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                    نیرو های بویژه ای عملیاتی ایاالت متحده امریکا           

                   درصد  از « 26»بیش از   به( 7602)ل  طی سا          

                                                                                    .کشورها ی جهان  اعزام شده اند                   
 American special forces have deployed  to „26“ percent o f  t he 

world’s  countries in (7602)                                                                                                

                                     ل  محضاً  اکنون درنیمه ای از راه هستیم وما در طول سا        

 And we’re  only  halfway  the year                                           

       

      یک مربی از نیروهای بویژه ایاالت متحده امریکا  از یک یورش وحمله نظامی آن نیروها در   

                                                                           .   «رویتر» رت  بعمل می آورد سودان  نظا                                    

 ن و شا نه ها ی شا  بروی نیروهای خاص  ایاالت متحده امریکا با حمل  چا نته ها       

« رنگ»به سینه آنها اراسته ونصب سمبول بیرق امریکا بروی « هاهوابر»و«رنجرها»

نیروهای  بویژه ارتش امریکا مزین با  پرچم ( هفت)از گردان سوم گروه  (B)از شرکت 
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                                                                                                   .میشونددیده  یی کلمبیا نجنگی   مبارزی

به نشر رسیده بود  ویکی از باالترین    TomDispatchیت وزین  له درابتدا در سا مقااین      

                                                                                 . مقاله ای بود  که درجمله از مقاالت آن سا یت زیور نشر  وچاپ را یافته بود 

همچو مراسم طی مواد مخدره مبارزه دایمی خود را علیه نزدهمین سال از امروزشا ما» 

سخت ودشوار  بریگاردهای ر توانستند که کا  کلمبیا یی ها  چونکهرسمی جشن میگیریم 

ولتر جیمینیس یی  نمودند،سرآهنگ ارتش  سا شناادمخدره وترافیک مواد مذکورراضد مو

( Waltter  Jimenez )ص ضد مواد مخدره در ماه دسمبر   فرمانده نظامی وبریگارد خا

مربوط به عملیات  زان امریکایی  بویژه  ونخبه ترین  سربا  نیروهای :سال گذشته گفت 

مثمری را  باکمک  نیروهای انسانی  کار (7666)ازماه دسامبر سال (  SOF)های خاص 

تا کنون  چهار تیم   از  سربا زان   به اینطرف (  7602)م دادند واز سال  کلمبیا یی  انجا

دهی  من قرارداشتند که اکنون آنها را مایه افتخا ر نیروهای  بویژه  تحت نظارت  وفرمان

                                                                                                                              .«خود میدانم

د مخدره ملیارد دالری تخصیص داده شده  درمبارزه علیه موا« 06»بخشی  از برنامه   

شکل گرفت،  تالش های  بخصوص  درکلمبیا  ، دا ستان ( 0996) وتروریزم که در دهه

توسط ( 7602)چنانچه دریک تحقیق وسروی که درسال . موفقیت آمیز امریکا یی  است

صورت گرفت نشان داد که این برنامه  نشان دهنده  تالش های استوار ( RAND)شرکت 

بود  که  قادر به ( special operational force=DOF)وپیگیر نیروی عملیاتی خاص 

تقویت نیروی عملیا تی بویژه نسبتاً  حرفه ای  وتوانمند شده است که  توانست  برای یک 

درواقع این  یک وعده وتعهدی نها یی  .  را درآن کشور کا هش دهد« کوکا»مد ت  تولید 

.  صورت میگرفت  ز آن  پیروی امریکایی  وتالش های بود  که ا« برنامه ای کلمبیا» 

:  چنین  پیش بینی  کرده بود (  7666)در ماه  جنوری سا ل « بل کلنتون»ریس جمهور 

درطول سفرهای طوالنی میتوان این انتظا ررا داشت که ریشه کن  کردن  موثر تولید » 

                                     . «مواد مخد ره وممنوعیت ترافیک موادغیرقا نونی مخد ر افزایش خواهد یافت 

با گیاهان و   هکتارزمین درحومه کولمبیا( 206666)بهرصورت همین امروزبیش از     

 Pablo)ر  لواسکوباب دشاه کوکاکین  پا ن  پا زما دوره و (0996)ل  سب سا کوکا به تنا

Escobar) صرف دوز پوشیده وسرسبز شده است  واز سوی هم  مرگ ومیر  ناشی از م

سا ل  بیشتر ( 06)ویا مقدار  بلند  مواد کوکاین  در ایاالت متحده امریکا  طی  این مدت 

شده است وحسب گذارشات وداده های احصا یوی  چنین وانمود شده است   که  مصرف 

که . در صد  رسیده است ( 00)تا ( 7602)کوکاین  درنسل  جوان امریکا در طی سا ل 

این خود یک نگرانی را دربخش صحت وسالمت عمومی  بوجود این مصرف بیشتر کوک

محققان وپژوهشگران  امریکا یی  گذارشا تی را که به نسبت سوء استفاده  -آورده است  

ونتیجه تحقیق   کردن از مواد مخدره توسط مردم از اداره صحت عامه بدست آورده اند  



بویژه ارتش   ضو نیروهایدرست با  حضوریک ع(  7600)در د سا مبر  سال خودرا 

این  ًا  بعد نشر می سپا رند و  در یک مراسم کلمبیا  بد ست( Green  Berets)   امریکا

    شی ازداده های اداره خد ما ت بهد ا شتی  نا زند که این مطالعه ن میسا محقیقن خاطرنشا

                                                                                        .ز  خوانی شود ممکن ا ست که با

زمانیکه کلمبیا  خالف  تمام قواعد وقوانین پذیرفته شده  تحت  اداره واستقرار  برای       

انجام وبسر رساندن  عملیات  نیروهای  بویژه ای ایاالت متحده امریکا قرار میگیرد  ویا 

رار داده میشود نتایجی که از اجرای عملکرد این نیروهای خا ص عملیا تی  بد ست می ق

آید با وجود تما م توانایی ها ، مهارت های تاکتیکی ، توانا یی های اموزشی ، وهنر های  

موفقیت با ر میدان های  جنگ چندان  قناعت بخش نبوده  واکنون  کاماًل ثا بت شده است  

تراتیژیکی ایاالت متحده امریکا  که بتواند منافع  ملی امریکا را تا مین که موفقیت های س

نماید  کاماًل بعید ومحدود است  واین آن واقیعت انکا ر ناپذیر است که میتوان ما حا صل 

                                            . آنرا از افغانستان تا عراق ویمن وفلیپین  اشکا رًا مشاهده کرد 

نقیضه   و این ناتوانیین نقص ویا نقیضه نه تنها  که درنیروهای نظامی نیست ، بلکه ا     

در برپایی واستقرار سیاسی ونظامی نیز نهفته است  که این  ناتوانی غالباً از نظر دیدگاه 

استراتیژیک درظاهر کاماًل  اشکا روهویدا است  وبا درنظرداشت  همین اصل ا ست که 

رد وموفقیت ب   درهیچ یک از جنگ ها( 0926)نگ طلب امریکا یی  از دهه حا کما ن ج

رها به این  رها با است  که این نیروهای  نخبه امریکا با ننداشته اند  وجای تعجب درای

یرند  گنمی  ردند یعنی که از اشتباهات  مکرر گذ شته ای خود درس عبرتگنقیضه بازمی

باالی  رانی های دردست داشته ای خودگن بویژه با ن  عملیات های ندها رمافیه کل درحا

این نیروهای بویژه عملیا ت سریع بخاطر انجام عملیات ها فشاروارد مینمایند باوجودیکه 

مواجه  (  SOF)درمورد دالیل پیشگیری با سواالت بزرگتر  از نیروهای خاص  عملیاتی 

بخصوص ازطرف  -میشودسوی واشنگتن  تحمیل یعنی که نظا رت برنظا رت ازمیشوند 

کمیته های خدمات مجلس سنا که در نهایت امر بطور مداوم  به این نتیجه  رسیده اند  که 

آنها به سواالت سختی درمورد ابزار ستراتیژیک نیروهای بویژه  عملیات امریکا روبرو 

                                                                                                                                 . شده اند

:                                                                                         (special ops at war)عملیات ویژه درجنگ 

ء ریس فرماندهی  عملیا ت ویژه (  Gen Remond Thomas) س جنرال ریموند توما

طی  یک   ( united states special operation command)ایاالت متحده امریکا 

و فعا لیت  و مبا رزه میکنیم  ما درهر گوشه ای از جهان   کا ر »: نشست خبری گفت 

کشور ازجهان  ( 96)نفردر( 9666)یروی مبارزمستقل ومستقردرحدودبیش ازباداشتن نما

تمام محدوده  ما ای مبارزحراست مینمایم  ونیروهواز آن کشورها حفاظت وحضورداریم 

را چه درشرایط  مبا رزه  وچه در شرایط (  SOF=عملیات نیروی ویژه )ماموریت های 



مجوز حضور  ماکه  ما هستند   سربازان ازواین همان تعداد   «انجام میدهندغیر رزمی 

ل گذشته   سا وطی   - آنها را درکشورهای دیگر از سازما ن ملل متحد بد ست آورده ایم 

کشور انجام دادند  ( 029)نخبه ترین نیروهای امریکایی ماموریت های خاصی خودرا در 

کن مک گریو فرموده  از کشورهای جهان را دربرمیگیرد ، طبق  درصد( 26)که تقریباً 

(Ken Mc Grew)  سخنگوی(SOCOM )کماندوهای امریکایی ( 7602)درنیمه راه سال

                                     . شگفت انگیز مستقر شده اند   بصورت کشور( 022)در 

ماموریت اصلی  از جمله ضد شورش وجنگ ( 07)فرماندهی عملیت ویژه به انجام        

ومقابله با گسترش سالحهای کشتارجمعی  مبادرت های غیر متعارف  به نجات گروگانها 

ورزیده است  مبارزه با تروریزم ، مبارزه با آنچه  که فرماندهان  آنرا بنام گروهک های 

مربوط به سازمانهای افراطی خشونت آمیز می نامند  توسط نیروهای نخبه امریکایی  به 

زمان های افراطی  سا به وطرباین هما ن جنگجویان شناخته شده مزانو درآورده شدند  و

زمینه میگوید    درس  توما شناسایی  شده اند  00/9خشونت آمی هستند که بعد از رخداد 

برای تهدید  توسط  سازمانهای افراطی خشونت آمیز درامر مبارزه باالترین اولویت  » 

                                                                                . شد  که باید آنها را به زانو درآوریم  ص ما میبا ت خا انیروهای عملی

یا حمایت اصلی ازتمرکز عملیات ایاالت متحده امریکا  تالش  نیروهای  عملیات ویژه    

درافغانستان ،  سوریه ، عراق ، یمن ، سومالی  ،لیبی ، در سرار سا حل  افریقا ، فلیپین 

وامریکای مرکزی وجنوبی  علیه  سازما ن ها ی افراطی خشونت با ر وشررپیشه گا ن  

القاعده  و  دولت  افراطی عراق  است  ودایماً  در جستجو و از پا دراوردن   جگجویان 

                                                                        . وسوریه  درسراسر جها ن است 

باید اذعان کرد که اکثر این عملیات های بویژه  در خاورمیانه نسبت به هر منطقه دیگر   

تحلیلگر ارشد ( Linda Robinson)ون لندا رابنس از جهان صورت میگیرد ، با توجه به

مد ت هفت  هفته را درعراق (   RAND) رندا سی  بین المللی که   با کمک  شرکت سیا

توجهی    بل قا   سوریه وکشورهای همسا یه آن درآوایل امسا ل  گذارانده ا ست  به تعداد

حفاظت  احد و رزان  دی عراق وهمچنان  به مباراز نیروهای دولتی عراق وسربازان ک  

                                       . رد ونیروهای  قومی عرب درسوریه  توصیه های الزمی  نموده است ازمردم ک  

بازدید ازقاهره ،عراق ومنطقه جنگ برای آزاد سا زی موصل عراق دومین م  اگدرهن    

به   رابنسون  (ISIS)شهربزرگ عراق  از تسلط  دولت اسالمی افراطی عراق و سوریه 

تا زه گی از یک  واحد نظا می از کا رکنان عرضه خد ما ت ومراقبت های جدی صحی  

ایاالت متحده امریکا  را که در حال جا بجا شد ن درخیمه ها بودند  مشاهده کرد  وحسب 

این خود یک ماموریت  بود که  تا  حا ل به ند رت  ازآن گذارش داده   رابنسونفرموده 

این تیم از کارکنان عرضه خد ما ت ومراقبت های جدی صحی  شا مل تعداد . ستشده ا 

از جراحان خاص وپرستاران ومتخصیصن رشته های مختلفی بودند که با داشتن مهارت 



های  مسلکی وحرفوی  خود  درمیدان های  جنگی  دورافتاده  نه  تنها   که برای نجات  

مودند   بلکه همچنین  از مجروحین  ومریضان  جان های امریکا یی ها انجا م وظیفه مین

نیروهای پروکسی  متفقین  با وجود محدود یت های در د ست داشته صحی نیز  وارسی 

یک  گروپ از جراحان از نیروهای بویژه عملیا تی  به تازه گی  از  –بعمل می آوردند 

اتمام  ونیم کاره اختمان  نیک محل  ویا دریک سمد ت هفت هفته به اینسو میشود که در 

بیما ر ومجروحین (  226)ای  درتیاتر عراق وسوریه  مستقر شده  وطی این مد ت از 

آسیب دیده از جنگ وارسی بعمل آورده اند  و در کنا ر آن  آموزگا ران  شامل  این تیم 

متخصصین  از یک خا نه ای یک طبقه ای درکنا ر میدان جنگ نا له ها  مجروحان را 

با شنید ن همچو نا له ها یک  خلبا ن تا زه کا ر به خاطر رسا ند ن کمک به میشنوند  و

تصا د م وواقعات  که دربرگیرنده بیش ( 09)این مجروحین داخل اقدام میشود  واز جمع 

جنگ بود ند  تحت مدواو قرار  ن نا شی از تیر خوردگی وانفجا راتمجروحا ( 266)از 

                                                                                                                                                                                   .                    داده شد ند 

ن مجروحان وزخمی  ت دادن جا نجااین تیم ازمتخصیصن  از میکه هنگاازسوی دیگر   

عراقی ها وسوریا یی ها عا جز می ماند ند  آنوقت  نیروهای  نخبه  ایاالت  متحده های 

امریکا  تال ش بخرچ مید ا د ند که این مجروحین را  ازصحنه جنگ  بردارند  واز نظر 

درعین زمان باید خاطر نشان ساخت  که نیروهای بویژه عملیا تی –دیگران دور سا زند 

ت متحده امریکا  عالقمندی بیشتر شا ن را به نقش جد ید درهما هنگ  کردن  ازآتش ایاال

                                                                                  :  داشتند که اقای رابنسون  درین مورد چنین مینویسد

وریه  که یک نیروی  مسلح این حمایت از آتش  درجنگ  برای نیروهای دموکرات  س  

وازسوی هم درواقع  -نامرتب درجنگ علیه داعش در سوریه میباشند بیشتر  اهمیت دارد

تحلیل وارزیا بی شده  نشا ن  ستویدویی که دراین  اواخر سال جاری  توسط  واشنگتن پ  

 میدهد  که نیروهای ویژه عملیا تی  امریکا  بصفت  عنا صر  نظا ره گر  حمالت هوایی

( A-10)ی نوع  ها نیروهای هوایی  امریکا بوده اند یعنی نظاره گر  بمب گذاری هواپیما

طر  یکه  بخا ازآنها  بروی زمین بمنظور حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه وبویژه

        .                        علیه داعش درجنگ هستند ویا همین اکنون می جنگند  ( shadadi)آزادی شهرشادادی 

سال های  اخیر بمالحظه میرسد ، با توجه  به رشد چشمگیر ماموریت های  که طی       

دوم  قرار دارد  ریقا که در آنجا نیروهای امریکا مستقر شده اند  در ردیف  ویا در رتبه اف

ایاالت متحده امریکا  مستقر درخارج از کشور  درسال  ازکماندوهی درصد (  29)وفقط 

این  تعداد از نیروها    (SCOM)به افریقا  فرستاده شده اند وبراساس اطالعات (  7606)

نیروهای ویژه عملیاتی ایاالت متحده امریکا به سال گذشته  –درصد است ( 02)بیش از  

ره  کشورهای قا درصد از ( 06)کشور افریقای  فرستاده شدند  یعنی که در حدود ( 27)

گذارش دادم ، (  vice news)همانطوریکه من اخیرًا  در افریقا را تحت نظر قرار داد 



اپراتورهای   یگر ود(  Green Berets)اعضای نیروهای ویژه ای دریایی گرین بریتس 

کشور از افریقا  (  76)ماموریت شان را در( 066)ر تقریباً در حدود ل حاض حاویژه  در

فنگداران دریایی امریکا درعملیات  بگونه مثال درماه می نیروهای دریایی وتانجام داده اند

لی  مشغول به  اعضای  ارتش سوما با  نی  همراه  کمک رسا های خاص مشوره دهی و

حمالت   اثر آن  در  شمن  نیز قرار گرفته  که ن  تحت حمله د کار  شده اند  وتعداد  شا

امریکا  کشته ازاعضای  نیروهای ویژه عملیاتی (Kyle Milliken)یلی ملکین  کاشمن  د

برداشتند  زخم   زدو خورد  شد  ودوتن  دیگر از پرسونل  ایاالت متحده امریکا  در طی

از جنگجویان    تن سه    (Robyn Mack) روبین  مک(  Africom)وبه گفته سخنگوی 

الشباب نیز کشته شد ند وهمچنان  نیروهای  ایاالت متحده امریکا  در  لیبی   برای جمع 

عات  وبخاطر اعمال فرصت های  اعتصاب  علیه نیروهای   دولتی   مستقر آوری  اطال

که (   LRA)شدند  درحالیکه عملیات درافریقای  مرکزی  علیه  ارتش  مقاومت الرد س 

یک ارتش  شبهه نظامی وحشی است  وطی ده ها سال درمنطقه  به ترور پرداخته  است  

رمانده امریکایی  در اخیر   ماه  اپریل  اخیرًادرجنگ سرلشکر آن زخم برداشت  ویک ف

.                                       را کشت (    Lard resistance  Army=گروه مقاومت  الرد )یک عضواز 

آنچه  را که  جنرال    :  ( spring training)ری   ت بها وزش ویا تمرینامآ

ستون فقرات فعالیت های جهانی   می نامد ،« ظرفیت ایجاد کشورهای شریک »تهما س  

امریکا  ماموریت وروز به روزنیروهای نخبه بیشتر  تشکیل میدهدافرموده وگفته ای اور

های آموزشی  متعددی  خودرا برای تیزوتند کردن وکسب  مها رت های  خود وهمچنین 

                                                               .             دنمتحدان خود  ونیروهای پرکسی  را درسر ا سر سیا ره انجام میده

امریکا   « گرین بریتس» ل درهمین ما ه جنوری   نیروهای ویژه عملیا تی  بگونه مثا    

جا پا ن باهم ( Chiba)درنزدیکی  چیبا   جا پا ن(  paratrooper) ز بازان  چتر وسربا

دادند  وهمچنا ن درماه فبروی  همین نیروهای ویژه  هوایی انجام مرینات یکجا آموزش وت

عملیاتی  امریکا درمرکز  تمرینات صنعا  درشمال غربی سوریه  با رایزنی  ویا بخدمت 

« زن»ث  رزین  انا نیروها وجنگجویان ومبا( Manbij)گرفتن  به شورای نظامی منبیج

را استخدام کردند ودرماه  ( Yazidis)یزیدی ها اردی ،عرب ها ،مسیحیان ، ترکمنها  وک  

وفنالند  (  Lapland)مارچ نیروهای ویژه عملیا تی امریکا نیروهای محلی  را درلپ لند 

بخاطر  آموزش وتریننگ  شان  تحت نظر متخصصان جنگ سرد  قراردادند  ودرهمین 

 سربا زان را  از کا نا دا ،  از جمهوری( 2666)ماه  اپرتورهای ویژه ا مریکا  بیش از 

چک ، از استونی ،  از فنالند  وفرانسه والمان  ومجارستان  ، ایتالیا  ، کوزوو ، لتونی ، 

مقدونیه ، اسلونیا ،  وانگلستان  غرض فراگیری  مهارت های تاکتیکی در زیر یک چتر  

                                                                                                                 .                                                                     نددرا لمان  گردهم آورد

در آب ها کویت  به  نیروهای  نخبگا ن  از کشورهای عضو   اپراتورهای  ویژه امریکا



به ربودن  شورای همکا ری  خلیچ  بخاطر انجام تمرینات شبهه سا زی  واکنش  سریع  

درماه اپریل  نیروهای ویژه عملیات   –یک تانکر نفت  آنها را  باهم یکجا وبسیج سا خت 

ایاالت متحده امریکا بسوی صربستا ن سفرکردند تا درکناریک واحدویژه ضد تروریست 

همچنین  اعضا ی نیروی ویژه عملیا ت مشترک   ویژه عراق  با  -محلی  آموزش بیبینند

       .                                                  عملیاتی عراق در نزدیکی بغداد تمرینات آموزشی مشترک راانجام دادندنیروهای ویژه 

نیروهای ویژه عملیاتی امریکا   ازجمله نیروی هواییمی  نظاپرسنل ( 2766)درهمین ماه

ونیروهای ویژه عملیاتی   ندار ایتالیا ، اعضای نیروی ویژه   با نیروهای  ویژه عملیاتی

کشوردیگر درگیر درفعلیت های  شجاعانه  تحت نام  عملیات ویا تمرینات ( 07)بیشتر از

  cyber)یبر  از سا  دفاع به   منجمله  ند   لیتها شد م هرنوع فعا درحال انجا( Lion)شیر

defence   )  نیروهای ازسوی دیگر گروهی از نیروهای  ویژه عملیا تی امریکا درکنار

یونان  با سربا زان  دیگر مربوط  (Souda Bay)عملیاتی ویژه یونان  درخلیچ سودا بای

سایبرها  (  02در جرمنی بخشی از فراگیری وتمرینات  در توصل  به «   نا تو »پیمان 

ماموریت های خطوط »غرض تمرین  درعملیات های زمینی  از جمله در فراگیری  از 

.                                                                     دریک روستا یی اروپا یی  شبهه سا زی  شدند «  د شمن 

ما د ر سه دهه گذ شته  شاهد  پیشروی های   بیشتری از عملیات   :(winning)ب رد 

سال ونیم « 02»امنیتی خود بودیم  که  آن  پیشروی ها  شا مل مبا رزات پی در پی طی 

همچنین  درماه  می کمیته فرادستی  نها د خد ما ت  درما نی  را   طهما سگذ شته بود؛ 

این دوره تاریخی  که :  د پرحذ رداشته وچنین ا فزود ی های جدیتهد یدها وتوانایمورد در

که درکنا ر آن   تخ موفقیت های ما  مساعد  ساای  را برای برخی  از بزرگترین  زمینه

منا بع  بزرگ دردست داشته ای  رقا بتی ما درراستای  آمادگی پایداراین نیروها  شگفت 

جالل  آن و برای  همه  این موفقیت ها که همه انگیز بود  با ین حال  برای همه  شکوه و

                                                                . در برگذاری این موفقیت ها  سهم میگیرند  مایه افتخا ر ومباالت میبا شد

( 7660)ما با وقوع  ویورش یا زدهم ماه سپتمبر سال  تا کتیکی  پس از موفقیت های     

درافغانستان ، اپراتورنخبگان  امریکا  وقربانیان شکست واشنگتن بخاطر اعالم  پیروزی 

وبعدًا  به ارزوی برگشت این اپراتورها به میهن شان وضع بجای کشید  که این کماندوها  

ت   ودر طول همین مد  ند ند قی ما تحت حمله وهجوم بال درکشور ت پانزده سا طی مد

به آموزش نیروهای محلی  ومبارزه نه بخانه  به یورش های هوایی  نه خا به حمالت شبا

پرداختند     تروریستی بی قید وشرط  دریک جنگ بی رحم  علیه  روبه رشد گروه های 

به همچو فعالیت ها خود دوام دادند  ؛ برحسب  اظهارات  فرمانده   ( افغانستان)ودرآنجا 

م اقدامات آنها برای همقطاران نظامی متعارف  تما :ارشد امریکایی درخاورمیانه که گفته 

ومتحدان محلی افغانستا ن رویهمرفته این جنگ یک جنگ بی رحم وظالمانه میتواند تلقی 

  ی که نه میتواند باشد  که اگر گفته شود  که گذارش اخیر با شیوه مود این یک اما . شود 



پیشکش شد یک دستاورد   ن زی افغانستا زسا ص  برای با سرمفتش خا  به کنگره توسط

خوبی بود ازاینکه او درعین حال از بخش های افغانستان که در تحت تصرف  شورشیان 

در صد ازمحاالت  ( 79)قراردارد در گذارش خود تذکر داد که ازدرتحت تصرف داشتن 

درصدازقلمروافغانستان را درتحت کنترول وتصرف ( 26)درحدود( 7602)اکنون درسال

ه سرمفتش خا ص امریکا برای با زسا زی افغانستان  توانست با این گذارش  خود دارند ک

                                                                                                                                                   .  ود کنگره را در روشنا یی قرار دهدخ

رهبر القاعده اسامه بن الدن  جنگ درافغا نستا ن  وتالش بخاطرد ستگیری ویا کشتن     

نیروهای نخبه امریکا یی  ( 00/9)آغا ز شد  پس از شکست این ماموریت وبعد از رخداد 

چرخ فعالیتهای خودرا  که اکنون به این سرنوشت رسیده اند به چند دهه  آینده  پیوند زده 

به این تصمیم رسید که نیروی ایاالت متحده امریکا ( 7600)سالدرریت ام بودندکه درنها

شمن جابجا  زدن به د ت طوالنی  درپاکستان بخاطر ضرب وشتم دریایی خودرا برای مد

ه انجام ماموریت تی امریکا درآنجا ب به بعد  نیروهای ویژه عملیاهمان زما ن از  وسازد 

( بدون تذکر از بازیکنان هالیود) درواشنگتن های خود ادامه میدهند ولی بازیکنان قدرت 

                                   . چنین وانمود می سا زند  که این موفقیت تاکتیکی  محصول تحریک  آنها میبا شد

 Robert) رابرت  او نیالصورت گرفت  ( Esquire)درمصاحبه ء که با ایسکویر      

O.Neil )امریکا به ضربه زدن دوگلوله بر فرق سر اسامه  نیروهای ویژه عملیا تیعضو

دلیل نا امیدی   که او با درتحت فشار قرار گرفتن اولیه  وبا: بن الدن  چنین اعتراف کرد

آن هم به این  یی امریکا  ملحق شد  و کورکورانه  به نیروی دریا وبا داشتن  یک عشق 

دلیل که  القاعده بیشتر  تخریب شود  اوبگونه طنز ومضحک گفت  که او قلب لعنتی مرا 

حالنکه القاعده هرگز  متحمل تلفات زیادی نشده بود  وحسب  نظریه الیی سفیان شکست 

(Ali Soafan) عامل واجنت سابق ویژه ء(FBI )اززمان مرگ » ونویسنده اناتومی ترور

ور  دولت ا سالمی افراطی عراق وسوریه  هما نطور  که  اخیرًا مالحظه بن الدن تا ظه

ه داشت عضود یازدهم سپتمبر  تنها چند صد نفرومشاهده  میشود  القاعده در زما ن رخدا

ها ی امن   پناهاگا   ین چندد   حالتکه  امروز ازمستقر بودنکه همه ای آنها دریک کشور

مرگ بن   که گروه تروریستی  بعد از ومی افزاید  درسراسر جهان  برخوردار هستند  ا

                                                                              .الدن  بیشتر توانمند وقدرتمند شده اند 

ومبارزه  با   سال های بعد  اپراتورهای ویژه ایاالت متحده امریکا  خودرا درحال جنگ  

ونوظهور از ستیزه  جویا ن در سرتا سر قاره های  مختلف از جمله با   موج های جد ید

 .   سپتمبر وجود نداشتند  در می یا بند ( 00)گروه های تروریستی  که اصاًل در قبل از 

حسب بر  درافغانستان  ( 7602)گفته میشود  که اکثر نیروهای  امریکا یی  در سال       

ل قبل به اجرای  دوسا  که اسالمی   به دولت  رزه مبادادن حق رای  با  ت رسیده گذارشا

.                                                               کشته شده  است  شان  آغاز کرده اند  های  ت عملیا



  سسیی وتا د  تهاجم ایاالت متحده امریکا  به عراق  بگونه مثال دیگر  شرایط را  به ایجا

ت   عملیا  ندهی خود  فرما  نوبه  به  خت  که به القاعده  مساعد سا  یک سازمان وابسته

 united states joint special operation command = ) می نظامشترک نیروهای ویژه 

JSOC)  شین منحنی  که ما  امریکا را تحت یک رهبری  ایجاد کرد  ن ویژه ای از نخبگا

وازمیان  رهبرالقاعده  «ابو معصف الزرقاوی» بین بردن  کشتن وازطراحی شده  برای 

با بن الدن  ن اپراتورهای ویژه امریکا نخبگا کهن ومتالشی نمودن سازمان القاعده برداشت

ن  زما سا  که  این ادعا   وبا بردند  واز بین   دامر الزرقاوی را نیز پیدا کردن یت درنها

تی امریکاهر گز  خالف توقع این نیروهای ویژه عملیاده را نیزنابود ساختند حالنکه القاع

باقی مانده ای از سازمان مذکور  دست این سازمان ازبین نرفت  بلکه عناصرسختگیرانه 

چنانچه  هرگز  نتواسته بود انجام دهد  القاعده را که  اسالمی زدند  آنچه   به ایجاد دولت

تصرف   تحت در را در دوکشور   دو قلمرو  که  توانست  نوظهور   اسالمی  این دولت

یک نیروی   به  سوریه  از القاعده    خه ل  شا درهمین حا و وحاکمیت  خود  قرار دهد

                                                                          . جنگجو عرض وجود کرد ( 76666)نه  با داشتن بیش از  گا جدا

پس از گذ شت  بیش ازیک دهه ازمشاجره ویژه وبا تحرکا ت وتفتین های باال   یمندر    

جنگ تحمیلی  یک   ن با در مواجه شد لبه پرتگاه   ن این کشور به ند وپاین  بخاطر کشا

برای ماموریت   را  یت ایاالت متحده امریکا  زمینه ن سعود  درتحت حما توسط عربستا

ماموریت تی امریکا دراین کشورمساعدسا خت که اکنون همچو عملیاهای نیروهای ویژه 

 واز سوی هم چنین به نظر میرسد که ویژه امریکا  افزایش یافته است  ها توسط نیروهای

چیزی  برای تغیر وضیعت  توسط این نیروهای بویژه  ایجاد  نشده ا ست وبطور مشا به  

ودرشاخ افریقا  نیروهای نخبه امریکا یی  در جنگ  بی پا یا ن   با نیروهای   در سومالی

.                                                                                      ستیزه جویان درگیر ویادرحال درگیر شد ن هستند 

نظارت کننده های عملیاتی ریس جمهور اوباما یک تیمی  یا کمپاس از (  7600)درسال 

 از نیروهای ویژه  امریکا را  بغرض حمایت  به پروکسی های افریقای مرکزی  بغرض

راه (  LRA)وارتش مقاومت لرا (  Joseph Kony)دستگیری  ویا کشتن  جوزف کونی 

( 026)شاید در حدود   جوزف کونیاندازی کرد وچنی تخمین زده شده بود که نیروهای  

جوزف وصرف گذ شت یک دهه جنگ وبدام افگندن  نگجو خواهد بود اما باج(266)ویا 

( 026)میلیون دالر نه تنها که آن گروه مقاومت  ازبین نرفت بلکه درحدود ( 966)تقریباً 

امریکا  ل  ازبین رفتند  که مقامات ارشد ایاالت متحده دربهار امسا یی وی امریکا کوماند

با این ترتیب  .  واشتراک نمودند ده رد وبود ک ن یا موریت شا مادرمراسم تدفین  آنها  از

وزف کونی  نه دستگیر شد ونه هم کشته شد  واکنو تخمین زده میشود که ج  جوزف کونی

و داشته با شد  که اسا ساً تعداد جنگجویان او ججنگنفر( 726)تا ( 026)شاید که درحدود 

                                                             .وهای بویژه آغا ز شده بود به هما ن تعداد است  که جنگ با او توسط نیر



ای ویژه ایاالت این ریسمان  بی فایده  به آسیا نیز گسترش می یابد  چنانچه که نیروه      

ن کمک ومعاونت  به جنوب  دین رسات های طوالنی به اینطرف در  مدمتحده امریکا  از

ایاالت متحده   ز هیچ  اقدامی  دریغ  نورزیده  اند این  مطلب  راسخنگوی سفارتیپین افل

ره  به این کمک  طی ماه اپریل در مانیال اظهار نمود ودر اشا( Emma Negy)امریکا  

رجال ارشد دولتی فلیپین ین ن همچو کمک ها بنا به تقاضای چند  که سرازیر شدگفت  ها

تالش های  که طی مد ت  درواقع :مورد چنین می افزاید صورت گرفته است واو دراین 

ده سال را دربرگرفت تالشهای بود که  که آن را باید بمثابه یک موفقیت  بزرگ شنا خت   

دراواخر سال گذ شته  به ارتباط  این  موضوع درمجله ( RAND)تحلیلگر  رابنسون لهذا

(Prism )دربمبارزه علیه   نیتی فلیپین را قاهدف این بود که نیروهای ام »:پنتاگون نوشت

                                                                       .«بسازد( Mindanao)گروهای تروریستی فراملی درمنطقه جنوب غربی مینداناوو

روبنسون    توسط « 7600» ل درسا   (RAND)  شرکت طرف  از که   گذارشییک     

(Robinson )درآن گذارش چنین تذکری بعمل آمده بود  که فعالیت سپرده شد ست نشر بد

توسط    های نیروهای ویژه ای  عملیا تی ایاالت  متحده  امریکا   ازتهد ید  دولت  فلیپین 

یپین را لدولت ف  که  توانستند  تروریست های فراملیتی کا ست یعنی نیروها بویژه امریکا

ستیزه   ماه می   درهمین نکه   حال  ت دهد  املیتی فلیپین نجااز تهدیدات تروریستهای فر

را که  یک بخشی ( Marawi)جویان اسالم گرا بخشی  ازقسمت های از شهر ماراوای 

یکه  باوجود  ز خود  تخت وتا  را دربرمیگیرد  با  (Mindanao)بزرگ از شهر مینداوا 

نی نیز میشد  پیشتیبا  امریکا متحده   ایاالت ص  خا نیروهای ویژه قلیپین توسط نیروهای 

های اعظم  جاده ر جریان تاخت وتازوادامه جنگ قسمتدرتحت تصرف خود درآوردند ود

                                                                             .های باریک شهر تخریب وویران گردید 

از نیروی  س جنرال  توما :(Running on  Empty)درحال گریز وتخلییه 

کامل   بطور  ما:  کنگره گفت    شته  به اعضای ایاالت متحده امریکا  درماه گذ نخبگا ن

مداخله  از   رزه کنونی وآینده هستیم  درواقع  از جنگ به جنگ متعهد به پیروزی  درمبا

ر  ل شکا نبا بد ،کولمبیا  تا(Florencia)ره درفلورنسیا به مداخله ازمراسم ضد مواد مخد

 اما شواهد.درجمهوری افریقای مرکزی ( Obo)دراوبو( Antoney Kony)انتونی کونی 

بسیارناچیزویا اندکی وجود داردکه حتی تالش های مستمرتوسط  نیروهای ویژه عملیا تی 

ایاالت متحده  امریکا  منجر  به پیروزی های  استراتیژیک وباعث  بهبود  د ستاوردهای 

که   میآید  به نظر  غیرممکن با این حال  با وجود  چنین واقیعاتی در زمینه . امنیتی شود

                                                                 .                                                                                                                            عملیاتی امریکا در زمین  رشد کند نیروهای ویژه 

مین وفراهم آوری بیشتر میشوند  امروزباید  برای تا ملت از طریق خواندن پیشتیبان       

                                                                                                                                          .لی  بنما یند  ید کمک ما گذارش با  ن این همسا گذارش ها 



به کمیته خدمات مسلح مجلس سنا امریکا   توما س:  (Donate)کمک یا اهدا 

ازحما یت کنگره برای تا مین منابع مورد نیا ز سپا س گذاریم ..... ما :  درماه می گفت 

را بوجود آورده که اقدامات بموقع بغرض دفع تما می تهد ید ( SOCOM)که به نوبه خود

یعنی که کشور را از  تما م تهد ید ات  های درحال وقوع با یک تحمل وشکیبای  مینما ید 

قابل  وقوع می رها ند ازسوی دیگردرحقیقت امر تا مین منا بع وبودجه مورد نیا ز برای 

را به آسا نی قابل د سترس میسا زد آنچنانیکه ( نیروهای ویژه عملیاتی امریکا)فعالیتهای 

( 06)بیش از مروز به ا ( 7660)ل  ملیارد دالر درسا( 2)از ( SOCOM)بودجه ساالنه 

د  ه است ولی باآنهم این بودجه برای فعالیت های گسترده این نهادافزون گردیملیارد دالر 

ولی جای تعجب دراین است که چرا هیچ یک ازاعضای مجلس شد  فی نمی با عملیاتی کا

ف  نمایندگان درمجلس سنا  نخواستند  ویا نه پرسید ند   که چرا با وجود  این همه مصا ر

سا ل  جنگ وجدال   نتوانستیم  برنده شویم ویا ( 02)واین همه تالشها  بعد از این مد ت 

چرا نتوانستیم که مشکالت وتهدیدات را از جلو روی خود بد ور افگنیم   ویا هیچکدام از 

نما یند گا ن پیشنهاد نکردند که با وجود حمایت کنگره چرا هرچه زودتر باید  برموضوع 

یمن  تا جنوب  فلیپین  به  ؛عراق ،کلمبیا ،  افریقای مرکزی  از افغانستان  تاعقب نشینی 

                                                                                                         .بازنگری پرداخته  نمیشود 

جورج دبلیو بوش  د از دولت   اکنون ازکسی پنهان نیست وآن اینکه در روزهای بع       

کشورها درسرتا سر جهان  ( 06)نیروهای ویژه عملیاتی ایاالت متحده امریکا  به بیش از 

یعنی ( 7600)بخاطر ایفای وظایف سپرده شده وانجام ماموریت اعزام شدند  واما درسال 

ملیا تی اعزام   نیروهای بویژه  ع«  اوباما»در دوران زما مداری  ریس جمهور با رک 

وهای  کشور افزایش یا فت ودرنیمه اول دولت دونالد ترومپ کماند(  076)امریکا  تا به 

وهمین    فرستا ده شد ند  کشور به سراسر جها ن( 022)ایاالت متحده امریکا به بیش از 

توماس  درماه جاری  به . به نبرد از افریقا  تا آسیا مصروف اند اکنون  نیروهای  نخبه  

اکثر واحدهای نیروهای ویژه عملیاتی امریکا  »  :  کمیته خدمات مسلح سنا گفت  اعضای

با محدود یت های قا بل تحمل ؛ ما موریت های خودرا  به پیش میبرند   ودرواقیعت امر  

اعضای فعلی وسابق فرماندهی  از مد ت ها طوالنی به اینطرف  زنگ  خطر  را مبنی 

نیروهای ویژه عملیا تی امریکا وارد آمده ا ست  بصدا  برموجودیت فشار بلند ی که  بر

.                                                                                                          درآورده اند 

روی همرفته این سطح ومیزان  استقرار وکمی دستاوردهای ستراتیژیک  به یک مفهوم  

راه های ایاالت انتخاب سی را درمورد  سواالت اسا باید ست  که واشنگتن موجب  شده ا

وآن  اینکه  چرا؟ ویا به  ر گیرد ن  بکا متحده امریکا به ارتباط استخدام  نیروهای نخبگا

به   س توما  –کمتر پرسیده میشود ( SOCOM)کدام دلیل ویا دالیل  از مقا ما ت مسول 

ما فرمانده درجنگ :دمات مسلح مجلس سنا توضیح داد برای کمیته خ (SOCOM)ارتباط 



هستیم ودرآینده ها نیز پیش بین با قی خواهیم ما ند ، اما هیچ یک از اعضای مجلس  از 

قی  تی این وضع سردرگم  با او نپرسید ند  که چرا این وضع تغیر نمیکند وبرای چه مد

          .                                                                                                                             ؟نی گذاشته خواهد شد یا ی پامطلوب نقطه ا ند  ویا چه وقت به این وضع  نا خواهد ما

                                                                                                                      (7400-40-40»با تقد یم سالم ها   ---------------------------------


