
  
  )یستانکز ریدستگ(

  
خواه كنگره  ینده جمھورینما بھ نقل از دكتر ران پاول یبا چاپ گزارش پرس یفر   كنینامھ امر  ھفتھ

در : ر نوشتیاخ یحھ الحاقیدر ال یع نظامیارد دالر بھ صنایلیازده میكا با اشاره بھ اختصاص یآمر

ون دالر در سال است كھ با كل یلیك تریكا حدوداً یآمر یجھانی حفظ امپراطور یھا نھیھز قتیحق

  . كند یم یبرابر ١٩٩٠بودجھ فدرال در سال 

 یھا نھیاز مجموع ھز) كایآمر(ما ی دفاع یھا نھیھز: سدینو یكا در ادامھ مینده كنگره آمرین نمایا

 ین در حالیشتر است، ایز بیوران جنگ سرد نكا در دیاز تمام مخارج آمر یجھان و حت یكشورھا

كا نشده بلكھ باعث خشم و یتر شدن آمر از موارد نھ تنھا موجب امن یاریھا در بس نھین ھزیاست كھ ا

  . كا شده استیگران نسبت بھ آمریغضب د

ان ا دارد و سربازیدر سراسر دن یگاه نظامیپا ٧٠٠با اشاره بھ آنكھ كشورش  ییكایاستمدار آمرین سیا

م از پول و ین حجم عظیا: دیافزا یا مستقر ھستند، میكشور دن ١٤٠ش از یز در بیاالت متحده نیا

پاول  .االت متحده ندارندیت ایامن یبرا یا دهیچ فایشود كھ ھ یم ییھا مخارج ھنگفت صرف تالش

ن یچن ست تایقادر ن یچ دشمنیم و ھیرسان یب میبھ خودمان آس یشتر از ھر دشمنیما ب: سدینو یم

واحد پول  یما ورشكستھ شده و ما در حال نابودساز یھا را بانكیرا بھ ما وارد كند، ز یصدمات

سابق  یاالت متحده بھ شورویا یت كنونیھ وضعیبا تشب ییكایاستمدار آمرین سیا .میخودمان ھست

ل از ین دلن كشور بھ آینشد، بلكھ ا یدچار فروپاش یك كشور خارجیل حملھ یبھ دل یشورو: سدینو یم

مخارج خود از جملھ  یاگر ما ھم تمام: دیافزا یم یو .شده بود ید كھ دچار ورشكستگیدرون فروپاش

م، قادر بھ بھبود یدنظر قرار ندھیو تجد یرا مورد بررس یدفاع یھا نھیموسوم بھ ھز یھا نھیھز

  .میستیخود ن یت اقتصادیوضع



آن را منتشر » سرچیگلوبال ر« یگاه خبریكھ پا یا الملل در مقالھ نیلگر مسائل بیتحل» ك روزوفیر«

ت ھفت یون نفر حدود چھار درصد جمعیلیم ٣٠٠برابر با  یتیكا با جمعینكھ آمریكرد، با اشاره بھ ا

 یاالت متحده چھل درصد مخارج نظامین حال ایبا ا: دھد، نوشت یل میجھان را تشك یارد نفریلیم

ک بھ ده وجود یبا نسبت  یاختالف یعنیخود كرده است،  ت شناختھ شده را متعلق بھیبھ رسم یدولت

  .دارد

گارد  یون نفر اعضایلیم ٢/١تواند  یفھ فعال، پنتاگون میھزار سرباز وظ ٤٤٥ون و یلیك میعالوه بر 

كھ در  ییروھایدرصد از ن یحدود س. ره خود را بھ خدمت فراخواندیذخ یروھایگر نیو د یمل

اردو از زمان  یگارد مل. ج شدندیبودند كھ بس یا رهیذخ یرویند، نا افغانستان و عراق خدمت كرده

 ٢٠٠٩ش را فعال كرده است و در مارچ یروھایھزار نفر از ن ٤٠٠ش از یآغاز جنگ در افغانستان ب

  .ره، سر خدمت بودندیذخ یروھایگر نیو د یگارد مل یھزار نفر از اعضا ١٢٥با یتقر

. نقاط جھان دارد یكا و اقصیدر آمر یرنظامینفر كارمند غھزار  ٨٠٠ش از ین بیوزارت دفاع ھمچن

ار یرو در اختیون نفر نیلیم ٥/٣ش از ی، بیخصوص ینظام یمانكارھایر از پین پنتاگون غیبنابرا

  .دارد

كا و یآمر یافغانستان و عراق، اردو یھا لر بودجھ بھ جنگاون دیلیك تریش از یپس از اختصاص ب

تون ینگ، ریبوئ. اند شتر آماده كردهیب یھا جنگ ینھ را برایزم! لح آنزه صیبرنده جا یجمھور سیرئ

)Raytheon (كار نخواھند ماندیك، منتظر و بیو جنرال الكتر.  

گانھ ی«زه صلح نوبل بھ كشورش لقب یافت جایاش بھ ھنگام در یاوباما روز ده دسامبر در سخنران

ر دو یكھ درگ یمسلح كشور یروھاین یفرمانده عموم«و بھ خودش عنوان » جھان یابرقدرت نظام

ا ھر كشور یـ  ییكایك دولت آمریس یخ است كھ رئین بار در تارین احتماًال نخستیا. داد» جنگ است

د ین است و بدون تردیزم یچون و چرا یب یگانھ قدرت نظامیزند كھ كشورش  یـ الف م یگرید

  .كند یم یمانده دو جنگ ھمزمان معرفزه صلح نوبل، خود را فریك برنده جایاست كھ  ین بارینخست

ـ  یتین موقعیداد و در چنین رویچن یط یین ادعاھایمطرح كردن چن یھ تناسب و درستیاما در توج

توان گفت كھ  یـ م یتھ نوبل نارویو در برابر كم یزه صلح جھانین جایتر افت برجستھیھنگام در

ن نبرد ینده مسئول دو جنگ بزرگ و چندقت فرمایدر حق یو. ح ھستندیصح یو یكم ھر دو ادعا دست

ن دھھ، بدون یاست كھ بھ مدت چند یجھان ین قدرت نظامید نخستیتر است و كشورش بدون ترد كوچك

ھر شش قاره  یش رویروھایت داشتھ و نیجھان فعال یت در پنج قاره از شش قاره مسكونیمحدود

 ٨٢٠آن ـ در  یا حات ھستھیز جملھ تسلكا ـ ایحات آمریمسلح، پرسونل و تسل یروھاین. مستقر ھستند

  .مختلف مستقر ھستند یگاه در كشورھایپا



ن ینخست یا فرستاد، برایا و رومانید در بلغاریگاه جدید را بھ ھفت پایجد یرویكا ھزاران نیراً آمریاخ

سات رادار موشك در ینصب و فعال كردن تأس یرا برا یخارج یروھایل نیم اسرادیخ رژیبار در تار

كھ قرار ( patriot یھا موشك یروھا براینقب اعــزام كرد و با لھستــان توافقنامھ استقرار ن یاصحر

بھ ) دنبال شود یكشت یمستقر رو ٣-Aegis Standard Missileیریرھگ یماھایاست با ھواپ

مان ورشو در سال یخواھند بود كھ پس از انحالل پ یخارج یروھاین نیروھا نخستین نیا. امضا رساند

  .ن كشور مستقر خواھند شدیدر ا ١٩٩١

كشور  ی، بودجھ نظام٢٠٠٨قات صلح استكھلم در سال یتحق یالملل نیبر اساس گزارش موسسھ ب

دوم ـ  یزان خود پس از جنگ جھانین میباالتر یعنیكا كھ در حال حاضر در سطح جنگ سرد ـ یآمر

 ٤٦٤/١ارد از یلیم ٦٠٧ یعنید، دھ یل میرا تشك یالملل نیب یدرصد مخارج نظام ٤١قرار دارد، 

  .ونیلیتر

كا در ین دھھ است كھ دولت آمریچند. شود یخارج از وزارت دفاع نم ین رقم شامل مخارج نظامیا

شرو بوده است و پنتاگون یپ یبخش خصوص یمانكارھایبھ پ یا امور در ھر عرصھ ینھ واگذاریزم

 یھا و بخش یمجموع بودجھ بخش نظام ھا نیتخم یبر اساس برخ. ستین یھ مستثنین رویز از این

از  یمیبًا نیتقر یعنیون دالر، یلیتر ١٦/١پنتاگون، ساالنھ بالغ بر  یمرتبط عالوه بر بودجھ رسم

  .شود یكا ـ در سال گذشتھ میكشور جھان ـ از جملھ آمر ١٩٢ یمصارف رسم

ھزار زن و  ٤٤٥ون و یلیمك یش از ین با بیكا ھمچنیامسال انجام شد، آمر یكھ ابتدا ییطبق برآوردھا

 ین اردویدوم یدارا) یھزار نفر ٢٥٥ون و یلیدو م یبا اردو(ن یمرد در حال خدمت، پس از چ

كا یبا چھار برابر آمریتقر یعنیون نفر، یلیم ٣٢٥ارد و یلیك مین یت چیجھان است، اما جمع یدائم

ل كنند، ندارد و البتھ یتكماش را  مسلح یروھایكھ ن یخصوص یمانكارھایگسترده از پ یاست و اردو

  . در خارج از كشور مستقر نكرده است ییرویكا نیبرخالف آمر

 ٤١٥ون و یلیك می(اش  و فعال یدائم یون نفر، اردویلیم ١٤٠ارد و یلیك میبالغ بر  یتیھند با جمع

كھ  ھستند ییكا و انگلستان محدود كشورھایاحتماالً آمر. كا استیآمر یكوچكتر از اردو) ھزار نفر

س ستاد یكل مولن رئیادار مایگذشتھ در یفبرور. اند فرستاده یره خود را بھ مناطق جنگیذخ یروھاین

 یره برایذخ یروھایھزار نفر از ن ٦٠٠حدود  ٢٠٠١كا اعالم كرد از سال یمشترك آمر یفرماندھ

است ـ كا ـ كھ مسئول جنگ عراق و افغانستان یآمر یمركز یھ تحت نظارت فرماندھیخدمت در ناح

  .اند اعزام شده

كم  یا جلسھ یكا طیآمر یدسامبر، سنا ١٩. ر پا گذاشتھ شدندیسابقھ ز یر دو آستانھ بیاخ یدر روزھا

 یرا برا یارد دالریلیم ٣/٦٣٦ یمخالف، بودجھ نظام یموافق و ده رأ یسابقھ با ھشتادوھشت رأ

ن یمخالف، ا ٣٤موافق بھ  ٣٩٥راء ندگان با آیز مجلس نمایتر ن شیچند روز پ. ب كردینده تصویسال آ



ً نشانگر مخالفت با ھز. ب كرده بودیبودجھ را تصو  یھا نھیدر ھر دو مورد آراء مخالف، نھ لزوما

تبادل، افزودن و معاملھ كردن بر  یعنی، ییكایده آمریچیپ یقانونگذار یھا ھیاز رو یجنگ، بلكھ بخش

و نان قرض دادن ھم  یزن بھ آن چانھ یررسمیش غیرمرتبط است كھ در گویگر مسائل غیسر د

ً بھ معنایمخالف در مجلس  ین رایبنابرا. ندیگو یم  یكار ا محافظھیضدجنگ  ینگرش یا سنا، لزوما

جنگ افغانستان و عراق  یگر برایارد دالر دیلیم ١٠١بودجھ مصوبھ پنتاگون شامل . ستین یمال

امضا  یق و افغانستان را در ماه جوالجنگ عرا یلیبودجھ تكم یحھ رسمین الیاوباما آخر(شد  یم

 یھا نھیجنگ افغانستان كھ ھز یبرا ین درخواست اضافین درخواست از چندینخست ی، بھ استثنا)كرد

 ٣٠ش از یارائھ شود، شامل ب یرود بھ زود ین درخواست كھ انتظار مینخست. اند ده شدهینام یضرور

با . اعزام شوند یاتیرار است بھ منطقھ عملاست كھ ق یاضاف یرویھزار ن ٣٣ یارد دالر برایلیم

  .دیش از صد ھزار نفر خواھد رسیحاضر در منطقھ بھ ب ییكایآمر یروھایروھا تعداد نین نیاعزام ا

  

  جنگ عراق و افغانستان یھا  نھیھز
 

  
آن،  یبودجھ الزم برا ید بھ افغانستان و بررسیجد یروھایسنا درباره اعزام ن یریگ یروز رأ

افتھ بھ دو یبودجھ اختصاص : قات كنگره نوشتیس تحقیبا استناد بھ محاسبات سرو» وزینبلومبرگ «

ن یقات، ایس تحقیسپتامبر سرو ٢٨طبق گــزارش . ون دالر گذشتیلیك تریجنگ افغانستان و عراق از 

ارد مرتبط بھ جنگ یلیم ٣٠٠مرتبط بھ جنگ عراق و  یھا نھیارد دالر ھزیلیم ٧٤٨زان شامل یم

-Cنگ یبوئ«د ده یخر یارد برایلیم ٥/٢شامل «د پنتاگون یجد یھـا نھیبرنامھ ھز. شود یان مافغانست

جنگنده  ١٨ن از فــروش ینگ ھمچنیشركت بوئ. شود كھ پنتاگون درخواست نكرده بود یم» ١٧

»F/A-E/F Super Hornet « ٥/١ت درخواست كرده بود، یریش از آنچھ مدینھ جنگنده ب یعنیـ 

د یا كاخ سفیكھ توسط وزارت دفاع  یجنگ یماھایھواپ ین بودجھ برایتأم» .برد یسود م ارد دالریلیم

ب نظام یعج یھا گر از مولفھید یكیاز، یزان مورد نیش از میب ین تعدادیا تأمیاند  درخواست نشده



ً تجار داخل(نكھ تاجران سالح یا. كا استیكشور آمر خود را نزد بھ  یھا سفارش) یو نھ صرفا

ب ی، نایش از انتصاب بھ مقام فعلیر دفاع پین، معاون وزیام لیلیو(كا یندگان مردم آمرینما اصطالح

ن یاز ھم یبرند، در بخش یم) بود Raytheonشركت  یدولت یھا اتیس بخش راھبردھا و عملیرئ

كھ شركت  یھنگام: ھ كردیل توصیتس، روز شش اپریر دفاع، رابرت گیوز. گزارش مشھود است

 یمنقض ١٧-Cل داد، برنامھ یرا تحو» ١٧-C« یمایھواپ ٢٠٥ یتمام ٢٠١٠خر سال نگ تا آیبوئ

  .شود

افت نكردن یكا است، اعالم كرده است در صورت دریبزرگ آمر یمانكار جنگین پینگ كھ دومیبوئ

ن بودجھ یا. ل خواھد شدیتعط ٢٠١١ا در سال یفرنیكال» چیالنگ ب«اش در  شتر، كارخانھیسفارش ب

ن یا. شود یز مین» Joint Strike ٣٥-F«موتور جنگنده  یون دالر برایلیم ٤٦٥ن شامل یھمچن

كات و شركت یك واقع در كانتی، شركت جنرال الكترFairfield» لدیرفیفا«جنگنده توسط شـركت 

 یھا نھید كرده بود اگر صورت ھزین دولت تھدیش از ایپ. شود یس، مستقر در لندن ساختھ میرولز رو

تس، یپنتاگون و گ. بودجھ آن را وتو كند ین موتورھا باشد، تمامیا یبرا یشتریھ بدفاع شامل بودج

 یروید بر سر مسائل مربوط بھ استفاده از نیكاخ سف یس آن، ممكن است در نبرد با كنگره و حتیرئ

حات یكھ صنعت تسل یندگانیدكنندگان سالح و نمایھ تولیروز شوند، اما علیدر خارج از كشور پ ینظام

  .كند، بازنده ھستند ین میآنھا را تأم ینھ مبارزات انتخاباتیھز

انھ، یدر خاورم یون دالریلیجنگ، جنگ تر یساالنھ پنتاگون برا یون دالریلیتر ٣/٢عالوه بر بودجھ 

 ٢٠٠٩دسامبر  ١٨روز . آنھا است یاسیس یھا سوداگران مرگ و وابستھ یبرا یفرصت سودآور

نكھ از زمان حملھ بھ یبر ا یكا منتشر شد، مبنیمسلح آمر یاروھیت نین وب سایدر چند یداستان

در . اند بھ عراق و افغانستان اعزام شده ییكایون سرباز آمریلیم ٣/٣حدود  ٢٠٠١افغانستان در اكتبر 

 ٧٩٣اند و  رفتھیھا را پذ ن اعزامیون زن و مرد ایلیش از دو میب«ح شده است كھ ین تصریگزارش چن

ش از یون نفر از اردو، بیلیم كیش از یــن گزارش، بیطبق ا» .اند بار اعزام شدهك یش از یھزار نفر ب

ش از یو ب ییایدر یروینفر از ن ٩٠٠ھزار و  ٣٦٧ش از ی، بییھوا یروینفر از ن ٩٠٠ھزار و  ٣٨٩

فقط . اند ھا بھ عراق و افغانستان اعزام شده ن سالیدر ا ییاینفر از تفنگداران در ٨٠٠ھزار و  ٢٥١

ھزار  ٣٠، ییھوا یرویپرسونل ن ٥٠٠ھزار و  ٣١سرباز،  ٨٠٠ھزار و  ١٧٢كتبر گذشتھ، ا یط

  .اعزام شدند یھ جنگیبھ دو ناح ییایتفنگدار در ٩٠٠ھزار و  ٢٠انورد، یدر

كا بھ افغانستان و عراق اعزام شده باشند، اما یآمر یدائم یجھان یجنگ یرویممكن است بخش اعظم ن

گر ی، حضور در دیشرق ید در اروپایجد یھا گاهیو كنترول پا یانداز راه یبرا یكاف یرویھمچنان ن

گاه یزستان، اعزام بھ ھفت پایدر قرق» ماناس« ییگاه ھوایانھ، مستقر شدن در پایخاورم یكشورھا

قا یكا در آفریآمر یگاه دائمین پایخارج از نخست یا منطقھ یھا اتیا، انجام عملید در كلمبیجد ینظام



ضد شورش در  یھا اتیو شركت در عمل) با دوھزاروچھارصد پرسونل یبوتیدر ج» ریلمون«كمپ (

كا در یمسلح آمر یروھایك روزنامھ نیراً یاخ. من و پاكستان وجود داردی، اوگاندا، ین، مالیپیلیف

ع بھ مناطق یواكنش سر ییایاز تفنگداران در یژه ھزار نفریو یرویك نیگزارش داد كھ  یا مقالھ

ن واحد یھمچن. كا قرار خواھد گرفتیآمر یاردو یقایآفر یار فرماندھیدر اخت یزودخطرناك بھ 

ت از یحما یقرار گرفتھ بود، ھم اكنون برا» كامیآفر«ار ین در اختیش از ایكھ پ ییایتفنگداران در

و » مقاومت لرد« یآنھا در حال مبارزه با اردو یـ كھ اردو یدر اوگاندا و مال یآموزش یھا اتیعمل

  .اند ان طوارق ھستند ـ اعزام شدهیرششو

ھ مناطق تحت كنترول خود و كشتن یكا را بھ حملھ مشترك علیآمر ییھوا یروی، نیمن، منابع حوثیدر 

روھا اعالم ین نیا یدفتر اطالعات. ر صعده متھم كردندیبھ شمال منطقھ فق یا حملھ ینفر ط ١٢٠كم دست

ن كشور را نشان یا یكا مرتكب شد، چھره واقعیرآم ییھوا یرویكھ ن یا انھیت وحشیجنا«: كرد

كا بھ دستور باراك اوباما و یآمر یز اردویدسامبر ن ١٧، ABC یطبق گزارش برنامھ خبر» .دھد یم

گاه احتماالً متعلق بھ القاعده در یروزافزون در پاكستان، دو راکت بھ سمت پا یل حمالت راكتیدر تكم

  .من پرتاب كردی

 یحملھ بھ مناطق آنھا صرفاً نوع یھ القاعده براین استفاده از توجیھ ھستند، بنابراعی، شیحوث یھا روین

كا در اروپا و یآمر ییھوا یرویفرمانده ن» یدیراجر بر«در ھمان زمان جنرال . ك استیلھ استراتژیح

 یجان و گرجستان بازگشتھ بود، برایآذربا یجمھور یاز بازرس یمتحد ناتو كھ بھ تازگ ییھوا یروین

تر در  كینزد ینظام یھمكار یبرا یزیر و برنامھ یتوانیو ل یا، استونیران دفاع التویمالقات با وز

شود، بھ  یك میمشترك در منطقھ بالت یكا كھ شامل مانورھایك و آمریبالت ین كشورھایب یتیبخش امن

جان، یباآذر یجمھور(ذكر شده  یكشورھا یتمام. ا رفتیواقع در التو» Adazi« یگاه آموزشیپا

  .ھ ھم مرز ھستندیبا روس) ایو التو یتوانی، لیگرجستان، استون

ن كشور یا یجمھور سیدر شھر ھاوانا، رائول كاسترو، رئ) ALBA(نشست  یدر ھمان ھفتھ ط

 یدر منطقھ، نوع ینظام یھا گاهیجاد پایا«ا گفت كھ یپنتاگون در كلمب یھا ن گسترشیدرباره آخر

ن كشور یا كھ سومیك ھفتھ بعد، دولت كلمبیكمتر از » .ب استیو كارائن یالت یكایھ آمریتھاجم عل

ك ینزد یدیجد یگاه نظامیكا در منطقھ است، اعالم كرد كھ پایآمر ینظام یھا كننده كمك افتیدر

دسامبر گفت كھ  ١٨ن كشور، روز یر دفاع ایوز» لوایل سیگابر«. مرزش با ونزوئال خواھد ساخت

سرباز در آن  ١٠٠٠ساختھ شده و  Nazaretك شھر ینزد» رایگواج« رهیگاه در شبھ جزین پایا

اسكار «جنرال . خواھند شد یانداز راه یمرز یگر نواحیدر د ییدو توپخانھ ھوا. مستقر خواھند شد

ـ شامل دو توپخانھ در  ییا، روزبعد اعالم كرد كھ شش توپخانھ ھوایكلمب یفرمانده اردو» گونزالس

ون دالر بودجھ یلیك تریش از یپس از اختصاص ب.ھستند یانداز ـ در حال راهمرز مشترك با ونزوئال 



نھ را یزه صلح آن، زمیبرنده جا یجمھور سیكا و رئیآمر یافغانستان و عراق، اردو یھا بھ جنگ

ك، منتظر و یو جنرال الكتر) Raytheon(تون ینگ، ریبوئ. اند شتر آماده كردهیب یھا جنگ یبرا

  !كار نخواھند ماندیب

  

  یژه نظامیو یات ھایعمل
  

  
ت نظارت بر یمسوول) USSOCOM(كا یاالت متحده آمریا ینظام یروھایژه نیات ویعمل یفرماندھ

و  ینیزم یروی، نییھوا یروی، نییایدر یرویرا اعم از ن ییكایان آمریژه نظامیات ویھ عملیكل

االت یوزارت دفاع ا یاز واحدھا یواحد"  یركن فرماندھ"ن یا. دار است عھده ییایتفنگداران در

واقع در ) MacDill" (ل یمكد" ییگاه ھوایدر پا ین فرماندھیمركز ا. شود یكا محسوب میمتحده آمر

  . قرار دارد" دا یفلور"االت یدر ا) Tampa" (تامپا "منطقھ 

 یبھ طبس با ھدف آزادساز ییكایان آمریپس از شكست تجاوز نظام ین فرماندھیس ایده تاسیا

 یمز الو ھالوویادار جیدر" یبھ رھبر یقاتیك گروه تحقی. ران مطرح شدین كشور در ایا یھا روگانگ

) "James L. Holloway (موثر و كنترول كارآمد را  یپس از واقعھ طبس، عدم وجود فرماندھ

ل یاپر ١٦در  USSOCOMس یپس از تاس. كا دانستیآمر یخ اردوین فاجعھ در تاریعامل وقوع ا

ات از جملھ حملھ بھ پانامھ و حملھ بھ عراق نقش داشتھ یاز عمل یاریدر بس ین فرماندھیا، ١٩٨٧

  . است

، "رمتعارف یغ یھا جنگ: "قرار گرفتھ است از جملھ USSOCOMبر عھده  یمختلف یھا تیمامور

مبارزه "، " یات شھریعمل"، " یات روانیعمل"، " ییژه شناسایات ویعمل"، " یو خارج یدفاع داخل"

 یروھاین یخود دارا یبرا USSOCOMدر  یا ھر شاخھ. " مبارزه با مواد مخدر"و " سم یبا ترور



ف شده است كھ یمجزا تعر یك فرماندھیز یھر شاخھ ن یبرا. است SOCژه موسوم بھ یو یاتیعمل

 ژه بایو یروھایو اتحاد ن یاما در صورت لزوم ھماھنگ. ش ببردیش را بھ پیات خویتواند راسا عمل یم

  . شود یم یرھبر USSOCOMز توسط یگر نیكدی

   USSOCOM" كا یآمر ینظام یروھایژه نیات ویعمل یفرماندھ"خچھ یتار

، یالدیم ١٩٨٠بھ طبس در سال  ییكایان آمریز اشاره شد، شكست تجاوز نظامیتر ن شیھمانطور كھ پ

 یفرماندھ. ن ساختش روشیش از پیمجدد ب یدھ كا را بھ اصالح و سازمانیاز وزارت دفاع آمرین

 ینین بازبیشد كھ ھم ییكایآمر ینظام یروھایساختارھا در ن ینیز خواستار بازبیكا نیآمر یوقت اردو

  . جاد كردیرا ا" دلتا "موسوم بھ  یروھایسرانجام ن

در جون سال . حس شد یاز بھ اصالحات نظامیز نیكا نیكنگره آمر یان اعضایدر م ١٩٨٣در سال 

 Barry" (گلدواتر  یبر"است سناتور یكا تحت ریآمر یمسلح سنا یروھاین تھیكم یالدیم ١٩٨٣

Goldwater(یروھایل نین خصوص آغاز كرد كھ سرانجام بھ تشكیدو سالھ را در ا ی، مطالعات 

  . مطرح شد SOFن یاصالح ساختار ھم یز براین یشنھاداتیپ یبھ زود. دیانجام SOF یمجزا

سازمان "كا گزارش خود را تحت عنوان یآمر یمسلح سنا یروھایتھ نی، كم١٩٨٥در اكتبر سال 

خود را  یاصالح یشنھادھایپ SOFان یز حامین ١٩٨٦در بھار . مطرح كرد" رییاز بھ تغین: یدفاع

در  SOF یح اصالحیسرانجام لوا یھا بحث و بررس پس از مدت. در كنگره و سنا مطرح كردند

  . دیب رسیكنگره و سنا بھ تصو

ھا در كنگره و سنا ادامھ  گذشتھ بحث یھا د و با توجھ بھ شكستیان نرسین جا بھ پایا اما كارھا در

ل یفرمان تشك. دیب رسیبھ تصو USSOCOMل یتشك ١٩٨٧تا آنكھ باالخره در سال . افتی

USSOCOM  یندسیجنرال ل. "كا امضا كردیس جمھور اسبق آمریرئ" گن یرونالد ر"را  "

)Lindsay (ن فرمانده یھ عنوان اولگن بیر یز از سوینUSSOCOM كا یآمر یمنصوب شد و سنا

  . رفتیرا پذ یو یفرماندھ یچ بحث و جدلیھ یز بین

ت امن نفت از یت از ترانزیحما ییكایژه آمریو یروھاین یفرماندھ یف شده برایت تعرین ماموریاول

ف شده یران تعریاجنگ عراق و  یانیپا یھا ت درست مقارن با سالین ماموریج فارس بوده و ایخل

م بعث عراق ھدف حمالت ین كشور از رژیا یھا تیحما یآن در پ یھا یكشت یت كھ برخیكو. بود

تحت  یتیكو یازده كشتیب ین ترتیكمك كرد و بھ ا یھا تقاضا ییكایان قرار گرفتھ بود از آمریرانیا

  . كا قرار گرفتندیاسكورت ناوگان آمر

ن و یلھ میان از حمالت خود بوسیرانیمنجر بھ آن نشد كھ ا یتیوك یھا یكا از كشتیت ناوگان آمریحما

ن حمالت بود كھ یمقابلھ با ا یدست بردارند و برا یتیكو یھا یھ كشتیتندرو عل یھا قیقا

USSOCOM كھ در نوع نگارش خود از  یت غربین سایا .خود شد یات جدین عملیوارد اول



را حملھ بھ  USSOCOM یروھاین حملھ نیكند اول یاستفاده م یغرب یھا رسانھ یرانیات ضدایادب

ج یدر خل یزیر نیدر حال م ین كشتیبودند كھ ا یھا مدع ییكایآمر. اد كرده استی" ران ارج یا" یكشت

ران ارج انجام شد و یا یبھ كشت ییكایآمر یكوپترھایھل یراندازین حملھ با تیا. فارس بوده است

شدند كھ نو  یران ارج شده و مدعیا یخود وارد عرشھ كشت یھا یسرانجام از كشت ییكایان آمرینظام

 USSOCOM یروھاین نیچن ھم !اند افتھی ین كشتیعرشھ ا یرا رو یزیر نیم ین و نقشھ چگونگیم

  . ز ھدف حملھ خود قرار دادندیران را نیا ینفت یاز سكوھا یكیاكتفا نكرده و  ین كشتیبھ حملھ بھ ا

 یبھ ادعا. اند را كشف كرده یرانیا یروھایشدند كھ رفتار ن یدعھا م ییكاین حمالت آمریپس از ا

خود پنھان شده و شبانھ بھ  ینفت یھا روزھا در كنار سكوھا یرانی، اUSSOCOM یروھاین

ك یبا نزد ییكایآمر یكوپترھاین راستا ھلیدر ھم. دندیورز یھا مبادرت م یو حملھ بھ كشت یزیر نیم

  . غرق كردند یریك درگیرا در  یرانیا یق تندرویقا سھ ینفت ین سكوھایاز ا یكیشدن بھ 

و مجروح "  یتیسل سیآ یس" یبھ كشت یرانیك موشك ای، پس از اصابت ١٩٨٧انھ ماه اكتبر یدر م

با حملھ بھ دو  ییكایت انجام شد، چھار ناوشكن آمریكو یكین حملھ كھ در نزدیشدن ھجده نفر در ا

جا ختم نشد و غرق  نیھا بد ییكایحمالت آمر .دندیرا بھ آتش كشرستم آنھا  یدر حوزه نفت ینفت یسكو

ن حمالت سرانجام از یبا ا .افزوده شد USSOCOMز بھ پرونده یجوشن و سبالن ن یھا كردن ناوچھ

ست یز در بیكاستھ شد و سرانجام ن یادیج فارس تا حد زیدر خل ینفت یھا یان بھ كشتیرانیحمالت ا

كا یبھ آمر USSOCOMمربوط بھ  یروھایافت و نیان یو عراق پاران یان ایجنگ م ١٩٨٨اگست 

ن یاز مھمتر. كامال مشھود و آشكار بود USSOCOM یروھایات نقش نین عملیدر ا .بازگشتند

 یشب برا یكیاز تار یرانیا یروھایات شبانھ بود چرا كھ نیعمل یا حرفھ یروھاین نیا یھا ییتوانا

  . كردند یات استفاده میعمل

  
USSOCOM بشردوستانھ خود را نشان داد یھا بھ عنوان ركن فراھم آورده كمك یدر سومال .

حمل  یخود را بھ سومال یھا كمك ین فرماندھیتحت فرمان ا ییكایآمر" ١٣٠ یس" یماھایھواپ



" د یبازگشت ام"بودند كھ تحت عنوان برنامھ  ییكاین سربازان آمریماھا شامل اولین ھواپیا. كردند یم

  . شدند یسومالوارد 

ات یز بھ عملیا مستقر شده بودند نیكھ در كن ییكایژه آمریو یروھایزات نی، تجھ١٩٩٢در دسامبر 

تحت عنوان  یژه مخصوص سومالیو یروھای، ن٢٠٠٣ یدر جنور. وستندید پیموسوم بھ بازگشت ام

JSOFOR یسومال یل بومیارتباط با رھبران قبا یاده شدند و شروع بھ برقراریشو پیدر موگاد 

ن یچن روھا و ھمیحفاظت از ن یدر خصوص چگونگ ین ارتباطات كسب اطالعاتیھدف از ا. كردند

را پشت  یل از خاك سومالیما ٢٦٠٠٠ل ھمان سال، یتا ماه اپر JSOFOR. بود یات نجات آتیعمل

 پوند مواد منفجره را ٤٥٣٢٠ب بھ یسر گذاشت و دوصدوھفتادوھفت قبضھ سالح را ضبط كرده و قر

كا با توجھ بھ یاالت متحده آمریژه ایات ویعمل یفرماندھ یروھای، ن١٩٩٣در ماه اگست  .ن بردیاز ب

 یریسازمان ملل با ھدف دستگ یروھایو ن ییكایآمر یروھایبھ ن" د یدیمحمد فرح ع" یروھایحمالت ن

واقع كھ در  JSOFOR یروھایات نیشش عمل. شدند یدر سومال یات نظامید وارد عملیدیجنرال ع

. كند ید را خنثیدیحركات ع یادیبودند توانست تا حدود ز یدر سومال USSOCOMژه یو یروھاین

ن ید صورت گرفت ایدیك بھ عیدو تن از فرماندھان نزد یریات كھ با ھدف دستگین عملیاما در ھفتم

از  ید تعدادیدیع یروھاین نیآتش سنگ. مواجھ شدند یروھا در ھمان مرحلھ اول با شكست سختین

ن یا. درآمد ییایسومال یروھایز بھ اسارت نیك نفر نیكرد و  یرا كشتھ و زخم ییكایآمر یروھاین

. شد یمحسوب م ییكایآمر ینظام یروھاین یبرا ین جنگ شھریتر تنام سختیجنگ پس از جنگ و

  . ز مجروح شدندیشان نیكشتھ و صدوشش تن از ا ییكایآمر یروین حملھ ھفده نیدر ا

شتر آنھا خاك یب ١٩٩٤د ناكام ماندند و در مارچ یدیع یریدر دستگ ییكایآمر یھارویسرانجام ن

در  یت اصلیھرچند كھ مامور. ل شدیتكم ١٩٩٥در مارچ  یخروج از سومال. را ترك گفتند یسومال

  .ناكام ماند  یسومال

USSOCOM عراق و افغانستان  و جنگ  

  



 ییز نقش بھ سزایشور در عراق و افغانستان نن كیا یكا در لشکرکشیژه آمریات ویعمل یفرماندھ

  . داشتھ است

ا یبا سازمان س یدر ھمكار USSOCOMكا بھ افغانستان، ین گام پس از تعرض ارتش آمریدر اول

ن یا. گسترده فراھم آورد ینظام یروھایتالش كرد تا امكانات شكست طالبان را بدون استفاده از ن

در جنگ موسوم بھ جنگ  ییكایآمر یروھاین یھا تین موفقیبزرگترن اتفاق را از ی، اینترنتیگاه ایپا

  . سم برشمرده استیھ تروریعل

ر جنگ سخت یافغانستان درگ یھا از كوھستان یكیھا در  ییكایشو آمریپس از جنگ سخت موگاد

زده حامل شان ییكایكوپتر آمریك ھلین نبرد یدر ا. دھند یم یادیشوند و البتھ باز ھم تلفات ز یم یگرید

ن ی، اینترنتیگاه این پایا. شوند ینان آن كشتھ میشود و ھمھ سرنش یو خدمھ سرنگون م ینظام یروین

كل یما"جا است كھ  نیجالب ا. ن نبرد از زمان حملھ بھ افغانستان خوانده استیزتریآم نبرد را فاجعھ

  . ت كرده استافیز دریات مدال افتخار نین عملیاز رھبران ا) Michael P. Murphy" ( یمورف

ان ین گروه از نظامیاول USSOCOMژه یو یروھاین در جنگ عراق، قطعھ نمبردھم نیچن ھم

از  یكی. ن كشور شدندیكا بھ عراق وارد خاك ایقبل از آغاز تجاوز آمر یبودند كھ حت ییكایآمر

ت دادن شكس یدر شمال عراق برا" ھا  مرگ شیپ"كرد موسوم بھ  یروھاین یدھ اقدامات آنھا سازمان

ن اقدام از آن رو انجام شد یا. كا بھ عراق بودیش از آغاز حملھ آمریپ" جنبش انصاراالسالم " یروھاین

ن القاعده بود تحت كنترول یاز متحد یكیار انصاراالسالم، یكھ بھ طور كامل در اخت یا كھ منطقھ

  . ھا درآورده شود ییكاین آمریمتحد

  
ھا  مرگ شیپ یدھ ز و سازمانیبار بھ تجھ نیا USSOCOMسالم، ت در نبرد با انصاراالیپس از موفق

ر شدند و یگ نیصدام در شمال عراق زم یروھاین تالش نیبا ا. پرداخت" ن یصدام حس"م یھ رژیعل

ن ید ھمیشا. وندندیقطاران خود بپ ر ھمیمقابلھ با حملھ انجام شده در جنوب عراق بھ سا ینتوانستند برا

  . را حفظ كند یغرب یرویاران نات توانست جان ھزیعمل

 یژه تحت فرماندھیو یروھاینفره از ن دوازده یھا میبھ عراق، ت ییكایان آمریدر آغاز تجاوز نظام

USSOCOM  عراق  یو غرب یاسكاد وارد مناطق جنوب یھا پرتاب موشك یافتن سكوھایبا ھدف



 ینفت در سواحل جنوب یھا و پمپ ینفت یھا نالیترم ین فرماندھیوابستھ بھ ا یروھاین نیچن ھم. شدند

ز توانست نقش ین USSOCOMتحت فرمان  ییھوا یروین. ش درآوردندیعراق را بھ كنترول خو

  . فا كندیزات بھ اعماق خاك عراق ایرو و تجھیدر انتقال ن یمھم

 یمسلح عراق یصدھا شورش یریا دستگیدر قتل  USSOCOM یروھایز نیپس از اشغال عراق ن

دست گرفتن امور  بھ یبرا یعراق یروھای، آموزش نUSSOCOM یھا گر نقشیاز د. ندا نقش داشتھ

  . بوده است

   USSOCOM تحت فرمان یروھاین

رو درماه مھ ین نیا. است ییژه ھوایات ویعمل یروھای، نUSSOCOMتحت فرمان  یروین نیاول

 یساز ادهیشود در پ یخوانده م AFSOCرو كھ بھ اختصار ین نیا. س شدیدا تاسیدر فلور ١٩٩٠سال 

ات ینند و در عملیب یم یا ژهیو یھا آموزش AFSOC یروھاین. رو در سراسر جھان نقش داردین

  . مھارت دارند یخود یروھایت نیھ و تقویدشمن و تغذ یروھای، نفوذ در نیجنگ

  
ھا روین نیا. است یات روانیعمل یون برایزیو و تلویراد یانداز راه AFSOC یھا گر تخصصیاز د

  . ز نقش دارندیكا نیمتحد آمر یھا حفظ دولت یبرا ینظام یھا ن تخصصین در تامیچن ھم

 یروھایع از نیت سریدان نبرد، حمایدر م ییات ھوایعبارتند از عمل AFSOC یاصل یھا تیمامور

، یی، نقل و انتقال ھوایات روانیق، عملیفوق دق یی، حمالت ھوایات اطالعاتی، عملیخود

  . و نظارت یی، شناساییواھ یرسان سوخت

 یژه در اردویات ویاست كھ مربوط بھ عمل یجزوتام USSOCOMتحت فرمان  یروین نیدوم

رو از خود ین نیا. شود ینام برده م USASOCكا شده و از آن بھ اختصار تحت عنوان یآمر

USSOCOM در  ییكایآمر یروھایزه نیش از چھل سال است كھ سرنیتر است و ب یمیھم قد



و  ھمچون رنجرھا یمعروف یروھایاز ن USASOC. شود یرمتعارف محسوب میغ یھا جنگ

افتھ یسازمان  یو جنگ شھر یمتخصص در جنگ روان یروھایچون ن یا ناشناختھ یروھاین نیچن ھم

روشن  یزمان USASOCت یاھم .دارند ییسزا ھا نقش بھ روھا در مقابلھ با شورشین نیا. است

گر یاز د .شود یم یكیمتعارف خود عبور كرده و وارد مرحلھ جنگ چرشود كھ جنگ از مراحل  یم

مان در زمان صلح یھم پ یژه توسعھ در كشورھایو یروھاین USSOCOMتحت فرمان  یروھاین

از  یا توسعھ یھا ن كمكیا. آنھا كار توسعھ در افغانستان است یھا تین فعالیھستند كھ اكنون از مھمتر

 ییكایژه آمریو یروھاین. شود ین كشورھا انجام میا یس و اردویپول یاروھیق ارائھ آموزش بھ نیطر

باشند چرا كھ  یك مربیآور و در درجھ دوم  ك رزمیشوند كھ در درجھ اول  یآموزش داده م یا بھ گونھ

  . ن خود را آموزش دھندیم خود و متحدید بتوانند تیبا

رو ین نیا. است USSOCOMتحت فرمان  ییایدر یرویكھ از آن نام برده شده است ن ییرویگر نید

فھ دارد یشود وظ یخوانده م NSWرو كھ بھ اختصار ین نیا. س شدیا تاسیفرنیدر كال ١٩٨٧ل یدراپر

الزم را  یفراھم آورد تا آمادگ ییكایھ آمریبحر یقوا ی، منابع و نظارت الزم را براینش، رھبریتا ب

اند تا گستره  دهیم دیشده و تعل یدھ سازمان NSW یاتیعمل یھا میت. كسب كنند ییایدر ینبردھا یبرا

ات یرمتعارف، عملیات غیتوان بھ عمل یات را بھ اجرا درآورند كھ از جملھ آنھا میاز عمل یمختلف

تفنگداران  .را نام برد یو شھر یات روانیت از عملیسم و حمایژه، مقابلھ با تروریو ییم، شناسایمستق

روھا بھ سال ین نیل ایتشك. دھند یل میرا تشك USSOCOM یگر واحد تحت فرماندھید ییایدر

ژه از یات ویك واحد عملیل یكا خواستار تشكیر دفاع آمرین زمان وزیدر ا. گردد یبازم ٢٠٠٥

نا آغاز بھ كار یدر كارول ٢٠٠٦ یفبرور عضو در ٢٥٠٠رو با ین نیا. شد ییكایآمر ییایتفنگداران در

  . ل شده بودیتشك یكوچك یشود ابتدا از واحدھا یخوانده م MARSOCرو كھ بھ اختصار ین نیا. كرد

MARSOC یاز اجزا یبھ عنوان جزئ USSOCOM یساز ادهیو پ یدھ آموزش، سازمان یبرا 

گر یاز د. ل شده استیتشك ییكایآمر ینظام یھا ر دستگاهیت از سایژه در حمایات ویعمل

رو گسترش ین نیف ایگر وظایاز د. ستا ییات شناسایعمل یاجرا ین واحد نظامیا یھا تیمسوول

ن یا. است یات اطالعاتیسم و عملیرمتعارف، مقابلھ با تروریغ یھا كا در جنگیآمر ینظام ییتوانا

  . دا كندیقابل قبول دست پ یاتیتوانست بھ توان عمل ٢٠٠٨رو در اكتبر ین

ن مقالھ اشاره یاست كھ در ا USSOCOM یروھاین واحد از نیآخر" ژه یات ویستاد مشترك عمل"

ژه را یات ویعمل یفھ كنترول واحدھایشود وظ یخوانده م JSOCن واحد كھ بھ اختصار یا. شده است

 یكند چرا كھ رھبر یرا رھبر یو سر یات جاسوسیتواند عمل ین واحد نمیالبتھ ا. بر عھده دارد

د در نظر داشت كھ یاما بھ ھرحال با. ا استیسازمان س یھا تیات تنھا در حوزه مسوولینگونھ عملیا

  . است یار عالیبس یا در سطحیو سازمان س USSOCOMان یروابط م



   از ابتدا تاكنون USSOCOMفھرست فرماندھان  

تا  ١٩٨٧ل یاز اپر"  یندسیجنرال ل: "اند از از ابتدا تاكنون عبارت بوده USSOCOMفرماندھان 

تا  ١٩٩٣از مھ " نگ یرال داوجن"، ١٩٩٣تا مھ  ١٩٩٠از جون " نر یجنرال است"، ١٩٩٠جون 

از سپتامبر " ت یجنرال اسم"، ١٩٩٧تا سپتامبر  ١٩٩٦ یاز فبرور" جنرال شلتون "، ١٩٩٦ یفبرور

از " جنرال ھلند "، ٢٠٠٠تا اكتبر  ١٩٩٧از نوامبر " كر یجنرال اسچوم"، ١٩٩٧تا نوامبر  ١٩٩٧

جنرال "و  ٢٠٠٧ یتا جوال ٢٠٠٣از سپتامبر " جنرال براون "، ٢٠٠٣تا سپتامبر  ٢٠٠٠اكتبر 

  .تاكنون ٢٠٠٧ یاز جوال" اولسون 

و ک یل استراتژیمز، تحلیا تایآس ی،منفعت طلب جنگ و – کایآمر یھا ینابسمان افغانستان و جنگ عراق و – ن نوشتھیا یکردھایرو

 . یف شخصیآرش گوگل و -رھایتصو –فارس 
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