دو
ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق از ﯾك ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر ﮔذﺷت .طﺑق ﮔــزارش  ٢٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳروﯾس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،اﯾن
ﻣﯾزان ﺷﺎﻣل  ٧٤٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻋراق و  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷود .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھزﯾﻧﮫھـﺎی ﺟدﯾد ﭘﻧﺗﺎﮔون »ﺷﺎﻣل  ٢/٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺑرای ﺧرﯾد ده »ﺑوﺋﯾﻧﮓ C-
 «١٧ﻣﯽﺷود ﻛﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون درﺧواﺳت ﻧﻛرده ﺑود .ﺷرﻛت ﺑوﺋﯾﻧﮓ ھﻣﭼﻧﯾن از ﻓــروش  ١٨ﺟﻧﮕﻧده
» «F/A-E/F Super Hornetـ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺟﻧﮕﻧده ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﻣدﯾرﯾت درﺧواﺳت ﻛرده ﺑود١/٥ ،
ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺳود ﻣﯽﺑرد «.ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑرای ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﻛﮫ ﺗوﺳط وزارت دﻓﺎع ﯾﺎ ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد
درﺧواﺳت ﻧﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻌدادی ﺑﯾش از ﻣﯾزان ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ﯾﻛﯽ دﯾﮕر از ﻣوﻟﻔﮫھﺎی ﻋﺟﯾب ﻧظﺎم

ﻛﺷور آﻣرﯾﻛﺎ اﺳت .اﯾﻧﻛﮫ ﺗﺎﺟران ﺳﻼح )و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺟﺎر داﺧﻠﯽ( ﺳﻔﺎرشھﺎی ﺧود را ﻧزد ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم آﻣرﯾﻛﺎ )وﯾﻠﯾﺎم ﻟﯾن ،ﻣﻌﺎون وزﯾر دﻓﺎع ﭘﯾش از اﻧﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﺎﯾب
رﺋﯾس ﺑﺧش راھﺑردھﺎ و ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺷرﻛت  Raytheonﺑود( ﻣﯽﺑرﻧد ،در ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﯾن
ﮔزارش ﻣﺷﮭود اﺳت .وزﯾر دﻓﺎع ،راﺑرت ﮔﯾﺗس ،روز ﺷش اﭘرﯾل ﺗوﺻﯾﮫ ﻛرد :ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺷرﻛت
ﺑوﺋﯾﻧﮓ ﺗﺎ آﺧر ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺗﻣﺎﻣﯽ  ٢٠٥ھواﭘﯾﻣﺎی » «C-١٧را ﺗﺣوﯾل داد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ  C-١٧ﻣﻧﻘﺿﯽ
ﺷود.
ﺑوﺋﯾﻧﮓ ﻛﮫ دوﻣﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎر ﺟﻧﮕﯽ ﺑزرگ آﻣرﯾﻛﺎ اﺳت ،اﻋﻼم ﻛرده اﺳت در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﻧﻛردن
ﺳﻔﺎرش ﺑﯾﺷﺗر ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫاش در »ﻻﻧﮓ ﺑﯾﭻ« ﻛﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﻌطﯾل ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺑودﺟﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل  ٤٦٥ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑرای ﻣوﺗور ﺟﻧﮕﻧده » «F-٣٥ Joint Strikeﻧﯾز ﻣﯽﺷود .اﯾن
ﺟﻧﮕﻧده ﺗوﺳط ﺷـرﻛت »ﻓﺎﯾرﻓﯾﻠد«  ،Fairfieldﺷرﻛت ﺟﻧرال اﻟﻛﺗرﯾك واﻗﻊ در ﻛﺎﻧﺗﯾﻛﺎت و ﺷرﻛت
روﻟز روﯾس ،ﻣﺳﺗﻘر در ﻟﻧدن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﭘﯾش از اﯾن دوﻟت ﺗﮭدﯾد ﻛرده ﺑود اﮔر ﺻورت ھزﯾﻧﮫھﺎی
دﻓﺎع ﺷﺎﻣل ﺑودﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﯾن ﻣوﺗورھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑودﺟﮫ آن را وﺗو ﻛﻧد .ﭘﻧﺗﺎﮔون و ﮔﯾﺗس،
رﺋﯾس آن ،ﻣﻣﻛن اﺳت در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻛﻧﮕره و ﺣﺗﯽ ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد ﺑر ﺳر ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروی
ﻧظﺎﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﻛﺷور ﭘﯾروز ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺗوﻟﯾدﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺳﻼح و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺻﻧﻌت ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت
ھزﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﻛﻧد ،ﺑﺎزﻧده ھﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر ﺑودﺟﮫ  ٢/٣ﺗرﯾﻠﯾون داﻟری ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑرای ﺟﻧﮓ ،ﺟﻧﮓ ﺗرﯾﻠﯾون داﻟری در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ،
ﻓرﺻت ﺳودآوری ﺑرای ﺳوداﮔران ﻣرگ و واﺑﺳﺗﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ اﺳت .روز  ١٨دﺳﺎﻣﺑر ٢٠٠٩
داﺳﺗﺎﻧﯽ در ﭼﻧدﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ آﻣرﯾﻛﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﻛﮫ از زﻣﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻛﺗﺑر ٢٠٠١ﺣدود  ٣/٣ﻣﯾﻠﯾون ﺳرﺑﺎز آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋزام ﺷدهاﻧد .در
ﮔزارش ﭼﻧﯾن ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ﻛﮫ »ﺑﯾش از دو ﻣﯾﻠﯾون زن و ﻣرد اﯾن اﻋزامھﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد و ٧٩٣
ھزار ﻧﻔر ﺑﯾش از ﯾك ﺑﺎر اﻋزام ﺷدهاﻧد «.طﺑق اﯾــن ﮔزارش ،ﺑﯾش از ﯾكﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از اردو ،ﺑﯾش از
 ٣٨٩ھزار و  ٩٠٠ﻧﻔر از ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ،ﺑﯾش از  ٣٦٧ھزار و  ٩٠٠ﻧﻔر از ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯾش از
 ٢٥١ھزار و  ٨٠٠ﻧﻔر از ﺗﻔﻧﮕداران درﯾﺎﯾﯽ در اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﺑﮫ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋزام ﺷدهاﻧد .ﻓﻘط
طﯽ اﻛﺗﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ١٧٢ ،ھزار و  ٨٠٠ﺳرﺑﺎز ٣١ ،ھزار و  ٥٠٠ﭘرﺳوﻧل ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ٣٠ ،ھزار
درﯾﺎﻧورد ٢٠ ،ھزار و  ٩٠٠ﺗﻔﻧﮕدار درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ دو ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟﻧﮕﯽ اﻋزام ﺷدﻧد.
ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺧش اﻋظم ﻧﯾروی ﺟﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺋﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق اﻋزام ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾروی ﻛﺎﻓﯽ ﺑرای راهاﻧدازی و ﻛﻧﺗرول ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺟدﯾد در اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ،ﺣﺿور در دﯾﮕر
ﻛﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ »ﻣﺎﻧﺎس« در ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن ،اﻋزام ﺑﮫ ھﻔت ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻧظﺎﻣﯽ ﺟدﯾد در ﻛﻠﻣﺑﯾﺎ ،اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای ﺧﺎرج از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺋﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ در آﻓرﯾﻘﺎ

)ﻛﻣپ »ﻟﻣوﻧﯾر« در ﺟﯾﺑوﺗﯽ ﺑﺎ دوھزاروﭼﮭﺎرﺻد ﭘرﺳوﻧل( و ﺷرﻛت در ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﺿد ﺷورش در
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ،ﻣﺎﻟﯽ ،اوﮔﺎﻧدا ،ﯾﻣن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن وﺟود دارد .اﺧﯾراً ﯾك روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ آﻣرﯾﻛﺎ در
ﻣﻘﺎﻟﮫای ﮔزارش داد ﻛﮫ ﯾك ﻧﯾروی وﯾژه ھزار ﻧﻔری از ﺗﻔﻧﮕداران درﯾﺎﯾﯽ واﻛﻧش ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق
ﺧطرﻧﺎك ﺑﮫ زودی در اﺧﺗﯾﺎر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ آﻓرﯾﻘﺎی اردوی آﻣرﯾﻛﺎ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن واﺣد
ﺗﻔﻧﮕداران درﯾﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﭘﯾش از اﯾن در اﺧﺗﯾﺎر »آﻓرﯾﻛﺎم« ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ھم اﻛﻧون ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از
ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی آﻣوزﺷﯽ در اوﮔﺎﻧدا و ﻣﺎﻟﯽ ـ ﻛﮫ اردوی آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اردوی »ﻣﻘﺎوﻣت ﻟرد« و
ﺷورﺷﯾﺎن طوارق ھﺳﺗﻧد ـ اﻋزام ﺷدهاﻧد.
در ﯾﻣن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣوﺛﯽ ،ﻧﯾروی ھواﯾﯽ آﻣرﯾﻛﺎ را ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺷﺗرك ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﻛﻧﺗرول ﺧود و ﻛﺷﺗن
دﺳتﻛم ١٢٠ﻧﻔر طﯽ ﺣﻣﻠﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﻣﻧطﻘﮫ ﻓﻘﯾر ﺻﻌده ﻣﺗﮭم ﻛردﻧد .دﻓﺗر اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎ اﻋﻼم
ﻛرد» :ﺟﻧﺎﯾت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫای ﻛﮫ ﻧﯾروی ھواﯾﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﻣرﺗﻛب ﺷد ،ﭼﮭره واﻗﻌﯽ اﯾن ﻛﺷور را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد «.طﺑق ﮔزارش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺑری  ١٧ ،ABCدﺳﺎﻣﺑر ﻧﯾز اردوی آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ و
در ﺗﻛﻣﯾل ﺣﻣﻼت راﻛﺗﯽ روزاﻓزون در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،دو راﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋده در
ﯾﻣن ﭘرﺗﺎب ﻛرد.
ﻧﯾروھﺎی ﺣوﺛﯽ ،ﺷﯾﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق آﻧﮭﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﻧوﻋﯽ
ﺣﯾﻠﮫ اﺳﺗراﺗژﯾك اﺳت .در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺟﻧرال »راﺟر ﺑرﯾدی« ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی ھواﯾﯽ آﻣرﯾﻛﺎ در اروﭘﺎ و
ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﻣﺗﺣد ﻧﺎﺗو ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑرای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾران دﻓﺎع ﻻﺗوﯾﺎ ،اﺳﺗوﻧﯽ و ﻟﯾﺗواﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ھﻣﻛﺎری ﻧظﺎﻣﯽ ﻧزدﯾكﺗر در
ﺑﺧش اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎی ﺑﺎﻟﺗﯾك و آﻣرﯾﻛﺎ ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺎﻧورھﺎی ﻣﺷﺗرك در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﻟﺗﯾك ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣوزﺷﯽ » «Adaziواﻗﻊ در ﻻﺗوﯾﺎ رﻓت .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻛﺷورھﺎی ذﻛر ﺷده )ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن،
ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،اﺳﺗوﻧﯽ ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ و ﻻﺗوﯾﺎ( ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ھم ﻣرز ھﺳﺗﻧد.
در ھﻣﺎن ھﻔﺗﮫ طﯽ ﻧﺷﺳت ) (ALBAدر ﺷﮭر ھﺎواﻧﺎ ،راﺋول ﻛﺎﺳﺗرو ،رﺋﯾسﺟﻣﮭوری اﯾن ﻛﺷور
درﺑﺎره آﺧرﯾن ﮔﺳﺗرشھﺎی ﭘﻧﺗﺎﮔون در ﻛﻠﻣﺑﯾﺎ ﮔﻔت ﻛﮫ »اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻧوﻋﯽ
ﺗﮭﺎﺟم ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن و ﻛﺎراﺋﯾب اﺳت «.ﻛﻣﺗر از ﯾك ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ،دوﻟت ﻛﻠﻣﺑﯾﺎ ﻛﮫ ﺳوﻣﯾن ﻛﺷور
درﯾﺎﻓتﻛﻧﻧده ﻛﻣكھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت ،اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺟدﯾدی ﻧزدﯾك
ﻣرزش ﺑﺎ وﻧزوﺋﻼ ﺧواھد ﺳﺎﺧت» .ﮔﺎﺑرﯾل ﺳﯾﻠوا« وزﯾر دﻓﺎع اﯾن ﻛﺷور ،روز  ١٨دﺳﺎﻣﺑر ﮔﻔت ﻛﮫ
اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﺷﺑﮫ ﺟزﯾره »ﮔواﺟﯾرا« ﻧزدﯾك ﺷﮭر  Nazaretﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و  ١٠٠٠ﺳرﺑﺎز در آن
ﻣﺳﺗﻘر ﺧواھﻧد ﺷد .دو ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ھواﯾﯽ در دﯾﮕر ﻧواﺣﯽ ﻣرزی راهاﻧدازی ﺧواھﻧد ﺷد .ﺟﻧرال »اﺳﻛﺎر
ﮔوﻧزاﻟس« ﻓرﻣﺎﻧده اردوی ﻛﻠﻣﺑﯾﺎ ،روزﺑﻌد اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ ﺷش ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ھواﯾﯽ ـ ﺷﺎﻣل دو ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ در
ﻣرز ﻣﺷﺗرك ﺑﺎ وﻧزوﺋﻼ ـ در ﺣﺎل راهاﻧدازی ھﺳﺗﻧد.ﭘس از اﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾش از ﯾك ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر ﺑودﺟﮫ

ﺑﮫ ﺟﻧﮓھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ،اردوی آﻣرﯾﻛﺎ و رﺋﯾسﺟﻣﮭوری ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ آن ،زﻣﯾﻧﮫ را
ﺑرای ﺟﻧﮓھﺎی ﺑﯾﺷﺗر آﻣﺎده ﻛردهاﻧد .ﺑوﺋﯾﻧﮓ ،رﯾﺗون ) (Raytheonو ﺟﻧرال اﻟﻛﺗرﯾك ،ﻣﻧﺗظر و
ﺑﯾﻛﺎر ﻧﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد !

ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی وﯾژه ﻧظﺎﻣﯽ

ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﻛﺎ ) (USSOCOMﻣﺳووﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر
ﻛﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ را اﻋم از ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ ،ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ،ﻧﯾروی زﻣﯾﻧﯽ و
ﺗﻔﻧﮕداران درﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدهدار اﺳت .اﯾن "رﻛن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ " واﺣدی از واﺣدھﺎی وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﻛﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ﻣرﻛز اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ "ﻣﻛدﯾل " ) (MacDillواﻗﻊ در
ﻣﻧطﻘﮫ "ﺗﺎﻣﭘﺎ " ) (Tampaدر اﯾﺎﻻت "ﻓﻠورﯾدا " ﻗرار دارد.
اﯾده ﺗﺎﺳﯾس اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﭘس از ﺷﻛﺳت ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﺑس ﺑﺎ ھدف آزادﺳﺎزی
ﮔروﮔﺎنھﺎی اﯾن ﻛﺷور در اﯾران ﻣطرح ﺷد .ﯾك ﮔروه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ رھﺑری "درﯾﺎدار ﺟﯾﻣز اﻟو ھﺎﻟوو ی
" ) (James L. Hollowayﭘس از واﻗﻌﮫ طﺑس ،ﻋدم وﺟود ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣوﺛر و ﻛﻧﺗرول ﻛﺎرآﻣد را
ﻋﺎﻣل وﻗوع اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اردوی آﻣرﯾﻛﺎ داﻧﺳت .ﭘس از ﺗﺎﺳﯾس  USSOCOMدر  ١٦اﭘرﯾل
 ،١٩٨٧اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣﻠﯾﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺎﻣﮫ و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻋراق ﻧﻘش داﺷﺗﮫ
اﺳت.
ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑر ﻋﮭده  USSOCOMﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ" :ﺟﻧﮓھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف "،
"دﻓﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ "" ،ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ "" ،ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ "" ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﮭری "" ،ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم " و "ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر " .ھر ﺷﺎﺧﮫای در  USSOCOMﺑرای ﺧود دارای ﻧﯾروھﺎ ی

ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ وﯾژه ﻣوﺳوم ﺑﮫ  SOCاﺳت .ﺑرای ھر ﺷﺎﺧﮫ ﻧﯾز ﯾك ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺟزا ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﻛﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد راﺳﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرد .اﻣﺎ در ﺻورت ﻟزوم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ﺑﺎ
ﯾﻛدﯾﮕر ﻧﯾز ﺗوﺳط  USSOCOMرھﺑری ﻣﯽﺷود.
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ "ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ " USSOCOM
ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﭘﯾشﺗر ﻧﯾز اﺷﺎره ﺷد ،ﺷﻛﺳت ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﺑس در ﺳﺎل  ١٩٨٠ﻣﯾﻼدی،
ﻧﯾﺎز وزارت دﻓﺎع آﻣرﯾﻛﺎ را ﺑﮫ اﺻﻼح و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻣﺟدد ﺑﯾش از ﭘﯾش روﺷن ﺳﺎﺧت .ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
وﻗت اردوی آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾز ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ در ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺷد ﻛﮫ ھﻣﯾن ﺑﺎزﺑﯾﻧ ﯽ
ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ "دﻟﺗﺎ " را اﯾﺟﺎد ﻛرد.
در ﺳﺎل  ١٩٨٣در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﻛﻧﮕره آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺣس ﺷد .در ﺟون ﺳﺎل
 ١٩٨٣ﻣﯾﻼدی ﻛﻣﯾﺗﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﻛﺎ ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﺳﻧﺎﺗور "ﺑری ﮔﻠدواﺗر " )Barry
 ،(Goldwaterﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دو ﺳﺎﻟﮫ را در اﯾن ﺧﺻوص آﻏﺎز ﻛرد ﻛﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺗﺷﻛﯾل ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺟزای  SOFاﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺑﮫ زودی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﻣﯾن  SOFﻣطرح ﺷد.
در اﻛﺗﺑر ﺳﺎل  ،١٩٨٥ﻛﻣﯾﺗﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﻛﺎ ﮔزارش ﺧود را ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺳﺎزﻣﺎن
دﻓﺎﻋﯽ :ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر" ﻣطرح ﻛرد .در ﺑﮭﺎر  ١٩٨٦ﻧﯾز ﺣﺎﻣﯾﺎن  SOFﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧود را
در ﻛﻧﮕره و ﺳﻧﺎ ﻣطرح ﻛردﻧد .ﭘس از ﻣدتھﺎ ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﻟواﯾﺢ اﺻﻼﺣﯽ  SOFدر
ﻛﻧﮕره و ﺳﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد.
اﻣﺎ ﻛﺎرھﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻛﺳتھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺣثھﺎ در ﻛﻧﮕره و ﺳﻧﺎ اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓت .ﺗﺎ آﻧﻛﮫ ﺑﺎﻻﺧره در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﺗﺷﻛﯾل  USSOCOMﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد .ﻓرﻣﺎن ﺗﺷﻛﯾل
 USSOCOMرا "روﻧﺎﻟد رﯾﮕن " رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﺳﺑق آﻣرﯾﻛﺎ اﻣﺿﺎ ﻛرد" .ﺟﻧرال ﻟﯾﻧدﺳﯽ "
) (Lindsayﻧﯾز از ﺳوی رﯾﮕن ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﻓرﻣﺎﻧده  USSOCOMﻣﻧﺻوب ﺷد و ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﻛﺎ
ﻧﯾز ﺑﯽھﯾﭻ ﺑﺣث و ﺟدﻟﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ وی را ﭘذﯾرﻓت.
اوﻟﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی وﯾژه آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﺗراﻧزﯾت اﻣن ﻧﻔت از
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑوده و اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت درﺳت ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻧﮓ ﻋراق و اﯾران ﺗﻌرﯾف ﺷده
ﺑود .ﻛوﯾت ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ ﻛﺷﺗﯽھﺎی آن در ﭘﯽ ﺣﻣﺎﯾتھﺎی اﯾن ﻛﺷور از رژﯾم ﺑﻌث ﻋراق ھدف ﺣﻣﻼت
اﯾراﻧﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود از آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻣك ﻛرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﺎزده ﻛﺷﺗﯽ ﻛوﯾﺗﯽ ﺗﺣت
اﺳﻛورت ﻧﺎوﮔﺎن آﻣرﯾﻛﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺎوﮔﺎن آﻣرﯾﻛﺎ از ﻛﺷﺗﯽھﺎی ﻛوﯾﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آن ﻧﺷد ﻛﮫ اﯾراﻧﯾﺎن از ﺣﻣﻼت ﺧود ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﯾن و
ﻗﺎﯾقھﺎی ﺗﻧدرو ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺷﺗﯽھﺎی ﻛوﯾﺗﯽ دﺳت ﺑردارﻧد و ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑود ﻛﮫ
 USSOCOMوارد اوﻟﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدی ﺧود ﺷد .اﯾن ﺳﺎﯾت ﻏرﺑﯽ ﻛﮫ در ﻧوع ﻧﮕﺎرش ﺧود از

ادﺑﯾﺎت ﺿداﯾراﻧﯽ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻏرﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻛﻧد اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی  USSOCOMرا ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﻛﺷﺗﯽ "اﯾران ارج " ﯾﺎد ﻛرده اﺳت .آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ ﻣدﻋﯽ ﺑودﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻛﺷﺗﯽ در ﺣﺎل ﻣﯾنرﯾزی در ﺧﻠﯾﺞ
ﻓﺎرس ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﯾراﻧدازی ھﻠﯾﻛوﭘﺗرھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯽ اﯾران ارج اﻧﺟﺎم ﺷد و
ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺳراﻧﺟﺎم از ﻛﺷﺗﯽھﺎی ﺧود وارد ﻋرﺷﮫ ﻛﺷﺗﯽ اﯾران ارج ﺷده و ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﻛﮫ ﻧو
ﻣﯾن و ﻧﻘﺷﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﯾنرﯾزی را روی ﻋرﺷﮫ اﯾن ﻛﺷﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ! ھمﭼﻧﯾن ﻧﯾروھﺎی USSOCOM
ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻛﺷﺗﯽ اﻛﺗﻔﺎ ﻧﻛرده و ﯾﻛﯽ از ﺳﻛوھﺎی ﻧﻔﺗﯽ اﯾران را ﻧﯾز ھدف ﺣﻣﻠﮫ ﺧود ﻗرار دادﻧد.
ﭘس از اﯾن ﺣﻣﻼت آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﻛﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﯾروھﺎی اﯾراﻧﯽ را ﻛﺷف ﻛردهاﻧد .ﺑﮫ ادﻋﺎ ی
ﻧﯾروھﺎی  ،USSOCOMاﯾراﻧﯽھﺎ روزھﺎ در ﻛﻧﺎر ﺳﻛوھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺧود ﭘﻧﮭﺎن ﺷده و ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﯾنرﯾزی و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯽھﺎ ﻣﺑﺎدرت ﻣﯽورزﯾدﻧد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ھﻠﯾﻛوﭘﺗرھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧزدﯾك
ﺷدن ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از اﯾن ﺳﻛوھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺳﮫﻗﺎﯾق ﺗﻧدروی اﯾراﻧﯽ را در ﯾك درﮔﯾری ﻏرق ﻛردﻧد.
در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺎه اﻛﺗﺑر  ،١٩٨٧ﭘس از اﺻﺎﺑت ﯾك ﻣوﺷك اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯽ "ﺳﯽ آﯾﺳل ﺳﯾﺗﯽ " و ﻣﺟروح
ﺷدن ھﺟده ﻧﻔر در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻛﮫ در ﻧزدﯾﻛﯽ ﻛوﯾت اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﭼﮭﺎر ﻧﺎوﺷﻛن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دو
ﺳﻛوی ﻧﻔﺗﯽ در ﺣوزه ﻧﻔﺗﯽ رﺳﺗم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آﺗش ﻛﺷﯾدﻧد .ﺣﻣﻼت آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ ﺑدﯾنﺟﺎ ﺧﺗم ﻧﺷد و ﻏرق
ﻛردن ﻧﺎوﭼﮫھﺎی ﺟوﺷن و ﺳﺑﻼن ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘروﻧده  USSOCOMاﻓزوده ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﻣﻼت ﺳراﻧﺟﺎم از
ﺣﻣﻼت اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯽ ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﯾز در ﺑﯾﺳت
اﮔﺳت  ١٩٨٨ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن اﯾران و ﻋراق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت و ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ  USSOCOMﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ
ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .در اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘش ﻧﯾروھﺎی  USSOCOMﻛﺎﻣﻼ ﻣﺷﮭود و آﺷﻛﺎر ﺑود .از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺣرﻓﮫای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑود ﭼرا ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی اﯾراﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺷب ﺑرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻛردﻧد.

 USSOCOMدر ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻛن ﻓراھم آورده ﻛﻣكھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧود را ﻧﺷﺎن داد.
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی "ﺳﯽ  "١٣٠آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻛﻣكھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺣﻣل

ﻣﯽﻛردﻧد .اﯾن ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ﺷﺎﻣل اوﻟﯾن ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ "ﺑﺎزﮔﺷت اﻣﯾد "
وارد ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺷدﻧد.
در دﺳﺎﻣﺑر  ،١٩٩٢ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﯾروھﺎی وﯾژه آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﻛﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑودﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت اﻣﯾد ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در ﺟﻧوری  ،٢٠٠٣ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ﻣﺧﺻوص ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان
 JSOFORدر ﻣوﮔﺎدﯾﺷو ﭘﯾﺎده ﺷدﻧد و ﺷروع ﺑﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رھﺑران ﻗﺑﺎﯾل ﺑوﻣﯽ ﺳوﻣﺎﻟﯽ
ﻛردﻧد .ھدف از اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻛﺳب اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣﻔﺎظت از ﻧﯾروھﺎ و ھمﭼﻧﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟﺎت آﺗﯽ ﺑود JSOFOR .ﺗﺎ ﻣﺎه اﭘرﯾل ھﻣﺎن ﺳﺎل ٢٦٠٠٠ ،ﻣﺎﯾل از ﺧﺎك ﺳوﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺷت
ﺳر ﮔذاﺷت و دوﺻدوھﻔﺗﺎدوھﻔت ﻗﺑﺿﮫ ﺳﻼح را ﺿﺑط ﻛرده و ﻗرﯾب ﺑﮫ  ٤٥٣٢٠ﭘوﻧد ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره را
از ﺑﯾن ﺑرد .در ﻣﺎه اﮔﺳت  ،١٩٩٣ﻧﯾروھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺣﻣﻼت ﻧﯾروھﺎی "ﻣﺣﻣد ﻓرح ﻋﯾدﯾد " ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎ ھدف دﺳﺗﮕﯾری
ﺟﻧرال ﻋﯾدﯾد وارد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺷدﻧد .ﺷش ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی  JSOFORﻛﮫ در واﻗﻊ
ﻧﯾروھﺎی وﯾژه  USSOCOMدر ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺑودﻧد ﺗواﻧﺳت ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی ﺣرﻛﺎت ﻋﯾدﯾد را ﺧﻧﺛﯽ ﻛﻧد.
اﻣﺎ در ھﻔﺗﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛﮫ ﺑﺎ ھدف دﺳﺗﮕﯾری دو ﺗن از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧزدﯾك ﺑﮫ ﻋﯾدﯾد ﺻورت ﮔرﻓت اﯾن
ﻧﯾروھﺎ در ھﻣﺎن ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺑﺎ ﺷﻛﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد .آﺗش ﺳﻧﮕﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻋﯾدﯾد ﺗﻌدادی از
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ را ﻛﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﻛرد و ﯾك ﻧﻔر ﻧﯾز ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻧﯾروھﺎی ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎﯾﯽ درآﻣد .اﯾن
ﺟﻧﮓ ﭘس از ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ﺳﺧتﺗرﯾن ﺟﻧﮓ ﺷﮭری ﺑرای ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد.
در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ھﻔده ﻧﯾروی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﻛﺷﺗﮫ و ﺻدوﺷش ﺗن از اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﻣﺟروح ﺷدﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در دﺳﺗﮕﯾری ﻋﯾدﯾد ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧدﻧد و در ﻣﺎرچ  ١٩٩٤ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﺧﺎك
ﺳوﻣﺎﻟﯽ را ﺗرك ﮔﻔﺗﻧد .ﺧروج از ﺳوﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺎرچ  ١٩٩٥ﺗﻛﻣﯾل ﺷد .ھرﭼﻧد ﻛﮫ ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﯽ در
ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧد .

 USSOCOMو ﺟﻧﮓ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه آﻣرﯾﻛﺎ در ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ اﯾن ﻛﺷور در ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻧﻘش ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ
داﺷﺗﮫ اﺳت.
در اوﻟﯾن ﮔﺎم ﭘس از ﺗﻌرض ارﺗش آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن USSOCOM ،در ھﻣﻛﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ
ﺗﻼش ﻛرد ﺗﺎ اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺷﻛﺳت طﺎﻟﺑﺎن را ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺳﺗرده ﻓراھم آورد .اﯾن
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،اﯾن اﺗﻔﺎق را از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در ﺟﻧﮓ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺑرﺷﻣرده اﺳت.
ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺳﺧت ﻣوﮔﺎدﯾﺷو آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ در ﯾﻛﯽ از ﻛوھﺳﺗﺎنھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ﺳﺧت
دﯾﮕری ﻣﯽﺷوﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎز ھم ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽدھﻧد .در اﯾن ﻧﺑرد ﯾك ھﻠﯾﻛوﭘﺗر آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣل ﺷﺎﻧزده
ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺧدﻣﮫ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽﺷود و ھﻣﮫ ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن آن ﻛﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،اﯾن
ﻧﺑرد را ﻓﺎﺟﻌﮫآﻣﯾزﺗرﯾن ﻧﺑرد از زﻣﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﻧده اﺳت .ﺟﺎﻟب اﯾنﺟﺎ اﺳت ﻛﮫ "ﻣﺎﯾﻛل
ﻣورﻓﯽ " ) (Michael P. Murphyاز رھﺑران اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣدال اﻓﺗﺧﺎر ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻛرده اﺳت.
ھمﭼﻧﯾن در ﺟﻧﮓ ﻋراق ،ﻗطﻌﮫ ﻧﻣﺑردھم ﻧﯾروھﺎی وﯾژه  USSOCOMاوﻟﯾن ﮔروه از ﻧظﺎﻣﯾﺎن
آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از آﻏﺎز ﺗﺟﺎوز آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ ﻋراق وارد ﺧﺎك اﯾن ﻛﺷور ﺷدﻧد .ﯾﻛﯽ از
اﻗداﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻛرد ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﭘﯾشﻣرگھﺎ " در ﺷﻣﺎل ﻋراق ﺑرای ﺷﻛﺳت دادن
ﻧﯾروھﺎی "ﺟﻧﺑش اﻧﺻﺎراﻻﺳﻼم " ﭘﯾش از آﻏﺎز ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ ﻋراق ﺑود .اﯾن اﻗدام از آن رو اﻧﺟﺎم ﺷد
ﻛﮫ ﻣﻧطﻘﮫای ﻛﮫ ﺑﮫ طور ﻛﺎﻣل در اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺻﺎراﻻﺳﻼم ،ﯾﻛﯽ از ﻣﺗﺣدﯾن اﻟﻘﺎﻋده ﺑود ﺗﺣت ﻛﻧﺗرول
ﻣﺗﺣدﯾن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ درآورده ﺷود.

ﭘس از ﻣوﻓﻘﯾت در ﻧﺑرد ﺑﺎ اﻧﺻﺎراﻻﺳﻼم USSOCOM ،اﯾنﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾز و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﭘﯾشﻣرگھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم "ﺻدام ﺣﺳﯾن " ﭘرداﺧت .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻼش ﻧﯾروھﺎی ﺻدام در ﺷﻣﺎل ﻋراق زﻣﯾنﮔﯾر ﺷدﻧد و
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺟﻧوب ﻋراق ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ھمﻗطﺎران ﺧود ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .ﺷﺎﯾد ھﻣﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗواﻧﺳت ﺟﺎن ھزاران ﻧﯾروی ﻏرﺑﯽ را ﺣﻔظ ﻛﻧد.
در آﻏﺎز ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋراق ،ﺗﯾمھﺎی دوازده ﻧﻔره از ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
 USSOCOMﺑﺎ ھدف ﯾﺎﻓﺗن ﺳﻛوھﺎی ﭘرﺗﺎب ﻣوﺷكھﺎی اﺳﻛﺎد وارد ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوﺑﯽ و ﻏرﺑﯽ ﻋراق

ﺷدﻧد .ھمﭼﻧﯾن ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎلھﺎی ﻧﻔﺗﯽ و ﭘﻣپھﺎی ﻧﻔت در ﺳواﺣل ﺟﻧوﺑ ﯽ
ﻋراق را ﺑﮫ ﻛﻧﺗرول ﺧوﯾش درآوردﻧد .ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن  USSOCOMﻧﯾز ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ در اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺧﺎك ﻋراق اﯾﻔﺎ ﻛﻧد.
ﭘس از اﺷﻐﺎل ﻋراق ﻧﯾز ﻧﯾروھﺎی  USSOCOMدر ﻗﺗل ﯾﺎ دﺳﺗﮕﯾری ﺻدھﺎ ﺷورﺷﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﻋراﻗﯽ
ﻧﻘش داﺷﺗﮫاﻧد .از دﯾﮕر ﻧﻘشھﺎی  ،USSOCOMآﻣوزش ﻧﯾروھﺎی ﻋراﻗﯽ ﺑرای ﺑﮫدﺳت ﮔرﻓﺗن اﻣور
ﺑوده اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن USSOCOM
اوﻟﯾن ﻧﯾروی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن  ،USSOCOMﻧﯾروھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ھواﯾﯽ اﺳت .اﯾن ﻧﯾرو درﻣﺎه ﻣﮫ
ﺳﺎل  ١٩٩٠در ﻓﻠورﯾدا ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .اﯾن ﻧﯾرو ﻛﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  AFSOCﺧواﻧده ﻣﯽﺷود در ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی
ﻧﯾرو در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻧﻘش دارد .ﻧﯾروھﺎی  AFSOCآﻣوزشھﺎی وﯾژهای ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و در ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺟﻧﮕﯽ ،ﻧﻔوذ در ﻧﯾروھﺎی دﺷﻣن و ﺗﻐذﯾﮫ و ﺗﻘوﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺧودی ﻣﮭﺎرت دارﻧد.

از دﯾﮕر ﺗﺧﺻصھﺎی  AFSOCراهاﻧدازی رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﻧﯾروھﺎ
ھمﭼﻧﯾن در ﺗﺎﻣﯾن ﺗﺧﺻصھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺣﻔظ دوﻟتھﺎی ﻣﺗﺣد آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾز ﻧﻘش دارﻧد.
ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ  AFSOCﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻋﻣﻠﯾﺎت ھواﯾﯽ در ﻣﯾدان ﻧﺑرد ،ﺣﻣﺎﯾت ﺳرﯾﻊ از ﻧﯾروھﺎی
ﺧودی ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ ﻓوق دﻗﯾق ،ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ ،ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل ھواﯾﯽ،
ﺳوﺧترﺳﺎﻧﯽ ھواﯾﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧظﺎرت.
دوﻣﯾن ﻧﯾروی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن  USSOCOMﺟزوﺗﺎﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه در اردوی
آﻣرﯾﻛﺎ ﺷده و از آن ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺗﺣت ﻋﻧوان  USASOCﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻧﯾرو از ﺧود
 USSOCOMھم ﻗدﯾﻣﯽﺗر اﺳت و ﺑﯾش از ﭼﮭل ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ ﺳرﻧﯾزه ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در

ﺟﻧﮓھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود USASOC .از ﻧﯾروھﺎی ﻣﻌروﻓﯽ ھﻣﭼون رﻧﺟرھﺎ و
ھمﭼﻧﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫای ﭼون ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺧﺻص در ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ و ﺟﻧﮓ ﺷﮭری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .اﯾن ﻧﯾروھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷورشھﺎ ﻧﻘش ﺑﮫﺳزاﯾﯽ دارﻧد .اھﻣﯾت  USASOCزﻣﺎﻧﯽ روﺷن
ﻣﯽﺷود ﻛﮫ ﺟﻧﮓ از ﻣراﺣل ﻣﺗﻌﺎرف ﺧود ﻋﺑور ﻛرده و وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﻛﯽ ﻣﯽﺷود .از دﯾﮕر
ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن  USSOCOMﻧﯾروھﺎی وﯾژه ﺗوﺳﻌﮫ در ﻛﺷورھﺎی ھم ﭘﯾﻣﺎن در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ
ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ اﻛﻧون از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻧﮭﺎ ﻛﺎر ﺗوﺳﻌﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﯾن ﻛﻣكھﺎی ﺗوﺳﻌﮫای از
طرﯾق اراﺋﮫ آﻣوزش ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس و اردوی اﯾن ﻛﺷورھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﻧﯾروھﺎی وﯾژه آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای آﻣوزش داده ﻣﯽﺷوﻧد ﻛﮫ در درﺟﮫ اول ﯾك رزمآور و در درﺟﮫ دوم ﯾك ﻣرﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﻛﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﯾم ﺧود و ﻣﺗﺣدﯾن ﺧود را آﻣوزش دھﻧد.
دﯾﮕر ﻧﯾروﯾﯽ ﻛﮫ از آن ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن  USSOCOMاﺳت .اﯾن ﻧﯾرو
دراﭘرﯾل  ١٩٨٧در ﻛﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .اﯾن ﻧﯾرو ﻛﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  NSWﺧواﻧده ﻣﯽﺷود وظﯾﻔﮫ دارد
ﺗﺎ ﺑﯾﻧش ،رھﺑری ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻧظﺎرت ﻻزم را ﺑرای ﻗوای ﺑﺣرﯾﮫ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﻓراھم آورد ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را
ﺑرای ﻧﺑردھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻛﺳب ﻛﻧﻧد .ﺗﯾمھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ  NSWﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺷده و ﺗﻌﻠﯾم دﯾدهاﻧد ﺗﺎ ﮔﺳﺗره
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺑﮫ اﺟرا درآورﻧد ﻛﮫ از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف ،ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾژه ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم و ﺣﻣﺎﯾت از ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ و ﺷﮭری را ﻧﺎم ﺑرد .ﺗﻔﻧﮕداران
درﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕر واﺣد ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ  USSOCOMرا ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھﻧد .ﺗﺷﻛﯾل اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎل
 ٢٠٠٥ﺑﺎزﻣﯽﮔردد .در اﯾن زﻣﺎن وزﯾر دﻓﺎع آﻣرﯾﻛﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺷﻛﯾل ﯾك واﺣد ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه از
ﺗﻔﻧﮕداران درﯾﺎﯾﯽ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺷد .اﯾن ﻧﯾرو ﺑﺎ  ٢٥٠٠ﻋﺿو در ﻓﺑروری  ٢٠٠٦در ﻛﺎروﻟﯾﻧﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ ﻛﺎر
ﻛرد .اﯾن ﻧﯾرو ﻛﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  MARSOCﺧواﻧده ﻣﯽﺷود اﺑﺗدا از واﺣدھﺎی ﻛوﭼﻛﯽ ﺗﺷﻛﯾل ﺷده ﺑود.
 MARSOCﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟزﺋﯽ از اﺟزای  USSOCOMﺑرای آﻣوزش ،ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی
ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه در ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺗﺷﻛﯾل ﺷده اﺳت .از دﯾﮕر
ﻣﺳووﻟﯾتھﺎی اﯾن واﺣد ﻧظﺎﻣﯽ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳت .از دﯾﮕر وظﺎﯾف اﯾن ﻧﯾرو ﮔﺳﺗرش
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ در ﺟﻧﮓھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم و ﻋﻣﻠﯾﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت .اﯾن
ﻧﯾرو در اﻛﺗﺑر  ٢٠٠٨ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺗوان ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول دﺳت ﭘﯾدا ﻛﻧد.
"ﺳﺗﺎد ﻣﺷﺗرك ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه " آﺧرﯾن واﺣد از ﻧﯾروھﺎی  USSOCOMاﺳت ﻛﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺷﺎره
ﺷده اﺳت .اﯾن واﺣد ﻛﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  JSOCﺧواﻧده ﻣﯽﺷود وظﯾﻔﮫ ﻛﻧﺗرول واﺣدھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه را
ﺑر ﻋﮭده دارد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن واﺣد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺳری را رھﺑری ﻛﻧد ﭼرا ﻛﮫ رھﺑری
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﮭﺎ در ﺣوزه ﻣﺳووﻟﯾتھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﻛﮫ
رواﺑط ﻣﯾﺎن  USSOCOMو ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ در ﺳطﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن  USSOCOMاز اﺑﺗدا ﺗﺎﻛﻧون
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن  USSOCOMاز اﺑﺗدا ﺗﺎﻛﻧون ﻋﺑﺎرت ﺑودهاﻧد از" :ﺟﻧرال ﻟﯾﻧدﺳﯽ " از اﭘرﯾل  ١٩٨٧ﺗﺎ
ﺟون " ،١٩٩٠ﺟﻧرال اﺳﺗﯾﻧر " از ﺟون  ١٩٩٠ﺗﺎ ﻣﮫ " ،١٩٩٣ﺟﻧرال داوﯾﻧﮓ " از ﻣﮫ  ١٩٩٣ﺗﺎ
ﻓﺑروری " ،١٩٩٦ﺟﻧرال ﺷﻠﺗون " از ﻓﺑروری  ١٩٩٦ﺗﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر " ،١٩٩٧ﺟﻧرال اﺳﻣﯾت " از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 ١٩٩٧ﺗﺎ ﻧواﻣﺑر " ،١٩٩٧ﺟﻧرال اﺳﭼوﻣﯾﻛر " از ﻧواﻣﺑر  ١٩٩٧ﺗﺎ اﻛﺗﺑر " ،٢٠٠٠ﺟﻧرال ھﻠﻧد " از
اﻛﺗﺑر  ٢٠٠٠ﺗﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر " ،٢٠٠٣ﺟﻧرال ﺑراون " از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠٣ﺗﺎ ﺟوﻻی  ٢٠٠٧و "ﺟﻧرال
اوﻟﺳون " از ﺟوﻻی  ٢٠٠٧ﺗﺎﻛﻧون.
روﯾﮑردھﺎی اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ

– ﺟﻧﮓ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﺎﺑﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ – ﺟﻧﮓ و ﻣﻧﻔﻌت طﻠﺑﯽ ،آﺳﯾﺎ ﺗﺎﯾﻣز ،ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و

ﻓﺎرس – ﺗﺻوﯾرھﺎ -ﮔوﮔل و آرﺷﯾف ﺷﺧﺻﯽ.

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ٢١ ،ﺟوﻻی ٢٠١٠

ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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