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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٨/٠١/٢٠١٠                        ديپلوم انجنير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
  

   ثبات در مناطق بحرانیر استقرا،و ظيفۀ عمدۀ اردوی امريکا
   نظامی– ملکی ،همکاری رهنمای جديد برای عملياِت
  

. حربی قرار داده شده است مساوی به عمليات ،دريک رهنمای جديدی اردوی امريکا استقرار ثبات در مناطق بحرانی
 . فکر می شود که وظايف مربوط به آن صرف در همکاری با ادارات ملکی قابل سراغ استهمزمان

  
  
  

  نظر به تجارب در افغانستان و عراق
  )درتصوير يک گزمۀ امريکائی در واليت خوست ديده می شود(

 در مورد عمليات ی رااردوی امريکا  رهنما
 تدوين  در مناطق بحرانیتبرای استقرار ثبا

  .کرده است

  
  

استقرار ثبات در مناطق بحران زده و کشور در شروع ماه اکتوبر اردوی امريکا يک مقررۀ جديد را برای عمليات 
زير نظر " Stabililty Operatios ٠٧-٣ FM)" ثباتعمليات "اين رهنما تحت عنوان . های بی ثبات به نشر رسانيد

ست به مرکز فکری  اکز تسليحاتی ترکيبی در کنزاس می باشد و مساوی که قوماندان مرويليام بی کالد ويلجنرال 
 ١ کاونتراينسرجنسیوعمليات ها "رهنما در قطار مقرره های .  است تدوين گرديدهاردوی امريکا،

Couterinsurgency "تجديد نظر گرديده و يا ،بدست آمده در افغانستان و عراق که در دو سال اخير نطر به تجارب 
   .  قرار ميگيردته شده است، نوشهتاز

از سال  ملی  امنيت بطور مثال ستراتيژی ، سرخط حيث در مقررۀ جديد به نوشتهبرای جمله بندیرا که اسناد اساسی 
استقرار ثبات معين م، همچنان رهنمائی های رئيس جمهور و وزير دفاع که چوکات سياسی را برای عمليات ٢٠٠٦

نظامی اروپائی نيز مورد  با متخصصين ه ها را مسود، مؤلف مقرره استيف ليوناردافسر. می ساختند، تشکيل می داد
 تنقيد خودی از ماموريت ها در عراق بعد از مرحلۀ  وشناخت مهم از ارزيابی های دقيق.  استمذاکره قرار داده
 الی جنوری سال م٢٠٠٣ ماه می  زمانورقه شامل است که مدت ٧٠٠ لداين معلومات دريک ج. جنگ، بدست آمد

  ).On point II: Trasition to the new Campaign( . در بر می گيرد رام٢٠٠٥
  

 ماموريت های جنگی با هم مساوی قرار داده شدند
کترين اول امريکا برای استقرار ، ُد)٣ -٠٧ (رهنمای ميدان حربمی نويسد، در يک نشريۀ نظامی  کالد ويلطوريکه 

تحت  م ٢٠٠٣مقررۀ سال در بين .  را تشريح می کند» ملکی–پيوند نظامی «ده در ثبات در کشور های بحران ز
و رهنمود های جديد رهبری " Stability Operations and Support Operationsکمکی ثبات و عمليات عمليات "عنوان 

در نظر گرفته می شود  .تفاوت ندارنداستقرار ثبات و ماموريت های جنگی با هم عمليات  .کمتر تشابهاتی وجود دارد
که تدابير برای حمايت از مردم و پروگرام های باز سازی با شدت تام ماموريت های نظامی، موازی اجرا شده می 

 که به اساس آن تمام  طيف ماموريت های نظامی تنظيم می گردند، )کانسپت( ۀنسخ  دردر پرتو اين نطريه .تواند
  .تغييری وارد نمی شود

رويس، کارل از ُپحرب ، طوريکه از طرف متخصص "اصطکاکبد امنی و "ه يکائی ها فرض می کنند کراماساساً 
عالوه بران اردوی  . در مناطق بحرانی در دراز مدت دوام خواهد کردوضع فون کالوس ويتس، تعريف شده است، 

آلخره بايد و ب. ند، يک وظيفۀ دراز مدت استامريکا ملتفت است که استقرار ثبات بدون اينکه مدت آن تخمين شده بتوا
 وسايل قدرت "وپرت سميت، در کتابش زير عنوان ، رمشابه طوريکه جنرال اسبق برتانویملتفت بود که عمليات 

                                            
.سياست نظامی در آمادگی يک جنگ که نظر به عالقۀ جانبين اصالً  بايد شروع نشود  ١  
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The Utility of Force  "همين موضوع است که قضاوت موقعيت . تحليل کرده است، در بين مردم به وجود می آيند 
تقا ضا  "  Task-Forceتاسک فورس "قيق و يک معيار سنجيده شدۀ قوا را به شکل واحد های معين را به صورت د

که جنرال نهفته است درکل اين ها خط مشی .  همچنان ستراتيژی اطالعاتی از اهميت بارز خالی نخواهد بود.می کند
  .  کرده بودداويد پترايس کمی بعد از تبديلی اش به حيث قوماندان قوا در عراق، اظهار

            است امنيت شرط اساسی
نظر به وضع پيچيدۀ سياسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق بحرانی و جنگ زده يک راه حل جامع در 

يک چنين وظيفه . يد می شود که تنها اتخاذ تدابير برای استقرار ثبات کافی نيستتأک. محراق نظر قرار داده می شود
تنها راه حل پيدا کرده می تواند در صورتيکه ماموريت های نظامی در انسجام تنگاتنگ با ديگر مؤسسات که برای 

موجوديت قوای نظامی وظيفه دارد برای ارگان های ملکی شرايط مطلوب . اجرا گردد امنيت ملی مؤظف هستند، 
، درج گرديده » نظامی–ملکی « هدايات الزم  برای توافق نظر اين تعريف اساسی در مقرره توسط. کار را خلق کند

همچنان يکدست بودن فعاليت .  اهميت بسزای دارد- قاعدۀ کلی قوماندۀ جنگ –يک نظم واحد قومانده . است
قبل از قبول  تأکيد می گردد که باآلخره. مجموعی به حيث پيش شرط عمده برای موفقيت دومدار ارزيابی می گردد

برای اين منظور بايد يک محيط مطمئن، يک نظم حقوقی . حالتی را که بايد ايجاد گردد، تعريف شود ،وريتيک مام
  .استوار، وجود داشته باشد همچنان يک حکومت باثبات و يک نظم اقتصادی ،قابل اطمينان و رفاه اجتماعی

به اين معنی که خلق . اولويت داردآن   امنيت در مقررۀ جديد برای باز سازی انکار ناپذير است، ريفورم تأمينچون
اطالعاتی که شرايط دولت مشروع و ديموکراسی را تکافو کند،  شامل آن دانسته کردن مؤ سسات حقوقی، پوليسی و 

و مخالفين دولت بايد در نظر گرفته واقعی  اجتماع جادادن خلع سالح شده گانِ  در همچنان خلع سالح عمومی و. شود
سياسی چوکات شرايط  ولسانی ، طوريکه در مقرره تذکر رفته، شناخت مفصل برای آنت که همين بخش اس. شود

ظامی به يک حکومت قابل قبول طراری نضبر عالوه مقرره برای انتقال از يک رژيم ا  .ضروری پنداشته می شود
  . ، اهميت جانداِر قايل استمردم

و باالتر به شکل يک نسخه تاليف نشده ، باالئی ی وسطیمانند دو رهنمای جديد ديگر اين مقرره برای سطح رهبر
فيست که در شرايط مناطق بحرانی و برای يک سيستم همآهنگی فکری بين قوماندان ها و بلکه بيشتر يک تعري . است

نمونه های اجراآت بايد قوماندان ها و ارکان نظامی در با طرز تفکر و  . ارکان نظامی در نظر گرفته شده است
و نبايد حکم کند که پروبلم ها .  انعطاف پذير و مشخص عمل کنند،قفی قرار داده شوند که در موقعيت های مشکلمو

   .چطور بايد حل گردند
 ،هم راجع به جنگ عراق در اتکاء به نظر تاريخدان و متخصص ستراتيژی، مايکل هوارد " On Point II"در جلد 
مر نظامی مهم است حتی االمکان به زود ترين فرصت آد که برای تذکر داده می شوجوهرموضوع به حيث تاحدی 

در محل ماموريت  زيرا ُدکترين هر چه مهم باشد .در برابر تغييرات عکس العمل نشان داده شده و درست عمل گردد
ه  تذکر رفته که جنگ های آينده شايد نسبت ب٠٧-٣ FMبه اين اساس هم در مقررۀ . کمتر به واقعيت مطابقت دارد

  .طوری ديگر به وقوع بپيوندد راقافغانستان و ع
امريکا وهمکار بحری بطور مثال يک افسر سابق .  نظر آمادگی نشان داده اندرمنقدين ُدکترين جديد برای اظها

در اتکاء به کانسپت پيش از اين غلط خواهد بود خود را " : کاتو، کريستوفر پريبل، می نويسدمؤسسۀ کانزرواتيِف
 نمی توان قبول کرد که عمليات هبرعالو.  پنداشت که در بسياری مواقع خطری را متوجه امريکا نمی سازدناکامپيش 

را سرسری مطالعه کرده است زيرا در آن  درين صورت او رهنما. "برای استقرار ثبات تحت آتش باری شروع گردد
  .دنش همراه با را باز سازی می توانندترديد نمی گردد که جنگ های شديد

، اگر او حراس خواهد گرفتم اافسرمتقاعد که در عراق جنگيده بود، جنتيل، ازنظريکه قبالً  در ذهنش جای گرفته اله
صرف به فکرجنک در مقابل شورشيان است، به سويۀ پوليس مجهز با سالح خفيف داشته باشد که اردوی امريکا 

، به نشر رسيد" ژورنال قوای مسلح"در ررۀ جديد ديگر دو مق وقتی که او تشويش مشابه خود را. تنزل خواهد کرد
، آدميرال مايک مولن رئيس ارکان عمومی قوای اياالت متحده، در همين ليکن پيشگوئی تاريک. نيز اظهار کرده يود

از  فساد اداری  به گیآلوده که آنراکشوری ضعيف اقغانستان، يک در  چقدر مشکل خواهد بود ،گی نشان می دهده تاز
  .خراب کرده است، ثبات و ساختار دولتی را خلق کردتهداب 
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