
 
 
 
 

 الگوي مستشاري امنیتی ایاالت متحده آمریکا 
 01/06/1401 تاریخ پذیرش: 13/10/1400 تاریخ دریافت:

 ∗ حسین نجفی

 چکیده
ري آن بومی معرفی و مبانی نظبه عنوان یک رویکرد بدیع در ادبیات » مستشاري امنیتی«در این مقاله مفهوم 

اري مأموریت مستشبررسی شده است. دغدغه اصلی پژوهشگر، یافتن الگوواره و چارچوب مشخصی براي 
هاي مستشاري امنیتی به امنیتی است که بدین منظور رویکرد ایاالت متحده آمریکا براي ارائه کمک

ث قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیل پیمان بر اساس اسناد و منابع موجود مورد بحهمکشورهاي 
شده در منابع، دهنده الگو، بر اساس مضامین شناساییتشکیلمضمون انجام شده و عناصر و اجزاي 

گذاري، ایجاد دهد که هدفمیاند. مطالعه موردي الگوي مستشاري ایاالت متحده نشان شدهبازشناسی 
هاي مستشاري گانه اصلی در ارائه کمکمیان نهادهاي سه یکپارچگی اقدامات و تقسیم وظایف مشخص

اید)؛ تبیین بخش امنیت یا جامعه هدف کشور اسامنیتی (وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان یو
هاي اصلی الگوي آمریکایی مستشاري مؤلفهها جزو بندي این کمکها و همچنین سطحکننده کمکدریافت

 امنیتی هستند. 

 المللآموخته دکتراي امنیت بیندانش ∗
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ت، هاي خارجی، بازسازي بخش امنیمستشاري امنیتی، سیاست خارجی، راهبرد امنیتی، کمکواژگان کلیدي: 
 .حکمرانی مطلوب، الگوي مستشاري امنیتی، ایاالت متحده آمریکا

 مقدمه
هاي خارجی اقتصادي، نظامی و امنیتی به کشورهاي دوست و متحد، همواره جایگاه ارائه کمک

هاي پس از جنگ جهانی دوم، ها داشته است. در دههی و امنیتی دولتمهمی در سیاست خارج
دولت ایاالت متحده در قالب طرح مارشال با هدف ممانعت از گسترش ایدئولوژي کمونیسم و 

هاي مالی به آنها پرداخت. نفوذ اتحاد جماهیر شوروي در کشورهاي اروپاي غربی به ارائه کمک
جانبه آمریکا در ناتو، همهنظامی و مشارکت  -هاي امنیتیکهاي مالی مذکور در کنار کمکمک

پیوندهاي سیاسی، نظامی و امنیتی عمیقی را میان ایاالت متحده و برخی کشورهاي اروپایی ایجاد 
هاي شود. تجربه دولت آمریکا در ارائه کمکمینمود که اکنون از آن به روابط فراآتالنتیکی تعبیر 

ها چارچوب ها براي انجام این کمکخود موجب شده است آمریکایی خارجی به کشورهاي متحد
مشخصی تدوین و اتخاذ نمایند. رعایت این شبه الگو باعث شده است تا مشکالت و مضرات این 

 ها به حداقل رسیده و منافع امنیتی آمریکا ارتقا یابد. گونه کمک
ل سؤال است که الگو یا مد به طور مشخص پژوهشگر در این تحقیق به دنبال پاسخ به این

مستشاري امنیتی ایاالت متحده چیست؟ مقاله حاضر تالش دارد ضمن بررسی رویکرد ایاالت 
هاي خارجی به کشورهاي متحد خود اي در ارائه کمکگستردهمتحده که تجربه طوالنی و بسیار 

ه آمریکا براي آژانس ایاالت متحد«دارد و حتی بدین منظور از خدمات سازمانی خاص به نام 
 و ادبیاتاي جهت ورود به موضوع د، روزنهبرمیبهره » ایداسیو«یا به اختصار 1»المللیتوسعه بین

 مستشاري امنیتی در کشورمان فراهم سازد.
به لحاظ پیشینه تحقیق، مبحث الگوي مستشاري امنیتی، در ادبیات امنیتی بومی، موضوع جدید 
و بدیعی است و تاکنون کتاب، مقاله یا پژوهشی در این خصوص به فارسی نگارش نشده است. 

ها در این مقاله بوده و به منظور بررسی الگوي اي مبناي گردآوري دادهمطالعات اسنادي و کتابخانه
ها، به طور خاص، تمرکز نویسنده روي تجارب مستشاري سرویس سیا در نقاط مختلف آمریکایی

1. U.S Agency for International Development (U.S AID) 
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د (به ایاسجهان و نیز سند مشترك و منتشرشده میان وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون و آژانس یو
عنوان سازمان پوششی سرویس سیا) خواهد بود که در متن به آن ارجاع خواهد شد. روش تحلیل 

نیز تحلیل مضمون است که با شناخت و استخراج مضامین موضوع مستشاري امنیتی پژوهش 
ایاالت متحده، تالش خواهد شد این مضامین در قالب یک الگو بازشناسی گردد. لذا در ابتدا به 

 بیان مفاهیم و مبانی نظري موضوع پرداخته خواهد شد. 
 ه مبانی نظري موضوع، مبحث بازآراییهمان گونه که اشاره شد، مبدأ نویسنده براي پرداختن ب

اي بخش امنیت کشورهاي متحد است که در ادبیات امنیتی غرب جایگاه مهمی دارد. بخش عمده
شده در حوزه بازآرایی بخش امنیت کشورها، عالوه بر اصالحات در نظام امنیتی از مباحث مطرح

تأمین منافع کشورهاي هاي امنیتی به کشورهاي خارجی، با هدف داخلی، در حوزه کمک
کننده، به منظور ایجاد ثبات، ارتقاي سطح امنیت و عدالت در کشور هدف تدوین شده است. کمک

د، سطوح، فراینالگوي مستشاري امنیتی آمریکایی شامل اهداف،  هايمؤلفهپس از طرح مبانی نظري، 
اصول حاکم بر مستشاري هاي نهادهاي مستشاري و ها و مسئولیتبخش امنیت کشور هدف، نقش

 امنیتی ایاالت متحده آمریکا تبیین و ارزیابی شده است.

 الف) مفاهیم و چارچوب نظري مستشاري امنیتی
در این بخش ابتدا به تعریف مفاهیم ضروري و بیان مبانی نظري موضوع مستشاري امنیتی 

تن به موضوع، رجوع به طور که اشاره شد، نقطه عزیمت ما براي پرداخپرداخته خواهد شد. همان
د. یابهاي امنیت داخلی و خارجی کاربرد میادبیات بازآرایی بخش امنیت خواهد بود که در حوزه

کردن درك و برداشت خوانندگان از مفاهیم پرکاربردي که در این مقاله با آنها با هدف یکپارچه
 سروکار داریم، مفاهیم ذیل تعریف شده است:

هاي مادي و غیرمادي (شامل است از ارائه انواع کمک عبارت: 1هاي خارجیکمک •
هاي مالی، تجهیزاتی، نظامی، تبلیغاتی، سیاسی و...) به سایر کشورهاي خارجی مساعدت

شود. میکه با هدف پیشبرد اهداف امنیتی و سیاست خارجی نظام خودي انجام 

1. Foreign Assistance  
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هاي اي، کمکتوسعه -هاي اقتصاديتوان در سه حوزه کمکهاي خارجی را میکمک
 بندي کرد.اطالعاتی دسته -هاي امنیتینظامی و کمک -دفاعی

بازسازي بخش : 1بازآرایی/ بازسازي بخش امنیت کشور هدف (مستشاري امنیتی) •
ي اصول کارگیرفرایند سیاسی و فنی بهبود امنیت دولتی و انسانی از طریق بهامنیت، 

تأمین، مدیریت و نظارت بر است که حکمرانی مطلوب در بخش امنیت بوده و بدین معن
امنیت در چارچوب کنترل دموکراتیک مدنی و غیرنظامی، حاکمیت قانون و احترام به 

در تمام سطوح، هدف بازآرایی بخش امنیت، حقوق بشر، مؤثرتر و پاسخگوتر باشد. 
د. باشتأمین، مدیریت و نظارت بر امنیت با اصول حکمرانی مطلوب میسازگارنمودن 

)Ball, 2004: 2; Chutter, 2006: 2; DCAF, 2015 C: 3(  تواند میبازسازي بخش امنیت
 هاي امنیت وشامل طیف وسیعی از بازیگران دولتی و غیردولتی در هر سطح از بخش

سازان از سطح سیاسی استراتژیک دولت تا کارکردهاي گستري شود و تصمیمعدالت
تأمین امنیت و عموم مردم را دربرگیرد. تی هاي مشخص، سطح عملیاداخلی سازمان

)DCAF, 2015 B: 6(  بازسازي بخش امنیت کشور هدف، اقدامات اصالحی است که
کنند و حاکمیت قانون را میتأمین فرایندها و نیروهایی که امنیت را در نهادها، 

اید بندي باولویت بندي وها شامل مرحلهطراحی این برنامهشود. میگسترانند، انجام می
هاي قانونی و با مالحظه کامل شرایط و بافت کشور هدف انجام شود. اگر چارچوب

حاکمیتی الزم براي پشتیبانی از کارایی نیروهاي امنیتی کشور هدف، به خوبی تعریف 
شده رائههاي اشده باشد، نیروهاي ارتقایافته توسط مستشاري امنیتی با ابزارها و آموزش

اقدامات  )Chutter, 2006: 6; DCAF, 2015: 2( پردازند.ها میبهتر مسئولیت به ایفاي
ات از اصالح تیدر حما کپارچهي هماهنگ و یهاتیتواند شامل فعالمیمستشاري امنیتی 

هاي پلیس و ی بر حوزهو نظارت مدن تیریمد ی،و بخش دفاع مسلح يروهایدر ن
اصالحات ها و نهادهاي اصالحی)، (زندان تیح و ترباصالهاي ، بخشگستريعدالت

 ی،مل تیامن يزیرو طرح ژياز استرات یانیبپشت ی و امنیتی،اطالعاتهاي سازماندر 

1. Security Sector Reform  
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اقداماتی و هاي مسلح به جامعه و بازگرداندن گروه خلع سالحي، اقدامات مرز تیریمد
 & U.S AID & Department of State( مسلحانه باشد يهاکاهش خشونتدر راستاي 

DoD, 2009: 2 لذا در یک تعریف منتخب، مستشاري امنیتی عبارت است از ارائه .(
ها و سایر بازیگران غیردولتی متحد یا همسو با ایاالت متحده هاي امنیتی به دولتکمک

 هاي امنیتی و اطالعاتیسازي و بهبود عملکرد بخشکه با هدف ارتقاي کارامدي، ظرفیت
یت و اعمال معیارهاي حکمرانی مطلوب در ساختار بازیگر میزبان عدلیه، از طریق تقو و

 پذیرد. ها صورت میکننده این کمکدریافت
حکمرانی مطلوب تماماً درباره رهبري اثربخش و شفاف است که «: 1حکمرانی مطلوب •

کند. هدف حکمرانی اجتماعی یک ملت را متحول می –نتیجه آن شرایط اقتصادي
 :Ibrahim, 2013(» مطلوب، توسعه انسانی به همراه برابري و عدالت اجتماعی است

حکمرانی مطلوب، اعمال حاکمیت به طور مشارکتی، شفاف، پاسخگو، کارامد و «. )220
ه کند کمی بخشد. حکمرانی مطلوب تضمینعادالنه است و حاکمیت قانون را ارتقا می

هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بر اساس اجماع گسترده در جامعه و منافع اولویت
ابع سازي براي تخصیص منپذیرترین اقشار جامعه در زمان تصمیمترین و آسیبضعیف
دهنده یک حالت حکمرانی مطلوب نشان). «Abdellatif, 2003: 4» (اي بنا شوندتوسعه

میت است به نحوي که کارکردهاي آن به صورت پاسخگو، مشارکتی در اعمال حاک
وري، مشروعیت و اجماع به منظور ارتقاي حقوق مسئوالنه و شفاف بر اساس اصول بهره

دهنده وجود عزم سیاسی آحاد شهروندان و منافع عمومی سامان یابد. از این رو نشان
 ,Arora» (اجتماعی است براي تضمین رفاه مادي جامعه و توسعه پایدار به همراه عدالت

. اصول حکمرانی مطلوب عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، )3 :2015
 .)IFAD, 1999: 4(مشارکت، کارامدي، اثربخشی و مسئولیت پذیري 

تعاریف مختلفی از حوزه امنیت وجود دارد اما ادبیات بازسازي بخش : 2بخش امنیت •
ن، تأمیاندرکار بخش است که تمامی نهادهاي دست امنیت مبتنی بر درك موسع از این

1. Good Governance 
1. Security Sector  

                                                                                                   



 226  الگوي مستشاري امنیتی ایاالت متحده آمریکا

گیرد و شامل نهادهاي امنیتی نظامی و غیرنظامی و نظارت و مدیریت امنیت را در برمی
بخش امنیت، متشکل از تمامی ساختارها، نهادها و  شود.میبازیگران دولتی و غیردولتی 

شود میدر سطوح ملی و محلی تأمین امنیت، مدیریت و نظارت بر امنیت پرسنل مسئول 
کنندگان امنیت مانند نیروهاي مسلح، پلیس، گارد مرزي، تأمین هايو شامل حوزه

هاي اطالعاتی، نهادهاي اصالح و تربیت، بازیگران امنیتی تجاري و غیردولتی و سرویس
 هاي دولتی،خانهبسیاري دیگر؛ نظارت و مدیریت امنیتی شامل نهادهایی مانند وزارت

هایی از قوه قضائیه و بازیگران پارلمان، نهادهاي ویژه نظارت قانونی (تقنینی)، بخش
هاي مردم نهاد و تأمین امنیت عمومی دارند مانند سازمانجامعه مدنی که سهم باالیی در 

 & DCAF, 2015 A: 2; DCAF, 2015 C: 6; U.S AID( شود.ها و... میرسانه

Department of State & DoD, 2009: 3( 
عبارت است از مدیریت و نظارت شفاف، پاسخگو و مشروع : 1مدیریت بخش امنیت •

گذاري و اجراي امنیت. مبناي تمامی تعامالت در بازسازي بخش امنیت، مشیبر خط
شناخت حکمرانی مطلوب است؛ یعنی مدیریت کارامد، عادالنه، پاسخگو، شفاف و 

قانون نیز الزمه بخش امنیتی کارامد است. مسئوالنه امور و منابع عمومی. حاکمیت 
مدیریت مؤثر و دموکراتیک بخش امنیت، مفهوم کنترل غیرنظامی و مدنی را شامل 

پذیري و پاسخگویی اجرایی، مالیاتی، مدیریتی، تدوین خط مشی و ارائه مسئولیت
 .)DCAF, 2009: 1( خدمات می داند

 مبانی و چارچوب نظريب) 
بازسازي بخش امنیت کشورهاي متحد و همسو به عنوان رکن  پس از جنگ دوم جهانی،

هاي اساسی وزارت دفاع (پنتاگون)، وزارت امور خارجه و سازمان مأموریتمستشاري امنیتی، جزو 
اید) بوده است. بر اساس اسناد منتشرشده ایاالت اسالمللی ایاالت متحده (یوهاي توسعه بینکمک

فرایند جاري ممکن است مدل تعامل مناسب براي به عنوان یک بازسازي بخش امنیت، «متحده، 
بندي کشورها در سیاست خارجی و امنیتی دولت ایاالت تعامل با کشورهایی باشد که در طبقه
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ی اي از هماهنگهاي توسعهمتحده نیازمند مستشاري خارجی هستند. از دیدگاه ایاالت متحده، کمک
برد چراکه توسعه بدون امنیت پایدار، شکننده خواهد بود. همچنین یمهاي امنیتی سود کامل با کمک

اي که ملت آمریکا و شرکاي آن با آنها مواجهند، به فوریت نیازمند بیان فزایندهتهدیدات پیچیده و 
ت از این رو ایاالتر است. هاي بهتر و جامعارتباط میان امنیت، مدیریت بحران و توسعه به روش

پیمان خود، مقید به ارائه هماي به کشورهاي متحد و هاي توسعهن با ارائه بسته کمکمتحده همزما
ه، هاي گذشتدر دههها بوده است. هاي امنیتی به منظور تضمین ثبات و دوام آثار این کمککمک

 تها (مانند سازمان ملل یا سازمان امنیدولت آمریکا و سایر اهداکنندگان دوجانبه و چندجانبه کمک
ها، کننده این کمکو همکاري اروپا)، رویکرد جامعی به بازسازي بخش امنیت کشورهاي دریافت

اند. رفتهگاي در پیش توسعهسازي بهینه منابع و ابزارهاي دیپلماتیک، دفاعی و ازطریق یکپارچه
ت کارامد، تأمین امنیهاي متحد خود براي ها، کمک به دولتهدف آمریکا از ارائه این مساعدت

ل و تر به تهدیدات داخمشروع و پاسخگو براي شهروندانشان و نیز پاسخگویی بهتر و متناسب
 خارج از مرزهاست.

آمریکا، هدف کشورداري ایاالت متحده، کمک به ساختن  2006در استراتژي امنیت ملی سال 
نیازهاي هاي با حاکمیت مطلوب عنوان شده است تا بتوانند جهانی دموکراتیک و دولت

تشاري الملل مدیریت کنند. مستأمین کنند و کشور خود را مسئوالنه در سیستم بینشهروندانشان را 
مریکا اي و دیپلماتیک آهاي دفاعی، توسعهتواند به تحقق هدف فوق کمک کرده؛ اولویتمیامنیتی 

ع پایدار، ساختن جوام را تقویت نماید و تهدیدات بلندمدت امنیتی این کشور را به وسیله کمک به
 ,U.S AID & Department Of State & Dod(آمیز و مرفه در وراي مرزها کاهش دهد. صلح

2009: 1-5( 
هاي اي، برنامهدر چارچوب مستشاري امنیتی و به منظور ساختن نیروهاي امنیتی حرفه

  بازسازي بخش امنیت، عمدتاً شامل محورهاي ذیل می گردد:
 گذاري مربوطهمشیقانونی و خط هايتأسیس چارچوب •
اي هریزي، و ظرفیتارتقا و بهبود مدیریت غیرنظامی (مدنی)، رهبري، نظارت، برنامه •

 بندي بودجه
 ارتقاي هماهنگی و همکاري میان نهادهاي مرتبط با امنیت و نظارت مدنی •
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 هاي امنیتی سابق و مدیریت بحران یا ناامنیهاي سازمانمدیریت منابع و میراث •
)Chutter, 2006: 6; DCAF, 2015 C: 2.( 

سازي خطوط مختلف عملیات مستشاري امنیتی دهد که یکپارچهمیاسناد منتشره موجود نشان 
تر بوده است هاي آمریکا و متحدانش قابل قبول و موفقدر یک بسته جامع براي پشتیبانی از اولویت

با رویکرد  ربط دولتینی کامل تمامی نهادهاي ذيمأموریت مستشاري امنیتی، نیازمند پشتیباو انجام 
 جامع و یکپارچه براي توفیق در استفاده از تخصص جمعی موجود در بدنه دولت است.

تأمین امنیت باید کارامد و پاسخگو باشد و در چارچوب نظارت دموکراتیک این موضوع که 
ه جدیدي نیست اما مباحث مدنی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر مدیریت شود، اید

ایان گذاري پس از پبازسازي بخش امنیت ابتدا به عنوان یک دستورکار مشخص براي سیاست
تجربیات آفریقاي جنوبی، اندونزي و کشورهاي اروپاي شرقی  1990جنگ سرد مطرح شد. در دهه 

راهم کرد. هاي اثرگذاري از اصالحات جامع ملی را براي ارتقاي مدیریت بخش امنیت فنمونه
هاي داخلی، کارشناسان امنیت و توسعه را به این مطلب رهنمون درهمین زمان افزایش وقوع جنگ

ی بنگرند. نیافتگی و ناامنساخت که باید از منظر حکمرانی مطلوب و امنیت انسانی به مسئله توسعه
 مرانیتجربیات فوق نشان داد که بخش امنیت باید همانند بخش عمومی تحت معیارهاي حک

هاي توسعه دوجانبه و گیري سازمانمطلوب قرار گیرد. بر مبناي همین اجماع در حال شکل
هاي خود نمودند و آن را کانون رویکردهاي چندجانبه شروع به معرفی بازسازي امنیتی در سیاست

 DCAF, 2015سازي و ارتقاي دموکراسی در کشورها نمودند (المللی به امنیت، توسعه، صلحبین

C: 8.( 

 ج) سوابق مستشاري امنیتی سرویس سیا
هاي متحد ها و دولتهاي جنگ جهانی دوم به گروهویژه پس از سالدولت ایاالت متحده به

هاي مستشاري امنیتی (توسط سیا) و نظامی ارائه کرده است. در این بخش به برخی از خود کمک
یبانی هاي پشتبرخی نمونهشده است. هاي امنیتی به صورت بسیار مجمل اشاره سوابق این کمک

  هاي سیاسی کشورهاي هدف عبارتند از:دولت آمریکا از احزاب و گروه
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  :هاى سیا جهت تقویت تالشپشتیبانی سیا از احزاب غیرکمونیست اروپاي غربی
هاى تبلیغاتى علنى آمریکا، به اقداماتى نظیر پشتیبانى مالى و غیرمالى (مثالً آموزش شیوه

مبارزات انتخاباتى) از احزاب سیاسى غیرکمونیست دست زد. سیا همچنین تالش نمود 
ها ، جهت تضعیف همکارى این حزب با کمونیستایتالیا روى حزب سوسیالیست

ها و احزاب کرات مسیحىوى مالى و فنى به دمهااین نوع کمکد. گذاربتأثیر
غیرکمونیست دیگر، همچنین تالش جهت جدانمودن گروه جبهه متحد که در دست 

ستند توانگرفت. رهبران احزاب ایتالیا نمىها بود، باید مخفیانه صورت مىکمونیست
 ورندها مدارکى را مبنى بر حمایت خارجى از آنها به چنگ آشاهد باشند که کمونیست

چراکه این امر خشم عمومى از اتکاى سیاسى و مالى حزب کمونیست به اتحاد شوروى 
نشاند. از این رو سیا وظیفه انتقال پول و ارائه کمک فنى مورد نیاز جهت را فرومى

متعاقب موفقیت انتخاباتى  آورى رأى و پیروزى در انتخابات را به عهده گرفت.جمع
هاى خبرى خاص و اقدامات ستور داده شد تا برنامهاحزاب غیرکمونیست، به سیا د

ها را در گسترش نفوذ سیاسى در اروپاى هاى کمونیستسیاسى دیگرى را که تالش
هاى سیاسى و هاى مالى به سازمانمکک ،برنامهاین  نمود، ارائه دهد.غربى خنثى مى

ها که این سازمانهدف این بود  گرفت.ها را دربرمىکارگرى، جبهه مقابله با کمونیست
گرفته از کمونیسم شوند. پشتیبانى از هاى طرفدار شوروى یا الهامجایگزین گروه

هاى فعالیت دانشجویى، به خصوص در حوزه» اىجبهه مقابله«هاى متشکل در سازمان
ر بیشت ، بسیار گسترش یافت.1960تا اوایل دهه  1950کارگرى و فرهنگى در اوایل دهه 

طرفدار مواضع  هاى چپ غیرکمونیست که ضرورتاًلى به سوى سازمانهاى مااین کمک
و نشریات سیاسى  1»کنگره آزادى فرهنگى« مانندخاص سیاست خارجى آمریکا نبودند، 

: 1381(شولسکی،  شدسرازیر می در آلمان 3»درمونات«در انگلیس و  2»اینکانتر«نظیر 
196-183(. 

1. Cultural Freedom Congress 
2. Encounter 
3. Dermonat 
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 با  دولت آمریکا، ظاهراً: 1980اوایل دهه  حمایت سیا از جنبش همبستگی لهستان در
اى را طراحى نمود تا بعد از اعالم برنامه» رآمریکن لیب«کلیساى کاتولیک و سازمان 

، سازمان کارگرى و جنبش 1981حکومت نظامى دولت کمونیست لهستان در دسامبر 
پنهان،  اطاتهاى چاپ و تجهیزات ارتبکراتیک لهستان را سرپا نگه دارد. پول، دستگاهودم

لى انجام انگیزه اص از اقالمى بودند که مخفیانه در اختیار جنبش همبستگى قرار گرفتند.
ها در انتخابات ) از پیروزى کمونیست1947این برنامه، ترس دولت ترومن (در اواخر 

 ).183-196: 1381(شولسکی،  بهار آینده بود
  در برنامه : 1980در اوائل دهه پشتیبانی نظامی و اطالعاتی سیا از مجاهدین افغان

هاي خاصی وجود داشت که از آمریکا براي کمک به مجاهدین افغانی، کشورها و کانال
اقدام اساساً دو «شد. هاي مالی و تجهیزات الزم براي مجاهدین ارسال میطریق آنها کمک

هاى کارتر و ریگان صورت گرفت که توسط آمریکا در زمان دولتپنهان  -آشکار
شتیبانى از نبرد چریکى علیه نظام مورد حمایت شوروى در افغانستان و حمایت از (پ

اى که بیان شد، هایى از اقدام پنهان در حوزهمقاومت کنتراها در نیکاراگوئه) نمونه
نشینى ژنو، در خصوص عقب 1988نامه شوند. آمریکا در ارتباط با موافقتمحسوب مى

دانست مادامى که شوروى به دولت افغانستان ا محق مىشوروى از افغانستان، حتى خود ر
 )183-196: 1381(شولسکی، » کند، به حمایت از شورشیان افغانى ادامه دهد.کمک مى

 هاي مخالف دولت ساندیست) در کمک اطالعاتی و نظامی به کنتراها (چریک

سالح ونی رقانغیش معاونت عملیات سیا با فروکنترا، -در جریان قضیه ایراننیکاراگوئه: 
(با توجه به تحریم ایران توسط دولت آمریکا)، مبالغ سود حاصل از آن را صرف  به ایران
ئه نمود. کنتراها به رهبري پاستورا نیکاراگومخالف دولت (کنتراها) در هاى چریکتجهیز 

 یدر نیکاراگوئه به دنبال سرنگونی دولت بودند اما سیا براي حمایت از کنتراها با محدودیت
که مصوبه بوالند در کنگره براي تأمین مالی کنتراها در طول سال تا یک سقف مالی 
مشخص موجب شده بود، مواجه بود. لذا عواید حاصل از فروش تسلیحات در این 

رغم وجود موانع قانونی در این راه، صرف تجهیز و تسلیح کنتراها عملیات به ایران، به
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هاي کنیشموضوع قانون، کنترائله کمک به شورشیان مسگردید. با افشاي این عملیات و 
: 1374(کالریج،  در کنگره و مطبوعات مورد بحث قرار گرفت. علناًسیا و دولت آمریکا 

250-80 ( 
  :میالدي ایاالت  1950در اوایل دهه تأسیس سازمان امنیت داخلی یونان توسط سیا

 در بخشی«یونان ارائه کرد.  هاي اقتصادي و امنیتی خود را به دولت وقتمتحده کمک
ما بر بودجه، «هیئت آمریکایی کمک به یونان آمده است:  1947نوامبر  17از یادداشت 

یزي رگذاري و تعیین دستمزد، برنامههاي قیمتمالیات بر درآمد، نشر اسکناس، سیستم
هاي دولتی و همچنین صادرات و واردات، نظارت بر ارز، بازسازي نظامی و هزینه

ها، تأسیس سازمان امنیت داخلی ایم. افزون بر اینطراري نظارت عملی برقرار کردهاض
از روي الگوي سیا و حتی بدان نام (کیپ در زبان یونانی) صورت گرفت. دیري نگذشت 

کنند: هاي مخفی در همه جاي جهان میکه کیپ به انواع عملیاتی دست زد که پلیس
 )62: 1388(بلوم، » شکنجه بر طبق اصول علمی.

 افسران سیا : ایداسپشتیبانی اطالعاتی و امنیتی سیا از سرویس اروگوئه در پوشش یو
نیروهاي امنیتی  1964-1970هاي اید فعال بودند بین سالاسکه در پوشش کارکنان یو
درد مشخص، درجاي مشخص، به مقدار مشخص، براي اخذ «اروگوئه را آموزش دادند. 

مات را دان میتریون، استاد هنر شکنجه که رئیس هیئت اعزامی این کل» نتیجه مطلوب.
اداره ایمنی عمومی (اُ.آر.اس) در مونته ویدئو بود، بر زبان آورده است. اداره ایمنی عمومی 

ر رفت، ولی رئیس آن داید) به شمار میاسالمللی توسعه (یورسماً بخشی از آژانس بین
ک باسابقه سیا بود. تشکیالت او ارتباط کاري نزدیواشنگتن، بایرون ایگل یکی از اعضاي 

با سیا داشت و افسران سازمان در کشورهاي خارج اغلب زیر پوشش اداره ایمنی عمومی 
در اروگوئه  1965طور رسمی از سال دادند. اداره ایمنی عمومی بهوظیفه خود را انجام می

 ر تجهیزات، اسلحه وکرد و بر حسب وظایفی که داشت به پلیس آن کشوفعالیت می
داد. ویلیام کانترل، یک افسر عملیاتی سیا مقیم مونته ویدئو بود هاي آموزشی میبرنامه

رساند. او در که در ظاهر به عنوان کارمند اداره ایمنی عمومی وظیفه خود را به انجام می
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و  تأمین بودجهدر تأسیس اداره کل اطالعات و امنیت اروگوئه و  1960اواسط دهه 
 .)487-490: 1388وسایل و ابزارهاي کار آن نقش بسزا داشت (بلوم، 

 تر یک برنامه جنجالىگرا و ارتش شیلی: هاي راستهاي امنیتی سیا به گروهکمک
ت جمهور مارکسیسآمریکا از این نوع، به دنبال شروع به کار رسمى سالوادر آلنده رئیس

دف این برنامه ارائه امکانات مالى به در این کشور انجام شد. ه 1970شیلى در سال 
ومرج اقتصادى و هاى مخالف، جهت نجات کشور از هرجاحزاب سیاسى و رسانه

هایى که فعاالنه به دنبال کمک آمریکا به گروه بود.آلنده اقدامات نظامى شدید دولت 
ارشان بکه اعتصابات طوالنى و خسارت دارانسرنگونى دولت بودند (نظیر اتحادیه کامیون

صورت آلنده هاى مخالف موقعیت را براى کودتاى نظامى مهیا نمود) و احزاب و رسانه
هاي دولت ایاالت متحده در گرماگرم قطع کمک«. )183-196: 1381(شولسکی،  گرفت

به  1973و  1972هاي مالی خود افزایش کمک نظامی به شیلی را آغاز کرد و در سال
ریکا و پاناما پرداخت. پشتیبانی سیا از مخالفان سیاسی آموزش افراد نظامی شیلی در آم

گراي افراطی میهن و آزادي گردید که آلنده گسترش یافت و شامل حال سازمان راست
هایی در طبق اسناد موجود، سیا در تأسیس آن کمک کرده و اعضاي آن در آموزشگاه

گذاري دوره بهاي چریکی و فنون بمبولیوي و لس فرسنوس ایالت تگزاس در جنگ
 تأمینکرد. آموزشی گذرانده بودند. سیا به همین منظور با نظامیان شیلی مغازله می

تجهیزات نظامی به معنی حضور مستشاران نظامی و فرصتی براي آمریکاییان بود که از 
سازمان سیا در هر سه صنف از نیروهاي  1969نزدیک با افسران شیلیایی کار کنند. از سال 

گذاري اطالعاتی کرده بود که افسران را در رده فرماندهی، صفی، لی سرمایهمسلح شی
-517: 1388(بلوم، » شد.هاي بازنشسته و سربازان عادي شامل میدون پایه و ژنرال

514( 
  :ه بولیوي دولت وابستآموزش و تجهیز و تقویت ارتش بولیوي توسط پنتاگون و سیا

 واشنگتن«نظامی و امنیتی آمریکا بوده است. هاي کننده کمکدریافت 1964-1975در 
براي فشارآوردن به دولت به منظور اتخاذ سیاستی مساعدتر نسبت به ارتش، اهرم نیرومند 
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اقتصادي خود رابه کار برد و در نتیجه توانست کاري کند که نیروهاي مسلح بولیوي به 
سرباز  فت، تعداد بیشترياي مبدل گردد. به دنبال آن بودجه ارتش افزایش یاارتشی حرفه

اي هاستخدام شدند، تجهیزات جدیدي ارسال گردید و افسران نخبه براي گذراندن دوره
هاي آموزشی سیاسی که آموزشی به ایاالت متحده روانه گشتند. اجازه داده شد کالس

 ردند،کاعضاي بلندپایه جنبش ناسیونالیستی انقالبی و استادان دانشگاه در آنها تدریس می
تعطیل شود و به جاي آن افسران ارتش براي گذراندن دوره آموزش سیاسی به آموزشگاه 

دار افسر و درجه 1200درحدود  1964دوآمریکا در منطقه کانال پاناما بروند. تا سال 
نفر امراي  23بولیویایی در ایاالت متحده و پاناما دوره آموزشی طی کرده بودند که از 

ره آنان بودند. ارتش بولیوي براي رسیدن به ظرفیت و کارایی و نفرشان در زم 20ارتش، 
حیثیت و استقالل سابق خود راهی بسیار طوالنی پیموده بود. آموزشگاه دوآمریکا آن قدر 
از افسران بلندپایه التین دانشجو داشت که در آمریکاي التین به آن لقب اسکوال 

نظر در این باره که انگیزه آمریکاییان در دوگولپس داده اند، یعنی آموزشگاه کودتا. اظهار
ست، شد دشوار اگرفتن قدرت نظامیان ناشی میبازسازي ارتش از تمایل آنان به در دست

کم بی اعتمادي آنان را به انقالب بولیوي و توان بالقوه آن براي نیل به استقالل ولی دست
ها پیش نظامیان آمریکاي مدتدهد. پنتاگون از مشی آمریکا را نشان میواقعی جدا از خط

ریه را کرد. این نظالتین را شریک طبیعی خود و سازندگان واقعی کشورهایشان تلقی می
درباره  ايسرهنگ ترومن کوك، عضو هیئت نظامی آمریکا در بولیوي در پیشگفتار جزوه

 استفاده از ارتش در برنامه سازندگی کشور نوشته بود... همچنین حضور مستشاري سیا
هاي اطالعاتی بولیوي و عدم توانایی مقابله نیروهاي کفایتی سازمانخاطر بیدر بولیوي به

 »امنیتی بومی با جنگ چریکی نیروهاي چگوارا و ناتوانی در ردیابی و دستگیري وي بود.
 )544-552: 1388(بلوم، 

 ر سی دهاي جاسواطالعاتی سیا از سرویس استرالیا و احداث سایت -پشتیبانی فنی

ها و روابط اطالعاتی آمریکا با استرالیا، شامل مجموعه وسیعی از کمکاین کشور: 
به موجب موازین سازمان سیا، شبکه سیا « 1970اقدامات مستشاري بوده است. در دهه 

در استرالیا داراي اهمیت بیش از اندازه بود و هزاران نفر را در استخدام خود داشت. یک 
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هاي یه، یک ایستگاه مهم ردیابی، مجموعه جهانی ماهوارهبخش حیاتی هشداردهی اول
ها در برداري و شنود فعالیتجاسوسی آمریکا متشکل از وسایل بسیار پیشرفته عکس

ا اي آمریکا رهاي هستهداخل اتحاد شوروي، یک دستگاه مخابرات دریایی که زیردریایی
داها، ها، صضبط تلگرام زیرنظر داشت، یک مرکز مراقبت الکترونیکی عظیم که براي

شد احداث ها و جز آن که به استرالیا و منطقه اقیانوس آرام ارسال یا صادر میتلکس
بخش عمدي تأسیسات مزبور در اواخر دهه  گردیده بود، یعنی شنود هرکس و همه چیز.

احداث گردیده و آن چنان سري نگهداشته شده بود که حتی کارمندان ارشد  1960
ها که در فضاي باز و پهناوري بنا شده استرالیا ازآنچه در این ساختمان وزارت خارجه

لوم، (ب» گاه رسماً تأیید نشد.بود، می گذشت، اطالع نداشتند و ارتباط آن با سیا هیچ
1388 :606( 

 سیا سازمانی جدید به  1986درسال «هائیتی توسط سیا: تأسیس سرویس اطالعات ملی
 تأسیس کرد که اعضاي آن منحصراً ازافسران ارتش »ینس«نام سرویس اطالعات ملی 

هائیتی بودند. سین به صورت ظاهر براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأسیس شده بود، 
هرچند افسران آن خودشان در قاچاق دست داشتند و معامالتشان را چند تن از مقامات 

ه عنوان کردند. سین بمی بگیران سیا بودند، کمک و تشویقهائیتی که جزو حقوقرسمی 
ابزار ترور سیاسی، سرکوب و شکنجه حامیان و پیروان پدر آریستید و خرابکاران دیگر 

رد. ببه انجام وظیفه مشغول بود و تعلیمات و تدبیرهاي سیا را در مورد آنان به کار می
 هاي گذشته درهاي جاسوسی و امنیتی بود که سیا در دههخالصه اینکه نظیر سازمان

بسیاري از کشورهاي جهان از جمله یونان، کره جنوبی، ایران و اروگوئه تأسیس کرده 
هز و دیده، مجاي کامالً تعلیمهائیتی نیز به همان دالیل ایجاد شد که ابزار سلطه بود و در

 ) 947: 1388(بلوم، » وفادار در اختیار سازمان قرار دهد.

 گرا را مسبوق به سخنرانیها و جریانات غربشولسکی، سابقه حمایت سرویس سیا از گروه
بخشیدن به دخالت در امور کشورهاي دیگر از طریق بنیادهاي در رسمیت 1982ریگان در سال 

دهه  هايداند. در حالی که به اذعان وي در سالدولتی به بهانه گسترش دموکراسی در جهان میشبه
به «ستی یا غیرکمونیستی غیرقابل انکار است. هاي این بنیادها به جریانات ضدکمونینیز کمک 70
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کراسى و، که وى در آن خواستار تقویت شالوده دم1982ژوئن  8دنبال سخنرانى ریگان در لندن در 
(سازمانى که دولت فدرال آن  1»کراسىواوقاف ملى براى دم«سازمان  ،در یک مقیاس جهانى شد

هاى اتحادیههمچون د. این سازمان از نهادهایى (تأسیس گردی 1983نماید) در سال تأمین مالى مى
ها و احزاب سیاسى) که زندگى آزاد را هاى مدنى، رسانهتجارى، مؤسسات بازرگانى، سایر سازمان

سازند و یا در آن مؤثرند، کراسى ضعیف، مورد تهدید یا ناموجود، ممکن مىودر کشورهایى با دم
و از طریق نهادهاى وابسته به فدراسیون  ر مستقیماًنماید. این حمایت آشکاپشتبیانى علنى مى

کرات و وهاى صنعتى، اتاق بازرگانى آمریکا و احزاب دمکارگرى آمریکا و کنگره سازمان
المللى بنیادهاى سیاسى هاى بیندر این اقدام، تا حدودى از فعالیت گیرد.خواه صورت مىجمهورى

ارى شد؛ این بنیادها تحت حمایت مالى دولت آلمان وابسته به احزاب سیاسى آلمان غربى الگوبرد
هاى سیاسى همفکر در سایر کشورها، جهت پیشبرد ند و از طریق سازمانشتغربى قرار دا

. به عنوان مثال، تأمین پشتیبانى حیاتى از احزاب غیرکمونیست در ردندککراسى، فعالیت مىودم
 1974نگونى دیکتاتورى کائتانو در سال پرتغال، در طول دوره پر تالطم و خطرناك بعد از سر

شود. به جهات خاصى، این نوع حمایت آشکار از نهادهاى به این بنیادها نسبت داده مى عموماً
هانى اى که آمریکا بالفاصله بعد از جنگ جکراتیک، تا حدود زیادى جایگزین پشتیبانى مخفیانهودم

: 1381(شولسکی، .» داد، گردیده استىکراتیک در اروپاى غربى صورت مودوم از نیروهاى دم
196-183( 

 ها و دالیل انجام مستشاري امنیتی در کشورهاي هدفد) ضرورت
ها و شرایطی که تحت آنها ممکن است تصمیم به بازسازي بخش امنیت در کشور ضرورت

طلوب متوان در راستاي مدیریت هاي مستشاري گرفته شود را به طور کلی میکننده کمکدریافت
هاي امنیتی بررسی نمود. از آنجایی که محیط امنیتی و بخش امنیت و بهبود ابعاد مدیریت بخش

هاي امنیتی به شدت متحول و متغیر است، سازگارنمودن بخش صحنه فعالیت و عملیات بخش
امنیت با تغییرات مذکور ضروري است. بازآرایی بخش امنیت ممکن است از طیف متنوعی از 

1. National Endowment for Democracy (NED) 
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اسی یا اصالحات فنی و تکنیکی ناشی شود. شرایط متنوعی که لزوم مستشاري امنیتی یا شرایط سی
 شوند، عبارتند از:بازآرایی بخش امنیت در کشورهاي متحد را باعث می

فرایند انتقال قدرت یا گذار هایی که در آنها در دولتاصالحات در سیستم سیاسی:  •
دولت از رژیم کودتا به نظام دموکراتیک)،  دموکراتیک درجریان است (براي مثال تغییر

 بازسازي بخش امنیت به منظور تحکیم دموکراسی نوپا ضروري است.
ها و استراتژي امنیت ملی خود را ها، سیاستهنگامی که دولتگذاري امنیت ملی: سیاست •

 مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار می دهند یا راهبردهاي جدیدي را توسعه می دهند، غالباً
پذیري بخش امنیت با راهبردهاي جدید و اجراي بازسازي بخش امنیت براي افزایش انطباق

 هاي مذکور ضروري است.سیاست
علیه  دار خشونت: در شرایطی که بخش امنیتی کشور هدف، میراثفرایندهاي عدالت انتقالی •

ارهاي برد، ابتکمیگر رنج مردم است و از سوءشهرت یک سازمان امنیتی یا اطالعاتی سرکوب
 ).OECD, 2007: 107عدالت انتقالی ممکن است مستلزم بازسازي بخش امنیت باشند (

ایجاد یک بخش امنیتی که امنیت تمامی اعضاي جامعه را بر مبناي برابري فرایندهاي صلح:  •
ها شود. به همین خاطر بازسازي تواند مانع نزاع و شکل گیري خشونتمیتضمین نماید، 

 شود. میهاي صلح در نظر گرفته نیتی، غالباً جزو توافقنامهام
خلع  هايبرنامهزدایی و بازگشت به جامعه): آر (خلع سالح، سازمانديهاي ديبرنامه •

سازي آنها، اثرات مستقیمی بر زدایی گروهاي مسلح و شبه نظامی و پراکندهسالح و سازمان
زدایی و هاي خلع سالح، بسیجمین دلیل برنامهاندازه و ماهیت بخش امنیتی دارد و به ه

شوند بازگرداندن آنها به دامان جامعه و بازسازي امنیتی در بهترین حالت با یکدیگر طراحی می
)Schnabel & Farr, 2012: 225-250; OECD, 2007: 105; England & Boucher, 2009: 

23.( 
آنجایی که بازسازي بخش امنیت به از هاي فقرزدایی: هاي توسعه ملی و استراتژيطرح •

کند، الزمه توسعه است و اغلب در راهبردها تر کمک میتر و دموکراتیکمحیط سیاسی باثبات
 ).Schnabel & Farr, 2012: 201-224شود (میاي در نظر گرفته توسعههاي و طراحی
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رد، بنابراین ت ربط داگستري مستقیماً به امنیعدالتاصالح ضوابط قانونی یا حاکمیت قانون:  •
بازسازي بخش امنیت مرتبط با اصالحاتی است که براي بهبود کارامدي و پاسخگویی بخش 

 ).OECD, 2007: 182-198گیرد (گستري و قضایی صورت میعدالت
بازسازي بخش امنیت اغلب بخشی از اصالح مدیریت اصالحات مدیریت مالی عمومی:  •

من این مسئله است که بخش امنیت به طور بهینه از مالی عمومی در کشورهاست زیرا متض
 ).DCAF, 2015 C: 4کند ( بودجه و منابع عمومی استفاده

 ه) الگوي آمریکایی مستشاري امنیتی
مأموریت مستشاري امنیتی، یک اید براي اسهاي پنتاگون، وزارت خارجه و یوسازمان

اند که در قالب سند وین کردهچارچوب کاري براي بازسازي بخش امنیت کشورهاي هدف تد
هاي مستشاري امنیتی و ها و رهنمودهایی براي طراحان و مجریان برنامهمذکور، دستورالعمل

منظور از تدوین چارچوب مشترك مذکور نیز ارائه رهنمود  1اي در خارج تهیه شده است.توسعه
مأموریت ي، طراحی و اجراي سازاید براي هماهنگاسبه عوامل وزارت دفاع، وزارت خارجه و یو

هدف چارچوب مذکور این است که چگونه به  مستشاري امنیتی در کشورهاي خارجی است.
اي که موجب بهبود بهترین نحو مستشاري و کمک خارجی، طراحی و ارائه شود، به گونه

ها، کننده این کمکبخش امنیت کشورهاي متحد گردد و بخش امنیتی کشورهاي دریافتتوسعه
دستورکار بازسازي بخش امنیت، مستشاران آمریکایی در  پاسخگو، شفاف، مشروع و کارامد باشد.

المللی (یواس اید) که در سال سـند مشترك میان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و آژانس ایاالت متحده براي توسعه بین . 1
ــده 2009 ــلی نگارش و ارجاعات این بخش از مقاله می تدوین ش ــت، مبناي اص ــند، از  اس ــد. لذا با محور قراردادن این س باش

 براي تکمیل مطالب و غناي این بخش استفاده شده استاطالعات سایر منابع، 
.U.S AID & U.S Department of State & U.S Depatment of Defence (February 2009), Security Sector 

Reform. 
 در آدرس اینترنتی ذیل قابل دسترسی است:» چهارچوب مستشاري خارجی ایاالت متحده«همچنین اسناد 

Foreign Assistance Framework at :http://www.state.gov/f/c23053.htm 
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سازد با راهبري استراتژیک ملی در چارچوب رویکردهاي ایاالت متحده، قادر می خارج از کشور را
 سازي، بازسازي و تعامل با کشورهاي هدف اقدام نمایند.سازي، ثباتنسبت به شراکت، ظرفیت
منتشره مذکور، بازیگران مرتبط را براي مدیریت و هدایت  سندشده در در واقع اصول مطرح

 کند. همچنین چارچوب مستشاريتعامالت امنیتی (با متحدان) به روش کلی و یکپارچه هدایت می
خارجی آمریکا، بازسازي بخش امنیت کشور هدف را به عنوان یک برنامه کلیدي در پشتبیانی از 

منیت و دستیابی به مدیریت مطلوب بخش امنیت را به عنوان بخشی از برنامه حمایت از صلح و ا
 & U.S AID( .کندحکمرانی عادالنه و دموکراتیک، هدف سیاست خارجی ایاالت متحده تلقی می

Department Of State & Dod, 2009: 1-3.( 
شاري ت متحده به مستبر اساس سند مشترك مذکور، مضامین قابل تشخیص در رویکرد ایاال

هاي ها و مسئولیتهاي مستشاري، نقشکننده کمکامنیتی عبارتند از جامعه هدف دریافت
مأموریت مستشاري و در هاي امنیتی، مراحل هاي درگیر عملیات مستشاري، سطوح کمکسازمان

وي سازنده الگهاي مؤلفهمأموریت مستشاري. در ادامه به بررسی هریک از مضامین و نهایت، اصول 
 آمریکایی پرداخته خواهد شد.

 هاي امنیتی  کننده کمکجامعه هدف دریافت. 1

جامعه هدف اقدامات بازسازي بخش امنیت در کشورهاي متحد، کلیت بخش امنیت اعم از 
تأمین، نظارت و مدیریت بخش امنیت در سطوح هاي نظامی و غیرنظامی و پرسنل فعال در سازمان

توانند تر، بازیگران امنیتی که میباشد. به تعبیر دقیقالمللی میاي و بینمنطقهفروملی، ملی، 
هاي امنیتی و جامعه هدف اقدامات مستشاري امنیتی در کشورهاي متحد قرار کننده کمکدریافت

 گیرند، عبارتند از: 
ظامی تشامل نیروهاي نظامی، پلیس غیرنظامی، واحدهاي انکنندگان دولتی امنیت: تأمین •

هاي اطالعاتی، گارد مرزي، مقامات جمهوري، سرویسیافته، گارد ریاستبسیج
گمرکات، پلیس بزرگراه، واحدهاي امنیتی ذخیره یا محلی، واحدهاي دفاع شهري، گارد 

 ملی، میلیشیاهاي دولتی، افسران، زندانبانان و پرسنل نهادهاي اصالحی و تربیتی.
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جمهور یا شامل دفاتر رؤساي قوا (رئیسمنیت: نهادهاي نظارت و مدیریت دولتی ا •
هاي دفاع، کشور، دادگستري، خانهوزیر)، نهادهاي مشورتی امنیت ملی، وزارتنخست

امورخارجه، دارایی، اداره امور عمومی، قوه مقننه، دستگاه قضایی، نهادهاي مدیریت مالی 
برسی مالی)، مقامات ریزي و حسا(شامل ادارات بودجه، حسابرسی کل، واحدهاي برنامه

اي قانون اساسی، دولتی محلی (فرمانداران و شوراهاي شهر)، مقامات نهادهاي حرفه
هاي هاي رسیدگی به شکایات عمومی و سازماننهادهاي ارزیابی عملکرد، کمیسیون

 . بازرسی و...

هاي حل اختالف و تجدید نظر مدنی، اي، هیئتهاي حرفهشامل سازمانجامعه مدنی:  •
هاي حامی حقوقی، ها، سازمانها و دانشگاهمشی نظیر اندیشکدههاي تحلیل خطسازمان

ها و سایر بازیگران. نهاد، رسانههاي مردمهاي حقوق بشري، سازمانبازرسان و کمیسیون
منیتی، بازیگران جامعه مدنی نیاز عمومی به ایمنی عالوه بر عملکرد نظارت بر بازیگران ا

کنند. در بعضی موارد ویژه در شرایطی که ظرفیت دولت میو امنیت را بیان و مشخص 
نند تا کمیملی محدود است، جامعه مدنی و سایر بازیگران غیردولتی کارکردهایی را ایفا 

 محلی فراهم سازند. مردممراتبی از امنیت و عدالت را براي جوامع بومی و 
این گروه شامل طیف وسیعی از بازیگران با کنندگان غیردولتی امنیت و عدالت: تأمین •

 شوند. بازیگران غیردولتیدرجات مختلفی از رسمیت، وضعیت حقوقی و مشروعیت می
غیرپاسخگو یا ساختارهاي پنهان قدرت، ممکن است باعث موارد نقض حقوق بشر شده 

بی میان احزاب سیاسی و بازیگران امنیت عمومی و خصوصی، و روابط نامناس
یافته ایجاد هاي جرائم سازماننظامی و حتی سازمانهاي شبههاي دولتی و سازمانسازمان

تري یا گسهاي غیررسمی یا سنتی عدالتکنند. بازیگران بومی یا محلی نظیر سیستم
زایی در آنها اثر ثبات هاي نظارت بر اجتماع، در عوض ممکن است برخالفگروه

 & U.S AID & Department Of State)ترتیبات بحرانی یا پس از بحران داشته باشند.

Dod, 2009: 3-4; DCAF, 2009: 2-3; DCAF, 2015 B: 4-5; Edjus: 64) 
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 مأموریت مستشاريها و مسئولیت نهادهاي مجري . نقش2
دستورالعمل موجود در سند مشترك  مؤلفه دیگر موجود در الگوي آمریکایی، بر اساس

گانه آمریکایی به شرح زیر هاي نهادهاي سهها و مسئولیتنهادهاي مجري مستشاري، تعیین نقش
 است:

وزارت خارجه آمریکا، مدیریت ایاالت متحده:  وزارت امور خارجه •
گذاري و هماهنگی اقدامات مستشاري در خارج از کشور، همچنین سیاست

ي آمریکا هاریزي اقدامات اصالحی (توسط دفاتر و سفارتخانهبرنامهپشتیبانی 
سازي و بازسازي در در کشور هدف)، رهبري یکپارچه اقدامات ثبات

ها و سیاستگذاري خارجی مؤثر در کشورهاي خارجی و نظارت بر برنامه
 بخش امنیت کشور هدف را برعهده دارد.

بانی و اجراي اصالحات در بخش پنتاگون، وظیفه پشتیدفاع آمریکا: وزارت  •
 دار است.نظامی و دفاعی و بازسازي نیروهاي مسلح کشور هدف را عهده

آژانس ایاالت متحده المللی: آژانس ایاالت متحده آمریکابراي توسعه بین •
، وظیفه حمایت از حاکمیت »ایداسیو«المللی یا همان آمریکا براي توسعه بین

ا و کاهش بحران در کشور هدف، اجراي هکشور هدف، واکنش به بحران
فرایندهاي صلح، توانمندسازي جامعه مدنی سازي مجدد و هاي یکپارچهبرنامه

تأمین امنیت و عدالت را انجام سازي مدنی و مدیریت و نظارت بر و ظرفیت
  (U.S AID & Department of State & DoD, 2009: 3-8).دهد می

 ریت مستشاري امنیتیمأموها در . سطوح کمک3
هاي خود را در سه سطح مأموریت مستشاري امنیتی، فعالیتبه طور کلی نهادهاي دخیل در 

 کنند.میراهبردي، سازمانی و عملیاتی به شرح زیر تعریف و سامان دهی 
هاي هاي سطح استراتژیک براي اطمینان از اینکه چارچوبفعالیتسطح استراتژیک:  •

نی کننده حکمراشده در بازآرایی بخش امنیت، منعکسگذاريمشیقانونی، سیاسی وخط
 :شوندمطلوب در بخش امنیت هستند، صورت پذیرفته و عمدتاً شامل موارد ذیل می
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رفی طهاي قانونی تفوق غیرنظامیان، کنترل دموکراتیک و بیتقویت بنیان -
 سیاسی بخش امنیت

ندگان غیردولتی و دولتی کنتأمینهاي قانونگذاري براي ارتقاي چارچوب -
گذاري هاي امنیت داخلی و خارجی، سیاستمأموریتامنیت، شامل تفکیک 

کنندگان تجاري و تأمینشفاف امنیت ملی و نظارت رسمی عمومی، 
 خصوصی امنیت

 حسابرسی عملکردها از طریق سازوکارهاي مستقل پارلمانی و نظارت قضایی -
 ي نظارتی و تقویت آنهاتضمین استقالل مالی و سیاسی نهادها -
بخشی درخصوص مدیریت مطلوب بخش امنیت و ارتقاي افزایش آگاهی -

ظرفیت و دسترسی براي تعامل مردم و رسیدگی دقیق توسط جامعه مدنی و 
 هارسانه

اي و بین سازمانی المللی، منطقههاي امنیتی بینهاي همکاريبهبود چارچوب -
)DCAF, 2015 C: 2- 3.( 

ي پذیرهاي سطح سازمانی، افزایش کارایی و مسئولیتهدف فعالیتسطح سازمانی:  •
 شود:نهادهاي بخش امنیت بوده و غالباً شامل محورهاي ذیل می

 تغییر ساختارهاي سازمانی به منظور بهبود کنترل و مدیریت ارائه خدمات  -
هاي کنترل داخلی و نظارت در نهادهاي بخش امنیت شامل ارتقاي سیستم -

فرایندهاي دادخواهی و رسیدگی به شکایات داخلی، قواعد رفتاري، مقررات 
 و استانداردهاي انضباطی

 هاي برابر و نمایندگی در تمام سطوح سازمانیتقویت فرصت -
 منیتتأمین اکنندگان امنیت عمومی و خصوصی در تأمینآفرینی بهبود نقش -
و انسانی شامل اي در منابع مالی افزایش استانداردهاي مدیریت حرفه -

ساالري و کارامدي، تدوین مسیر ارتقاي شغلی و استخدام بر اساس شایسته
 ).DCAF, 2015 C: 2- 3دریافت مزایا (
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هاي سطح عملیاتی، تضمین این نکته است که نهادهاي هدف فعالیتسطح عملیاتی:  •
رنده موارد دربرگی کنند و معموالًمیتأمین تر تر و مسئوالنهبخش امنیت، امنیت را اثربخش

 زیر هستند:
اي ارائه خدمات و بهبود نظارت و پاسخگویی افزایش استانداردهاي حرفه -

 تأمین امنیتدر
هاي حسن رفتار براي بازیگران دولتی و غیردولتی بخش ارتقاي قواعد و رویه -

 امنیت بر اساس احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر
عمومی شامل دسترسی عمومی به اطالعات  بهبود تعامل میان بخش امنیت و -

 دهی و رسیدگی به شکایات هاي گزارشو مکانیزم
 تأمین امنیتتقویت رویکرد و نگرش خدمت محور به  -
اندوزي و تجهیزات مناسب براي پرسنل تضمین آموزش مناسب، تجربه -

 امنیتی

 تأمین پشتیبانی اجرایی، مدیریتی و سازمانی مؤثر براي پرسنل امنیتی -

 ,DCAFتضمین دسترسی برابر به امنیت و عدالت براي تمامی اقشار جامعه ( -

2015 C: 2- 3.( 

 فرایند یا مراحل مستشاري امنیتی  . 4
ی مأموریت مستشاري امنیتفرایند یا مراحل انجام مؤلفه مهم بعدي الگو بر اساس اسناد موجود، 

ایاالت متحده، بازآرایی کارامد بخش امنیت  مأموریت مستشارياست. از دیدگاه نهادهاي دخیل در 
شده است. مراحل نیازمند ارزیابی، طراحی، آموزش، اجراي اقدامات، نظارت و ارزشیابی هماهنگ

اند و شدهزیر به عنوان خطوط راهنما براي کمک به اجراي چارچوب مستشاري خارجی طراحی 
رت که مالحظات اجرایی خاص هر گیري به نفع یک دستگاه خاص هستند. بدین صوفاقد جهت
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اید) باید منطبق با اصول ذیل تدوین شود. اسدستگاه دولتی (نظیر پنتاگون، وزارت خارجه و یو
 1هاي بازآرایی بخش امنیت در عملیات مستشاري به شرح زیر است:مراحل تحقق برنامه

هاي یممشترك و ت هاي کاريمأموریت مستشاري امنیتی، باید گروهقبل از انجام ارزیابی:  •
ارزیاب، وضعیت موجود بخش امنیت در کشور هدف را به دقت مورد ارزیابی قرار 

هاي مستشاري و وضعیت مطلوب و هاي هدف دریافت کمکها، گروهدهند و نیازمندي
هاي تحقق اهداف خودي درکشور هدف را بررسی نمایند. از دیدگاه مطلوب روش

اشد. ریزي در سطح دولت بی باید مبناي تصمیمات برنامهسازمانها، تحلیل بینآمریکایی
سازمانی در حوزه بازآرایی بخش امنیت کشور هدف، ممکن است توسط هاي بینارزیابی

هاي آمریکایی دخیل رئیس هیئت آمریکایی (سفیر) در کشور هدف یا هر یک از سازمان
، باید یک تیم مأموریت مستشاري انجام شود. هرجا که مناسب و ممکن بوددر 
هاي دولتی آمریکایی مربوطه، ارزیابی را انجام سازمانی متشکل از ادارات و سازمانبین

دهند. یک ارزیابی سراسري مرکب از مطالعات ستادي و میدانی، نهادها و بازیگران را 
ها را تشخیص داده و نقاط آغاز اقدامات و هاي ظرفیتها و قوتترسیم کرده، شکاف

ی هاي ارزیابنماید. تیمبندي میاولویت ي بازسازي بخش امنیت کشور هدف راهابرنامه
ها، منابع، هاي دولت همکار، نیازمنديباید اهداف سیاست خارجی آمریکا، ظرفیت

الملل و نیازهاي امنیتی افراد و اجتماعات ها و نقش احتمالی سایر اعضاي جامعه بینکمک
پذیر و هاي آسیبهاي ارزیابی باید گروهبود تیمرا در نظر بگیرند. هرجا که ممکن 

 & U.S AID( موضوعات امنیتی و قضایی که بر آنها تأثیرگذار است را درنظر گیرند

Department of State & DoD, 2009: 6 -7(.  
شده سازمانی هماهنگریزي بینمأموریت مستشاري، برنامهفرایند در مرحله دوم طراحی:  •

براي اطمینان از توسعه متوازن کل بخش امنیت در کشور هدف ضروري است. توسعه 

یند مسـتشـاري امنیتی در این بخش با توجه به موضـوع مقاله، صـرفاً با رویکرد آمریکایی بررسی شده است. عالقمندان     ا. فر1
 جهت مطالعه رویکرد اروپایی در بازآرایی بخش امنیت کشورها می توانند به منابع ذیل رجوع نمایند:

OECD, 2007: 41 -75 
Sedra, 2010: 74 - 87 

                                                                                                   



 244  الگوي مستشاري امنیتی ایاالت متحده آمریکا

مدت اقدامات بازسازي بخش امنیت را نامتوازن ممکن است موفقیت طوالنی
و عملیاتی آمریکا در خالل الشعاع قرار دهد. هماهنگی اهداف استراتژیک تحت
ریزي یکپارچه که اجراي برنامه و بودجه دولت آمریکا را هماهنگ سازد، به برنامه

هاي همکار در عملیات مستشاري هاي سازمانبندي و تعیین تقدم و تأخر فعالیتاولویت
زي ریدر قالب یک استراتژي واحد براي بازسازي بخش امنیت کمک خواهد کرد. برنامه

 اي و پایتخت براي تضمینسازمانی باید هم در صحنه و هم در سطح ستادهاي منطقهبین
تأمین منابع کافی براي پشتیبانی از اقدامات مستشاري باید اجرا شود. اگرچه این سند 

-اید) است، ولی سایر وزارتاسبراي اجراي سه سازمان (وزارت خارجه، پنتاگون و یو

ر هاي امنیتی یا قضایی در کشوی که ممکن است درگیر فعالیتهاي دولتها و دستگاخانه
هدف باشند، باید در مرحله طراحی اقدامات در نظر گرفته شوند. لذا سایر شرکایی که 

هاي امنیتی و قضایی کشور هدف هستند، باید از ابتدا در جریان احتماالً درگیر بخش
کاري جلوگیري شود. طراحی باید در ها قرار گیرند تا از موازيفرایند طراحی برنامه

ن از یافتهاي موجود باشد و به منظور اطمینانریزي سازمانفرایندهاي برنامهبرگیرنده 
 & U.S AID(تخصیص منابع کافی و سازگاري با قوانین حاکم موجود بازبینی گردد 

Department of State & DoD, 2009: 6 -7.( 
اي رشتهخش امنیت در کشور هدف نیازمند تمرکز بیناز آنجا که بازآرایی بآموزش:  •

هاي بازسازي هاي مرتبط و ماژولهاي آمریکا باید بخشها و وزارت خانهاست، سازمان
ت مأموریهاي آموزشی جدید براي پرسنل آمریکایی دخیل در بخش امنیت را به برنامه

و اشتغال به خدمت در هاي قبل از اعزام مستشاري تبدیل نمایند. براي مثال آموزش
مأموریت مستشاري براي سفرا و پرسنل سفارت در کشور هدف باید طیف کاملی از 

هاي مستشاري خارجی را که براي پشتیبانی بازآرایی بخش امنیت الزم است، عملیات
 .U.S AID & Department of State & DoD, 2009: 6 -7)(تبیین نماید 

هاي بازآرایی بخش امنیت باید با ها و برنامهها، طرحژيدر مرحله طراحی، استراتاجرا:  •
توجه به اصول ذکرشده در این سند تدوین شوند. در مرحله اجرا نیز با توجه به منابع، 

هاي ها و صالحیتمأموریتهاي در دسترس هر سازمان، عالوه بر ها و اولویتظرفیت
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کنند، مرحله اجرا میآنها عمل  قانونی مربوطه که نهادهاي دولتی آمریکا، هریک تحت
هاي بندي به سازمانهاست. مرحلهسازي دقیق برنامهبندي و هماهنگنیازمند مرحله
هاي متضاد هاي رقابتی هریک، فعالیتسازي مزیتدهد از طریق متوازنمیدخیل اجازه 

ام براي اید باید هر کداسو متعارض را اصالح کنند. وزارت خارجه، وزارت دفاع و یو
خود راهنماي اجراي برنامه را بر اساس اصول ذکرشده در این سند تدوین کنند. 

هاي سفارت آمریکا تحت مدیریت رئیس هیئت آمریکایی باید تضمین نمایندکه کارگروه
شده پیش می رود هاي بازسازي بخش امنیت در مسیر مشخصطراحی و اجراي برنامه

 & U.S AIDمکار و سایر حامیان پشتیبانی نمایند (هاي هو باید از هماهنگی با دولت

Department of State & DoD, 2009: 6-7 .( 
 هاي بازسازي بخش امنیت بایددر مرحله پایش و ارزشیابی، برنامهپایش و ارزشیابی:  •

در سراسر زمان اجرا پایش شوند تا اطمینان حاصل شود از اینکه آنها منجر به نتایج 
دهند. ارزشیابی برنامه در همزمان پیامدهاي منفی ناخواسته را کاهش میپایدار شده و 

هاي خاص، معیارهاي مهم اثربخشی را فراهم نقاط تصمیم کلیدي و نزدیک به پروژه
هاي آینده، هایی براي برنامههاي در دست اجرا و درسسازند. براي تنظیم برنامهمی

 U.S AIDانتظار از هر برنامه را مشخص نماید (ارزشیابی برنامه باید نتایج و آثار مورد 

& Department of State & DoD, 2009: 6 -7(. 

 و) اصول مستشاري امنیتی آمریکایی
اي ها با شرکهاي مؤثر بازآرایی بخش امنیت توسط آمریکاییها، برنامهاز دیدگاه آمریکایی

کننده در هادها و نیروهاي مشارکتها، نها در تمامی سازمانخارجی نیازمند وحدت بینش و تالش
فرایند اصالحات است. بازسازي بخش امنیت در واقع یک فعالیت جمعی است که با کمک 

هاي چندملیتی و هاي غیردولتی و شرکتالمللی و سازمانهاي بینهاي آمریکایی، سازمانسازمان
مامی بازیگران و ارتباط میان هاي تجانبه که کمکهمههاي شود. برنامهمیملت میزبان انجام 

توانند امکان موفقیت را افزایش دهند و گیرند، میها و بازیگران را در نظر میها، بخشسازمان
 U.Sکارگیري بهینه منابع محدود آمریکا را تضمین نمایند (کاهش اثر رخدادهاي غیرمترقبه و به
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AID & Department of State & DoD, 2009: 4-6تواند به میاد موجود، اصول زیر ). طبق اسن
هاي جانبه برنامههمهسازي مؤثر و ریزي و هماهنگمجریان بازآرایی بخش امنیت، براي طرح

 بازآرایی بخش امنیت کمک نماید:

مالکیت بومی اقدامات اصالحی حمایت از مالکیت بومی اقدامات مستشاري امنیتی:  •
ول مستشاري امنیتی در رویکردهاي مختلف در بخش امنیت کشورها یکی از مهمترین اص

المللی) بوده و داراي ادبیات مدون هاي بینسازمانرویکرد (اعم از آمریکایی، اروپایی و 
. )Chutter, 2006: 19; Nathan, 2007: 59-104; Gordon, 2014: 1-18و مفصلی است (

ه ی که برنامها، قوانین و ساختارهایمالکیت بومی بدین معناست که اصول، سیاست
گرفته از تاریخ، فرهنگ، دهند، باید منطبق و نشأتبازآرایی بخش امنیت را شکل می

ایطی ها و شرچارچوب قانونی و نهادهاي ملت میزبان باشند. بدین ترتیب نیازها، اولویت
کند، از کشوري به کشور دیگر تفاوت مأموریت مستشاري امنیتی را هدایت میکه 
هاي اصلی امنیتی مردم کشور میزبان براي کسب رضایت ویی به دغدغهپاسخگ کنند.می

هاي بازسازي بخش امنیت ضروري است. براي تضمین پایداري آنها و موفقیت برنامه
کننده نیازهاي مردم تأمیناي طراحی شود که اصالحات، کمک مستشاري باید به گونه
قق شور میزبان پشتبیانی نماید. براي تحهاي ککشور میزبان بوده و از بازیگران و اولویت

 هاي مستشاري امنیتی باید در راستاي اهداف بلندمدت توسعه یابند.این امر عموماً برنامه
ترکیب اصول حکمرانی مطلوب با احترام به حقوق بشر در مستشاري:  •

پذیري، شفافیت، مشارکت عمومی، احترام به حقوق بشر و مشروعیت باید مسئولیت
وسعه نیروهاي امنیتی قرار گیرند. نیروهاي امنیتی (چه نظامی و چه غیرنظامی) محور ت

در  ویژهباید کارکردهاي اصلی خود را بر اساس اصول برشمرده محقق سازند. این امر به
دار سوءاستفاده نیروهاي امنیتی و تضعیف اعتماد عمومی بازسازي کشورهایی که میراث

هاي بازآرایی بخش امنیت باید برنامه اهمیت دارد.نسبت به کل بخش امنیت هستند، 
گویی با همکاري مستقیم جامعه مدنی به منظور شامل سازوکارهاي نظارت و پاسخ

پیشگیري از سوءاستفاده از قدرت و بروز فساد باشند تا اعتماد عمومی را شکل دهند. 
هاي شود، قبل از اینکه کمکمیمند انجام ارزیابی دقیق در این موارد به شکل روال
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مستشاري موقت و مشروط یا آموزش به نیروهاي امنیتی کشور هدف داده شود. به همین 
هاي بازآرایی بخش امنیت باید تمرکز زیادي روي مدیریت بخش امنیت ترتیب برنامه

ک ریزي باید یگذاري و بودجههاي کلی قانونی، سیاستداشته باشد. تقویت چارچوب
 ایی بخش امنیت هر کشور باشد.مؤلفه مهم از دستورکار بازآر

اختارها فرایندها، منابع و سها، انگیزهساختن پشتیبانی عملیاتی با اصالح نهادي: متوازن •
هاي ایجادشده حتی منابع و ظرفیت مذکور، اي طراحی شوند که اصالحاتباید به گونه

 مورد حمایتالمللی نیز هاي مستشاري، از جانب مراجع خارجی و بینپس از پایان کمک
اري مأموریت مستشهاي عملیاتی از نیروها و بازیگرانی که طی قرار گیرند. پشتیبانی

سازي، هاي ظرفیتالمللی از طریق برنامههاي بینتوسط آمریکا و شرکاي آن نظیر سازمان
ته و شوند، باید تحت نظارت قرار گرفکارگیري و پشتبیانی میتأمین مالی، بهتقویت، 
هاي آموزشی هاي مستشاري شامل دورهت نهادي الزم را به انجام برسانند. کمکاصالحا

جرایی، هاي پشتبیانی و اها، پرسنل و سیستمباید با اقدامات الزم براي توسعه زیرساخت
ریزي و لجستیک و ایجاد منابع پایدار براي حمایت از بازسازي هاي برنامهتوسعه رویه

 مأموریت مستشاري، هماهنگ گردد. پایداري و موفقیت بخش امنیتی در کشور میزبان
کنند و همزمان از توسعه میفرایندهایی که از نیروهاي امنیتی حمایت به توسعه نهادها و 

 گیرد، بستگی دارد.هاي انسانی براي رهبري و مدیریت آنها بهره میظرفیت

شور جرائیات امنیتی یک کگذاري و اسیاست برقرارساختن رابطه بین امنیت و عدالت:  •
اري گستري باشد. مستشباید بر مبناي حاکمیت قانون و ارتباط موسع با بخش عدالت

المللی امنیتی باید با این هدف که کلیه نیروهاي امنیتی در محدوده قوانین داخلی و بین
نمایند، اي براي اعمال و ارتقاي حاکمیت قانون میگستردههاي عمل نموده و تالش

ي عمل نماید گسترویژه باید به عنوان جزو الینفک سیستم عدالتورت پذیرد. پلیس بهص
ها و نهادهاي اصالحی حمایت گستري شامل دادگاههاي عدالتو مستقیماً از سایر بخش

ت کنندگان دولتی امنیت ممکن استأمینهاي مستشاري به پلیس و سایر نماید. ارائه کمک
به منظور تقویت نهادهاي مذکور با هدف جلوگیري از پیامدهاي از طریق سایر اقدامات 

االت تجربه ای نامطلوب و تضمین عملکرد نیروهاي امنیتی بر اساس قانون محقق گردد.



 248  الگوي مستشاري امنیتی ایاالت متحده آمریکا

هاي مستشاري به پلیس و نیروهاي امنیتی در دهد که ارائه کمکمیمتحده نشان 
نجر به تواند ممیضایی کشورهاي هدف، بدون تالش براي تقویت سایر اجزاي سیستم ق

 پسند هستند یا در نهایتهایی شود که فاقد ادله کافی و محکمهافزایش میزان بازداشت
منجر به دفاع یا اعاده حیثیت مظنونان و حتی مجازات نیروهاي امنیتی گردد. عالوه بر 

هاي عدالت جنایی متمرکز شود. اصالح تواند روي سیستممیاین اقدامات اصالحی 
هاي احتمالی بحران بردن محركهاي عدالت مدنی ممکن است با توجه به از میانبخش

مانند مناقشات ارضی، پیامدهاي مهمی براي برقراري ثبات، نظم و قانون در کشور هدف 
 داشته باشد.

هاي اثربخش بازآرایی بخش امنیت باید تا آنجا که ممکن است برنامهتقویت شفافیت:  •
مؤلفه ارتباطات براي هاي مذکور شود. ازین رو باید در طراحی برنامهعلنی وشفاف اجرا 

رسانی در خصوص اقدامات اصالحی در میان مقامات و مردم کشور میزبان، اطالع
کننده و حامیان و سایر بازیگرانی باشد که در کمککشورهاي همسایه، گروه کشورهاي 

ط در رببه همین ترتیب مسئوالن ذي ها ممکن است دخالت داشته باشند.نتایج برنامه
نفعان در اید باید با سایر ذياسوزارت خارجه، وزارت دفاع و مجریان سازمان یو

 المللی،هاي بیننهاد و سازمانهاي مردمهاي اجرایی دولت آمریکا، کنگره، سازماندستگاه
 هايي برنامهها به منظور پیشبرد توسعه و اجراالمللی و همچنین رسانهحامیان بین

 بازسازي بخش امنیت در تعامل باشند. 
ر تواند دمیهاي مستشاري هاي پیچیده، ارائه کمکدر محیطضررنرساندن به میزبان:  •

ها شود. با هر اقدام و فرایند پویاي منازعات اثر بگذارد و باعث افرایش یا کاهش تنش
مجریان بازسازي بخش امنیت  اي که متضمن تغییر وضع موجود است، طراحان وبرنامه

 نشده روي مردمبینیرساندن پیامدهاي متعارض و نامطلوب پیشباید براي به حداقل
بومی و محلی و ساختارهاي اجتماعی، بخش امنیت و فضاي سیاسی، اقتصادي و 
اجتماعی توجه زیادي نمایند. ایجاد یک ادراك کلی از سیستمی که تغییرات در آن دنبال 

نیاز موفقیت در هر فعالیت مرتبط با نیازهاي واقعی که وجود دارد، پیش شود ومی
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بازآرایی بخش امنیت است. مجریان باید قبل از اجراي برنامه، ارزیابی ریسک انجام داده 
 هاي مذکور باشند. ها در کل زمان اجراي برنامهو آماده اصالح فعالیت

مشترك مذکور، مضامین قابل تشخیص در توان گفت که بر اساس سند در یک جمع بندي می
هاي کننده کمکرویکرد ایاالت متحده به مستشاري امنیتی عبارتند از جامعه هدف دریافت

یتی، هاي امنهاي درگیر عملیات مستشاري، سطوح کمکهاي سازمانها و مسئولیتمستشاري، نقش
نیتی. اگر محورها و مضامین مأموریت مستشاري و در نهایت، اصول حاکم بر مستشاري اممراحل 

هاي سازنده الگوي آمریکایی مستشاري امنیتی تلقی نماییم، می توان شماي مؤلفهفوق را به عنوان 
 الگوي فوق را به شرح زیر ترسیم نمود.

 

 

 الگوي مستشاري امنیتی ایاالت متحده آمریکا
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 گیرينتیجه
 اي وتوسعههاي اي در کمکدیرینه در میان کشورهاي مختلف، ایاالت متحده آمریکا سابقه

ه ها بر اساس تجربیات خود بپیمان خود دارد. آمریکاییهممستشاري نظامی و امنیتی به کشورهاي 
وح اند که بر اساس آن سطهاي مستشاري به سایر کشورها رسیدهالگوي مشخصی براي ارائه کمک

مستشاري امنیتی را براي طراحان و مجریان فرایند و اصول ها، کننده کمکو جامعه هدف دریافت
ارت وزاند. سند مذکور اید تبیین کردهاسمأموریت مستشاري در وزارت خارجه، دفاع و سازمان یو

خواند تا از طریق ترسیم طیف کاملی از رویکردهاي دفاعی، اید را فرامیاسدفاع، امورخارجه و یو
بانی یک از اقدامات مستشاري امنیتی با کشورهاي همکار پشتیاي، اقتصادي و دیپلیماتتوسعهامنیتی، 

ها و ها، طرحنمایند. بازسازي بخش امنیتی کشور هدف به طور کلی شامل مجموعه اي از سیاست
یت و تأمین امنهاي مستشاري به منظور بهبود نحوه کننده کمکهایی است که دولت ارائهفعالیت

د. هدف تمامی اقدامات فوق این است که در نهایت خدمات کنعدالت در کشور هدف اتخاد می
امنیتی را براي بخش خدمات عمومی به نحوي مؤثر و مشروع فراهم سازد به نحوي که شفاف و 

کننده نیازهاي بخش عمومی باشد. تأمینصالح غیرنظامی و همزمان پاسخگو به مقامات ذي
ي سازأموریت مستشاري و یکپارچه و هماهنگمها بر تفکیک وظایف نهادهاي درگیر آمریکایی

ها) تأکید فرایند مستشاري امنیتی (مراحل ارزیابی، طراحی، اجرا و پایش برنامهاقدامات خصوصاً در 
 سازي اقدامات مستشاريها، همچنین شفافسازي مالکیت برنامهدارند. در رویکرد آمریکایی، بومی

تري، گستأکید همزمان بر اصالح بخش امنیت و عدالتهاي کشور میزبان و و توجه به حساسیت
ی در بررسی رویکرد آمریکایی مستشاري امنیت شوند.به عنوان اصول مستشاري امنیتی محسوب می

 نکات ذیل شایان توجه است:
 ها، عوامل و مجریان را براي مدیریت و هدایت شده توسط آمریکاییالگوي تدوین

کند. این چارچوب، بازسازي ه روش یکپارچه هدایت میتعامالت امنیتی (با متحدان) ب
بخش امنیت کشور هدف را به عنوان یک برنامه کلیدي در پشتیبانی از صلح و امنیت و 
دستیابی به مدیریت مطلوب بخش امنیت را به عنوان بخشی از برنامه حمایت از 

ایی بخش کند. بازآرحکمرانی مطلوب، هدف سیاست خارجی ایاالت متحده تلقی می
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امنیت کشورهاي متحد، در اسناد راهبردي امنیت ملی آمریکا مورد اشاره قرار گرفته 
 است.

 ریزي و طراحی بازآرایی بخش امنیت در کشورهاي مختلف، متفاوت است زیرا برنامه
هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي براي انجام بخش امنیت، محیط امنیتی و انگیزه

مأموریت مستشاري امنیتی در ر تفاوت دارد. به همین دلیل اصالحات در بافت هر کشو
حات سازمانی) و انجام اصالهر کشور، نیازمند تحلیل دقیق محیط (با رویکرد تحلیل بین

 مأموریت است.ریزي، طراحی و اجراي این مستمر در خالل برنامه
 وامل ف به عالگوي آمریکایی، سپردن مالکیت انجام اصالحات در بخش امنیتی کشور هد

 کند.ها و به عنوان یک اصل تلقی میکشور میزبان را ضامن موفقیت برنامه
 یز گستري نتأکید همزمان بر انجام اصالحات الزم در نظام امنیتی کشورها و نظام عدالت

هاي الگوي آمریکایی است. توجه همزمان به عدالت و امنیت در کنار اعمال جزو شاخص
هاي مستشاري و توسعه پایدار اقتصادي، به موفقیت برنامهاصول حکمرانی مطلوب، 

 کند.امنیتی و عدالت در کشور میزبان کمک می
  وزارت خارجه آمریکا به دلیل ریاست بر هیئت سیاسی و نمایندگی دولت ایاالت متحده

سازي اقدامات مستشاري در در کشور متوقف فیه، معموالً وظیفه رهبري و هماهنگ
ها در سازي تالششور را برعهده دارد. ستاد وزارت خارجه به یکپارچهداخل و خارج ک

هاي آمریکا در منطقه در سطح اقدامات خانهسطح ستاد نهادهاي درگیر پرداخته و سفارت
هاي هاي مستشاري همچنین ارتباط با دستگاهسازي و پایش برنامهاي، به هماهنگصحنه

 پردازند.ربط در کشور میزبان میذي
 هاي ارزیاب به صحنه براي ارزیابی نیازهاي امنیتی و وضعیت موجود بخش اعزام تیم

ه کردن ارائامنیتی کشور میزبان، قبل از انجام هرگونه اقدام مستشاري و نیز مشروط
هاي امنیتی به نهادهاي بخش امنیتی کشور میزبان، به انجام اصالحات و اقدامات کمک

 رود.هاي رویکرد مستشاري آمریکایی به شمار مییمورد نظر آمریکا نیز از ویژگ

 هاي آموزشی موردنیاز براي نهادهاي درگیر فعالیت هاي تخصصی و دورهتدوین بسته
مأموریت مستشاري در سطوح مختلف (از سفیر مستشاري و آموزش مجریان و عوامل 
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ات به خدمیا رئیس نمایندگی گرفته تا کارشناسان مختلف) قبل از اعزام و اشتغال 
هاي مهم چارچوب آمریکایی براي مستشاري امنیتی در کشور هدف جزو شاخص

 مستشاري امنیتی است.
  مؤلفه ارتباطی در راستاي ایجاد شفافیت و طراحی و اجراي اقدامات توجیهی تعریف

براي اقناع مقامات (اجرایی و پارلمانی) و نیز افکار عمومی کشور خودي، مقامات و 
المللی، کشورهاي همسایه کشور میزبان که اقدامات هاي بینمردم کشور هدف، سازمان

نهاد، جزو نقاط قوت هاي مردمها و سازمانرسانهمستشاري در آن جریان دارد و به ویژه 
نفعان مذکور و تبعات منفی الگوي آمریکایی است که احتمال کارشکنی هر یک از ذي

دهدمیهاي مستشاري را کاهش ریتمأمو
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