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بخصوص در این اواخر که  پنداشته می شود  مورد بحث، یاددهانی این مسأله الزمی  مسایل  قبل از طرح  برهمه و مقدم     
ئه می گردد،نظرات امنیتی آنهم در رسانه ها وشبکه های اجتماعی ارا طرح مفکوره ها واظهارنظرهایی در مورد سیاست های

طرح مسایل وموضوعات ارائه شده در کنفرانس های مربوط به  وشبکه های اجتماعی اغلب بربنیاد گزارش ها ودر رسانه ها 
ستگی خاص ومنحصر پیودر این مقطع از موجودیت  ۰وحل وفصل مسایل سیاست های امنیتی مطرح بحث قرار داده شده است

ایی بلکه در ضد امریک سیستم ضد غربی ومبتنی بر  پیوستگی نه در ادعای بسیاری ها ، این بفردی نباید چشم پوشی بعمل آید
  ۰طرز دید و نحوه تفکراتی بمنظور رفع بحران وایجاد مدل جدید نظم جهانی عادالنه تر نهفته می باشد

اما آنها را باید تقویت نمود،   دیگر، ارتباط زمان  قررات متعدد، بیش از هربا موجودیت مگردید که باید متذکر  دراینمورد     
  انتخاب وتعقیب سیاست داخلی پذیرکه دربرگیرنده تحقق امنیت بین المللی، احترام به حق تغییرنا یاینهمه نظریات ومفکوره های

انکشاف  رشد و ملل بمثابه نهاد تضمین کننده صلح، امنیت وکشورهای جهان، حفاظت از سازمان  توسط   و خارجی مستقالنه
نیاز به  ، سازمان ملل طبیعتن ۰جهان یکپارچه می باشدپذیرش عدم  ثابت وهمیشگی و همچنان مشمول واقعیت هایی در مورد

    ۰اصالحاتی دارد، اما در وضعیت کنونی، بدیل چنین سازمانی هنوز موجود نمی باشد
قرار داده   فصل مورد حل و منشور آینده  باید از طریق  تذکر این مسأله را نباید فراموش نمود که معضالت موجود کنونی    

پیشنهادهایی در مورد بدیل بین المللی،  دوگانه در عرصه روابط معیارهای  با درنظر داشت ستاندارد های غیرعادالنه و ۰شود
مطرح بحث   مناسبات جهانی درعرصه روابط بین المللی و، بدیل هایی یادشده در دستورکار جهان امروزی قرار دارد  سازمان

مطرح می   بشریت موارد معتبر جهانی، در قبال  با خن در مورد رفع چنین خالیگاهایی سدر اینجا ، در واقع ۰قرارگرفته است
دستآوردهای  ارزش های سنتی و پاسخگویی اجتماعی، احترام به سنن وچون عدالت،  باشد که از جمله می توان از مفاهیمی 

پولیتیکی استفاده وسیله تحکم و استیالی ژئو  بمثابه  وسیعن  در سیاست بین المللی از آنها که متأسفانه یادآور شد انسان ها 
  ۰ابزاری بعمل می آید

موقف ها و نحوه  ونگی چگ واقعات جاری در کشورعزیزما افغانستان و شگافانه حوادث ومو  بررسی مطالعه و مورد  در    
،        دونالد ترامپ  روزهای ریاست جمهوری  از نخستین می شود که  پنداشته  حتمی  مسأله الزمی و  موضعگیری ها، تذکر این

رئیس    توجه این عرصه، بیشترین  محسوب گردید، اما در  کاخ سفیدبه خاور میانه بمثابه اولیت های کاری  مربوط   سیاست
ر در معضله ومشکل دیگ ۰شکست شورشی ها در عراق متمرکز گردید جمهوری ایاالت متحده بر حل وفصل قضایای سوریه و

طوالنی همچنان   زمان  ریاست جمهوری، برای مدت تیم جدید   عزیزما می باشد که از دیدگاه اینمورد، مسأله جنگ در کشور
در مورد درگیری های طوالنی، وضعیت در   جدید کاخ سفید ستراتیژی  سال روان با اعالم  نیمه دوم  ، اما درباقی مانده است

  ، درذیل مسایل و واقعیت های موجود را مورد بررسی موشگافانه قرار می دهیم:دراینمورد ۰کشورما قسمن متغیر گردید

؟یا درگیری ها وارد مرحله جدیدی میگرددآ  
جنگ و تداوم نبردهای مسلحانهتشدید   

 اولویت اهداف ژئوپولیتیک منطقوی
نظامیوبررسی های  سیاسیجمعبندی های   



قانون گذاران  کنون سیاستمداران امریکایی و مقامات عدلی وپس از شانزده سال جنگ دوامدار در اراضی کشورعزیزما،      
کشورما، بصورت  جنگ در ۰مشکل کنونی از دست داده اند فصل  دستیابی به حل و تقریبن همه، امیدواری شان را در زمینه 

با موجودیت  برخی از ایده ها و که درحال حاضر   شدهمحسوب   ایاالت متحده رسمی، طوالنی ترین جنگ در سرتاپای تاریخ 
  ۰تصورات کنونی، تکمیل کار به سادگی، امکان ناپذیر تصور می گردد

محسوب  می گردد، به  شیوه کاملن  ساده و   گر ماجراجویی  در کشور مادکترین اداره  جورج دبلیو بوش که بمثابه آغاز    
انجام اقداماتی  بمنظور شکست "طالب"ها، انجام  و بسر رساندن  تعریف  گردیده  بود که  بصورت عمده در برگیرنده ابتدایی 
کلیه  موجودیت  لیبرال کنونی غربی با   حکومت های حاکمیت دولتی از نوع  ، ایجاد در زمینه "ملت سازی" اجرایی اقدامات 

، بطور کلی بمثابه یکی از سنگ پایه های ایدئولوژی وطرز اما متذکر باید گردید که مفکوره "ملت سازی" ، ۲۱نهادهای سده 
آنها  ۰متن سیاست خارجی نیز مسلط می باشد تفکر محافظه کاران جدید محسوب می گردد که بر نخبگان واشنگتن در زمینه و

أ تطبیق  و اجر ۲۰۰۳کره را طی مدت زمان طوالنی و به مشکل در عراق  پس از اشغال  طی سال در صدد شدند تا طرح  متذ
نمایند و همچنان آنها به اجرأ وتطبیق عملی آن در سوریه نیز دل بستند تا با کاربرد و استفاده از آن موفق به سرنگونی دولت 

ساز و ایجاد دموکراسی  اصلن تفکر در مورد امکانات ساخت واما نباید فراموش نمود که  ۰سوریه به رهبری بشار اسد گردند
موضعگیری اتوپیک درقبال قضایای  لیبرال و موفق درکشوری با فرهنگ وعنعنات کاملن متفاوت، روشنترین نمونه برخورد و

ایدئولوگ های جورج دبلیو بوش تصور می نمودند که با تخصیص دها وصدها میلیون دالر در تیم  ۰کشورما محسوب می گردد
نوجوانان  بمنظور آموزش اطفال و مراکز تعلیمی در افغانستان  تأسیس  ساختمان سازی و اعمار مکتب ها و ایجاد و  عرصه 

سبب ساز   چنین امری و بوده  در زندگی شان   یراتزمان اندکی، شاهد تغی  سرزمین ما در مدت  باشندگان افغانستان، مردم و
مطابق  در کشور  قضاتتعیین  گر بصورت واقعی انتخاب وبخاطر باید داشت که ا ۰مواضع تروریست ها خواهد گردید  تضعیف

نتیجه  ۰یابدهای قضایی وحقوقی صورت گیرد، این امکان را میسر می نماید تا درک واندیشه سیاسی اهالی کشورما ارتقأ معیار
د، اما در صورت عکس باشمسلح می  مخالفان  مواضع   تضعیف بصورت قطع  و موضعگیری ها از این نوع اقدامات متصور 

نظامی های ایاالت مواضع وموقف آنها بیش از پیش تحکیم گردیده وباعث ازدیاد وافزایش روزافزون  ۲۰۰۶قضیه، مانند سال 
  ۰وریست ها درکشورما خواهد گردیدمتحده وناتو در امر مبارزه با تر

ستراتیژی اوباما        

نمی توان حتا سخنی  ماحوادث جاری درکشوراز موجودیت ستراتیژی بخصوص در مورد  دردولت اوباما بصورت یک کل،    
دور مبارزات انتخابات   در نخستین ۲۰۰۸همه این واقعیت ها برخالف مطالب ومواردیست که اوباما طی سال  ۰به میان آورد

میان  سپس در ۰می داد  برایش دست ذایدالوصفی  شادمانی  ریاست جمهوری ایاالت متحده تبلیغ نموده واز ابراز آن شعف و
بمثابه درگیری کاملن  گردید که جنگ در افغانستان  ویت قت  مفکوره ، این ایده وبسیاری از سیاستمداران لیبرال ازجمله اوباما

پنهان گردیده اند،  اراضی افغانستان  در  که (والقاعدهها طالب ) مبارزه با تروریست ها که هدف واقعی آن را  دباشمی   مشروع
لشکرکشی ایاالت متحده به اراضی کشورما به بهانه پاسخگویی به حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر صورت  ۰تشکیل می دهد

قابل   ۰حزب دموکرات، آغاز هرنوع جنگی الی ختم پیروزمندانه آن باید تداوم یایدگرفت، بنابرآن، مطابق نظریات سیاستمداران 
ضرورت به انجام   می گردید، بنابراین محسوب  مشروع  ، ماهیتن ناانستانمی باشد که اشغال عراق در تمایز با افغ  یادآوری

از بخش اعظمی   با خروج ۲۰۱۱طی سال  چنین تصور می نمود که  نامبرده  ۰رسانیدن فوری آن در دستور روز قرار گرفت
مجموعی  تعداد  ۰یازید خواهد  قابل لمسی دست  ، به پیروزی نیروهای رزمی ایاالت متحده از عراق واعزام آنها به افغانستان

هزار ۱۴۰اما رقم ارتقأ حاصل نمود وهزار نفر  ۴۰به تعداد  در افغانستان ۲۰۱۱ - ۲۰۰۹نظامیان ایاالت متحده طی سال های 
نگردیده وپس از یک سال، حل و  بفعل مبدل اما آرزومندی های بارک اوباما از قوه  ۰تشکیل می داد ۲۰۱۳نفری را طی سال 

را از افغانستان  کشورش  فصل قضایای کشورما در افق های دوری هم بنظر نمی رسید، بنابراین، اوباما بخش اعظم سربازان   
نیز تعقیب و اجرأ   پیمان ناتو سایر کشورهای عضو نگلستان وارا   ایاالت متحده اینچنینی  اقدام  ۰فراخواند به ایاالت متحده 

اما بخش کوچکی از  وشده  نظامیان افغان قرار داده   برعهده  پایگاهای عمده نظامی تأسیسات واز مسولیت نظارت  ۰نمودند
محالت  و سفارت خانه ها   نگهداری و  مسولیت حفظ همه، به آنها  قبل از ۰ابقأ گردیدند امریکایی نیز در کشورما  نظامیان 

  ۰باش خارجی ها در کشور محول گردید بود و دیپلوماتیک و
وظیفه وبموقع  ظاهرن، تعلیم وتربیه بد، غیرمعیاری وبدون انگیزه منسوبان اردوی ملی کشورما منجر به عدم انجام موثر    

مدت معین  طی  نمود که  نباید فراموش  ۰قوای مسلح کشور می گردد منسوبان  توسط و اجرای موفقانه عملیات های نظامی 
کشور همین اکنون نبردهای خونینی  و در بسیاری از نقاط   بدست آورده بیشتری را   اراضیمسلح مخالف  زمانی، نیروهای 

   دفاع از شهر مصروفنیروهای امنیتی کشور با فداکاری واما با موجودیت کوهی از معضالت و مشکالت  ۰همچنان ادامه دارد



می شود،  قرار داده  متواتر مورد تهدیدات امنیتی  مرکز افغانستان، کابل نیز بصورت   حتا ۰مسکونی می باشند  مناطق وها 
  ۰از امنیت مناطق ومحالت دوردست کشور، اصلن سخنی درمیان نمی باشد

گزینه های ترامپ      

در قبال اداره دونالد ترامپ، سوال واضح وروشنی قرار دارد که چه باید کرد؟ به چه اقداماتی باید متوسل گردید که از لحاظ    
ادر به تغییر بنیادی داشته و ق تفاوت   مسایل افغانستان کارکردهای روسای جمهوری قبلی کشورش درمورد  نحوه عملکرد با 

  ۰داوضاع در کشورما گرد
گفتگوها وتبادل نظرهایی در مورد اوضاع کشورما مانند سایر مباحثات قبلی در کاخ سفید، مدت زمان معینی، طی بحث ها،    

کاخ سفید از  یبصورت کلی نقطه نظرهای دوگانه ای مطرح گردید: چشم انداز نمایندگان ملی گرأها از یکجانب و پوپولیست ها
همچنان مشاور ارشد ریاست جمهوری  به نومحافظه کاران و قبلی نشریه ای مربوط مدیر مسوول ستیف بینون،  ۰جانب دیگر

، کلیه نیروهای یشنهادات فوق مطابق پ ۰شود "گزینه صفر" بکار گرفته  ،مورد یادشده ایاالت متحده پیشنهاد می نمایند تا در
  ۰اراضی کشورما نقطه پایان گذاشته شود نظامی وحربی خارجی باید از افغانستان فراخوانده شده وبصورت عملی به اشغال

کشور خارجی  سیاست  یک کل، انزوای ملی   بصورت ملی گرأ های متعدل ایاالت متحده  مسأله قابل تذکر می باشد کهاین    
که بگفته ملی گرأها،  خونین در خاور میانه می باشندآنها خواستار ختم جنگ ها وبرخوردهای  ۰همچنان حفظ می نمایندشان را

زد و بندها والبی گری   قبل از همه بنفع تعدادی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و اسرائیل می باشد که مصروف
نگرایانه پشتیبانی انسا سیاست خارجی معتدل و  ، اما بطور کلی، اکثر ناسیونالیست ها از دکترینمی باشند هایی در این عرصه 

صدور ارزش های   بمنظورو مفکوره های اتوپیک  تعقیب ایده ها   باخویش  بنوبه  ایاالت متحده  ۰می آورند  بعمل حمایت  و
  ۰گی بهدر داددموکراتیک، میلیاردها دالر وحیات نظامیانش را به ساد

از مخالف با الهام  سلح نیروهای م ۰ما گردد که عواقب چنین تصمیمی، اصلن قابل پیشبینی نمی باشدنباید فراموش خاطر     
اقدامات اینچنینی و موجودیت فاکتور   ۰نظامیان خارجی، در پی کنترول سریع وتسلط بر اراضی کشور می باشند واقعیت خروج 

و آگاهی از موضوع و ئیس جمهوری ایاالت متحده با شنیدن هایی از این قبیل، ترامپ را دچار ناراحتی خواهد نمود، بنابراین، ر
قوت های نظامی   روحیه حاکم در کاخ سفید، در شرایط امروزی وکنونی، آماده اتخاذ تصمیم درمورد فراخواندنبا درنظرداشت 

  ۰کشورش از افغانستان نمی باشد
ریاست جمهوری، بگونه مثال هربرت مایک ماستر، مشاور   محافظه کاران یگر، بخش های متوسط و میانی نواز جانب د    

مورد تقویت  نقطه نظر آنها در  آنها امیدوارند تا دونالد ترامپ ۰گردیده اند  زمان دیگر فعال در بخش امنیت ملی، بیش از هر
به در کشورما را   ن امریکاییتعداد نظامیا پشتیبانی قرار داده و تأیید ومورد بیش از پیش نظامیان امریکایی در افغانستان را 

مایک ماستر، بصورت مشخص از فرستادن نظامیان  ۰ارتقأ بخشد افغانستاندر  ۲۰۱۴در سال سطح تعداد نظامیان آن کشور 
از دست رفته را ومحالت مناطق  نظامی حاضر در محل مبادرت ورزیده،بیشتر به کشورما خبر داده است تا به کمک نیروهای 

بسیاری از  وزیر دفاع ایاالت متحده و جیمز ماتیس  مایک ماستر، مورد طرفداری و پشتیبانی  موضع  ۰بدست آورند  مجددن
جمهور  رئیس ۰می نگردتردید  دیده شک و هب  مورد پالن های متذکره  ، اما دونالد ترامپ درگون قرار گرفتجنرال های پنتا

بنیادی دستخوش تحول و دگرگونی  موجود، بصورت  شرایط  وضعیت ونیروهای متذکره،   که با فرستادن  به این می اندیشد
  ۰نخواهد گردید

یادشده، بصورت غیرمنتظره، طرف ثالثی میان گروهای دوگانه  رویارویی  طی اسد سال روان،  در طول ماهای سرطان و    
بلک واتر خصوصی  شرکت امنیتی   لوو مسو بنیان گذار ،ایریک پرینس، موسس  نامبرده ۰گردید نیز وارد درگیری یادشده 

در وضعیت  ۰مسمأ نمود و آنرا بنام اکادمی ریبریدنگ قرار داشته  بود که چند سال قبل در رأس شرکت نامبرده شخصی بنام 
به اردوی ایاالت متحده   خدمات در صدد ارائه  نموده و کار نقل مکان  کنونی وشرایط فعلی، شخص نامبرده، دور از کسب و

مناسباتش را  دادند، ارتباط و  افغانستان وعراق ادامه فعالیت های شان در اشخاصی که به کار و افراد و گردیده و با کسان و
شرکت  بیشتر با  جورج دبلیوبوش، پنتاگون از تعامل ریاست جمهوری  گردید که پس از ختم دوره متذکر باید  ۰تداوم بخشید

چنین اقدامی قبل ازهمه به دلیل  ۰تقلیل بخشید  خصوصی جنگی خودداری ورزیده و مناسباتش را با شرکت های یادشدههای 
در  می گرفت، ازجمله کشتار اهالی ملکی صورت متذکره های شرکت   گردانندگان مسوولین و  ارتکاب جنایاتی بود که توسط

طی مدت زمان ریاست جمهوری جورج بوش، اداره کاخ سفید در  ۰قبیل ، حبس نمودن زندانیان و اعمال دیگری از اینعراق
گذاری بارک اوباما، خدمات، اثر  ریاست جمهوری  نماید، اما در زمان  متذکره چشم پوشی  جنایات  شد تا از ارتکاب  پی آن

با این  ۰نمود حاصل  تقلیل   بصورت چشمگیری جنگی  در برخوردها وعملیات های نظامی و نقش شرکت های خصوصی و
        ۰گون از ارائه خدمات آنها دربسا از نقاط داغ از جمله در افغانستان سود بردوجود، پنتا



 نامبرده "، رئیس شرکت نقیض گویی ها ورسوایی های کمپنی خصوصی جنگی "بلک واترضد و ،در پیوند با مخالفت ها     
اما نباید از نظردور داشت که نامبرده در حلقاتی از نمایندگان  ۰تشبیه می گرددگاه عمومی لیبرال ها به بیمار سابقه ای داز دی

  مناسباتی  با اشخاص وافراد سرشناسی دارای پیوندها و ومحافظه کاران ایاالت متحده از شهرت نسبتن خوبی برخوردار بوده 
   در  "برید بارت" بوده کهنشریه   هیکی از ستون های اساسی وعمد نامبرده بمثابه طی سال های پسین،  همچنان  ۰می باشد

  ۰مورد مسایل وموضوعات نظامی وسیاست خارجی مضامین و مطالبی را به نشر می رساند
جنگی نمودند تا ستراتیژی  طی اظهارنظرهایی از طریق ستون های عمده به کاخ سفید پیشنهاد  نامبرده  مسووالن شرکت    

علیه مخالفان مسلح، عدم آنها معتقدند که بکارگیری اردوی ایاالت متحده  ۰نمایندونظامی در افغانستان را تغییر داده ومتحول 
می   عأاد آنها  ۰داشت نخواهد   دستآوردی موفقیت و در جنگ صلیبی کنونی، ایاالت متحده  موثریتش را به اثبات رسانیده و

    دولتی، همه  ارگان های  و تقویتملی کشور  کمک به اردوی  اراضی افغانستان ونظامیان امریکایی در  موجودیت  که ورزند
با  ۰بصورت ساده فقط بی معنا می باشد بسیار غیر منطقی و  وجوه متذکره ۰بر دارد میلیارد دالر هزینه را در ۵۰ساله مبلغ 

متأسفانه بیشترین فساد در رده های مختلف قوای مسلح کشور به مشاهده رسیده وبصورت درنظرداشت تعداد نظامیان کشور، 
  ۰، قادر به دفاع درقبال حمالت "طالب"ها نمی باشندموجودیت عوامل وفاکتورهای موجودطبیعی، با 

به   جنگی به کاخ سفید پیشنهاد نمودند تا اداره وتداوم عملیات ونبرد ضدتروریستی در افغانستان راکمپنی های خصوصی     
اختیار داشتن و با در ۱۸ -۱۶که طی سده های شرق الهند" بریتانیایی "نه کمپنی آنها در پی آنند تا از نمو ۰آنها واگذار نمایند

گیری کمپنی های بکار با  ۰ورزید، پیروی نماید  مستعمره سازی در اراضی هند اقدام به  دولت بریتانیا   از جانب  کارت سفید
در  پنی "شرق الهند"خصوصی جنگی وارتکاب جنایت، استفاده از وسایل وطرق نهایت خشن وسرکوب جنبش های مردمی، کم

 جنگی "بلک واتر" در نظر  کمپنی خصوصی  ۰بامنفعتی گردید تجارت های سودآور و به انجام   طول مدت زمان دهه ها موفق
با قرا دادن   در افغانستان نیز پیروی نماید، باین مفهوم که وشیوه ها ونحوه عملکرد کمپنی "شرق الهند"دارد از عین متودها 

رهبری وهدایت عملیات های نظامی وتفویض اختیارات وتهیه امکانات گسترده به آنها در امر تداوم شخص واشخاصی در امر 
   ۰گردندقادر به اجرای برنامه های مورد نظر  مبارزه متذکره

به  پیگیر باشند و  محوله  امور اجرای  در دارد، ممکن  بیشماری در اختیار  مزدوران   جنگی که  کمپنی های خصوصی    
به افکار عمومی نیز اصلن  وسرباز زده  وقعی نگذاشته، از همکاری با خبرنگاران   مدافعان حقوق بشر اصلناعتراض های 

که  یگر، مزدوران جنگی حاضر به بکارگیری خشن ترین شیوه ها در امر مبارزه می باشندبه سخن د ۰توجهی به خرچ ندهند
و   موجودیت افراد بدلیل  که بسیاری از عملیات های هوایی این واقعیت  ۰نمی باشند اجرای آن  اصلن آماده نیروهای دولتی 

 ۰نمی  باشد  گردیده است، مورد قبول و پذیرش کمپنی های خصوصی جنگیآنها حذف اشخاص ملکی و امکان تلفات انسانی 
معنای  و موضوعات عقالنی، اصلن مفهوم  مسایل و و  بیدفاع  جنگی کمپنی های یادشده، کشتار اهالی ملکی برای مزدوران 

  ۰مشخصی را دربر ندارد
مصارف ارگیری از مزدوران جنگی آنها، ازجنگی چنین محاسبه می نمایند که استفاده وبکمسووالن کمپنی های خصوصی     

    در  به میزان قابل مالحظه ای مصارف دولتی در امر مبارزه علیه تروریزم جلوگیری نموده و  اضافی مالی دولت ایاالت متحده
گون پنتا،میلیارد دالر ۵۰آنها، همراه با تخصیص ساالنه مبلغ براین، مطابق تخمین های ابن ۰را تقلیل خواهد بخشیداین عرصه 

در آینده ها درنظر دارند تا با عاریت  ۰میلیارد دالر اضافی در اختیار مزدوران یادشده نیز قرا دهد ۱۰می تواند ساالنه به مبلغ 
از این طریق امکانات دستیابی به  امتیازات به کمپنی های خصوصی جنگی و تفویض حقوق و گرفتن تجربیات استعمارگران و

  مورد،  تخمین هایی در و بعضی از ارقام   بنابراین، طبق ۰مهیأ نمایند پولی را مساعد و هنگفت  وجوه  دریافت  منابع مالی و
ساز  یگر، در ساخت ونها ازجمله موارد دسیاری از آ  بیشترین فلزات نادر وکمیاب معدنی در اراضی کشورما موجود بوده که 

جنگی، آنها نین حالت و اجرای عملی نظرات کمپنی های خصوصی چبا درنظر داشت  ۰وسایل الکترونیکی کار گرفته می شود
سوبسایدی از بودجه   واز تقاضای ارائهجیب زده  سودهای هنگفتی به   قادر خواهند شد تا از استخراج منابع طبیعی کشورما

  ۰متحده نیز بی نیاز گردندایاالت 
و مدافعان   سازمان ها، دارانمسیاست مخالفت های و با موجی از اعتراضات  جنگی  شرکت های خصوصی   پیشنهادهای    

   اینچنینی، بصورت فشرده ایاین، کاملن واضح وروشن می باشد که اتخاذ موقف و موضعگیری  ۰مواجه گردید حقوق بشری
و بصورت طبیعی، با تجربیات استعماری گره می خورد که بصورت قطع، توسط افکار عمومی و جوامع مترقی محکوم گردیده 

دیگر بخاطر از جانب  ۰برعهده مجامع غربی می باشدچنین اقداماتی بصورت کلی، قبل ازهمه وبیش از سایر موارد مسوولیت 
با توجه به رسوایی امور مربوطه، از عدم موثریت بکارگیری جنگجویان مزدور باید داشت که کارشناسان و دست اندر کاران 

   های اخیر، حقایق انکار ناپذیری ارائه نموده اند که در نظرداشت آن برای درک وشناسایی بهتر امور ومسایل مربوط موثر و



  ۰وممد واقع می گردد  
های دنبرانجام  مبارزه و در عرصه موثر مزدوران جنگی  گیری کارشناسان در مورد بکار در این عرصه، متخصصان و      

در جنگ های داخلی، در طول مزدوران جنگی ازجمله  با توجه به این امر که بکارگیری   گرچه ۰مسلحانه شک وتردید دارند
با عقد  "اوت کومس"جنگی  در کشور سیرالیون، کمپنی خصوصی ۹۰در پایان سال های   بنا براین ۰است  موثر بوده تاریخ 

   آن کشور گردیدهدولت وپاکسازی شورشی های مسلح درتوافقنامه ای با دولت کشور یادشده قادر به شکست نیروهای مخالف 
  تا پس از   ندموفق گردید شهروندان آن  باشندگان و بخش کشور یادشده تأمین نموده و  بیشترین بر را و تسلط حاکمیت دولتی
  ۰تجربه نمایندبات را در کشور شان سی سال نخستین انتخا

گون پیش نویس پنتا       

و   تلقی گردیده بنفع کاخ سفید   قبل از همه "بلک واترکمپنی جنگی " قابل تذکار پنداشته می شود که برنامه های رئیس      
نقطه پایان  جنگ وکامل  ختم  کمپنی نامبرده درمورد  ۰رئیس جمهور ایاالت متحده نیز دراینمورد در جریان گذاشته شده است

در ری کشورش ورئیس جمه ابخونین در افغانستان به رئیس جمهور ترامپ اطمینان داده ومطمئن بود که های دگذاشتن به نبر
همچنان تأکید موثریت این کار بر توافق رسیده و بهمتناوب و دوره یی   اش بصورتجنگی مزدورن فعالیت ها واقدامات مورد 

گون وظیفه سپرد تا در مورد تهیه وتدوین برنامه ای بمنظور مطابق پیشنهادها وطرح های نامبرده، ترامپ به پنتا ۰بعمل آورد
 های پنتاگون، تعداد بیشتری  گراممطابق پرو ۰شرکت وسهمگیری کمپنی های خصوصی جنگی در قضایای کشورما اقدام نماید

از شرکت کنندگان کمپنی های خصوصی جنگی بمنظور اجرا وپیشبرد امور تعلیم وتربیه نظامیان وسربازان نووارد به صفوف 
نامبرده، امنیت قطار های اکماالتی  کنونی، کمپنی های  در وضعیت  ۰خواهند گردید قوای مسلح کشور ما به افغانستان اعزام 

و از قوای هوایی استفاده  نامبرده، امکانات  برآن، کمپنی های خصوصی   هیزات را بر عهده دارند، اما عالوهنقل تج وحمل و
از داشتن  دراختیار داشته و مسلح کشور را  در امر مبارزه علیه مخالفان  وهلیکوپترهای جنگی  بکارگیری طیاره های حربی

  ۰چنین صالحیتی برخوردار می باشند
ی بور باید شد که که درگیری اینچنینی ونحوه سهمگیری نیروهای جنگی کمپنی های خصوصی در تاریخ ایاالت متحده یادآ    

     "بلک واترگان کمپنی "نیز شرکت کنند رج دبلیو بوشوج حتا درطول مدت زمان ریاست جمهوری  ۰سابقه محسوب می گردد
    کاملی به انجام  بصورت و  رات تمامابا اختی بودند، اما اکنون   فعالیت های محروم  از شرکت در عملیات های جنگی و انجام

  ۰مبادرت می ورزند یچنین اقدامات
برآورده  رد در مو  گام های نخستین اما قرار دارد،   روی کاغذ "بلک واترکمپنی "های  یتطبیق آرزومند  گرچه، درعمل    

بالتکلیفی موجود در   از وضعیتونه غیر معمول گترامپ درصدد آن می باشد تا ب ولی، ۰برداشته خواهد شد شدن این مأمول 
 کنونی را بر عهده شرکت ها وکمپنی های جنگی محول نماید نبردهای و و مسوولیت جنگ  تخالص ورهایی یافتهسافغانستان ا

  ۰وسه انگیزی محسوب می گرددکه درنوع خود پیشنهاد وطرح وس
         
  ۲۰۱۷نهم ماه دسامبر سال         

    
   
     
            


