ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  -اول ﺗﮭﯾﮫ و ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(
)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﮓ اﻓروزﯾﮭﺎ آﮔﺎھﯽ
ﺳودﻣﻧدی را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور دردﻣﻧد و وﯾراﻧﮫء ﻣﺎ ﺑدھد(

ﺟﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟

ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﻣﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ طﯽ ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ را داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ھر ﻗرن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده اﺳت.
ﻗرن ھﺟدھم  5/5 -----------------ﻣﻠﯾون ﻧﻔر
ﻗرن ﻧوزدھم  16 ----------------ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول  38 -----------ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم  -----------در ﺣدود  60ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﻋﻠت اﯾن اﻓزاﯾش اﯾن اﺳت ﻛﮫ از ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗﻌداد ﻣﺧﺎﺻﻣﺎت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت
زﯾرا ﺟﻧﮕﮭﺎی آزادی ﺑﺧش و ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﻛﻧوﻟوژی ﻧﯾز ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد و
ﺳﺎﺧت ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻣﺧرب ﺗری ﮔردﯾده اﺳت.
ﺟﻧﮓ و ﺳﺗﯾز ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﺷﮑل زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،زﯾرا ﮐﮫ ﮐﺷﻣﮑش ،ھﻣواره ﻣﺳﺗﻠزم ﮐﻧش
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟود ﮐﻧش ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﻻزﻣﮫ ھﻣﮑﺎری و ﻣﻌﺎﺿدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ و ھﻣﮑﺎری ھﻣزاد و ھﻣﭘﺎی ھم در زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺣﺿور داﺷﺗﮫاﻧد .در ھر زﻣﺎن
ﮐﮫ ﺻﻠﺢ در رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻓﺗﺎده ﺳﻌﯽ ﮔردﯾده اﺳت از طرﯾق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣذاﮐره و ﺑﺣث
و ﮔﻔﺗﮕو ﻣوارد اﺧﺗﻼف ورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﮫ راه ﺣﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﺷود ﮐﮫ ﺿﻣن
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طرﻓﯾن از اداﻣﮫ ﺧﺷوﻧت و درﮔﯾری ﺟﻠوﮔﯾری ﮔردد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ دو ﺟﮭﺎن
ﻣﺗﻔﺎوت را ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑوﺟود ﻣﯽآورﻧد ،ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ اﯾن دو از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت،
ﭘس ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ ھﻣواره در ﭘﯽ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣطرح ﻣﯽﺷوﻧد .اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗول دﯾوﯾد ھﯾوم )(David Hume
ﻋﻠﯾت را ھﻣﺎﻧﻧد راﺑطﮫ ﺗواﻟﯽ ﺿروری ﻓرض ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺻﻠﺢ را ﻋﻠت ﺟﻧﮓ و ﺑرﻋﮑس ﺟﻧﮓ را
ﻋﻠت ﺻﻠﺢ ﺑداﻧﯾم .
ﺟﻧﮓ از دﯾدﮔﺎه ھﮕل :
ﺟﻧﮓ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد آﮔﺎھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھر ﻣﻠت را ،ﺑﺎ ﺣراﺳت از وﺣدت ﻣﻌﻧوی آن ،در ﺑراﺑر
ھرﮔوﻧﮫ ﻓردﮔراﯾﯽ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﮔر ﻓردﮔراﯾﯽ ﺑﮫ ﺧودﮔراﯾﯽ ﮐﺷﺎﻧده ﺷود ،ﺣﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟت را ﺑﮫ ﺧطر ﺧواھد اﻓﮑﻧد .ﺟﻧﮓ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺟﻠﯽ ﯾﮏ وﺣدت ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎ روح ﻋﺎم در ﻓرﻣﺎن
ﯾﺎ ﭼﮭره رھﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد .ھﮕل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﺋون ﺷﮑﺳت ﻧﺧورده ﺑود ،او را ﺗﺟﻠﯽ روح ﻋﺎم و در
ﺳﯾﻣﺎی ﻓردی ﺳﻠﺣﺷور ﻣﯽداﻧﺳت.

ﺟﻧﮓ ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺎزﻧده ﺗﻣدن ﺑﺷری ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﮕل از ﺧﺻﯾﺻﮫ ﻣﺗﻣدن ﮐﻧﻧده ﺧﺷوﻧت دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻧد.
ﺟﻧﮓ ﻣوﺟب ﺗﺣﻘق و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔردد .ھﮕل ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎب ﺻورت ﺑرﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻣﺎرد .و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت وﻗوع ﺟﻧﮓ ﺳﺑب از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن ﺷﮑﺎف ﻣﯾﺎن ﻗﻠﻣر و ﺣﯾﺎت ﺧﺻوﺻﯽ
ﺷﮭروﻧدان و ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت ﻣﯽﮔردد .در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت ،از
ﻣﺎھﯾت ﺷﮭروﻧد ﺑودن ﺧوﯾش آﮔﺎھﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد.
ﺟﻧﮓ ﻣوﺟب ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن – ﺷﮭروﻧد ﻧﯾز ﻣﯽﮔردد ،زﯾرا ﺷﮭروﻧد ﺑﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن و اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧطر و ﻣرگ
ﺧود را ﺑر ﻓراز ﻗﻠﮫ ﺑﻠﻧد آزادی ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﺟﻧﮓ ﺳﺑب ﺳﻼﻣت دوﻟﺗﮭﺎ ﻣﯽﮔردد ،در آراﻣش و ﺻﻠﺢ،
ھدﻓﯽ ﺟز ﻟذت ﺑردن و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻧﻔرادی وﺟود ﻧدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر ﻓرد را
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾوﻧد ﻣﯽدھﻧد ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد و اﯾن ﻧﯾروھﺎ ارزش ﻓوقاﻟﻌﺎدهای دارﻧد .ﺷﺎﯾد ھﯾﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر
ھﮕل ،ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯾل از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺛﺑت ﺟﻧﮓ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺟﻧﮓ اﺷﺎرهای
ﻧﺑﯾﻧﯾم و دﻟﯾل آن ھم روﺷن اﺳت ،زﯾرا او را از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺗﺎﯾﺷﮕران ﺑزرگ ﺟﻧﮓ ﺷﻣردهاﻧد.
ﺑﺳﯾﺎرى از ﻣردم ﺟﻧﮓ را اﻣرى ﻋﺑث و ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب ﻣﻰ داﻧﻧد و ﻛﻣﺗر ﻛﺳﻰ آن را دوﺳت دارد .ﺷﺎﯾد
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ،ﺑوﯾژه ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻛﺎرﻛﺷﺗﮫ و ﺟﻧﮕدﯾده ﺑﯾش از دﯾﮕران ازﺟﻧﮓ دورى ﻛﻧﻧد.
ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺑﺎرزه در ﻣﯾﺎدﯾن ﺟﻧﮕﻰ را دارﻧد ،ﺑﺧوﺑﻰ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻰ آورﻧد در ﻣﯾدان ﻧﺑرد ،ﻣرگ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺗد و ﺳرﺑﺎزان ﺧﯾﻠﻰ زود ﺑﮫ ﻣرگ ھﻣﻘطﺎران ،دوﺳﺗﺎن و ﺣﺗﻰ ﺑرادران
ﺧود ﻋﺎدت ﻣﻰ ﻛﻧﻧد اﻣﺎ ھﻣﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﭘﻰ ﻣﻰ ﺑرﻧد ﻛﮫ در ﺟﻧﮓ ﭼﮫ
ﺑرآﻧﮭﺎ ﮔذﺷﺗﮫ و ﭼﮫ ﺑر ﺳر دﺷﻣﻧﺎن ﺧود آورده اﻧد .اﻣﺎ از ﯾك ﻧﻛﺗﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﻰ ﺗوان ﻓرار ﻛرد ﺟﻧﮓ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺿرورى ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎ اﮔر زﻣﺎن رخ دادن آن ﺑرﺳد ،ھﯾﭼﻛس ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ
اﺟﻣﺎع آن ﺷود .ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز ﺟﻧﮓ را ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﻰ داﻧﻧد و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺑرﻋﻛس آﻧﺎن ﺟﻧﮓ
را در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻼﻣﺗﮭﺎى ﻏﻠط ﻧظﺎﻣﯾﺎن ذﻛر ﻣﻰ ﻛﻧﻧد اﻣﺎ اﻣروز  ۵ﻋﺎﻣل دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن دو ﻋﺎﻣل اﺿﺎﻓﮫ
ﺷده اﺳت .اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﻰ ،ﮔﺎھﻰ اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﻰ ﺟﻧﮓ را ﻣﻰ طﻠﺑد.
ﺑررﺳﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﮓ ﻧﺷﺎن ﻣﻰ دھد ﭘس از ﻣدﺗﻰ ﺗﺧﺎﺻم ﻟﻔظﻰ و ﯾﺎ دﺳت اﻧدازى ھﺎى ﻣﺣدود ،ﺷﻌﻠﮫ
ﺟﻧﮓ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯾن دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻠت ﺷﻌﻠﮫ ور و ﻛﺷور ،ﻗﺎره و ﯾﺎ دﻧﯾﺎﯾﻰ ﺑﮫ آﺗش ﻛﺷﯾده ﻣﻰ ﺷود .دﻟﯾل
ﺑروز ﻧﺑردھﺎ ﺳﺎده و ﮔﺎھﻰ ﻛم اھﻣﯾت ﺟﻠوه ﻣﻰ ﻛﻧد اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﭼﯾز دﯾﮕرى اﺳت .دﻟﯾل ﺑروز ﻧﺑرد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾك ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﺎﻣل ﺳﺎده ﻧﯾﺳت .ده ھﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﻋث اﻧﺑﺎﺷت ﻛﯾﻧﮫ ﻣﻠﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﻰ ﺷود و آن زﻣﺎن ﻛﮫ وﻗت ﻓوراﻧﻰ ﺧﺷم ﻓرا ﻣﻰ رﺳد ،ﻛﺳﻰ ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ وﻗوع ﻧﺑرد ﺷود.
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎزى »دوﻣﯾﻧو« ﺑرھم ﻣﻰ رﯾزد و ﺣوادث زﻧﺟﯾر وار رخ ﻣﻰ دھد.ﮔم ﺷدن ﯾك زن،
ﺣرﻛت ﯾك واﺣد ﺟﻧﮕﻰ ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎك ﻛﺷور ﻣﻘﺎﺑل ،ﻓﯾر ﯾك ﮔﻠوﻟﮫ ،ﺗرور ﯾك ﺷﺧص ﻣﮭم ،ﺑروز ﻗﺣطﻰ،
ﺑﻰ اﺣﺗراﻣﻰ ﺑﮫ ﯾك ﻣﻠت ،ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﯾك رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗرك ،ﺑﻧدر ﻣﺷﺗرك ،ﻣﻧﺑﻊ اﻧرژى ﻣﺷﺗرك،
اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﯾك ادﻋﺎى ﻛﮭﻧﮫ ارﺿﻰ ،اﺳﺗﻣرار ﯾك ﻧژاد ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﻋﻼﯾق ﻧژادى ،ﺷووﻧﯾﺳﺗﻰ ،راﺳﯾﺳﺗﻰ،
اﯾدﺋوﻟوژﯾﻛﻰ و دھﮭﺎ دﻟﯾل دﯾﮕر!اﻣﺎ ﻣﻠﺗﮭﺎى ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ ﭘس از آﻧﻛﮫ ﺟﻧﮕﻰ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدﻧد ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﮭﺎ و دھﮫ ھﺎ ﺗﻣﺎﯾﻠﻰ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺻﻠﺢ ﻣﻰ روﻧد و در ﺻﻠﺢ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و
ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﻰ ﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﻛﮫ ﻣﺟدداً ﺑﺎ ﺧﺳﺗﮫ ﺷدن از زﻧدﮔﻰ در ﺻﻠﺢ ،ﺟﻧﮓ را آﻏﺎز ﻣﻰ ﻛﻧﻧد ﻣﻌﻣوﻻً ﯾك
ﻧﺳل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺧﺎطرات ﻧﺎراﺣت ﻛﻧﻧده ﺟﻧﮓ را در ﺣﺎﻓظﮫ دارد ،ﻋﻼﻗﮫ اى ﺑﮫ ﻧﺑرد ﻧﺷﺎن ﻧﻣﻰ دھد.
اﻣﺎ ﺟﻧﮕﮭﺎ وﯾژﮔﻰ دﯾﮕرى ﻧﯾز دارﻧد و آن ﻣرگ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻً در ﺟﻧﮕﮭﺎ »ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ«
دﻟﯾراﻧﮫ ﻣﻰ ﺟﻧﮕﻧﻧد و ﻛﺷﺗﮫ ﻣﻰ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﺎﮔزﯾر از ﺟﻧﮕﯾدن ھﺳﺗﻧد و ھﻣﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺑﻌدھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
اﺳطوره ھﺎى ﻣﻠﺗﮭﺎ ﻣﻰ ﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻧﮓ ﯾﻛﺳره ﭘدﯾده اى ﻣﻧﻔﻰ ﻧﯾﺳت .ﺟﻧﮓ ﺳﺑب رﺷد ﺧﻼﻗﯾﺗﮭﺎ،
اﻓزاﯾش دﻻورﯾﮭﺎ و ﺑروز اﺧﻼق ﻣرداﻧﮫ ﻣﻰ ﺷود .ﺟﻧﮓ ادﺑﯾﺎت ﻣﻰ ﺳﺎزد» .ﮔذﺷت« ﻣﻰ آﻣوزد و از
ﺧود ﮔذﺷﺗن ! .اﻣﺎ ﺑﻰ ﺗردﯾد ﻣردان ﺟﻧﮓ دﯾده اوﻟﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﻧد ﭼرا ﻛﮫ دﯾﮕر طﺎﻗت ﺑﮫ ﺧﺎك
ﺳﭘردن ھﻣﻘطﺎران ﺧود را ﻧدارﻧد .ﺟﻧﮕﮭﺎﯾﻰ ﻛﮫ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺟﻣﻊ آورى ﺷده ،ھﻣﮕﻰ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻛﺷورھﺎ ،ﻣﻠﺗﮭﺎ و ﺣﺗﻰ ﺟﻐراﻓﯾﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ دﻧﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارده اﻧد .رﺧداد ﺑرﺧﻰ از اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ
ﺳﺑب ﻣرگ ﺗﻣدﻧﮭﺎ ،دوﻟﺗﮭﺎ و ﻣﻠﺗﮭﺎ ﺷده و ﺑرﻋﻛس ﻣﻠل دﯾﮕرى را ﺑﮫ ﺳرورى رﺳﺎﻧده اﺳت.
ﻛﻼوزوﯾﺗز ﺟﻧﮓ را اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﻛﻧد) :اﻗداﻣﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺑرای وادار ﻛردن دﺷﻣن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ( .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،طﺑق ﺗﻌرﯾف ﻛﻼوزوﯾﺗز ،ﺟﻧﮓ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺣﻛوﻣت ھﺎ ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﯾك ھدف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف ،ﻛﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .در اواﺧر ﻗرن ھﺟدھم ،ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ

اﻗداﻣﯽ ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ در اذھﺎن ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرز اﯾن ﻧوع ﺟﻧﮓ در روزﮔﺎران ﮔذﺷﺗﮫ
در روم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻛﮫ آن ھم ﺟﻧﮕﯽ ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑوده ،ﯾﻌﻧﯽ روم ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﯾك ﺣﻛوﻣت ﺑﺎ
ﺑرﺑرھﺎﯾﯽ درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ﺑود ﻛﮫ ھﯾﭻ درﻛﯽ از ﻗﺎﻋده ﺟداﯾﯽ ﺣﻛوﻣت از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧداﺷﺗﻧد- .وان ﻛره وﻟد -
اﻋﺗﻘﺎد دارد ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن دوﻟت  -ﺷﮭرھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯾﺗوان ﺟﻧﮕﯽ ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد؛
زﯾرا در آن زﻣﺎن ،ﺑﯾن ﺣﻛوﻣت و ﻣردم ﺗﻔﺎوت آﺷﻛﺎری وﺟود ﻧداﺷت.
اﻓراد ﺷرﻛت ﻛﻧﻧده در ﺟﻧﮓ ﻣردم ﻧﯾﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑودﻧد و در ﺗوﺻﯾﻔﺎﺗﯽ ﻛﮫ اﻣروز درﺑﺎره ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑﯾﺎن
ﻣﯾﺷود ﺑﯾﺷﺗر ،ﺟﻧﮓ ﺑﯾن آﺗن و اﺳﭘﺎرت را ﺟﻧﮓ اھﺎﻟﯽ آﺗن و اھﺎﻟﯽ اﺳﭘﺎرت ﻋﻧوان ﻣﯾﻛﻧﻧد .از زﻣﺎن
ﺳﻘوط اﻣﭘراطوری روم ﺗﺎ اواﺧر ﻗرون وﺳطﯽ ،ﻋواﻣل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﺟﻧﮕﮭﺎ دﺧﯾل ﺑودﻧد؛ ﻋواﻣﻠﯽ ﭼون
ﻛﻠﯾﺳﺎ ،زﻣﯾﻧداران ﻓﺋودال ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎی ﺑرﺑر و دوﻟت  -ﺷﮭرھﺎ ،ﻛﮫ ھر ﯾك آراﯾش ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺧود را
داﺷﺗﻧد .از اﯾن رو ،ﺷﯾوه ﺟﻧﮕﯾدن ﺑرﺑرھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑر آﯾﯾن ھﺎﯾﯽ اﺳﺗوار ﺑود ﻛﮫ در آن ،ﻓرد ﺟﻧﮕﺟو واﺣد
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد .زﻣﯾﻧداران ﻓﺋودال ﺑﮫ ﺷواﻟﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻛﯽ ﺑودﻧد ﻛﮫ ﻣردم از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت رﺳوم
ﺟواﻧﻣردی و ﺳﻠﺣﺷوری ﺧﺎﺻﺷﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﻛردﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ آن دوﻟت  -ﺷﮭرھﺎی ﺷﻣﺎل اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑود ﻛﮫ
ھﻣﭼون دوﻟت  -ﺷﮭرھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗدرت ﻣردم ﻧﯾﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺗﻛﯽ ﺑودﻧد.
در ﻣراﺣل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،اردوھﺎﯾﯽ را از دل ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎی اﺋﺗﻼﻓﯽ
زﻣﯾﻧداران ﻓﺋودال ﭘدﯾد آوردﻧد؛ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ اﻣروز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل وظﯾﻔﮫ دارد ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﯾروی ﺣﺎﻓظ
ﺻﻠﺢ از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻛﺷورھﺎی ﻋﺿو ،داوطﻠب ﺑﮕﯾرد .ﻛم ﻛم ،اﯾن اردوھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣرزھﺎی ﻛﺷور را
ﺗﻘوﯾت ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی رو ﺑﮫ رﺷد ﺧود ﻛﮫ از ﻋوارض ﮔﻣرﻛﯽ ،روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت و واﻣﮕﯾری از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻧوظﮭور ﻧﺎﺷﯽ ﺑود ،ﻗدرت ﺧود را ﻣﺗﻣرﻛز و اردوھﺎی
ﻣزدوری را اﯾﺟﺎد ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺗﺎ ﺣدی آﻧﺎن را از واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ زﻣﯾﻧداران رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻣﻌﻠوم
ﺷد ﻛﮫ اردوھﺎی ﻣزدور ﭼﻧدان ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯾﺗوان از آﻧﮭﺎ اﻧﺗظﺎر وﻓﺎداری داﺷت.
ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ،اردوھﺎی ﻣزﺑور در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﯾﺎ در ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﻧﺣل ﻣﯾﺷدﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ،ھزﯾﻧﮫ اﻧﺣﻼل و اﺳﺗﺧدام ﻣﺟدد ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾز ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻛﻣرﺷﻛن ﺑود و در ﻓﺻل ھﺎی ﺑﯾﻛﺎری،
ﺳرﺑﺎزان ﻣزدور ھﻣواره راه ھﺎی دﯾﮕری را ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﺎش ﺧود ﭘﯾدا ﻣﯾﻛردﻧد ،ھرﭼﻧد ﻛﮫ
درآﻣدﺷﺎن از اﯾن راه از درآﻣد ﺧدﻣت در اردو ﻛﻣﺗر ﺑود .از اﯾن رو ،اردوھﺎی ﻣزﺑور ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺟﺎی
ﺧود را ﺑﮫ اردوھﺎی ﺛﺎﺑت دادﻧد و اﯾن اردوھﺎ اﻣﻛﺎن اﯾﺟﺎد ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺗﺧﺻص و ﺣرﻓﮭﺎی را
ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓراھم ﻛردﻧد.
اﺑداع ﻣﺷق ﻧظﺎﻣﯽ از ﺳوی ﮔوﺳﺗﺎو آدوﻟﻔوس ﺳوﯾدﻧﯽ ،و ﺷﺎھزاده وﯾﻠﯾﺎم اوراﻧژی ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ در
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﯾز ،اردو ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷد .طﺑق ﻧظر ﻛﯾﮕﺎن ،ﺗﺷﻛﯾل ﺳرﺑﺎزان ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﺛﺎﺑت ،ﯾﺎ
ﺟزوﺗﺎﻣﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺳﭘردن ﻛﻧﺗرول ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﺢ ﻛﺷور ﺑﮫ ﺣﻛوﻣت ﺷد .اﯾن ﺳرﺑﺎزان را در
ﭘﺎﯾﮕﺎھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ داﻧﺷﻛدھﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺑدل ﺷدﻧد ﻣﺳﺗﻘر ﻛردﻧد و ﺑرای ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻛردن ﺳرﺑﺎزان از
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑداﻧﮭﺎ ﻟﺑﺎس ﯾوﻧﻔورم ﭘوﺷﺎﻧﯾدﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﯾﻛل راﺑرﺗس ،ﺳرﺑﺎز ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻛﺳوت ﯾﻛﯽ از اﻓراد ﭘﺎدﺷﺎه درﻣﯾﺂﻣد .در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾز ،وﺿﻊ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت درآﻣد ،ﭼرا ﻛﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻣﺎﯾل ﻧﺷﺎن دادﻧد؛ زﯾرا ،اﯾن ﻟﺑﺎس ﻧﻘش آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎم
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﻛرد .اﯾن ﻧوع ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺟدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ﻣﻘﺎم ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻧوظﮭوری ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑودﻧد ،ﭘﺎ ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ،ﻣﺗداول و ﻣرﺳوم
ﺷدﻧد .در اﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت ،ﺳرﺑﺎز ﻋﺎﻣل ﻗدرت ﻣﻧطﻘﯽ  -ﻣﺷروع ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺂﻣد؛ ﻋﻧواﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﻛس وﺑر،
آن را ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑرد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی- ،اﻓﺳر ﻧظﺎﻣﯽ ﻣدرن ﻣﻘﺎم ﻣﻧﺻوﺑﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺧﺎص طﺑﻘﮫ
ﺧود ﺑﮫ وﺿوح از دﯾﮕر اﻧواع ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯾﺷود...
ﭼﻧﯾن اﻓﺳراﻧﯽ از اﯾن ﻧظر ﺑﺎ اﻓرادی ﭼون ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﻧﺗﺧب ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳردﺳﺗﮫ ﭘرﺟذﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان
ﻣزدور ،اﻓﺳراﻧﯽ ﻛﮫ اردوھﺎی ﻣزدور را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾك ﺷرﻛت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ و رھﺑری
ﻣﯾﻛﻧﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻻن ﺣﻘوق ﺑﮕﯾری ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣزدوری ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻋﻣﯾق و رﯾﺷﮫ
داری دارﻧد .ﺷﺎﯾد اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻛﺳوت ھم درآﯾﻧد و ﺟﺎی ﯾﻛدﯾﮕر را ﺑﮕﯾرﻧد .ﺧدﻣﺗﻛﺎر ﻣوروﺛﯽ
ﻛﮫ اﺑزار ﻛﺎرش را از او ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻓرﻣﺎﻧده اردو ﻣزدور ﻛﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧود را ﻣد ﻧظر
دارد ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﺟﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺧﺻوﺻﯽ ،ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺗﺄﺳﯾس ﻧوع ﺟدﯾدی از ﺗﺷﻛﯾﻼت ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺄﺳﯾس اردوھﺎی ﺛﺎﺑت ﺗﺣت ﻛﻧﺗرول ﺣﻛوﻣت ،ﻛﮫ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺣﻛوﻣت ﻣدرن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت ،ﺑﺧش
ﻣﮭﻣﯽ از روﻧد اﻧﺣﺻﺎری ﻛردن ﺧﺷوﻧت ﻣﺷروع ﺑود .در اﯾن زﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﻋداﻟت

ﻗﯾد ﺷده در ﺣﻘوق ﺟﻧﮓ ﻛﮫ از اﻟﮭﯾﺎت ﻣﻠﮭم ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ ﻣوﺟﮫ ﺑﺧﺷﯾد .اﺻرار
ﻛﻼوزوﯾﺗز ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ  -ﯾﺎ ﺗداوم ﺳﯾﺎﺳت از راھﮭﺎی دﯾﮕر
اﺑزاری ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ،ﺑﮫ دﻧﯾوی ﺷدن ﻣﺷروﻋﯾت اﻧﺟﺎﻣﯾد ﻛﮫ ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت در ﺳﺎﯾر ﺣوزھﮭﺎ ﺣرﻛت
ﻣﯾﻛرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﻋﻣده ﻣﺷروﻋﯾت ﺟﻧﮓ ﻣﺑدل ﮔردﯾد ،دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺷد ادﻋﺎھﺎﯾﯽ را
ﻛﮫ ﻋواﻣل ﺑﯾرون از داﯾره ﺣﻛوﻣت درﺑﺎره دﻟﯾل ﻣﻧطﻘﯽ ﻣطرح ﻛرده ﺑودﻧد ،از راه اﺑزارھﺎی
ﺧﺷوﻧﺗﺂﻣﯾز دﻧﺑﺎل ﻛرد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻘرراﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺷراﯾط و اﺟزای ﺗﺷﻛﯾل دھﻧده ﺟﻧﮓ ﻣﺷروع وﺿﻊ و ﺑﻌدھﺎ ،ﺑﮫ
ﺻورت ﻗواﻧﯾن ﺟﻧﮓ ،ﺗدوﯾن و ﮔردآوری ﺷد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﯾك ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟﺎز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﯾﺎز دارد ،ﻣﺳﺗﻠزم وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﯽ اﺳت .ھﻣﺎن طور ﻛﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﺑﯾن
ﻛﺷﺗﺎری ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آن را ﻣﯾﭘذﯾرد و ﻛﺷﺗﺎری ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آن را طرد و ﻧﻔﯽ ﻣﯾﻛﻧد ﺗﻔﺎوت ظرﯾﻔﯽ وﺟود
دارد ﻛﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت .در ﻗرون وﺳطﯽ ،ﻣﻘررات ﺟﻧﮓ را
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﻠﯾﺳﺎ وﺿﻊ ﻣﯾﻛردﻧد ،وﻟﯽ در ﺣﻛوﻣت ﻣدرن ،ﻻزم اﺳت ﻛﮫ ﻣﻘررات دﻧﯾوی ﺟدﯾدی وﺿﻊ
ﺷود .وان ﻛره وﻟد در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯾﮕوﯾد) :ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺟﻧﮓ از ﺟﻧﺎﯾت ،ﺟﻧﮓ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻗت ﺛﺑت ﻧﺎم،
ﻣﺷﺧص و ﻛﻧﺗرول ﺷوﻧد ﺗﺎ از اﻓراد ﻣزدور ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮔردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد در ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ،ﻟﺑﺎس ﺧﺎص
ﺑﭘوﺷﻧد ،اﺳﻠﺣﮫ ﺧود را از دﯾﮕران ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻛﻧﻧد و ﺗﺎﺑﻊ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ ﻣﺳﺋول اﻗداﻣﺎت و اﻋﻣﺎل
آﻧﮭﺎﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی رذﯾﻼﻧﮭﺎی ﭼون ﻧﻘض آﺗش ﺑس ،ﻣﺳﻠﺢ ﺷدن ﺑﻌد از اﺳﺎرت و از
اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﺗوﺳل ﺷوﻧد و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺿرورﺗﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺟﺎب ﻛﻧد ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺗﻌرض
ﻧﻣﺎﯾﻧد( .ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ اردوھﺎی ﺛﺎﺑت ﻣﺳﺗﻠزم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدن روﻧدھﺎی اﺟراﯾﯽ ،ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و واﻣﮕﯾر ی
ﺑود .در ﻗرن ھﺟدھم ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﻏﺎﻟب ﻛﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرای اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ ﺻرف ﻣﯾﺷد
ﺣدود ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑودﺟﮫ ﻛﺷور را در ﺑر ﻣﯾﮕرﻓت.ﺑرای ﺑﮭﺑود و اﻓزاﯾش ظرﻓﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،ﻧظﺎم
اﺟراﯾﯽ ﺑﺎﯾد اﺻﻼح و ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﮫ ھدر رﻓﺗن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺳﺎد اداری رﯾﺷﮫ ﻛن ﯾﺎ دﺳﺗﻛم
ﻣﺣدود ﻣﯾﺷد .ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،اﻓزاﯾش ﻛﺎرآﯾﯽ و ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮭﯾﻧﮫ از ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﺷﻛﯾل و وزﯾراﻧﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺻوب ﻣﯾﺷدﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن،
ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﺑﻌﺎد واﻣﮕﯾری و اﺧذ اﻋﺗﺑﺎر ،ﺑﺎﯾد ﺑودﺟﮫ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑودﺟﮫ ﺣﻛوﻣت ﺟدا و در ﻧﮭﺎﯾت
ﺑﺎﻧﻛﮭﺎی ﻣرﻛزی ﺗﺄﺳﯾس ﻣﯾﺷدﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،راھﮭﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑرﻗراری ﻗﺎﻧون و ﻧظم
و ﻋداﻟت در ﺣوزه ﺣﻛوﻣت ﭘدﯾد ﻣﯾﺂﻣد ﺗﺎ ﻣﺑﻧﺎی ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﺑرای اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت و واﻣﮕﯾری ﭘﯾدا و در ﺿﻣن،
ﻣﺷروﻋﯾت ﺣﻛوﻣت ﻧﯾز ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﺷد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻧوﻋﯽ ﻗرارداد ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ ﭘدﯾد آﻣد ﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در ازای درﯾﺎﻓت ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ
دﻓﺎع و ﻣﺣﺎﻓظت از ﻛﺷور و ﻣردم ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯾﺷدﻧد .ﺣذف ﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﻛردن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎﻏﯾﺎن،
ﻣزدوران و راھزﻧﺎن ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺣﺎﻓظت را ﺣذف ﻛرد و ظرﻓﯾت ﻛﺳب درآﻣد ﭘﺎدﺷﺎه را
اﻓزاﯾش داد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺷﺎﻟودھﺎی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷروع و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﻓرآﯾﻧدی ﺑﮫ ﻣوازات اراﺋﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﺟددی از ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎ و ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ،رواج ﯾﺎﻓت ﻛﮫ آﻧﺗوﻧﯽ ﮔﯾدﻧز ،آن را ﺑرﻗراری آراﻣش داﺧﻠﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣد .اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﻣواردی ﭼون
ﺑرﻗراری رواﺑط ﭘوﻟﯽ )ﻣﺛل دﺳﺗﻣزد و ﻛراﯾﮫ( ﺑﮫ ﺟﺎی اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ،اﻟﻐﺎی اﺷﻛﺎل
ﺧﺷوﻧت آ ﻣﯾز ﻣﺟﺎزات از ﻗﺑﯾل ﺷﻼق و اﻋدام ﺑﺎ طﻧﺎب دار و ﺗﺄﺳﯾس ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای
ﺟﻣﻌﺂوری ﻣﺎﻟﯾﺎت و اﺟرای ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷد .ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ اﯾن ﻛﮫ ﺑﯾن ﭘوﻟﯾس ﻧظﺎﻣﯽ و
ﭘوﻟﯾس ﺷﺧﺻﯽ ﻛﮫ ﻣﺳﺋول اﺟرای ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ و ﺑرﻗراری ﻧظم در داﺧل ﻛﺷور ﺑود ﺗﻣﺎﯾز اﯾﺟﺎد
ﻣﯾﻛرد .روﻧد اﻧﺣﺻﺎری ﻛردن ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﻓرآﯾﻧد آﺳﺎن و ﺑﯾوﻗﻔﮭﺎی ﻧﺑود ﻛﮫ ھﻣزﻣﺎن در
ﻛﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه واﺣدی اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻧﻣوﻧﮫ آن ﻛﺷور ﭘروس ﺑود ﻛﮫ ﺑﻌد از اﻧﻌﻘﺎد
ﻗرارداد وﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ ،از ادﻏﺎم ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺣﻛوﻣت ﺧﺎﻧدان ھوھﻧزوﻟرن ﭘدﯾد آﻣد.
ً ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑود در ﻗرن ھﺟدھم ،ﺑﺎ ﺑرﺧورداری از ﺗﻧﮭﺎ ﯾك ﭘﻧﺟم ﺟﻣﻌ ﯾت
اﯾن ﻛﺷور ﻛﮫ ﭘدﯾدھﺎی ﻛﺎﻣﻼ
ﻓراﻧﺳﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﻛﺷور ﺑراﺑری ﻛﻧد .ﻋﻠت اﯾن اﻣر ﺗرﻛﯾب ﻗوی اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و
زﻣﺎﻣداران ﻣﻧطﻘﯽ ﺑود ﻛﮫ از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻓردرﯾك وﯾﻠﯾﺎم ،ﮔزﯾﻧﮕر ﺑزرگ و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن وی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯾرﻓت .ﺑرﻋﻛس ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ ﺷورﺷﮭﺎی ﻣداوم ﻧﺟﯾب زادﮔﺎن روﺑﮫ رو ﺑودﻧد و ﺑرای ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد
ﻛردن اﻣور زﻣﺎﻣداری و ﺟﻣﻌﺂوری ﻣﺎﻟﯾﺎت دﺷوارﯾﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ ﭘﯾش رو داﺷﺗﻧد .اﺳﻛﺎﻛﭘول ﻣﯾﮕوﯾد ﯾﻛ ﯽ

از دﻻﯾل اﺻﻠﯽ وﻗوع اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧظﺎم ﭘﯾﺷﯾن در اﯾﺟﺎد ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑرا ی
ﺗﺣﻘق اھداف ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ،ﺟرﯾﺎن ﻣزﺑور ﺑﮫ آن اﻧدازه ﻛﮫ در اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺳﻧﺗﯽ آﻣده اﺳت ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺑود .ﻣﺎﯾ ﻛل
راﺑرﺗس ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯾﻛﻧد اﯾن ﻣﻧطق ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﻛﯾل اردوھﺎی ﺛﺎﺑت اﻧﺟﺎﻣﯾد ،اﻣﺎ ﻣﺷﻛل ﺑﺗوان
ﺿرورﺗﮭﺎی ﺟﻧﮓ را از ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻘوﯾت و ﺗﺣﻛﯾم ﻣواﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﺗﻔﻛﯾك ﻛرد .ﻛﺎردﯾﻧﺎل رﯾﺷﮫ ﻟﯾو از
ﺗﺷﻛﯾل ﯾك اردو ﺛﺎﺑت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣود؛ زﯾرا ﺑﮫ ﻧظر وی ،اﯾن اﻗدام ،ﻧﺟﯾب زادﮔﺎن را ﻛﻧﺗرول ﻣﯾﻛرد.
روﺳو ھﻣواره ﻣﯾﮕﻔت ،ﺟﻧﮓ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻛﮫ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎﺳت ﺑر ﺿد اﺗﺑﺎع ﺧودی ﻧﯾز ھﺳت:
)ھر ﻛﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد درك ﻛﻧد ﻛﮫ ﺟﻧﮓ و ﭘﯾروزی در ﺧﺎرج و زورﮔوﯾﯽ و اﺳﺗﺑداد در داﺧل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن
ﯾﻛدﯾﮕرﻧد و ﻣﻌﻣوﻻً ﭘول و ﻧﻔرات از رﻋﺎﯾﺎ و ﺧﻠق ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺑﮫ ﻣﯾل ﺣﺎﻛﻣﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ
ﻛﺷورھﺎی دﯾﮕر را ﻧﯾز ﺗﺣت ﯾوغ ﺧود ﺑﯾﺎورﻧد .در ﯾك ﻛﻼم ،ھر ﻛس ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد ﻛﮫ ﺷﺎھزادﮔﺎن
ﻣﺗﺟﺎوز دﺳﺗﻛم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﻛﮫ آﺗش ﺟﻧﮓ را ﺑر ﺿد دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﯾﺎﻓروزﻧد ،ﻋﻠﯾﮫ رﻋﺎﯾﺎی ﺧود ﻧ ﯾز
اﻋﻼم ﺟﻧﮓ ﻣﯾﻛﻧﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺳرﻧوﺷت ﻛﺷور ﻏﺎﻟب از ﻛﺷور ﻣﻐﻠوب ﭼﻧدان ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت( .ھرﭼﻧد
ادﻋﺎ ﻣﯾﺷد ﻛﮫ ھدف از ﺟﻧﮓ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻌﻘول اﺳت ،در ﺗﻣﺎﻣﯽ دوره ھﺎ ،ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه
ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﻟﻘﺎی ﺣﺳن وﻓﺎداری اﻓراد و ﺗرﻏﯾب آﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗن زﻧدﮔﯾﺷﺎن
ﻧﯾﺎز ﺑوده اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺗﻣﺎﯾﻼت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣذھﺑﯽ ،اردو ﻧوﯾن ﻛراﻣول ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗدﯾم ﯾﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ از
ﻧﯾروی ﺣرﻓﮭﺎی ﻣدرن را ﭘدﯾد آورد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﯾن ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻟوﺗران ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﭘروس
ﺷد.
ﺟﻧﮓ از ﻗﺎﻟب ﯾك ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻛم و ﺑﯾش ﻣﺳﺗﻣر و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت روﯾداد ﻣﻧﻔﺻل و
ﮔﺳﺳت ھﺎی درآﻣد و در ﺣﻛم ﻧوﻋﯽ اﻧﺣراف از ﺳﯾر ﺗﻛﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻟﺑﺗﮫ ،ﻧﮫ در
ﻣﻔﮭوم ﺷﮭروﻧدان ﺷرﻛت ﻛﻧﻧده و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻣﻧﯾت ھر روز،
آراﻣش داﺧﻠﯽ ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻗﺎﻧون و ﻋداﻟت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣردم ﻧﯾز ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﻔﮭوم ﺻﻠﺢ
ﭘﺎﯾدار را درك ﻛﻧﻧد .ھرﭼﻧد ﺑﺳﯾﺎری از اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﺑزرگ ﻟﯾﺑرال ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺗﺣﻛﯾم و ﺗﻘوﯾت ﺣﻛوﻣت
و ﺟﻧﮓ ﭘﯽ ﺑرده ﺑودﻧد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻧﯾز ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾﻛردﻧد ﻛﮫ اﻓزاﯾش ﺗﺑﺎدﻻت ﺑﯾن
ﻛﺷورھﺎ و اﻋﺗﻣﺎد ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣردم آﮔﺎه ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻧﺳﺟﻣﺗر و دﻧﯾﺎﯾﯽ آﻛﻧده از
ﺻﻠﺢ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد ﻛﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﮔﺳﺗرش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺳوی ﻣرزھﺎی ﻣﻣﻠﻛت اﺳت .ﮔذﺷﺗﮫ از
آن ،ﻛﺎﻧت در ﺳﺎل  ١٧٩۵ﺑدﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺷﺎره ﻛرد ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗدری ﻛوﭼك ﺷده اﺳت ﻛﮫ )اﮔر،
ﺣﻘﯽ در ﻧﻘطﮭﺎی از ﺟﮭﺎن ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷود در ﻧﻘﺎط دﯾﮕر اﺣﺳﺎس ﺧواھد ﺷد(.
ﻛﻼوزوﯾﺗز ﻧﮕﺎرش ﻛﺗﺎب در ﺑﺎب ﺟﻧﮓ را در ﺳﺎل  ،١٨١۶ﯾﻌﻧﯽ ﯾك ﺳﺎل ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﭘﻠﺋون
ﺷروع ﻛرد .ﻛﺗﺎب وی ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗش درﺑﺎره ﺷرﻛت در ﺟﻧﮓ و ﺳﭘس اﺳﺎرت اﺳت.
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﭘﻠﺋون ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣردﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺂﯾﻧد .وی طرح ﺧدﻣت وظﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﺳرﺑﺎزﮔﯾری را
در ﺳﺎل  ١٧٩٣ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﻛرد .در ﺳﺎل  ،١٧٩۴ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺣت اﻣر وی ﺑﺎ ﺑﯾش از ١١۶٩٠٠٠
ﻧﻔر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت ﻛﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در اروﭘﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﺷده ﺑود .ﻣوﺿوع و
دروﻧﻣﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﻛﺗﺎب ،ﺑﮫ وﯾژه ﻓﺻل ﻧﺧﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻛﻼوزوﯾﺗز ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺻل ﻛﺎﻣل ﻛﺗﺎب اﺳت،
ارﺑﺎب ﺟﻧﮓ و ﮔراﯾش ﺟﻧﮓ ﺑﮫ اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣطﺎﺑق ﻧظر او ﺟﻧﮓ ﺳﮫ ﺳطﺢ دارد :ﺳطﺢ
ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ؛ ﺳطﺢ اردو ﯾﺎ ﺟﻧراﻟﮭﺎ؛ ﺳطﺢ ﻣردم .ﺑﮫ طور ﻋﻣوم ،ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ ھر ﯾك
از اﯾن ﺳﮫ ﺳطﺢ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧطق و اﺳﺗدﻻل ،ﺷﺎﻧس ،اﺳﺗراﺗژی و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣل ﻣﯾﻛﻧﻧد.
طﺑق اﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑود ﻛﮫ ﻛﻼوزوﯾﺗز ﻣﻔﮭوم ﺟﻧﮓ ﺧود را ﻣطرح ﻛرد .در ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻌﺑﯾر اﯾن
ﻧوع ﺟﻧﮓ را ﻣﻔﮭوﻣﯽ ھﮕﻠﯽ ،اﻧﺗزاﻋﯽ ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧﻧد؛ اﯾن ﮔراﯾش ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ ﺟﻧﮓ اﺳت ﻛﮫ
ﻣﯾﺗوان آن را از ﻣﻧطق ﺳﮫ ﺳطﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ دﺳت آورد.
ﺟﻧﮓ ﺑرای ﺧود ﻣﺎھﯾت وﯾژھﺎی دارد ﻛﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾﺎت ﺗﺟرﺑﯽ ﻣﻐﺎﯾر اﺳت .اﯾن ﻣﻧطق ﺑرﺣﺳب ﺳﮫ دﺳﺗﮫ
اﻗدام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود .در ﺳطﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺣﻛوﻣت ھﻣواره در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداﻓش ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت روﺑﮫ
روﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺎﭼﺎر اﺳت ﻛﮫ ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗری را وارد آورد .در ﺳطﺢ ﻧظﺎﻣﯽ ،ھدف ﺑﺎﯾد ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح رﻗﯾب در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ھﻣواره ﺧطر ﺿدﺣﻣﻠﮫ وﺟود
دارد .ﺳراﻧﺟﺎم اﯾﻧﻛﮫ ،ﻗدرت اراده ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﻛﯽ اﺳت؛ زﯾرا ،ﺟﻧﮓ ھﯾﺟﺎن و ﺧﺻوﻣﺗﯽ
را ﺑرﻣﯾﺎﻧﮕﯾزد ﻛﮫ ﺷﺎﯾد ﻣﮭﺎر ﻧﺷدﻧﯽ ﺑﺎﺷد .از ﻧظر ﻛﻼوزوﯾﺗز ،ﺟﻧﮓ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت؛
ﺣﺗﯽ اﮔر اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطف ﻧﯾز در آن دﺧﯾل ﺑﺎﺷﻧد و در ﻣﺳﯾر آن ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.

از اﯾن ﻧظر ،ﺟﻧﮓ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدرﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺑﻧﺎی آن ﻣﻼﺣظﺎت دﻧﯾوی ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ و
ﻣﻣﻧوﻋﯾﺗﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺻورات ﻏﯾرﻋﻘﻼﻧﯽ درﺑﺎره ﺟﮭﺎن ﻣﺣدود ﻧﻣﯾﺷود .ﺟﻧﮓ واﻗﻌﯽ و ﺟﻧﮓ
اﻧﺗزاﻋﯽ از دو ﻧظر ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎﻧد :ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ .ﻧﺧﺳت اﯾن ﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺟﻧﮓ ﻣﺣدود ﯾﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣردﻣﯽ آن ﻛﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد) :ھر اﻧدازه ھﯾﺟﺎن ﭘﯾش از ﺟﻧﮓ ،ﺧﺷوﻧﺗﺑﺎرﺗر ﺑﺎﺷد،
ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻗﺎﻟب اﻧﺗزاﻋﯽ ﺧود ﻧزدﯾﻛﺗر ،ﭘﯾﺷروی آن در راﺳﺗﺎی ﻧﺎﺑودی دﺷﻣن ﺳرﯾﻌﺗر ،ﺳﺎزﮔﺎری اھداف
ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﺑﯾﺷﺗر ،ﺟﻧﮓ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗر و ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗر )وﻟﯽ اﻧﮕﯾزھﮭﺎ و ﺗﻧﺷﮭﺎ ﻛﻣرﻧﮕﺗر(
و ھﻣﺳوﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﻋﻧﺻر ﻧظﺎﻣﯽ )زور( ﺑﺎ ﻋﻧﺻر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻛﻣﺗر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻧﺣراف ﺟﻧﮓ از ﻣﺳﯾر
طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﻛﻣﺗر ﺧواھد ﺑود( .دوم اﯾن ﻛﮫ ،ﯾﻛﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺟﻧﮓ آن ﭼﯾزی اﺳت ﻛﮫ
ﻛﻼوزوﯾﺗز ﺑدان اﺻطﻛﺎك ﻣﯾﮕوﯾد .اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ ﻋﺑﺎرت اﻧد از :ﻣﺷﻛﻼت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺿﻌﯾف ،وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ھوا ،ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ،زﻣﯾن ﻧﺎھﻣوار ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﺎﻗص و ...ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد
روﻧد ﺟﻧﮓ را ُﻛﻧد ﻣﯾﻛﻧﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺟﻧﮓ طﺑق ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی روی ﻛﺎﻏذ ﭘﯾش ﻧﻣﯾرود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﻛﻼوزوﯾﺗز ،ﺟﻧﮓ اﺑزاری اﺳت ﻛﮫ ﻋﻧﺎﺻری ﭼون ﻋدم ﻗطﻌﯾت ،اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾری و ﺷراﯾط ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺷده ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧود را در آن دارﻧد .ﺟﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻل ﻛﺷﻣﻛش ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋﻣﻠﯽ و
ﮔراﯾش دروﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﺳت .طﺑق ﻧظرﯾﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻧﯾروھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﯾك ﻧﻔر ﻣﺷﻛل و ﻣﺷﻛل ﺗر ﻣﯾﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ،ﻧﯾﺎز ﻓزاﯾﻧدھﺎی ﺑﮫ ﯾك ﻧظرﯾﮫ اﺳﺗراﺗژﯾك ﻛﮫ
ھم ﺑﺗوان آن را ﻣﺑﻧﺎی ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﺷﺗرﻛﯽ درﺑﺎره ﺟﻧﮓ ﻗرار داد و ھم ﺑﺗوان ﺑﺎ آن ﺟﻧﮓ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﻛرد اﺣﺳﺎس ﻣﯾﺷد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳﯾﻣﻛﯾن ،ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻧﯾﺎز ﺑود ﺗﺎ ﺑﺗوان دﻛﺗرﯾﻧﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺷﺗرك و آﻧﭼﮫ را ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ
روﻧدھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺷﮭور ﺷد ھداﯾت و رھﺑری ﻛرد .ﻛﻼوزوﯾﺗز ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار ﺗﻔﻛر اﺳﺗراﺗژﯾك
اﺳت؛ ﺗﻔﻛری ﻛﮫ در ﻗرﻧﮭﺎی ﻧوزدھم و ﺑﯾﺳﺗم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت .دو ﻧظرﯾﮫ ﻓرﺳﺎﯾش و رزﻣﺎﯾش ﺟﻧﮓ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻛﺗﺎب در ﺑﺎب ﺟﻧﮓ وی در ﻛﻧﺎر ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﺎﺟم و دﻓﺎع و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟﻣﻊ و
ﺗﻔرق ﻣطرح ﺷدﻧد .ﻧظرﯾﮫ ﻓرﺳﺎﯾش ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻛﮫ ﭘﯾروزی ﺑﺎ ﻓرﺳودن و ﺧﺳﺗﮫ ﻛردن ﻗوای دﺷﻣن و
وارد آوردن ﻣﯾزان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﯾﺎ ﻣﯾزان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓرﺳﺎﯾش ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ
اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﺟﻣﻊ زﯾﺎد ﻧﯾرو در ارﺗﺑﺎط اﺳت .ﻧظرﯾﮫ رزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری و ﭘﯾﺷدﺳﺗﯽ
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .از اﯾن ﻧظر ،ﺗﺣرك و ﺗﻔرق ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺑﮭﺎم و اﻓزاﯾش ﺳرﻋت ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﻛﻼوزوﯾﺗز ،اﯾن دو ﻧظرﯾﮫ ﻟزوﻣﺎ ً ﻣﻛﻣل ﯾﻛدﯾﮕرﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺷﻛل ﺑﺗوان از راه ﻓرﺳﺎﯾش ﺑﮫ ﯾك
ﭘﯾروزی ﻗﺎطﻊ دﺳت ﯾﺎﻓت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﺳﺗراﺗژﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﺑﻧﺎی آن رزﻣﺎﯾش اﺳت در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑرای ﻛﺳب
ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺳﺗﻠزم ﺑرﺗری ﻧﯾروھﺎﺳت.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﺎی ﻛﮫ ﻣﯾﺗوان از اﯾن ﻛﺗﺎب در ﺑﺎب ﺟﻧﮓ ﮔرﻓت اھﻣﯾت ﺑرﺧورداری از ﻧﯾروی ﻗﺎطﻊ
و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯾری ﻧﯾروﺳت .ھﻣﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﺳﺎده در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻛﺗﺎب ﻣزﺑور ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗرن
ھﺟدھم ،اﺻﻼً ﺑدﯾﮭﯽ ﻧﺑود .در ﻗرن ھﺟدھم ،ﺑرای آن ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺣرﻓوی ﺣﻔظ ﺷوﻧد ﺑﺎ ﻗﺿﯾﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
اﺣﺗﯾﺎط ﺑرﺧورد ﻣﯾﺷد .ﮔراﯾش ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت اﺟﺗﻧﺎب از درﮔﯾری ﺑود ،ﻣﺣﺎﺻره ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﺣﻣﻼت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯾﺷد ،ﻛﺷﻣﻛﺷﮭﺎ در طول ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻗف و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎی
اﺳﺗراﺗژﯾك ﻧﯾز اﻣر ﻣﺗداوﻟﯽ ﺑود .از ﻧظر ﻛﻼوزوﯾﺗز ،ﻧﺑرد ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﯾك اﻗدام ﺟﻧﮕﯽ واﺣد و ﻟﺣظﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧدھﺎی ﻛﮫ وی آن را ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﭘول در ﺑﺎزار ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾﻛرد .ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾروھﺎ و اﻋﻣﺎل زور از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﻣدﻧد .ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد وی ،از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت
ﻓﯾزﯾﻛﯽ ﺗﺎ ﺣد ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻘل و ﻣﻧطق ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧدارد ،ﭘس آن ﻛﮫ ﺑدون ھﯾﭻ
ﺗرﺳﯽ ،از زور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻛﻧد و ﺑﮫ ﺧوﻧﮭﺎی رﯾﺧﺗﮫ ﺷده در اﯾن راه ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻋﺗﻧﺎﺳت ﺑﺎﯾد ﺑر ﺣرﯾف ﻏﻠﺑﮫ
ﻛﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ،در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ ﺣرﯾف از اﯾن ﻧظر اﻗﺗدار ﻛﻣﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،طرف ﻧﺧﺳت،
ﻗﺎﻧون را ﺑﮫ دوﻣﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯾﻛﻧد و ھر دو ﺑﮫ اﻓراطﻛﺎری ﻛﺷﯾده ﻣﯾﺷوﻧد .در اﯾن ﺑﯾن ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻛﮫ
وﺟود دارد ﻣﯾزان ﻧﯾروی ﺧﻧﺛﯽ ﻛﻧﻧدھﺎی اﺳت ﻛﮫ ھر دو طرف از آن ﺑرﺧوردارﻧد.
ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﺑك ﻧﺎﭘﻠﺋوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﻛﮫ در آن ﻛﻠﯾﮫ ﻣردم ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺗﻛرار ﻧﺷد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺗﺣوﻻت ﭼﻧدی در طول ﻗرن ﻧوزدھم ﻣوﺟب ﺷد طرح ﻛﻼوزوﯾ ﺗز
درﺑﺎره ﺟﻧﮓ ﻣدرن ﯾك ﻗدم ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻧزدﯾﻛﺗر ﺷود .ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﮕرف ﻓﻧﺎوری ﺻﻧﻌﺗﯽ ﯾﻛﯽ از ﺗﺣوﻻت
ﻣزﺑور ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ،در ﺣوزه ﻧظﺎﻣﯽ ھم ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ راه آھن و ﺗﻠﮕراف ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﺳرﯾﻊ ﺗر اردورا اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﻛرد اﺷﺎره ﻧﻣود .ھﻣﯾن

ﺗﻛﻧﯾك ھﺎ در ﺟﻧﮓ ﻓراﻧﺳﮫ و ﭘروس ﻧﯾز ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾﻛﭘﺎرﭼﮕﯽ آﻟﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٨٧١اﻧﺟﺎﻣﯾد ،در اﺑﻌﺎد
وﺳﯾﻌﯽ ،ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .اﻧﺑوه اﺳﻠﺣﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻛوﭼك ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ً ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺂﯾﻧد.
ﺗوﻟﯾد ﺷد .از اﯾن رو ،ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ اﻣرﯾﻛﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﻛﯽ از ﻋواﻣل ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﺗﺎ ﻗﻠﻣروی ﺻﻧﻌت ﺑود .ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎی درﯾﺎﯾﯽ در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم ظﮭور ﻛرد و ﭘﯾداﯾش آن ﭼﯾزی را
ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ  -ﻧظﺎﻣﯽ آﻟﻣﺎن و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﻌروف ﺷد .اﻓزاﯾش اھﻣﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﺗﺣﺎد و ﭘﯾﻣﺎن ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎ ﺑود .اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﻛﮫ در ﺟﻧﮓ ،ﺑرﺧورداری از ﻧﯾروی ﻗﺎطﻊ و ﻛوﺑﻧده از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل اﺳت ،ﭘس اﯾن اﻣﻛﺎن وﺟود دارد ﻛﮫ آن را از راه ﭘﯾﻣﺎن و اﺗﺣﺎد ﺗﻘوﯾت ﻛرد .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻗرن ﻧوزدھم ،اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯾﻣﺎن رواج ﯾﺎﻓت .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﯾﻛﯽ از دﻻﯾل ﻣﮭم ﻣﺷﺎرﻛت ﻛﻠﯾﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ
آن زﻣﺎن در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑود.
ﺗدوﯾن ﻣﻘررات و ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑود ﻛﮫ در اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎرﯾس )(١٨۵۶
ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت درﯾﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﭘﺎی ﮔرﻓت .در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ
آﻣرﯾﻛﺎ ،ﯾك ﺣﻘوﻗدان ﺑرﺟﺳﺗﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻟﯾﺑر ،را
ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﻛﻧد .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﻣﻘررات و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻧﮓ در ﺧﺷﻛﯽ ﻛﮫ ﺷورﺷﯾﺎن
را ﺣرﯾﻔﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻧوان ﻣﯾﻛرد .ﻛﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو ﻣﺻوب  ١٨۶۴ﻛﮫ ھﻧری دوﻧﺎن ،ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار
ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،آن را اراﺋﮫ داد ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳن ﭘﺗرزﺑورگ در ﺳﺎل  ،١٨۶٨ﻛﻧﻔراﻧﺳﮭﺎی ﻻھﮫ در ﺳﺎل
 ١٨٩٩و  ١٩٠٧و ﻛﻧﻔراﻧس ﻟﻧدن در ﺳﺎل  ،١٩٠٨ھﻣﮕﯽ ﺳﮭم ﻋﻣدھﺎی را در رﺷد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﻘوق ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اداره ﺟﻧﮓ و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﺳﯾران ،ﺑﯾﻣﺎران ،ﻣﺟروﺣﺎن ،ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻔﮭوم ﺿرورت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﻌرﯾف ﺳﻼﺣﮭﺎ و ﺗﺎﻛﺗﯾك ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم را ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯾﺷدﻧد اﯾﻔﺎ
ﻛردﻧد.
ھرﭼﻧد ﻣﻘررات ﻣزﺑور ھﻣﯾﺷﮫ رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯾﺷدﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺎﺻر و اﺟزای ﺗﺷﻛﯾل دھﻧده
ﺟﻧﮓ ﻣﺷروع و ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣرز اﻋﻣﺎل زور ﻣؤﺛر واﻗﻊ ﺷوﻧد .از ﺟﮭﺎﺗﯽ ،اﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات
ﻛوﺷﺷﯽ در راﺳﺗﺎی ﺣﻔظ ﻣﻔﮭوم ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﺑزاری ﻣﻧطﻘﯽ در ﺧدﻣت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺣﻛوﻣت ﺑود .اﯾن
ﺗﻼش در ﻣﻘطﻌﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ﻛﮫ ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ﻣﻧطق ﺟﻧﮓ و ﮔراﯾﺷﮭﺎی اﻓراطﯽ آن ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ
روزاﻓزون ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺑﮫ وﯾراﻧﮕرﯾﮭﺎی ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺟر ﺷود .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،ﺟﻧﮓ ﻣدرن ﻛﮫ در
ﻗرن ﻧوزدھم ﺷﻛل ﮔرﻓت ﺑرای آن ﻛﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋظﯾﻣﯽ از ﻧﯾرو را اداره ﻛﻧد ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎ
را ﺑﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﻓزاﯾﻧده ﺑر داﻣﻧﮫ ﺟﻧﮓ و ﺗﺣرﻛﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده و ﻧﯾﺎز روزاﻓزون ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧطﻘﯽ و
دﻛﺗرﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷد .در ﻛﺗﺎب ﻛﻼوزوﯾﺗز ،ﺑﯾن اﺻرار وی ﺑر ﻣﻧطق و ﺗﺄﻛﯾد ﺑر اراده و اﺣﺳﺎس،
ھﻣواره ﻛﺷﻣﻛش وﺟود دارد .ﻧواﺑﻎ و ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﻛﺗﺎب در ﺑﺎب ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﻧد.
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼون وطﻧﭘرﺳﺗﯽ ،ﺷراﻓت و ﺷﺟﺎﻋت ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻛﺗﺎب ﻣزﺑور را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯾدھﻧد .در
ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻧوﯾﺳﻧده درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت اﺑزاری ﺟﻧﮓ ،اھﻣﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ داﻣﻧﮫ ﺟﻧﮓ و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗﺻور ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از ﺟﻧﮓ اھﻣﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارﻧد .در واﻗﻊ ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻋﻘل و اﺣﺳﺎس ،ھﻧر و ﻋﻠم،
ﻓرﺳﺎﯾش و رزﻣﺎﯾش ،دﻓﺎع و ﺗﮭﺎﺟم ،اﺑزارﮔراﯾﯽ و اﻓراطﮕراﯾﯽ ﻣؤﻟﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻔﻛر ﻛﻼوزوﯾﺗز را
ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،اﯾن ﻛﺷﻣﻛش و ﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﻣرز ﻓروﭘﺎﺷﯽ رﺳﯾد .ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﯾﻣﮫ
اول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻛﺎﻣﻠﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺑﺳﯾﺞ وﺳﯾﻊ و ﮔﺳﺗرده ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ،ھم ﺑرای ﺟﻧﮕﯾدن و ھم
ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از روﻧد ﺟﻧﮓ از راه ﺗوﻟﯾد اﺳﻠﺣﮫ و ﺿرورﯾﺎت ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻛﻼوزوﯾﺗز
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت از ﺗرﻛﯾب ھوﻟﻧﺎك ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه ﺳﻼح ،ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔروھﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯾﻛﮫ ﺟﻧﮓ
ﺑﮫ ﻛﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯾﺷد ﺗﺻوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﺗﻌﺑﯾر ﻛﻼوزوﯾﺗز از ﺟﻧﮓ ﻛﺎﻣل را ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺻور ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾده و
ﺑﮫ ﻛﺷف ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ھﺳﺗﮫ ای اﻧﺟﺎﻣﯾد؛ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﻟﺣﺎظ ﻧظری ﺗﺧرﯾب ﻛﺎﻣﻠﯽ را ﺑدون اﯾﺟﺎد
درﮔﯾری ﭘدﯾد آورﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟدﯾد ﭘﯾش از اﯾن در ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻛﺎﻣل
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻧﯾز ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .در ﺟﻧﮓ ﻛﺎﻣل ،ﺣوزه دوﻟﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﻛﻧد ﻛل ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺟﻧﮓ
ﺷرﻛت دھد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺳت ﻛﮫ ﻣرز ﺑﯾن ﺣوزه دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ از ﺑﯾن ﻣﯾرود و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت
ﻧﯾز ﻣرز ﺑﯾن ﺣوزه ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷود .در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،اھداف اﻗﺗﺻﺎدی ،اھداف ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺷروﻋﯽ ﺑود و در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﻧﯾز ،اﺻطﻼح ﻧﺳل ﻛﺷﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻛﺷﺗﺎر ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺣﻘوﻗﯽ وارد ﺷد .در ﺟﻧﺎح ﻣﺗﻔﻘﯾن،

ﺑﻣﺑﺎران ﺑﯽ ھدف ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻛﮫ داﻣﻧﮫ وﯾراﻧﮕری را ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﺳل ﻛﺷﯽ ﮔﺳﺗرش ﻣﯾداد )ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن
ﻣﯾزان ﺑﺎ داﻣﻧﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺎﯾﯾﻛﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎزﯾﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕرﻓت ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷت( ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻋده ﺧورد
ﻛردن روﺣﯾﮫ دﺷﻣن  -ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣوﺟود در ﻗواﻧﯾن ﺟﻧﮓ ﺿرورت ﻧظﺎﻣﯽ  -ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯾﺷد .ھر
اﻧدازه ﺟﻧﮓ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻣردم را در ﺑر ﻣﯾﮕرﻓت ،ﺗوﺟﯾﮫ آن در ﻗﺎﻟب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ  -اﻟﺑﺗﮫ اﮔر اﺻ ً
ﻼ
ﺗوﺟﯾﮭﯽ داﺷت  -ﭘوﺷﺎﻟﯾﺗر ﻣﯾﺷد .ﺟﻧﮓ ،ھﻣﺎن طور ﻛﮫ وان ﻛره وﻟد ﻣﯾﮕوﯾد ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت ﻛﮫ
اﻧﺳﺎن ،ﻣوﺟود ﺧودﺧواھﯽ ﻧﯾﺳت .ھﯾﭻ ﻧوع ﻣﺣﺎﺳﺑﮭﺎی ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓردی و ﻛﺳب ﺳود ﻣﻌطوف ﺑﺎﺷد
ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﺧطر ﻣرگ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻛﻧد .ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ﻧﺑودن ﻋﻣﻠﻛرد اردوھﺎی
ﻣزدور ﻛﺎﻓﯽ ﻧﺑودن اﻧﮕﯾزه ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﺟﻧﮕﯾدن ﺑود .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع درﺑﺎره ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧ ﯾز
ﺻدق ﻣﯾﻛﻧد؛ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻛﮫ زاﯾﯾده ھﻣﺎن ﻣﻛﺗب ﻓﻛری ﭘوزﯾﺗﯾوﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﻛﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣدرن را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻛرد .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ،ﻛﺳب اﻓﺗﺧﺎر ،ﺗرس ،رﻓﺎﻗت ،ﻣﺣﺎﻓظت از
ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﺟﻧﮕﻧد ،وﻟﯽ ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺷروع و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ھدف ﻣﺷﺗرﻛﯽ ﻧﯾﺎز دارد
ﻛﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳرﺑﺎزان ﺑدان اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ و در آن ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾك ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﻗرار اﺳت ﻛﮫ ﺳرﺑﺎز،
ﻗﮭرﻣﺎن و ﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻣرﻛز اﻧرژی و ﺗرﻏﯾب وی ﺑﮫ ﻛﺷﺗن و ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﯽ
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﺷود.
در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،ﺣس وطﻧﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ظﺎھر آن ﻗدر ﻗوی ﺑود ﻛﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﻓداﻛﺎری وادارد و
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺟوان را داوطﻠب ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻣﻠﻛت ﻛﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎك ﺟﻧﮓ ﻣزﺑور ﺑﮫ دﻟﺳردی
و ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل اﻧﺗزاﻋﯽ ﻗوﯾﺗر ﻣﻧﺟر ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮔﻠﻧر ،از آن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ادﯾﺎن دﻧﯾوی ﯾﺎد
ﻣﯾﻛﻧد .ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑرای ﻣﺗﻔﻘﯾن واﻗﻌﺎً ﺟﻧﮕﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷر و ﺑدی ﺑود؛ ھﻣﮫ ﻛﺷورھﺎ ﺑرای ﺷرﻛت در
اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺳﯾﺞ ﺷده ﺑودﻧد .اﯾن ﺑﺎر ،ﻣﺗﻔﻘﯾن ﺑﺎ ﻧﺎم دﻣوﻛراﺳﯽ ﺑر ﺿد ﻓﺎﺷﯾﺳم و ﻧﺎزﯾﺳم ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت
از ﻛﺷور ﺧود ﻣﯾﺟﻧﮕﯾدﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻧﯾز ،اﯾدﺋوﻟوژی ھﺎﯾﯽ از ھﻣﯾن ﻧوع ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺗداوم
ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺟﻧﮓ ﻣزﺑور را ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺧطر ﻛﺷﺗﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
ﺟدال ﺧوب و ﺑد در ﭼﺎرﭼوب ﺗﺟرﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺗﺻوﯾر ﻛرد .ﺷﺎﯾد ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻟﯾل ﺷﻛﺳت دﺧﺎﻟﺗﮭﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﻣداﺧﻠﮫ آﻣرﯾﻛﺎ در وﯾﺗﻧﺎم و ﻣداﺧﻠﮫ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﺑود
ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻧﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﻧده و ﻧﮫ ﻛﺎﻓﯽ اﺳت .ھرﭼﻧد ﻣواﻧﻌﯽ ﻛﮫ از ﻣوﻓﻘﯾت اﻗداﻣﺎت ﺿد ﺷورش
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﻛردﻧد ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑررﺳﯽ ﺷده اﻧد،ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﻛﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﺳرﺑﺎز اﺣﺳﺎس
ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾﻛرد .ﻛﺷورھﺎی ﻣزﺑور ﻣﻣﺎﻟﻛﯽ دوراﻓﺗﺎده ﺑودﻧد ﻛﮫ در آن ﺟﺎ ،ﺣق ﯾﺎ ﻧﺎﺣق ﺑودن ﻣواﺿﻊ
آﻧﭼﻧﺎن واﺿﺢ و آﺷﻛﺎر ﻧﺑود و ﺣداﻛﺛر ﻗﺿﯾﮫ اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺧود را آﻟت دﺳت ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران در
ﺑﺎزی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﻛردﻧد ﻛﮫ از آن ﺳردرﻧﻣﯾﺂورﻧد و ﺣداﻗل اﯾﻧﻛﮫ ﺧود را ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎر
ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل،
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﻛﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻛس ﺣﺎﺿر ﻧﺷود ﺟﺎن ﻣردم را در اﯾن راه ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازد .اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺗدوﯾن اﺳﺗراﺗژی ھﺎﯾﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗدرت ھواﯾﯽ ﻣﺗﻛﯽ ﺑودﻧد ،ﭼرا ﻛﮫ از اﯾن راه
ﻣﯾﺗوان ﺑدون ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗن ﺟﺎن ﻣردم اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﻛرد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺟﻧﮕﯽ ﻛﮫ ادوارد ﻻﺗواك .آن را
ﺟﻧﮓ دوران ﻓراﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧواﻧد .ﮔﺎﺑرﯾل ﻛﺎﻟﻛو در اﺛر ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺧود درﺑﺎره ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﻛﮫ ھﻣواره اﻓراد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾك ﻧوع ﺟﮭل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده از ﺟﺎﻧب اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد
آﺗش ﺟﻧﮓ را ﻣﯾﺎﻓروزﻧد .ﻋﻣﻠﻛرد رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭼﺎرﭼوب آرا و ﻋﻘﺎﯾد اﺟﻣﺎع ﻧﺧﺑﮕﺎن اﺳت و
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﺑﮫ آن راھﯽ ﻧﯾﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ھﻣﯾن اﻣر اﻧﺗﻘﺎل اطﻼﻋﺎت ﻛذب و اوھﺎم ﮔﻣراه ﻛﻧﻧدھﺎی را
درﺑﺎره ﻣﻠزوﻣﺎت ﺟﻧﮓ ﻣوﺟب ﻣﯾﺷود .اﺳﺗدﻻل وی ﺑرای اﯾن ﻣدﻋﺎ ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎل درﮔﯾری ﺣﻛوﻣت ھﺎی
دﻣوﻛراﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ ﻛم اﺳت ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣﺣﻛﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﯾد .ﺑﯾﺗردﯾد ،ھرﭼﮫ رھﺑران ﺑﯾﺷﺗر
اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻛﻧﻧد وارد ﺷدﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﺟراھﺎی ﺧطرﻧﺎك ﺑﻌﯾدﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ،اﻣﺎ در ﻗﺿﯾﮫ ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﯾﺧردی و ﺟﮭل رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﯾز ﺳراﯾت ﻛرده ﺑود.
در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،دﺳﺗﻛم در ﻛﺷور اﻧﮕﻠﯾس ،اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﯾش از رھﺑران ﺳﯾﺎﺳ ﯽ
آرام ،طﺎﻟب ﺟﻧﮓ ﺑود ،وﻟﯽ ﺷرﻛت در ﺟﻧﮓ ،ﺗﺎزه اول ﻛﺎر اﺳت .آﻧﭼﮫ در اداﻣﮫ و ﭘﯾﮕﯾری ﺟﻧﮓ
اھﻣﯾت دارد ﻣﯾزان درك ھدف آن ﺳوی ﻛﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺟﻧﮓ را ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯾداﻧﻧد و در آن ﺷرﻛت
ﻣﯾﻛﻧﻧد .ﺟﻧﮓ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ اﺳت ﻛﮫ از ﺳوﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺳﺟﺎم ،ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،اﻧﺿﺑﺎط،
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب و اطﺎﻋت را داراﺳت اﺳت و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻠزم وﻓﺎداری ،اﯾﺛﺎر و اﻋﺗﻘﺎد ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد
اﺳت .در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ،روﺷن ﺷد ﻛﮫ ﻋواﻣل اﻧدﻛﯽ ﺑرای ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و

ﺗﺷوﯾق ﻣردم ﺑﮫ ﻓداﻛردن ﺟﺎﻧﺷﺎن وﺟود دارد .در واﻗﻊ ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﭘدﯾده ﻏﯾرﻣﺷروﻋﯽ اﺳت
ﺑﻌد از ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد ﻛﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑرﯾﺎن ﻛﻠوگ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ،
اﺑزار ﺳﯾﺎﺳت ،ﺑﺟز در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺧود ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﻛرد .اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت در ﺟرﯾﺎن ﻣﺣﺎﮐم
ﻧورﻧﺑرگ :و ﺗوﻛﯾو ﻛﮫ در آﻧﮭﺎ رھﺑران آﻟﻣﺎن و ﺟﺎﭘﺎن ﺑﮫ ﺟرم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﻛﺎراﻧﮫ
ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﺷدﻧد ﺗﻘوﯾت ﮔردﯾد و در ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﻗرار ﮔرﻓت .اﻣروز ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد ﻛﮫ
ﻛﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد ﻛﮫ اﺳﺗﻔﺎده از زور ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾر اﺳت ﻛﮫ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از
ﺧود ﺑﺎﺷد ﯾﺎ آن ﻛﮫ از ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد .در
ﺟﻧﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾزان ﺑﮭره ﺑرداری از ﻓﻧون و ﺷﯾوه ھﺎی ﺟﻧﮓ ﻣدرن ﺑﮫ ﺷدت ﻛﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.
ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﻛﮫ در ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷدﻧد دﯾﮕر در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول،
ﻛﺎرﺑرد ﻧداﺷﺗﻧد.آﻧﭼﮫ اھﻣﯾت داﺷت ﺑرﺧورداری از ﻗدرت آﺗش در اﺑﻌﺎدی وﺳﯾﻊ و ﮔﺳﺗرده ﺑود .ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺟﻧﮕﯽ ﺗداﻓﻌﯽ و ﻓرﺳﺎﯾﺷﯽ ﺑود ﻛﮫ در ﺟرﯾﺎن آن ،ﺟواﻧﺎن رزﻣﻧدھﺎی ﻛﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھ ﯽ
ﺟﻧراﻟﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾل ﻛرده در ﻣﻛﺗب ﺗﻔﻛر اﺳﺗراﺗژﯾك ﻗرن ﻧوزدھﻣﯽ ﻣﯾﺟﻧﮕﯾدﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﻛری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﻋﻣﺎل ﺑﯾﻣﮭﺎﺑﺎی زور( ،ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی دﺷﻣن ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯾﺷدﻧد .در اواﺧر ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯾری ﺗﺎﻧك و
طﯾﺎره ،ﻧﻔوذ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ را اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﻛرد و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧوﻋﯽ ﺟﻧﮓ رزﻣﺎﯾﺷﯽ را ﻛﮫ وﯾژه ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ﺑود ﻓراھم آورد.
در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ،اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻛﺷﻧدﮔﯽ و دﻗت ﻛﻠﯾﮫ ﻣﮭﻣﺎت ﻛﮫ ﺗﺎ اﻧدازھﺎی از اﻧﻘﻼب در
ﺻﻧﻌت اﻟﻛﺗروﻧﯾك ﻧﺎﺷﯽ ﺷده ،ﺑﮫ ﺷدت ﺳطﺢ آﺳﯾب ﭘذﯾری ﻛﻠﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑرده اﺳت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯾری ﺳﻛوھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮔران ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،از ﻛﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ھزﯾﻧﮫ و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺑود ﭘﯾﺷرﻓت در ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی
اﺟراﯾﯽ اﯾن ﻧوع ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﺷﻛﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺞ و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ﻧﯾروھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓرﺳﺎﯾش آﻧﮭﺎ در
ً ﺿﻌﯾﻔﺗر
دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺷده و اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻋﻣدھﺎی را ﻣﮕر ﺑر ﺿد دﺷﻣﻧﯽ ﻛﺎﻣﻼ
ﻋﻣﻼً ﻧﺎﻣﻣﻛن ﻛرده اﺳت .از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟزاﯾر ﻓﺎﻟﻛﻠﻧد ،در ﺳﺎل  ١٩٨٢ﯾﺎ ﺟﻧﮓ
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل  ١٩٩١اﺷﺎره ﻛرد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧط ﺳﯾر ﺟﻧﮓ ﻣدرن در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻛﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای اﺳت .ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﮫ ای ﻣﺷﺗﻣل ﺑر اﻋﻣﺎل
زور در ﺣد ﻧﮭﺎﯾت در ظرف ﯾك دﻗﯾﻘﮫ اﺳت ،اﻣﺎ آﯾﺎ ھﯾﭻ ھدف ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯾری ﭼﻧﯾن
ﺳﻼﺣﮭﺎﯾﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻛﻧد؟ در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ،ﺑﺳﯾﺎری از اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺳﺗراﺗژﯾك ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻛرده اﻧد ﻛﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯾری ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﻓرض ﺣﺎﻛم ﺑر ﺟﻧﮓ ﻣدرن )ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ( را از اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﻗط ﻧﻣﯾﻛﻧد؟ ﺳراﻧﺟﺎم اﯾﻧﻛﮫ در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧدازھﺎی ﻣﺣﻛم ﺷده
ﺑودﻧد ﻛﮫ دﯾﮕر ﻣرز ﺑﯾن اﻣور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھم از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﺑود .ﭘﯾش از آن و در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﻛﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﺻورت ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺟﻧﮕﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﯾن
درس ﻋﺑرت را در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘس از ﺟﻧﮓ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دادﻧد .ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ھﻣﺎھﻧﮓ در ﺣوزه ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﺎرھﺎ را ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻧد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﺗﻧﮭﺎ اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ﺣق داﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﺳﺗﻘل ﺟﻧﮕﮭﺎی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑراﻓروزﻧد .اﺻوﻻً در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ،ﻛﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﻛﯽ از
ﺷﺎﺧﺻﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺗﻘﻼل را ﻛﮫ ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺣﺻﺎر ﺧﺷوﻧت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺷروع ﺑود ﻛﻧﺎر ﻧﮭﺎدﻧد و
دﺳﺗﻛم در اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ ،آﻧﭼﮫ در واﻗﻊ ﯾك ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔذار را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯾداد ﺑﮫ ﮔروھﯽ از
ﻛﺷورھﺎ ﺳراﯾت ﭘﯾدا ﻛرد .اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻛﮫ ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎی دﻣوﻛراﺗﯾك ھرﮔز ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد ﻣﺳﺋﻠﮭﺎی اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷدت درﺑﺎره آن ﺑﺣث ﻣﯾﺷود.
ﺟﺎﻟب آﻧﻛﮫ از ﻣوﺿوﻋﯽ ﻛﮫ ﺑﺣث ﻧﻣﯾﺷود اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در اﺑﻌﺎد ﻓراﻣﻠﯽ اﺳت ؛ اﺗﺣﺎدی ﻛﮫ
ً ﻣﯾﺗواﻧد از وﻗوع ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻛﻧد .ﻛﻼوزوف ،در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﻘﻼب ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﺳﺎل  ١٩٨٩در
ﻋﻣﻼ
اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻧﻛﺗﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ اﺷﺎره ﻣﯾﻛﻧد و دﻟﯾل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑودن آﻧﮭﺎ را اﺗﺣﺎد
ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﺿو ﭘﯾﻣﺎن ورﺷو ﻣﯾداﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ،ھﻣﯾن اﻣر ﻋﻠت ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺑودن ﻛﺷور روﻣﺎﻧﯾﺎ را ﻧﯾز
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .در ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﺷﺑﻛﮫ ھﺎی از ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧظﺎﻣﯽ از راه اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺿﻌﯾف ﺗر ،ﺗﺟﺎرت اﺳﻠﺣﮫ ،ﺗدارك ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و ﯾك ﺳﻠﺳﻠﮫ رواﺑط ﺗﺟﺎری ﭘدﯾد آﻣد ﻛﮫ
از وﻗوع ﺟﻧﮓ ﺑﮫ طور ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﻛرد .از ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺑﮫ ﺑﻌد ،دﯾﮕر ﻛﻣﺗر ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎ
ﺟﻧﮕﯽ رخ داده )از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻧﮓ ھﻧد و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﯾوﻧﺎن و ﺗرﻛﯾﮫ ،اﺳراﺋﯾل و ﻛﺷورھﺎی ﻋرب( ﻛﮫ آن ھم

ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﯾن ﻗﺎﻋده را ﺛﺎﺑت ﻣﯾﻛﻧد ﻣورد اﯾران
و ﻋراق اﺳت .ﺟﻧﮓ اﯾن دو ﻛﺷور ھﺷت ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد و اﻣﻛﺎن ﺷروع ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫ آن ھم ﺑﮫ دﻟﯾل
وﺟود درآﻣدھﺎی ﻧﻔﺗﯽ دور از ذھن ﻧﺑود.
ﻛﻣرﻧﮓ ﺷدن ﻣرز ﺑﯾن اﻣور دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ،داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺗﯽ ﻣرز
ﺧود ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ را ﻧﯾز ﺗردﯾد آﻣﯾز ﻛرده اﺳت .ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺟﻧﮕﯽ ﻛﺎﻣل و آﻣﯾزھﺎی از ﺟﻧﮓ،
ﺣﻛوﻣت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود؛ آﻣﯾزھﺎی ﻛﮫ وﺟﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﺗﺑدادی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت .ﺟﻧﮓ ﺳرد ،ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﺟﻧون ﺟﻧﮓ داﺋﻣﯽ را ﻛﮫ ﻣﺑﻧﺎی آن ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ ﺑود اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷﯾد؛ ﻧظرﯾﮫ ﻣزﺑور ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﻧﮓ ﺻﻠﺢ اﺳت در ﻛﺗﺎب  ١٩٨۴ﺟورج اورول ،ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده اﺳت .ھرﭼﻧد
ﺟﻧﮓ ﺳرد از واﻗﻌﯾت ﺟﻧﮓ ﭘرھﯾز ﻣﯾﻛرد وﻟﯽ ﺗواﻧﺳت ﻓﻛر آن را زﻧده ﻧﮕﮫ دارد .ﺣﻔظ اردوھﺎی ﺛﺎﺑت
ﺑزرگ ﻛﮫ از راه ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﯾﭘﯾوﻧدﻧد ،ﺗداوم ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻧﮕﺎﻓزارھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳطﺢ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺗﺎ آن ھﻧﮕﺎم در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷده ﺑود ﺑﺎﯾد
ﺿﻣﺎﻧﺗﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﻧد؛ زﯾرا ،ھﯾﭻ ﺟﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ در ﺧﺎك اروﭘﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﻧﭘﯾوﺳت.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﺳرﺗﺎﺳر دﻧﯾﺎ و از ﺟﻣﻠﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻛﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﭼون ﺑﺎ ﺗﺻور ﻣﺎ از ﺟﻧﮓ ﻣطﺎﺑق ﻧﯾﺳت از آﻧﮭﺎ ﺻرف
ﻧظر ﺷده اﺳت .ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﻣﻧظم و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻘﺎوﻣت زﻣﺎن ﺟﻧﮓ
و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭼرﯾﻛﯽ ﻣﺎﯾو ﺗﺳﮫ ﺗوﻧﮓ ،و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن وی آﻏﺎز ﺷد ﻣﻧﺎدی اﻧواع ﺟدﯾدی از ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد.
ﻋواﻣل ،ﺗﻛﻧﯾﻛﮭﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﻛﮫ از ﺧﻼل ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣدرن ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﯾوھﮭﺎی ﺟدﯾد اﻋﻣﺎل
ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ،ھوﯾت اﯾن ﻗﺑﯾل ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟﮫ
ﻏﺎﻟب ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺷرق و ﻏرب ﭘوﺷﯾده ﻣﺎﻧد و در ﺣﻛم ﺑﺧش ﺟﻧﺑﯽ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻣرﻛزی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد) ،ﺟﻧﮕﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺧطر وﻗوع ﺟﻧﮓ ﻣدرن دﯾﮕری واﻗﻌﺎ ً از ﺑﯾن
ﺑرود( ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﻣوﺿوﻋﯽ آﮔﺎه ﺷدﯾم ﻛﮫ ﻻﺗواك آن را ﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﯽ از ﻧوع ﺟدﯾد ﻣﯽ ﻧﺎﻣد.اﻧﻘﻼب
ﮐﺑﯾر ﻓراﻧﺳﮫ طﻠﯾﻌﮫ دار دوران ﺟدﯾدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت ﺑود .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ١٧٨٩ ،ﺗﺎ
 ،١٨٧١ﯾﮑﯽ از اﻧواع ﺟﻧﮓ ،ﺟﻧﮓ دارای ﻣﺎھﯾت ﺑورژوازی – ﻣﺗرﻗﯽ و آزادی ﻣﻠﯽ ﺑود .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
دﯾﮕر ،ﻣﺣﺗوای اﺻﻠﯽ و ﻣﻔﮭوم ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑراﻧدازی ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ،واژﮔون
ﮐردن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﺑﯾداد ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ
ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺣﺳوب ﺷده و در طول ﺟﻧﮕﮭﺎی اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ ،ھﻣﮫ اﻓراد ﺻﺎدق ،دﻣﮑراﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺧواھﺎن ﭘﯾروزی آن ﮐﺷوری )آن ﺑورژوازی( ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ و ﺗﺿﻌﯾف
ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ،ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺑﯾدادﮔری ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﻠل ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺟﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷده ﺗوﺳط ﻓراﻧﺳﮫ دارای ﻣﺎھﯾت ﻏﺎرت و ﺗﺳﺧﯾر ﻣﻧﺎطق ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗوﺳط
ﻓراﻧﺳوﯾﺎن ﺑود اﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری در اﺳﺎس وﯾژﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ﻧﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﻧﺎﺑودی و ﺧرد ﮐردن ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و ﻧظﺎم ﻣطﻠﻘﮫ ،در ﭘﮭﻧﮫء اروﭘﺎی ﻗدﯾم و ﺳوار ﺑر ﮔردهء رﻋﺎﯾﺎ ﺷدﻧد .در
ﺟﻧﮓ ﻓراﻧﺳﮫ – ﭘروس ،آﻟﻣﺎن ﻓراﻧﺳﮫ را ﻣورد ﻏﺎرت ﻗرار داد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﺎس وﯾژﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﯾن ﺟﻧﮓ را دﮔرﮔون ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون آﻟﻣﺎﻧﯽ را از اﻧﻘﯾﺎد ﻓﺋوداﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﯾدادﮔری دو
ﻣﺳﺗﺑد ،ﺗزار روﺳﯾﮫ و ﻧﺎﭘﻠﺋون ﺳوم ،آزاد ﻧﻣود.
ﺗﻔﺎوت ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ و ﺟﻧﮓ دﻓﺎﻋﯽ :دوران  ١٧٨٩-١٨٧١ﺷﯾﺎرھﺎی ﻋﻣﯾق و ﺧﺎطرات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎ ﮔذاﺷت .ﭘﯾش از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ،ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺳﻠطﮫء ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﺑﺎرزات
ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮭت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﻣﮑن ﻧﺑود .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﻣﺷروﻋﯾت »ﺟﻧﮓ دﻓﺎﻋﯽ« در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭼﻧﯾن دوراﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ رود ،ھﻣواره ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑطور دﻗﯾق ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻠوغ
اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ ﺷراﯾط ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ و ﻧظﺎم ارﺑﺎب رﻋﯾﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﮔردﯾد را در ﻧظر دارﻧد .ﻣﻧظور
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ از ﻣﻘوﻟﮫء »دﻓﺎﻋﯽ« ھﻣواره ﺟﻧﮓ »ﻋﺎدﻻﻧﮫ« ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم اﺳت )و .ﻟﯾﺑﮑﻧﺷت ﯾﮑﺑﺎر
دﻗﯾﻘﺎ اﯾن اﺻطﻼح را ﺑﮑﺎر ﺑرد( .ﺻرﻓﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭼﻧﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺟﻧﮕﮭﺎی »ﺟﮭت
دﻓﺎع از ﻣﯾﮭن« ،و ﯾﺎ ﺟﻧﮓ »دﻓﺎﻋﯽ« را ﻣﺷروع ،ﻣﺗرﻗﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻗﻠﻣداد ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل
اﮔر ﻓردا ،ﻣراﮐش ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ اﻋﻼن ﺟﻧﮓ دھد ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اﯾران ﯾﺎ ﭼﯾن ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ،و
ﺳﺎﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ ،ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﮐﺷور ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ آﻏﺎز ﺟﻧﮓ
ﮐرد» ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ« و »دﻓﺎﻋﯽ« ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد و ھر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧواھﺎن ﭘﯾروزی طرف ﻣورد اﻧﻘﯾﺎد،
واﺑﺳﺗﮫ ،و در ﺷراﯾط ﻧﺎ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺳﻠطﮫ ﮔر ،ﺻﺎﺣب ﺑرده و ﻗدرت »ﺑزرگ« ﯾﻐﻣﺎﮔر ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ

ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﺑرده داری ﮐﮫ  ١٠٠ﺑرده دارد ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺑرده داری ﮐﮫ  ٢٠٠ﺑرده دارد ﭘرداﺧﺗﮫ و
ﺧواھﺎن ﺗﻘﺳﯾم »ﻋﺎدﻻﻧﮫ« ﺗر ﺑردﮔﺎن ﺷود .ﺑطور واﺿﺢ ،ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻣﻘوﻟﮫ ﺟﻧﮓ »دﻓﺎﻋﯽ« ،ﯾﺎ ﺟﻧﮓ
»ﺟﮭت دﻓﺎع از ﻣﯾﮭن« در ﭼﻧﯾن ﻣوردی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻏﻠط ،و در ﻋﻣل اﻏﻔﺎل ﻣﺣض ﻋوام ،اﻓراد
ﺟﺎھل و ﮐم ﺧرد ﺗوﺳط ﺑرده دار زﯾرک اﺳت.
در اﯾﺎم ﮐﻧوﻧﯽ دﻗﯾﻘﺎ از ﭼﻧﯾن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزاری ﻣﺎﻧﻧد
»اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﻠﯽ« و ﻣﻘوﻟﮫء »دﻓﺎع از ﻣﯾﮭن« ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ ﮐرده و در ﺟﻧﮓ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم و
ﺗﻘوﯾت ﺑرده داری ﻣﯽ ﭘردازد.
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آزادی ،دﻣوﻛراﺳﯽ ،ﻓردﯾت ،ﻛﮫ ارزشھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد ،از دﯾد ﻣردم ﺣرف
ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﺧﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد زﯾرا ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ﺧود آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎی آزاد و دﻣوﻛراﺳﯽ
ﻧدارﻧد .در ﻏرب ،ﻧﺎﻣوﻓق ﻣﺎﻧدن اﻗﺗﺻﺎد و ﻧﺑود وﺣدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب اﺷﺎره ﻛﻧﻧد ﻛﮫ
ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺣﺎﻛم ،اﻏﻠب ﺑﮫ ﻛﻣك ﻏرب ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﺧود دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد و ﺳرﻛوب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در ﺑﺳﯾﺎر ی
ﻣوارد ،دﺳت ﻛم ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻛﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،درﺑﺎرهی ﺗﻼشھﺎی
ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣل ﻣﺳﺎﯾل در اﯾن ﻣﻧﺎطق ،ﺑراﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻏرﺑﯽ ـ ﻛﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻗﻠﻣداد ﺷدهاﻧد ـ داوری ﻣﯽﻛﻧﻧد .از ﺟﻣﻠﮫی اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ،ﻓردﮔراﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﻧﺣوهی زﻧدﮔﯽ اﺳت.
ﻓردﮔراﯾﯽ ،در ﯾك ﺑﺎﻓت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻛﮫ ھﻣﮫی اﻋﺿﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣوﺟودﯾت ﺧود ﺑﺎﯾد ﺳﮭﻣﯽ در آن ادا
ﻛﻧﻧد ،ﻧﮫ واﻗﻊﺑﯾﻧﺎﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ درﺳت.
ﺟﯾﻣز زوﮔﺑﯽ ،ﭘژوھﺷﮕر آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در ﯾك ﺗﺣﻘﯾق ﮔﺳﺗرده در ھﺷت ﻛﺷور ﻛﮫ اﻛﺛرﯾت ﺟﻣﻌﯾت آﻧﮭﺎ را
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ درﺑﺎرهارزشھﺎ ،ﺑرداﺷتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اھداف اﻧﺳﺎنھﺎ طرح
ﻛرد .او ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﻛﮫ آﻧﮭﺎ »ﻏرب« را دﺷﻣن ﺧود ﻧﻣﯽداﻧﻧد .ﭘرﺳش ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑﯾن
ارزشھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آزادی و دﻣوﻛراﺳﯽ ـ ﻛﮫ اﻛﺛرﯾت ﻣردم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ارج ﻣﯽﻧﮭﻧد ـ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺷﺧص از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻣﻠﻛرد دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﻛﺎ ،ﻛﮫ از ﻧظر ﻣردم ﻣردود اﺳت ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮔذارﻧد.
اﻟﮕوی ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗوﺳﻌﮫی ﻏرب ﻧﺗﺎﯾﺞ وﯾراﻧﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در ﺑردارد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺷورھﺎ
ﺑﮫ ﺷدت در ﻣﻌرض ﺗﺄﺛﯾر روﻧد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺑودهاﻧد .ﻣﯾﻠﯾونھﺎ اﻧﺳﺎن زﯾر ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻛﻧﻧد .ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﺑزرگ ﻛﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﻋطﺎ ﻣﯽﻛردﻧد ،در اﺛر ﻣﮭﺎﺟرت از دھﺎت از ھم
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫاﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺷورھﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓراھم آوردن ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را از طرﯾق ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻋﻣوﻣ ﯽ
ﻧدارﻧد.
ﺑرداﺷت ﻧﺎﻗص از ﻣﺑﺣث راﺑطﮫی ﺑﯾن ﻓرھﻧﮓھﺎ در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﻛﺎ دارای ﺳﺎﺑﻘﮫای طوﻻﻧﯽ اﺳت.
داﻧﯾل ﻓرای ،ﻛﮫ در ﭘژوھش در ﺣوزهی ﻛﺷﻣﻛشھﺎ ﺗﺧﺻص دارد ،در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد اﻟﮕوی
ادراﻛﯽ ﻧﺎﻗص و ﻧﻣوﻧﮫواری را ﺗﺷرﯾﺢ ﻛرده اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﺟﺳم دﺷﻣن ﺗﺑدﯾل و ﺳﭘس ﺳﻧﺎرﯾوی
ﺗﮭدﯾدی ﺑراﺳﺎس آن ﺗدارك ﻣﯽﺷود و ﻣورد ﺑﮭرهﺑرداری ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن اﻟﮕوھﺎ ،ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗن
ﻛﺷﻣﻛشﺑﻠوكھﺎ ،در اﺳﺎس ﺑﯽﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﺑﮫ »اﺳﻼم« ﻣﻧﺗﻘل ﺷدهاﻧد .ﻓﯾﻠمھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ،
ﺧﺑرھﺎی روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی اﺳﻼم در ﺟرﯾﺎن اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق،
ھﻣﺎن اﻟﮕوی ﻧﻣوﻧﮫوار را ﻧﺷﺎن دادﻧد .ﻛﺷﻣﻛشھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺻﺎوﯾری ﻛﮫ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﭘﺧش
ﻣﯽﺷوﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎﺟﻌﮫھﺎی طﺑﯾﻌﯽ از ﺟﻣﻠﮫ آﺗش ﺳوزیھﺎ ،طوﻓﺎنھﺎ و ﻏﯾره ﯾﺎ از ﺣﯾﺎت وﺣش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ی زادﮔﺎه ﺧﺷوﻧت( ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻏﯾرﻋﻘﻼﯾﯽ ﭘﯾدا ﻛردهاﻧد و ﺟﺑری ﺟﻠوه داده ﻣﯽﺷوﻧد .اﻣﺎ ﻧﻛﺗﮫی ﺟﺎﻟب
ﺗوﺟﮫ در اﯾن ﺑﯾن ،ﺗﻌوﯾض ﻋﺑﺎرت »ھﺟوم ﺳرخ« ﺑﺎ »ھﺟوم اﺳﻼم« اﺳت .از دﯾد ﻏرﺑﯾﺎن ،ﺟواﻣﻊ
ﻏرﺑﯽ »آزاد«» ،دﻣوﻛرات« و »ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد«اﻧد و »ﻛﺛرتﮔراﯾﯽ«» ،ﻓردﯾت« و »ﺧودﺳﺎزی« )ﺣﺗ ﯽ
ﺑرای زﻧﺎن( در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﯾﺳر اﺳت .ادﻋﺎی واﻗﻌﯾت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧدرت از ﯾﻛدﯾﮕر ﺗﻔﻛﯾك ﻣ ﯽ
ﺷوﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺑرداﺷت ،ﺗﺻوﯾر واژﮔوﻧﮫای از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺷود .ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ »ﻋﻘبﻣﺎﻧده«،
»ﻣﺎ ﻗﺑل ﻣدرن«» ،ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ« و »ﻣﺗﻌﺻب«اﻧد و »زﻧﺎﻧﺷﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗرار دارﻧد« .اﯾن
ﺑرداﺷتھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ اﺣﻛﺎم ﻧﺎدرﺳتﺗری ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷوﻧد» :آﻧﮭﺎ از ﻣﺎ ﻧﻔرت دارﻧد ،زﯾرا ﻣﺎ آزادﯾم !«
آﻧﮭﺎ از ﻧﺣوهی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺗﻧﻔرﻧد«» ،ﻣﯽﺧواھﻧد ﻣﺎ را ﻧﺎﺑود ﻛﻧﻧد«.ﯾﻛﯽ دﯾﮕر از ﺑرداﺷتھﺎی ﻧﺎدرﺳت،
در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗدرتھﺎی واﻗﻌﯽ اﺳت .ﺗﻠﻘﯽ اﺳﻼمﮔراﯾﯽ ھﻣﭼون ﺧطری ﺑرای دﻧﯾﺎی آزاد ،اﻣﻛﺎن
ﭼﺷم ﻓرو ﺑﺳﺗن ﺑر ﺗﻧﺎﺳب ﻗدرت در ﺟﮭﺎن را ﻓراھم ﻣﯽآورد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻓراﻣوش ﻣﯽﺷود ﻛﮫ
ﻏرب ،ﻏﯾر از ﺗﺳﻠط اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ ،از ﻟﺣﺎظ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﺑر ﺟﮭﺎن ﺗﺳﻠط دارد.

در واﻗﻊ ،ﻛﺷورھﺎی ﻏﯾرﻏرﺑﯽ دﻻﯾل ﻗویﺗری در دﺳت دارﻧد ﺑرای اﯾن ﻛﮫ ﺧود را ﻣورد ﺗﮭدﯾد
اﺣﺳﺎس ﻛﻧﻧد .ﻛﻣﺗر از ﺑﯾﺳت وﭼﮭﺎرﺳﺎﻋت ﭘس از ﺣﻣﻼت ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ،ﻣﺗﺣدان اﯾن ﻛﺷور
در ﻧﺎﺗو ﮔرد ھم آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده ﭘﻧﺞ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،از ﻣﺗﺣد ﺧود دﻓﺎع ﻛﻧﻧد )طﺑق اﯾن ﻣﺎده ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﯾك ﻋﺿو ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود( .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ زﻣﺎن اﺟرای اﯾن ﺿﻣﺎﻧت دﻓﺎﻋﯽ ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷﻛل ﻣﺑﺎرزه ﻧظﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﺑری آﻣرﯾﻛﺎ ﻓرارﺳﯾد ،ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫی آﻣرﯾﻛﺎ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻣﺎﻧد.
واﺷﻧﮕﺗن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد .ﺗﻧﮭﺎ آﻣرﯾﻛﺎ ﺣق اﻋﻣﺎل
ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ در آن ﺳوی دﻧﯾﺎ را داﺷت و واﺷﻧﮕﺗن ﺧواھﺎن ﻣداﺧﻠﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺟده ﻋﺿو دﯾﮕر ﻧﺎﺗو
در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻧﺑود .در ﭘرﺗو اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ،ﺑرﺧﯽ از ﻧﺎظران ﺗﺷﻛﯾك ﻛردهاﻧد ﻛﮫ آﯾﺎ اﺻ ً
ﻼ ﻧﺎﺗو در اﯾن
ﻣﺎﺟرا ﻧﻘﺷﯽ اﯾﻔﺎ ﻛرد؟ در واﻗﻊ ،دﻻﯾل ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﻛﮫ اﮔر رھﺑران ﻧﺎﺗو اﻗداﻣﺎت
ﺿروری را ﺑرای اﻧطﺑﺎق آن ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺗﻐﯾر اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد ،آﯾﻧدهی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺑﮭم ﺧواھد ﺑود .ﻣﺑﺎرزه
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﺷﻛﺎف ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾﺎن ﺗواﻧﺎھﺎﯾﯽ ﺟﻧﮕﯽ آﻣرﯾﻛﺎ و ﻣﺗﺣداﻧش وﺟود دارد و ﺑرﺧﯽ
در واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد رﺳﯾدهاﻧد ﻛﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای آﻣرﯾﻛﺎ آﺳﺎنﺗر اﺳت ،زﯾرا
ﻣﺗﺣدان آن ،ﺑرای ﻛﻣك ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﻣﺗری دارﻧد و اﮔر در ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎ ﺷرﻛت ﻛﻧﻧد ،ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری را ﻧﯾز دﺷوارﺗر ﺧواھﻧد ﻛرد .ھﻣﭼﻧﯾن ،آﻣرﯾﻛﺎ ﺑرای اﻓزاﯾش ﺑودﺟﮫی دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺑﮫ
ﻣﯾزان ﭼﮭل وھﺷت ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر )اﻓزاﯾش ﺑﯾش از ﺑودﺟﮫ دﻓﺎﻋﯽ ھر ﻛﺷور اروﭘﺎﯾﯽ( ،اﯾن ﺷﻛﺎف ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎ را ﺷدﯾدﺗر ﻧﯾز ﻛرده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ
درﻣﻧﺎطق دوردﺳت ﻣﻧﺟر ﺷود و اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﻣراھﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﻗدرت ﻧﺎﺗو ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻛﺎھش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ اﯾن وﺻف ،ﻧﺎﺗو دﯾﮕر ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﻧﺧواھد داﺷت ،زﯾرا از ﻛﺎرآﯾﯽ آن
ﺑرای ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﻛﮫ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺧواھد ﺷد ،ﺑﻠﻛﮫ اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی اﺑزارھﺎ ی
اﺻﻠﯽ ﻣﺷﺎرﻛت آﻣرﯾﻛﺎ در اﻣور اﻣﻧﯾﺗﯽ اروﭘﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﻧﺎﺗو ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺧود ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را در
اﺗﺣﺎد ﻗﺎرهای اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻛﻧد ﻛﮫ ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺻﻠﺢ را ﺑرای ﺑﺎﻟﻛﺎن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
آورد ﻛﮫ ﺑدون اﺳﺗﻘرار ھزاران ﺗن ﻧﯾروھﺎی آن در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻣﻧﺎزﻋﺎت دھﮫی ﻧود ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت .
اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺎرﻛت ﺑرای ﺻﻠﺢ ،ﻗویﺗر ﺷده اﺳت.
ﻧﺎﺗو ھﻣﻛﺎری ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻛﺷورھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﻛزی ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﻣك
ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ اراﺋﮫ دادﻧد ﺗﻘوﯾت ﻛرد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻋﺿﺎﯾش را اﻓزاﯾش
داده اﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدون ﻣﺷﺎرﻛت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣزﺑور ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﻛﺎری ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﺑﭘردازﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓ ﻣﺗﺣدان ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق در ﺳﺎل  ١٩٩١و ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت درداﺧل و اطراف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،راهھﺎی ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑررﺳﯽ
ﻣﯽﻛﻧد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی طراﺣﯽ و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻛﻧﺗرول ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﺑﮭﺗرﯾن اﺑزار ﺣﻔظ ﯾك ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻏرﺑﯽ در درازﻣدت اﺳت .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﻣﯽﮔوﯾد دﯾﮕر ﻧﺎﺗو ﯾك
ﻧﮭﺎد ژﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾﻛﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻧﯾﺳت ،ھﻧوز زود و ﻛوﺗﮫﺑﯾﻧﺎﻧﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺑﮕوﯾﯾم
ﻣﺄﻣورﯾت آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و در آﯾﻧده ﻧﻘﺷﯽ ﻧﺧواھد داﺷت.ﻧﺎﺗو ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺟدﯾد
وﻓق دھد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑدﯾن ﭘرﺳش ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ،ﻧﺧﺳت رھﺑران اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎﯾد روﺷن ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺗﮭدﯾدات ﺟدﯾد
ﻣﺎﻧﻧد ﺗرورﯾﺳم ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺑرای اﻋﺿﺎی ﻧﺎﺗو و ﻣردﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﯾك ﺗﮭدﯾد اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ﭘﯾش از اﯾن ،رھﺑران
ﻧﺎﺗو در ﻗﺎﻟب ﯾك ﻣﻔﮭوم اﺳﺗراﺗژﯾك اﻋﻼم ﻛرده ﺑودﻧد ﻛﮫ اﻣﻧﯾت اﺗﺣﺎدﯾﮫﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺗﺣﻘق
ﯾﺎﺑد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻻزم اﺳت ﺑﺎ دﯾﮕر ﺧطراﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺷﺎﻋﮫ ﺳﻼحھﺎی ﻛﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ ،ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗرورﯾﺳم و ﺧراﺑﻛﺎری ﻣﺎھﯾت ﮔﺳﺗرده دارﻧد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺷود .ﻧﺎﺗو در ﻣﻔﮭوم اﺳﺗراﺗژﯾك ،١٩٩٩
ﺗرورﯾﺳم را در ﺻدر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطرات ﻋﻧوان ﻛرده ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻛﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﻣل
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ﻣﯽﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس ﻣﺎدهی ﭘﻧﺞ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ )ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﯾك ﻋﺿو
ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎ و ﻟزوم اراﺋﮫ ﻧﯾروھﺎ ﺗوﺳط ھﻣﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن( ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷود،
ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺗﺣوﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ و ارزشھﺎی ﻣﺷﺗرك ھﻣﮫ را ﺑﮫ
ﺧطر ﺑﯾﻧدازد ،درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﯾوﯾﺎرك و واﺷﻧﮕﺗن ﻛﮫ ﺑرای ھﻣﮫ روﺷن اﺳت .ﺣﺗﯽ اﮔر
طﺑق ﻣﺎدهی ﭘﻧﺞ ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﯾك ﻋﺿو ،ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﺎﺗو ﻋﻣلﻛﻧﻧد ،ﻻزم
اﺳت اﯾن ﻣﻔﮭوم ﻛﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ از ﺧﺎرج ﺑﺎﯾد ﺗﻘوﯾت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎ ﻣوﺟب ﺷود ﻣورد
ﺗﺄﻛﯾد ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

اﻋﺿﺎی ﻧﺎﺗو ،ﺑﮫ وﯾژه اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑرای ﻣﺄﻣورﯾتھﺎی ﺟدﯾد آﻣﺎده ﻛﻧﻧد .
در اﺟﻼس ﺳران ﻧﺎﺗو در اﭘرﯾل  ،١٩٩٩ﻣﺗﺣدان اﺑﺗﻛﺎر ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی دﻓﺎﻋﯽ را ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻧﯾروھﺎ از ﻧظر اﺳﺗﻘرار ،ﺗﺣرك ،ﭘﺎﯾداری و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﻣدﻧظر ﻗرار دادﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﻧﺟﺎه وھﺷت زﻣﯾﻧﮫ را
ﺑرای ﭘر ﻛردن ﺷﻛﺎفھﺎی ﻣوﺟود ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛردﻧد ،اﻣﺎ اﯾن اﺑﺗﻛﺎر ﺑر ھدفھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﻧﺑود و
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ھدف ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾد .اﺣﺗﻣﺎﻻً اروﭘﺎﺋﯾﺎن اﯾن ﻓﮭرﺳت را ﺑﮫ ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﮔروه ﻣﮭﻣﺎت
ھداﯾتﺷوﻧده ،ﺣﻣلوﻧﻘل ھواﯾﯽ ،ارﺗﺑﺎطﺎت اﻣن و ﺳوﺧتﮔﯾری ﻣﺟدد در ھوا ﺗﻘﺳﯾم و ﺳﭘس ﺧود را
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑدﯾن اھداف ﻣﺗﻌﮭد ﺧواھﻧد ﻛرد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﺣدان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧود را ﺑرای
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ در ﻧﺑرد ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم اﻓزاﯾش دھﻧد ،ﺑﻠﻛﮫ ﻓراﯾﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اروﭘﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻓراﯾﻧد ﻧﺎﺗو ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷود ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،دردﺳرھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻛﻧوﻧﯽ ﺷدﯾدﺗر ﺧواھﻧد ﺷد.
اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺣق دارﻧد از ﻋدم ﻣﺷﺎرﻛت درﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻠﮫﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ
اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی آﻣرﯾﻛﺎ و اروﭘﺎ ﺳﯾر ھﻣﮕراﯾﯽ ﭘﯾدا ﻧﻛﻧﻧد ،ﻣﺷﻛل ﻣزﺑور ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺷد.ﻧﺎﺗو
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺧود ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﺗﺣدان ﻗدرﺗﻣﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻛﻣك ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ھدفھﺎی ﻣﺷﺗرك و ﺗﺛﺑﯾت
ھﻣﮕراﯾﯽ اروﭘﺎی ﻣرﻛزی و ﺷرﻗﯽ اداﻣﮫ دھد .اﯾن ﻛﮫ ﭼﻧد ﻋﺿو ﺟدﯾد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﮫ ﺗداوم
اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎ ﻧﯾﺎز دارد ،وﻟﯽ ﻧﺎﺗو ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد دوﻟتھﺎی ﺑﺎﺛﺑﺎت و
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ارزشھﺎی ﻧﺎﺗو را ﺑﭘذﯾرد.ﺣدود ﺷش ﺳﺎل از اﺳﺗﻘرار ﻧﺎﺗودر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔذرد .ﻧﺎﺗو
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ را ﺑرﻋﮭده دارد ﻛﮫ اﺻطﻼﺣﺎ ً ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻛﻣك ﺑﮫ اﻣﻧﯾت )اﯾﺳﺎف( ﺧواﻧده
ﻣﯽ ﺷود؛ ھر ﭼﻧد ﻛﮫ از ﺣدود ﺳﯽ ﻛﺷوری ﻛﮫ در ﻗﺎﻟب اﯾﺳﺎف ﻧﯾرو ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋزام ﻛرده اﻧد .
ﺗﻌدادﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ھﺳﺗﻧد .در ھر ﺣﺎل درﯾﻧﺟﺎ دو ﺳؤال اﺳت :ﭼرا ﻧﺎﺗو ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾﺳﺎف را
ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓت و در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺷد؟ آﯾﺎ ﻧﺎﺗو ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از ﻋﮭده وظﺎﯾف ﺧود ﺑرآﯾد؟ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ ﺳؤال اول ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻧﺎﺗو ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾﺳﺎف را ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓت.
دﻟﯾل اول ﺟﻧﺑﮫ ﺗﺎﻛﺗﯾﻛﯽ داﺷت و ﻣواردی از ﺟﻣﻠﮫ ﺿرورت ﮔﺳﺗرش ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﺧﺎرج از
ﻛﺎﺑل ،ﺗزﻟزل در ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾﺳﺎف و ﺿرورت ﺗﺳرﯾﻊ در روﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد.
در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﺳﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔردد .ﺑدﯾن ﺷﻛل ﻛﮫ ﻗﻠﻣرو ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف ﻣﺣدود ﺑﮫ وﻻﯾت ﻛﺎﺑل ﺑود وﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت از اﻣﻧﯾت ﻛﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﺑودﻧد .وﺿﻌ ﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﻛﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ در ﯾك وﻻﯾت ﺑر ﻧﺎاﻣﻧﯽ در ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﻧﯾت در ﻛﺎﺑل ﺑدون اﻣﻧﯾت در ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار آن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت .از اﯾن ﺟﮭت ﺿرورت
داﺷت ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی ﻓراﺗر از ﻛﺎﺑل ﮔﺳﺗرش اﻧد .اﻣﺎ ﮔﺳﺗرش اﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﻓراﺗر
از ﻛﺎﺑل ﯾك اﺷﻛﺎل ﻓﻧﯽ داﺷت و آن اﯾﻧﻛﮫ اﯾن ﻣﮭم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧظم و ﻗوی ﺑود ﻛﮫ اﯾﺳﺎف از آن
ﺑرﺧوردار ﻧﺑود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر در ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾﺳﺎف ،ﻗﺑل از آﻧﻛﮫ ﻧﺎﺗو ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧرا ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.
ﻧوﻋﯽ ﺗزﻟزل و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ وﺟود داﺷت .ﻣﺷﻛل اﺻﻠﯽ آن ﺑود ﻛﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﺻورت دوره ای
ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺑود و ھﻣﯾن ﻋدم ﺛﺑﺎت در ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﮫ ﺷدت از ﻛﺎراﯾﯽ اﯾﺳﺎف ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺑود .از اﯾن ﺟﮭت،
اﺳﺗﻘرار ﯾك ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺗﻣرﻛز و ﺛﺎﺑت ﺑراﯾﺳﺎف ﺿرورت داﺷت .ﺑﮫ ﻣوازات اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ،ﯾك ﻧﻛﺗﮫ
ﻧﮕران ﻛﻧﻧده دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود داﺷت و آن اﯾن ﺑود ﻛﮫ روﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾن
اﻣﻧﯾت در اﯾن ﻛﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﻛﻧد ﺑود .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺑﯾن ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ
وﺟود دارد.
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑدون وﺟود ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮭﺎ دﻻﯾل ﺗﺎﻛﺗﯾﻛﯽ ﺑودﻧد ﻛﮫ ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو ﺳﻧﺗﯽ ﻧﺎﺗو وادار ﻣﯽ ﻛرد .اﻣﺎ دﻻﯾل ﻣﮭم دﯾﮕری ﻧﯾز
ﺑرای ﺣﺿور ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت ﻛﮫ آن را »دﻻﯾل اﺳﺗراﺗژﯾك« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﯾم .دﻻﯾل
اﺳﺗراﺗژﯾك ﺣﺿور ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﻗﺎﺑل ذﻛر اﺳت :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ،ﺑﺎزوی اﺟراﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺑﮫ ﯾك ﺗﻌﺑﯾر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﻧظﺎم ﻟﯾﺑرال دﻣوﻛراﺳﯽ ﻏرب
اﺳت .ﻟﯾﺑرال دﻣوﻛراﺳﯽ ﻏرب ﺳﮫ ﻧﻣود ﺑﯾروﻧﯽ دارد .ﻧﻣود ﺳﯾﺎﺳﯽ آن را دﻣوﻛراﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﻧﻣود
اﻗﺗﺻﺎدی آن را ﺗﺟﺎرت آزاد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻧﻣود ﻧظﺎﻣﯽ آن را ﻧﺎﺗو ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻣوازات
ﮔﺳﺗرش دﻣوﻛراﺳﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ ﻣوازات ﮔﺳﺗرش ﺗﺟﺎرت آزاد و اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار در ﺳطﺢ
ﺟﮭﺎن ،ﻧﺎﺗو ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻟﯾﺑرال دﻣوﻛراﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد .اﯾن طرز ﺗﻠﻘﯽ ،ﻣﺣﺻول
ﻏﻠﺑﮫ دﯾدﮔﺎه آن دﺳﺗﮫ از اﻓرادی اﺳت ﻛﮫ ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑر ﺣﻔظ و ﺑﻘﺎی ﻧﺎﺗو ﺗﺄﻛﯾد
داﺷﺗﻧد و ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣذف ﻧﺎﺗو ،ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾدی از ﻧظر ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﻛﺎرﻛرد و ﻗﻠﻣرو ﻓﻌﺎﻟﯾت از

آن ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد .در ﭼﺎرﭼوب ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾد ،ﻣواردی ھﻣﭼون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺗرورﯾﺳم،
رادﯾﻛﺎﻟﯾﺳم ،ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻧﺳل ﻛﺷﯽ ،ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و ...ﺑر وظﺎﺋف ﻧﺎﺗو اﻓزوده ﺷد.
ﺿﻣن آﻧﻛﮫ ﻧﺎﺗو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد ،ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد .ﯾك دﻟﯾل
اﺳﺗراﺗژﯾك دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺳﺎف زﯾرﻧظر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد .ﯾﻌﻧ ﯽ
درﺳت اﺳت ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف ﻛﻼه آﺑﯽ ﺑر ﺳر ﻧدارﻧد اﻣﺎ طﺑق ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ﺑن و ﺑراﺳﺎس ﻗﯾﻣوﻣﯾت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﻧﯾروھﺎ زﯾرﻧظر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻋﻣل ﺧواھﻧد ﻛرد .اﯾن ﺷﻛل از ﻛﺎر ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻛﺎﺳﺗﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً از ﻧظر ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﯾﯽ در ﻣﻧﺷور ﻣﻠل ﻣﺗﺣد وﺟود دارد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر
اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﻓﺻل ھﻔﺗم ﻣﻧﺷور ﻣﻠل ﻋﻣﻠﯽ ﮔردد ،ﺑﺎ ﻣﺷﻛل ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾرو ﻣواﺟﮫ اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ ﺑر ﺑوﺳﻧﯽ ﺷﺎھد ﺑودﯾم.
ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧدارد ﻛﮫ ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوه ﻗﮭرﯾﮫ ﺧود در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﻗرار دھد ﻛﮫ ﺻﻠﺢ
و اﻣﻧﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .اﻛﻧون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﻣﯾدوار اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﻧﺎﺗو در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن »ﻓراﯾﻧد ﺻﻠﺢ ﺳﺎزی ﭘس از ﺗرك ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ« ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾش رود .آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ﺗرﻏﯾب
ﻧﺎﺗو ﺑرای ورود ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻗﺻد داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯾﺎن
ﻛﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﻛﻧد .اﯾن درﺳت ﺷﺎﯾد ھﻣﺎن ﻛﺎری اﺳت ﻛﮫ اﻛﻧون در ﺗﻼش ﺑود در ﻋراق اﻧﺟﺎم
دھد .ﺗداوم ﺑﺣران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ در اﯾن ﻛﺷور و ﺑوﯾژه ﻛﺎھش ﺗدرﯾﺟﯽ ﺣﻣﺎ ﯾت
ﺳﺎﯾر ﻛﺷورھﺎ از اﺋﺗﻼف آﻣرﯾﻛﺎ -اﻧﮕﻠﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷدت واﺷﻧﮕﺗن را ﻧﮕران ﺳﺎﺧت و آﻣرﯾﻛﺎ را
ﺑر آن داﺷت ﺗﺎ ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻧﯾروی ﻣﮭم وارد ﻋرﺻﮫ ﻛﻧد .طﯽ اﯾن ﻣدت ﮐﮫ ﻧﺎﺗو ﻓرﻣﺎﻧدھ ﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻛﻣك ﺑﮫ اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭼرا ھم آھﻧﮕﯽ درﺳت ،ﻣﺳووﻟﯾت
ﻣﺷﺗرک و ھدف واﺣد وﺟود ﻧدارد؟ اول اﯾﻧﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف از ﺣدود  ٣٠ﻛﺷور ﺗﺷﻛﯾل ﺷده اﻧد و ﻟذا
ﺗﺟﺎﻧس ﻻزم ﺑرای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧدارﻧد.
اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ رﻏم ظﺎھر ،ﺑﮫ ﺷدت از ﺗﺟﮭﯾزات ﺿروری ﺑرای ﻛﺎر در ﻋرﺻﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺑﮭره
اﺳت .ﺳوم اﯾﻧﻛﮫ ھﯾﭻ ﯾك از اﻋﺿﺎی اﯾﺳﺎف ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﻧد ﻧﻘﺷﯽ ﻓراﺗر از وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﻋرﺻﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ و ﺟﻧﮕﯽ ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﻋﺿﺎی اﯾﺳﺎف ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻧﯾروھﺎﯾﺷﺎن ﻣﺳﺋوﻟ ﯾت
ﺟﻧﮕﯽ ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد وظﯾﻔﮫ اﯾﺳﺎف ﻓﻘط ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت در ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﻛﺳﺎزی ﺷده اﺳت .اﻛﺛر
اﻋﺿﺎی اﯾﺳﺎف ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط اﺋﺗﻼف ﺗﺣت رھﺑری آﻣرﯾﻛﺎ و اردوی ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداره ﺷود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻧﺎﺗو از ﻣﻌﺿل ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ زاﯾش ﻧﯾرو« رﻧﺞ ﻣ ﯽ
ﺑرد .ﻣﻧظور از ﺗوﻟﯾد ﻧﯾرو آن اﺳت ﻛﮫ ﻧﺎﺗو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای ﯾك ﻧﯾروی واﻗﻌﯽ ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﺟﮭﯾزات
واﻗﻌﯽ ،ﺑرای آﻣﺎدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾت واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷد .از اﯾن ﻣﻧظر ،ﻧﺎﺗو ﻓﺎﻗد ﺷراﯾط ﻻزم
ﺑرای اﻓزاﯾش ﮔﺳﺗره ﻋﻣﻠﻛرد ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣﺷﻛﻼت دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد.
آﻣرﯾﻛﺎ ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ،ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دوﺻد ھزار ﻧﯾرو در ﻋراق ،ﺗوان ھﻣزﻣﺎﻧﯽ
اﮐﻣﺎل ،ﺗﺟﮭﯾزوﺳوق واداره ھردوﺟﺑﮭﮫ را ﻧدارد ﮐﮫ ﺳﺑب ﻓرورﯾزی اﻣﻧﯾت وﺛﺑﺎت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾد.
اﻧﮕﻠﯾس ﯾﻛﯽ دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ﻣﮭم ﻧﺎﺗو ﻧﯾز ﺑﺎ ﭼﻧﯾن وﺳﻌﺗﯽ ﻣواﺟﮫ اﺳت .آﻟﻣﺎن ﻛﮫ  ٢۵٠٠ﻧﯾرو در
اﯾﺳﺎف دارد ،ﺑرای اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﻧﯾروھﺎﯾش ﻣﺣدودﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ دارد و دوﻟت ﻧﯾز رﻏﺑت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ
ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﻧﺎﺗو در ﻋراق ھم ﻧﯾرو
دارﻧد و ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﻧد .ﺑﯾش از اﯾن ﺧود را درﮔﯾر ﺑﺣران ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺳﺎزﻧد .در ﻣﺟﻣوع ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﻛﮫ »ﯾﺎن ﻛﻣپ« ﺗﺣﻠﯾل ﮔر ﻧظﺎﻣﯽ »اﻣﻧﯾت و اطﻼﻋﺎت ﺟﯾﻧز« ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋرﺻﮫ
ﺣﺿور ﻧﺎﺗو در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو ﺳﻧﺗﯽ اش اﺳت .ﻣوﻓﻘﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺎﺗو ﺑﮫ
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اروﭘﺎ و آﻣرﯾﻛﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﺑﺎ
ﮔذﺷت ﭼﻧد ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔﺳﺗرده ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎن آﺗﻼﻧﺗﯾك ﺷﻣﺎﻟﯽ ) (NATOدر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﯾﺳت وﺷش ﻛﺷور ﻋﺿو اﯾن ﭘﯾﻣﺎن اﻛﻧون درﺧﺻوص ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻣواد ﻣﺧدر و ﻛﺎھش ﻣﯾزان ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﯾن ﻛﺷور ﺑﺎ اﺧﺗﻼفﻧظرھﺎﯾﯽ ﺟدی ﻣواﺟﮭﻧد.ﺑﺳﯾﺎر ی
از اﯾن ﻛﺷورھﺎ از ﺷرﻛت در ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﺧطرﻧﺎك و درواﻗﻊ »ﺗﻘﺳﯾم ﺧطر« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻛﮫ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻛﺎﻧﺎداﯾﯽ و ھﺎﻟﻧدی ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد( ﺳرﺑﺎزﻣ ﯽ
زﻧﻧد .ﻣﺷﻛﻼت داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺗو در اﻓزاﯾش ﻓزاﯾﻧده ﻣوج ﺧﺷوﻧت و ﻧﺎاﻣﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑروز ﺟدیﺗر
ﻣﺷﻛﻼﺗﯽ ھﻣﭼون ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن آﺷوبطﻠﺑﯽ طﺎﻟﺑﺎن ،اﻓزاﯾش ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی اﻧﺗﺣﺎری در ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣوﻣﯽ و
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ و اﻓزاﯾش ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﻣﺧدر در اﯾن ﻛﺷور آﺷوبزده ،ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎری داﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺑریﻣك ﻛﺎرﻓﯽ ﺟﻧرال ﻣﺗﻘﺎﻋدآﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﻻسآﻧﺟﻠسﺗﺎﯾﻣز ﮔﻔت ﺑﺎورﻛردﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻗدرت
ﻋظﯾم ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﻗﺎدر ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫاﻧدازه ﻛﺎﻓﯽ ھﻠﯽﻛوﭘﺗر و ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و
دواﯾﯽ ﺑﺎ ھدف ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻛﺎﻣل از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرونﻗﺎرهای ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراھم آورد.وی
اﻓزود :ھﻣﭼﻧﯾن اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻛﺎﻓﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﻛﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽﺧورد.ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎﺗو ﮔﻔﺗﮫاﻧد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
آزﻣوﻧﯽ دﺷوار را در زﻣﯾﻧﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﺑرای ﻧﺑرد در ھزاران ﻛﯾﻠوﻣﺗر آن ﺳوی ﻣرزھﺎی
اروﭘﺎ ﭘﺷتﺳر ﻣﯽﮔذارد.اﯾن رھﺑران ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑرﺧﯽ از ﻛﺷورھﺎی ھمﭘﯾﻣﺎن ﻛﮫ در ﭼﻧد ﻧﺳل ﭘﯾش از ﺧود
ﻧﮫ ﻧﺑردی را ﺷﺎھد ﺑودهاﻧد و در آن ﻣﺷﺎرﻛت داﺷﺗﮫاﻧد ﺑرای ﺣل اﯾن ﺑﺣران ﺑﺎﯾد ﺑﻛوﺷﻧد ﺗﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
داﺧﻠﯽ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻛﺎفھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ در اﯾن ﻋرﺻﮫ را ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎزﻧد.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎی ﺳﯾﺎﺳتھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺷورھﺎی ﻋﺿو در ﻓرﺳﺗﺎدن
ﺳرﺑﺎز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻرﯾﺢ ﻛرد :اﮔر ﺳرﺑﺎزی از ﻧﺎﺗو ازﻗرارﮔﺎه ھﺎی ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷود
ﺟﺎی ﺗﻌﺟب دارد! ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺎﺗو ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾنﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺗو ﺑﮫ
ﺟﺎی اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛﻠﯽ اﻧدﯾﺷﯾده ﺷود ،ھر ﻛﺷور ﺑرای ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽﻛﻧد.وﺟود ﻧداﺷﺗن طرح واﺣد
درﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎی ﻋﺿو واﻗﻌﺎ ﺗﺄﺳفﺑراﻧﮕﯾز اﺳت.
در ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﻋﻣده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرﻋﮭده دارﻧد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ از ﻣﺷﺎرﻛت در
ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﭘرﺧطر ﺳرﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻧد ،ﺗﻧشھﺎﯾﯽ ﺟدی وﺟود دارد.اﻧﺗﻘﺎد اﯾن ﻛﺷورھﺎ ﺑﮫوﯾژه اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﮫ دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﻧﺎﺗو ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت.ﯾﻛﯽ از ﻣﺷﻛﻼت اﻣروز ﻧﺎﺗو وﻋدهھﺎی ﺑﺳﯾﺎری اﺳت ﻛﮫ
آﻧﮭﺎ در اﺑﺗدای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود در ﻧﺎﺗو اراﺋﮫ دادﻧد ،وﻋدهھﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻛﮫ ﻗرار ﺑود ﺳرﯾﻊ و ﺑﺎ ﺻرف
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﻧدك ﻣﺣﻘق ﺷود.ﺗﺣﻘق ﻧﯾﺎﻓﺗن اﯾن وﻋدهھﺎ در ﻛﻧﺎر وﺧﺎﻣت روزاﻓزون اوﺿﺎع و ﺷﯾوع
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو و اﯾﺳﺎف در اﯾن ﻛﺷور ﺑﺎ
اﻧﺗﻘﺎدھﺎی روزاﻓزوﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷود.ﺑرای ﻣﺛﺎل ﭼﻧدی ﭘﯾش اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺷد آﻣوزش ﻧﯾروھﺎ ی
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرد ،اﻣﺎ اﯾن طرح ﻧﯾز در ھﻣﺎن ﻣراﺣل اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﻛﻼت اﻋﺗﺑﺎری و
اﺳﺎﺳﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد.ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫوﯾژه راﺑرت ﮔﯾﺗس وزﯾر دﻓﺎع اﯾن ﻛﺷور ﻧﯾز اﺧﯾرا ﻓﺎرغ از
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧتھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﮫدﻟﯾل ﻋﻣل ﻧﻛردن ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﮫ ﺑﺎد اﻧﺗﻘﺎد ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﺗﺎ
ﻧﺎﻛﺎرآﻣدی ﺳﯾﺎﺳتھﺎﯾﯽ اﯾنﮔوﻧﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﻛﺎر ﺷود.
اﮔر ھمﭘﯾﻣﺎﻧﺎن آﻣرﯾﻛﺎ در ﻧﺎﺗو ﻧﯾروھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻔرﺳﺗﻧد ،ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن و
اﻟﻘﺎﻋده ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺎ ﺷﻛﺳت روﺑﮫرو ﺷود.روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت در ﺳر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود اﯾن ﻣوﺿوع را
ﻋﻧوان ﻛرد ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ وھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎﻧش ﭘﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﯾز ﯾﻛدﯾﮕر را ﺑﮫ وﺧﯾم ﻛردن اوﺿﺎع اﻣﻧﯾﺗﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﮭم ﻛردهاﻧد .راﺑرت ﮔﯾﺗس ،وزﯾر دﻓﺎع آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾز اﺧﯾرا ھمﭘﯾﻣﺎﻧﺎن آﻣرﯾﻛﺎ در ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ
ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ در ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾروھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﯾﺷﺗر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﮭم ﻛرده اﺳت .وی ﺣﺗﯽ ﺗﮭدﯾد ﻛرده اﮔر ھم
ﭘﯾﻣﺎﻧﺎن آﻣرﯾﻛﺎ در ﻧﺎﺗو از اﺟرای ﺗﻌﮭدات ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﻧد ،آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺧود را از
ﻛوزوو ﺧﺎرج ﺧواھد ﻛرد .ﻣﺷﻛﻼت واﻗﻌﯽ ھم در زﻣﯾﻧﮫ اﻣور ﺟﻧﮕﯽ و ھم در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن و ﺗوزﯾﻊ
ﻧﯾروھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد .ﮔروهھﺎی ﻧﺎظر ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎور ھﺳﺗﻧدﻛﮫ ﺑرای
دوﻣﯾن ﺳﺎل ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺧﺷوﻧتھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫطور ﭼﺷﻣﮕﯾری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺧﺷوﻧتھﺎ از
ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺗﺎ ﻧزدﯾﻛﯽ ﻛﺎﺑل ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.آﻣرﯾﻛﺎ ﺣدود ﭘﺎﻧزده ھزار و ﺻد ﻧﯾرو ﺑﮫ ﭼﮭل
وﯾﮏ ھزار ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت اﻣر ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت و ﺣدود ﺳﯾزده ھزار ﻧﯾروی
دﯾﮕر را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﺿد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در اﯾن ﻛﺷور ﻣﺳﺗﻘر ﻛرده اﺳت.اﻧﮕﻠﯾس ﻧﯾز ﺣدود
ھﻔت ھزاروھﻔﺗﺻد ﻧﯾرو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﻛرده ،اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﻧﯾروھﺎی
آﻣرﯾﻛﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﻧﯾﻣﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھﻧد.ﻓراﻧﺳﮫ و آﻟﻣﺎن ﻧﯾز ﺣدود ﭼﮭﺎرھزاروﺳﮫ
ﺻد ﻧﯾرو ده درﺻد ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳﺎف را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﻛردهاﻧد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻛدام از اﯾن ﻧﯾروھﺎ در
اﻛﺛر ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻧﻣﯽﻛﻧﻧد.در ﻣﯾﺎن ﻛﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ،ﻓﻘط ﻛﺎﻧﺎدا و ھﺎﻟﻧد ﺑﮫطور
ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﺿد ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺣﺿور دارﻧد .در ﻧﺷﺳت اﺧﯾر وزرای دﻓﺎع ﻧﺎﺗو،
ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗول دادﻧد ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧود را اﻧدﻛﯽ اﻓزاﯾش ﺑدھﻧد.
ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻟﻣﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻛﺷورھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﯾﻛﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﻛﻼت ،اﯾن اﺳت ﻛﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻧﺎﺗو ﻛﻧﺗرول اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در دﺳت ﮔرﻓت،
اﻛﺛر ﻛﺷورھﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻣﺗوﻗف ﺷده و ﻧﯾروھﺎﯾﺷﺎن ﺗﻣرﻛز ﺑﯾﺷﺗری ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ و

ﺗﺛﺑﯾت ﺷراﯾط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ در ﻋوض ،روز ﺑﮫ روز ﺑر ﺗﻌداد ﻣﺟروﺣﺎﻧﺷﺎن اﻓزوده ﻣﯽﺷود و
رھﺑران اروﭘﺎﯾﯽ ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد در ﻣورد ﻣﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾﻧﻛﮫ ﭼرا ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن طﺎﻟﺑﺎن و
اﻟﻘﺎﻋده ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻻزم اﺳت ،ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊﻛﻧﻧده ای ﺑدھﻧد.
ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮔﯾﺗس ﻗﺎﺑل درك اﺳت .وی در ﺻورت اﻗرار ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻛﮫ ﻗﺑل از وارد ﺷدن
ﻧﺎﺗو ،واﺷﻧﮕﺗن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﯾروی ﻛﺎﻓﯽ و ﻧﯾز اﺳﺗراﺗژی ﻣﺳﺗﺣﻛم ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ ﻛﺷور در
دﺳت ﻧداﺷت ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت راﺑطﮫ ﺑﮭﺗری ﺑﺎ ﻛﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﺻﻣﯾم آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﻋراق ،ﺑﺎﻋث ﻛم ﻛﺎری ﺑﯾﺷﺗر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد .در اﯾن ﺑﯾن ،ﻛﻣﺑود ﻧﯾروھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺗﻛﯾﮫ ﺑﯾش از
ﺣد ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ ﺷد ،ﻛﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﺟروح ﺷدن ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﻣردم و ﺗﺷدﯾد ﺧﺷم و ﻣﻘﺎوﻣت
آﻧﺎن ﺷد .ﮔﯾﺗس و ﻣﺳﺋوﻻن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﺟﺎی ﻣﻘﺻر داﻧﺳﺗن ھم ،اﺳﺗراﺗژی ﺧود را ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺑطور ﻛﺎﻣل ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد .دﯾر رﺳﯾدن ﺑﮭﺗر از ھرﮔز ﻧرﺳﯾدن اﺳت .ﺗﻣﺎم ﻣوارد از
ﺟﻣﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺗوﺳﻌﮫ ﻛﺷور ،رﯾﺷﮫ ﻛﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧدر و اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺟدﯾد ﻧظر
ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑﺎﯾد راھﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎ ﻣﯾﺎن ﻧﺎﺗو ،واﺷﻧﮕﺗن و ﻛﺎﺑل ﭘﯾدا ﺷود و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻋﻼم ﺷود
ﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد و ھﻣﮫ اﯾن
ﻛﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺳرﻋت و ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﺷود ،ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺟﻧﮓ ،دروغ ورﺳﺎﻧﮫ ھﺎ :دروغ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .در ﻓرﯾب ﺑﺎ
اﺳﺗراﺗژی دروغ ﺑزرگ ،ﮐوﺷش ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻣﺧﺎطب ﻣورد ﻧظر ،ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﻓﺿﺎی رواﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ
واﻗﻌﯾت ﺳوق داده ﺷود .اﯾن ﻓﺿﺎی دروﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﮔروه ھدف
ﺑدون اﺑزار ﻣﻘﺎوﻣت ،در آن ﻓﺿﺎ ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣﻔﺎھﯾم و ﻋﻼﺋم اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ،ﻣورد ﻗﺑول و ﭘذﯾرش او ﺑﺎﺷد .
از دﯾدﮔﺎه روانﺷﺎﺳﯽ ،ﻓردی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎ دﺷﻣن اﺳت ،ھﻣواره ﻣﯽﮐوﺷد ﺗﺎ ﺧود را در ﻣوﺿﻊ
ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﻏﺎﻟب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﻗرار دھد؛ زﯾرا ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ دﺷﻣن در
ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دارد و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑراﺑر ھر ﺣرﮐت و رﻓﺗﺎر او ﻧﯾز ﺣﺳﺎس ﺑﺎﺷد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﻧر ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻓرﯾب ،ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت در ﺣرﯾف ﯾﺎ
دﺷﻣن اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ،ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺑﺎ ظراﻓت و ﺑﺎ دﻗت ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﻧﺎﺧت اﺟراﮐﻧﻧده طرح از ﮔروه ھدف ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،ﺑﮫ ﻣﻧظور روﺷن ﺷدن ﺑﺣث و ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ،ﭼﻧد دروغ ﺑزرگ ،ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺣرف ﮐردن ذھن ﮔروهھﺎی ھدف و دﯾﮕر دوﻟﺗﮭﺎ آﻣده
ﻣﯽﺷود.
اراﯾﮫ
اﺳت،
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠اﮔﺳت ﺳﺎل  ،١٩٣٩وزارت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت راﯾش ﺳوم ،ﺑرای ﻓراھم آوردن ﻣﻘدﻣﺎت ﺣﻣﻠﮫ آﻟﻣﺎن
ﻧﺎزی ﺑﮫ ﭘوﻟﻧد ،در ﻣورد ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش درﺑﺎره ﮐﺷور ﯾﺎد ﺷده ،اﯾنﮔوﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد:
»از اﻣروز ،ﺑﺎﯾد اﺧﺑﺎر وﺣﺷتاﻧﮕﯾز ﻣوﺛق ﺑﺎ ﻋﻧوان درﺷت در ﺻﻔﺣﮫ اول روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﭼﺎپ ﺷود« .در
ھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟراﯾد دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر وﯾژه ﺑرای روز اول
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﯾﻌﻧﯽ روز ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﻧد و ﭘﯾرو آن ،آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،آﻣﺎده ﮐﻧﻧد .روزﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻟﻣﺎن
ﻧﯾز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﯾن دﺳﺗور ﺧﺑری را ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭘوﻟﻧد ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎر ،ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﻣﺎ )آﻟﻣﺎن( ﺗﺟﺎوز ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز
اردوی آﻟﻣﺎن از ﺳﺎﻋت  ۵:٢۵ﻓﯾر ﻣﺗﻘﺎﺑل را آﻏﺎز ﮐرده اﺳت .در واﻗﻊ ،آﻟﻔرد ﻧﺎﯾوﮐس ﻓرﻣﺎﻧده واﺣد
ﺿرﺑت ﺳﺎزﻣﺎن اس.اس دﺳﺗور داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺑس ﺷدن ﺑﮫ اوﻧﯾﻔورﻣﮭﺎی دﺷﻣن ،ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﻧده ﮔﻠﯾوﯾﺗس
ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد .وی ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :ﻣطﺎﺑق دﺳﺗور ،ﻣﺎ اﯾﺳﺗﮕﺎه رادﯾوﯾﯽ را ﮔرﻓﺗﯾم ،ﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر
دﻗﯾﻘﮫ از طرﯾق ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﻧده اﺿطراری اﯾراد ﮐردﯾم و ﭘس از ﻓﯾرﭼﻧد ﻣرﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح ﮐﻣری ،ﻣﺣل را
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺟﻧوری ﺳﺎل  ،١٩۵٠ﯾﻌﻧﯽ روز آﻏﺎز ﺟﻧﮓ دو ﮐورﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﮭم اردوی آﻣرﯾﮑﺎ
اﻋﻼم ﮐرد» :ﻣﺎﺟرای ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده اﺳت« .
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺧﺑر و در ھﻣﺎن روز ،ﺑﻣباﻓﮑﻧﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺷﮭر ﭘﯾوﻧﮓﯾﺎﻧﮓ ،ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻓرو رﯾﺧﺗن ﺳﯾﺻد ﺑﻣب ،ﺑﻣﺑﺎران ﮐردﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن اﻗدام ،ﮐﮫ ﺑدون ﻓرﻣﺎن
ﻣﺳﺗﻘﯾم و رﺳﻣﯽ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ رﺳﺎﻧﮫھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷد .ﺳﯾﻧﻣﺎی ھﺎﻟﯾود ﻧﯾز دو روز ﭘس از آﻏﺎز
ﺟﻧﮓ ،ﻓﯾﻠم ﻧﺑرد ﮐورﯾﺎ را در ﺳﮫ ھزار ﻧﺳﺧﮫ ﺗﮑﺛﯾر و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋرﺿﮫ ﮐرد .ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺧطﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﺷد ﮐﮫ ﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﯾت اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﺑود و آﻣرﯾﮑﺎ از ﻏﯾﺑت روﺳﯾﮫ
و ﭼﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ در ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫای را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻣﻠﮫ ظﺎھراً ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ

ﮐﻧد.
ﺗﺻوﯾب
ﺟﻧوﺑﯽ
ﮐورﯾﺎی
ﺑﮫ
ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﮐورﯾﺎی
در ﺳﺎل  ،١٩٩٠دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎر ﮐردن ﺻدام ﺣﺳﯾن ،دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻋراق ،ﺟو ﻣﻧﻔﯽای
را ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺧود و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎن )ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠل( ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫﮔراﯾﺎﻧﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،ﺗﻐﯾﯾر دھد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ،در روز  ١٠اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ،١٩٩٠ﯾﻌﻧﯽ
ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﯾش از آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ،ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﻘل از دﺧﺗر ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯾره ،ﻣﻧﺗﺷر ﺷد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﮔزارش ،ﺳرﺑﺎزان ﻋراﻗﯽ در ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،اطﻔﺎل ﻧوﺗوﻟﯾد ﺷده را از دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻧﮕﮭداری آﻧﮭﺎ ﺧﺎرج
ﮐرده ،روی زﻣﯾن ﺳرد اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﺎﻋث ﻣرگ آﻧﮭﺎ ﺷده ﺑودﻧد.
اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺧﺷم و اﻧزﺟﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎﻋث ﺷد .ﺟورج ﺑوش ﭘدر ،ﮐﮫ درآن زﻣﺎن ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎی ﺧود ،از ذﮐر ﺣﺎدﺛﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن ٣١٢
ﻧوزاد ﺧودداری ﻧﮑرد ،اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ ﮔزارش ﻣزﺑور ﮐﺎﻣﻼً دروغ ﺑود .ﻧﯾره
در اﺻل ،دﺧﺗر ﺳﻔﯾر ﮐوﯾت در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑود و ﻣﺎﺟرای ﮐﺷﺗﺎر ﻧوزادان ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑود .ﻧﮑﺗﮫ
در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ ھماﮐﻧون ،دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﻣﺎن ﺷرﮐت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽای را ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑر را ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرد ﺑرای ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﯾوﮔﺳﻼوی در  ٢۴ﻣﺎرج ﺳﺎل ،١٩٩٩
دوﻟت اﺋﺗﻼﻓﯽ آﻟﻣﺎن ﻣﺗﺷﮑل از ﺣزب اس.پ.د )ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﮭﺎ( و ﺳﺑزھﺎ ،ﮔرﻓﺗﺎر وﺿﻌﯾت وﺧﯾﻣﯽ
ﺷد .ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم آﻟﻣﺎن در ﺑراﺑر ﺟﻧﮓ ﻣوﺿﻊ ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ را اﺗﺧﺎذ ﮐردﻧد .در اﯾن ﺷراﯾط ،ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺷﺎرﭘﯾﻧﮓ طرح ﻧﻌل اﺳب را اﺑداع ﮐرد ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑﻌﯾد دوﻟت ﻣﯾﻠوﺷوﯾﭻ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد .وی ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﮐﺷﺗﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻗرﯾباﻟوﻗوع آﻟﺑﺎﻧﯾﺎﯾﯽھﺎی ﮐوزوو ،و ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﺎ اﺻرار
ﻓراوان و ﻣظﻠوﻣﺎﻧﮫ ﺧواﺳﺗﺎر اﻋزام ﻧﯾروھﺎی آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺷد .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ طرح ﻧﻌل اﺳب
ھﯾﭻﮔﺎه ﺑﮫ طور واﻗﻌﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﺟﻌﻠﯽ ﺑودن اﯾن ﺧﺑر ،ﯾﮑﺳﺎل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ در ﻣﺎرچ
 ،٢٠٠٠در روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﺷد.
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﭘس از ﺗﺻرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺧﺎﻟت ﺧود در اﯾن ﮐﺷور را ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل دﺳﺗﮕﯾری ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊ
ﺗر ﺑن ﻻدن ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردﻧد .ﭘس از اﯾن دوران ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺣث درﺑﺎره ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧوﯾن
اھﻣﯾت ﯾﺎﻓت و ﭼﻧﯾن ﻋﻧوان ﺷد ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗراﺗژیای ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ  ،٩٠ﻋﻠﯾﮫ
ﮔﺳﺗرش زﻣﯾﻧﮫھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﺟرا ﻣﯽﺷود.
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ،در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑوش در ﺳﺎل  ٢٠٠٣اﻋﻼم ﺷد ،ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﮐﮫ ﻋراق ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی
اوراﻧﯾوم را ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺑﻣﺑﮭﺎی اﺗﻣﯽ از ﻧﯾﺟرﯾﮫ ﺧرﯾداری ﮐرده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت اﻧﮕﻠﯾس را ﻧﯾز،
ﻣﻧﺑﻊ اطﻼﻋﺎت ﺧواﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ،روﺷن ﺷده اﺳت ،ﺳﯾﺎ ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش ،ﺷﺎﯾﻌﮫ اﯾن ﺧرﯾد را رد
ﮐرده و در  ٧ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  ،٢٠٠٣اﻟﺑرادﻋﯽ ،رﺋﯾس اداره ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ،اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
اوراق ﺗﻘﻠﺑﯽ در اﯾن ﻣورد ﮐﺷف ﺷده و ﺣﺗﯽ ﺳرﻟوﺣﮫ ﮐﺎﻏذ ﻧﯾز ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﺑوده
اﺳت .در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ،٢٠٠٢ﺑﻠر طﯽ ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،رژﯾم ﻋراق را ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﻧوﻋﯽ از ﺳﻼﺣﮭﺎی
ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺗﮭم ﮐرد ﮐﮫ در ﻋرض  ۴۵دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود اﯾن ادﻋﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ دروغ ﺑوده و ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت اﻧﮕﻠﯾس ﻓﺎش
ﮐرده ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺻﻼً ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .دروغ ﺑوش در ﺳﺎل  ،٢٠٠١ﺑوش ﺗوﺿﯾﺢ
داد ﮐﮫ ﻋراق ﺑﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ آن را دﻟﯾل اﺻﻠﯽ آﻏﺎز ﺟﻧﮓ
ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق ﻣطرح ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﺑﺎ وﺟود ﺟﺳﺗﺟوی ﮔﺳﺗرده اردوی آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس
در ﻋراق ،ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫای دال ﺑر درﺳﺗﯽ اﯾن ادﻋﺎ ﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن رﯾﭼﺎرد ﭘل ،ﻣﺷﺎور
ﭘﻧﺗﺎﮔون ،ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺣﻣداﻟﻌﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋده در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  ،٢٠٠١در
ﭘراگ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ از ھواﭘﯾﻣﺎرﺑﺎﯾﺎن اﻧﺗﺣﺎری ﻋﻣﻠﯾﺎت  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﮐﻧون ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾن ﺻدام و اﻟﻘﺎﻋده ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ھﻣﮑﺎری وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .در ﭘﺎﯾﯾز  ٢٠٠٢دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﺣﻣدﻋطﺎ و اﻟﻌﺎﻧﯽ ﻧﯾز وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .اﻟﻌﺎﻧﯽ در
دوم ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل  ٢٠٠٣در ﻋراق دﺳﺗﮕﯾر و ﻣﻧﮑر ﭼﻧﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺷده اﺳت .دوﻟتھﺎی ﺑزرگ
ﺑرای ﺗﮭﯾﯾﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ھﻣراه ﮐردن دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣوردﻧظر ،رﺳﻣﺎ ً دروغ
ﻣﯽﮔوﯾﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ﻣوارد ﻓراواﻧﯽ از اﯾن ﮔوﻧﮫ دروغﭘردازیھﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد دارد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ
رﺳد ﺗوﺳل ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﺑرای آﻏﺎز ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﻧت دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻗدرتھﺎی ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﺷده
اﺳت.
اﻣروز اﻧﺳﺎنھﺎ ﺷﺎھد ﻓراﮔﯾری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ و وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﻣﻌﯽ ﻣدرن و ﻧوﯾن ھﺳﺗﻧد.

ﺑﺎﻟطﺑﻊ آنھﺎ در ﻣﻌرض ﺷدﯾدﺗرﯾن اﻣواج رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻗرار دارﻧد .رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﮐﺎرﮐرد دو ﺳوﯾﮫ دارﻧد ،اﻣﺎ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣﺟم ﺑﮭرهﮔﯾری از آن در دﺳت ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ ﻗرار دارد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺟرأت ﮔﻔت ﺣﻔظ و
ﮔﺳﺗرش ﻗدرت اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور و ظﮭور رﺳﺎﻧﮫھﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﭘل ارﺗﺑﺎطﯽ
و ﺑﻠﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺳﻠط ﺑر اﻓﮑﺎر ،اراده و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺷرﯾت دوران ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾﻧد .ﻣراﮐز رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ ی ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ وﺷرﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدرنﺗرﯾن ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺟﮭزﻧد .از ﯾﮏ ﺳو اﺑزاری در
ﺟﮭت اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ ﻗدرتھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠتھﺎ و دوﻟتھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ھﺳﺗﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر وﺳﯾﻠﮫای
ﺑرای ﮐﻧﺗرول ،ﺗﺿﻌﯾف ،ﺟﮭتدھﯽ و ھداﯾت ﺟواﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد .دوﺳوﯾﮫ ﯾﺎ دو
ﻟﺑﮫﺑودن رﺳﺎﻧﮫھﺎ اﯾن ﻓرﺻت را ﺑﮫ وﺟود آورده ﮐﮫ دوﻟتھﺎ و ﻣﻠتھﺎی ھدف ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ
ﯾﺎﻓﺗﮫ و از آن در ﺟﮭت ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف و ﺧﻧﺛﯽﺳﺎزی ﺗوطﺋﮫھﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻣواج رﺳﺎﻧﮫای ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ
ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد.
ﺑروز و ظﮭور ﺑرﺧﯽ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای ﭘس از ﺟﻧﮓ اول اﻣرﯾﮑﺎ در ﯾﮏ دھﮫ اﺧﯾر در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس
)) (١٩٩١ﺷﺑﮑﮫ اﻟﺟزﯾره ،اﻟﻌرﺑﯾﮫ ،اﻟﻣﻧﺎر ،اﻟﻌﺎﻟم و ...ﺑﻌد از ﺳﺎل  (١٩٩۶در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ
اﺳت .اﻓزون ﺑر ﺑﮭرهﮔﯾری ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ از رﺳﺎﻧﮫھﺎی دﯾداری ،ﺷﻧﯾداری و ﻧوﺷﺗﺎری ﭘﯾﺷﯾن ،اﮐﻧون
ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣوﻟﯽ ﻋظﯾم در ﺑﮭرهﮔﯾری از ﻣﺎھوارهھﺎ ،اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻓرﺳﺗﻧدهھﺎی ﭘرﺗﺎﺑل ،ﻣﯾﻧﺎﺗوری،
رﯾزﭘردازهھﺎ ،ﻓﯾﺑر ﻧوری ،ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی  EC130Eﮐوﻣﺎﻧدو ﺳوﻟوی ھواﭘﯾﻣﺎھﺎیھﺎوک و دهھﺎ
ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺑرﺗر رﺳﺎﻧﮫای ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات و اﺑزارھﺎ ﮐﮫ در دﺳت ﺳردﻣداران ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ اﺳت ،در ﺟﮭت
ﺗﺣﻣﯾل اراده ﺧود ﺑر ﻣﻠتھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽدھد .ﻗدرتھﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫھﺎ را در
ﺟﻧﮓ ﻣﯽﺑرﻧد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد اﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ،ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﮐﺎراﺋﯾب ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دو ﺟﻧﮓ
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ھﻣﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت رواﻧﯽ و رﺳﺎﻧﮫایاش ،ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اھداف آن ﭘﯽ ﺑرد.
اﺳﺗﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف ﮐﺷور ھدف و ﺑﮭرهﮔﯾری از ﺗوان و ظرﻓﯾت رﺳﺎﻧﮫھﺎ اﻋم از رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،دﯾداری ﺷﻧﯾداری و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﺻول ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب
ﻣﻧﺎﻓﻊ را ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ﮔوﯾﻧد .آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای از ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﻣوﻟﻔﮫھﺎی ﺟﻧﮓ ﻧرم و
ﺟﻧﮓھﺎی ﻣدرن در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ﺟﻧﮓ ﻧرم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ طرح و اﺳﺗراﺗژی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧظﺎم
ﻗدرت طﻠب ﺑرای ﺗﺳﻠط ﺑر اﻓﮑﺎر و اراده ﻣﻠتھﺎ ﺗدوﯾن و طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد ﺟﻧﮓ
رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﻧﺑردھﺎی ﻧظﺎﻣﯽﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﯽﯾﺎﺑد ،اﻟﺑﺗﮫاﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫاﯾن ﮐﺎرﺑرد از
اھﻣﯾت رﺳﺎﻧﮫھﺎ در دﯾﮕر زﻣﺎنھﺎ ﻣﯽﮐﺎھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت آن ﺟﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺻﻠﺢ و ﻧﮫ
ﺻﻠﺢ و ﺟﻧﮓ ﻧﯾز ﺑﯾن ﻗدرتھﺎ و دوﻟتھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻗدرتھﺎ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﯾدان آوردن ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ را ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای روی ﻣﯽآوردﻧد و از اﯾن اﺑزار ﺑﮫ ﺑﮭرهﺑرداری ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای از
ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻧﮓھﺎی ﺑدون ﺧونرﯾزی و ﺟﻧﮓ آرام ،ﺷﯾﮏ و ﺻﺣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺗﻣﯾز
و ﺷﯾﮏ ﺑودن ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ،ﻣﯾزان ﺗﺧرﯾب آن آﻧﻘدر زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣردم ﮐﺷورھﺎی ھدف،
ﻣﺗوﺟﮫ ﺣﺟم ﺳﻧﮕﯾن اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑر ﻓﺿﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧود و اطرﻓﯾﺎنﺷﺎن ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
ﻗدرت ﻧﻔوذ ﺳردﻣداران اﯾن ﺟﻧﮓ و ﻗدرت ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری و ﻧﻔوذ آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽﺧﺎﻧﮫھﺎ،
ﻣوﺗرھﺎ ،ﻣﺣﻔلھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﺷﮭر و دھﺎت ﮔﺳﺗرش ﻣﯽﯾﺎﺑد .در اﯾن ﺟﻧﮓ ،ﻣﻠتھﺎ و ﻣردم ﺑﺎ ﺧواﺳت و
اراده ﺧود و ﻗﺑول ھزﯾﻧﮫ در ﻣﻌرض ھدف ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ھدف اﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﮐرد و ﻋﻣﻠﮑرد
دوﻟتھﺎ و ﻣﻠتھﺎ در ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از دﯾﮕر دوﻟتھﺎ ،و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﻧﺗرول اﻓﮑﺎر و اذھﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم اﺳت،
زﯾرا اﯾن ﻣﻠتھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﺧط ﻣﻘدم ﺣﻣﻠﮫ دﺷﻣن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫاﯾن ﻋﻘﯾده وﺟود
دارد ﮐﮫ اﮔر اﻓﮑﺎر و اراده ﻋﻣوﻣﯽرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن و ﭘدﯾدهای ﺑﺗوان اﻗﻧﺎع ﮐرد ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود ﺟﮭتدھﯽ ﻧﻣود ﻣﺳﻠﻣﺎ ً دوﻟتھﺎ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽﻣﻠتھﺎ ﺑﮫ ﺳوی اھداف
دﺷﻣن ﺳوق ﯾﺎﻓﺗﮫ و در آن ﺟﮭت ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .ﻣﺧﺎطب اﯾن ﺟﻧﮓ ﻣردم ﮐﺷورھﺎی ھدف ،ﻣردم
ﺧودی و ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣلﮐﻧﻧده دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد.در ﻋﺻر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اھﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗن
ﻧﻘش رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺟﻣﻌﯽ در اﯾﺟﺎد رواﺑط اﻓﻘﯽ و ﻋﻣودی در ﺟواﻣﻊ ،ﮐﺎرﺑرد اﯾن وﺳﺎﯾل در زﻣﯾﻧﮫھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣﺷﮭود اﺳت .ﮐﺎرﮐرد رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾریھﺎی
روزﻣره زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻣردم ھم ﺳودﻣﻧد و ھم زﯾﺎنآور اﺳت زﯾرا »رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﮔروھﯽ ھﻣﭼون ﺗﯾﻎ دو
دم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﮕﻧﯽ ﭘدﯾد آورﻧد ،ﻗﺎدر ﺑﮫ وﺳﻌت ﺑﺧﺷﯾدن و ژرفﺗر ﺳﺎﺧﺗن
ﺷﮑﺎفھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد و ھم ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺷﺎرتدھﻧده ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ھم ﺑذر اﯾدﺋوﻟوژی ﺿدﺗوﺳﻌﮫ

را در ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭘراﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣس اﻣﻧﯾت ﮐﺎذﺑﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ذھنھﺎ را از ﻣﺳﺎﺋل ﻋﯾﻧﯽ دور
ﻣﯽﺳﺎزد ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫاﯾﺟﺎد ﺷور و ﺷوق ،ﺣﯾﺎت و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ در ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻣﺛﺑت رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﺳت ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل و ﺑﯾﺎن واﻗﻌﯾتھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و روﺷﻧﮕری در
ﻋرﺻﮫ ﺗﮭدﯾدات ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻧﮫ ﮔروھﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﻧد«.
در ﻣﻘﺎﺑل ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﻧﻔﯽ اﻧﮭدام ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ﺑﺷری و ﻣﺣو دﻣﮑراﺳﯽ و ﻣﺧدوش ﺑودن ﺣرﯾم
آزادیھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺳﺗرش رﺳﺎﻧﮫھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯽداﻧﻧد .ﺣﺟم وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮐرد
رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای در ﻧﺑردھﺎی ﻧظﺎﻣﯽو ﺑﺣرانھﺎ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر در
ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﻣورد ﺑﮭرهﺑرداری ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺗﻣﺎﻣﯽﺟﻧﮓھﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
اﺑزاری ﺑرای ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺟﻧﮕﯽ از ﺳوی ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد
در ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی آﻟﻣﺎن ﻧﺎزی در ﻓﺑروری  ١٩۴٣ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﺧورده
ﺑودﻧد ،رادﯾوآﻟﻣﺎن ﺑﮫ دروغﭘردازی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻘﺎوﻣت ﺳرﺑﺎزان آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﺑراﺑر ﺳرﺑﺎزان اردوی ﺳرخ
ﻣﺷﻐول ﺑود .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﺑراﺑر رزم ﻧﯾروھﺎی روﺳﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده ﺑودﻧد .
ﺑﮭره ﮔﯾری آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم از رﺳﺎﻧﮫھﺎ و اﺑزارھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ و رﺳﺎﻧﮫای و ﺑﮭرهﺑرداری ﮐرد ،اﻣﺎ
رﺳﺎﻧﮫھﺎی آزاد از ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣرﯾﮑﺎ در وﯾﺗﻧﺎم اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽرا ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داد .ﺳراﻧﺟﺎم
ﺗﺻﺎوﯾر ﺗﮑﺎندھﻧده در ﺳﺎل  ١٩٧٢ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺑﻌد ﺷد.
در ﺳﺎل  ،١٩٨٣اﻣرﯾﮑﺎ در اﺷﻐﺎل ﮔراﻧﺎدا ﺑﺎ درﺳﯽ ﮐﮫ از ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم و ﻋﻣﻠﮑرد رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی رﺳﺎﻧﮫای ﺧود را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ھداﯾت ﮐرد و از ورود ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﯽ ﺟﻠوﮔﯾری
ﻧﻣود .در ﺳﺎل  ،١٩٩١در ﺟﻧﮓ اول ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻧﯾز رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻏرﺑﯽ اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺧطوط ﺟﻧﮕﯽ
را ﭘﯾدا ﻧﮑردﻧد .در ﺟﻧﮓ ﮐوزوو ،ﻧﺎﺗو ھر روزه ﮐﻧﻔراﻧس ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐرد و در آن ﺗﺻﺎوﯾر
از ﻗﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﺷده را ﺑﺎ ﭼﺎرﭼوب ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾن در اﺧﺗﯾﺎر رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻗرار ﻣﯽداد .در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﺟﻧﮓ در ﻗﺑﺎل اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽدﻧﯾﺎ ﺷﯾوه ﺳﮑوت و ﺿد اطﻼﻋﺎت را در ﭘﯾش
ﮔرﻓﺗﻧد .در ﺳﺎل  ،٢٠٠٣در ﺟﻧﮓ دوم ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺻوﯾری از اﻧﺣﺻﺎر ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ و
ﺳﯽ.ان.ان ﺑﯾرون آﻣدﻧد و ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﻧوظﮭور در ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﺟﻧﮓ ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﻧد .در اﯾن ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ
ﺣوزهاﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻗﯾب رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﮑﺗوب و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺗوﺟﮫ وﯾژهای ﺷد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ در
آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده ﻣردم از اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺑﺎﻻی  ٧٠درﺻد ﭘس از آﻏﺎز ﺟﻧﮓ رﺳﯾد .از ﺟﻣﻠﮫ
دﻻﯾل روﯾﮑرد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت اﻓزون ﺑر ﺗردد در ﯾﮏ ﺳوﯾﮫ ﺑودن اﺧﺑﺎر ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﻏرﺑﯽ،
ﭘدﯾده وﺑﻼگﻧوﯾﺳﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﺧط ﻣﻘدم و ﻣﻧﺎطق درﮔﯾر ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر،
دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﺧﺎطرات ﺧود ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻓﺿﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و روزﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾف
ﻣدﯾﺎﻣﻌروف ﺷد .ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ در اﯾن ﺟﻧﮓ ،ﺑﮭرهﮔﯾری ﭼﺷﻣﮕﯾر از رﺳﺎﻧﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از
ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )اﯾﻣﯾل( ﺑود .در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻋت ﺷروع ﺟﻧﮓ ﺑﯾش از  ١١۶ﻣﯾﻠﯾون اﯾﻣﯾل ﺗوﺳط
ﺷرﮐت اﻣرﯾﮑن آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت ﺷد.
در ﻣﺟﻣوع ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت در ﺟﻧﮓ  ٢٠٠٣اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس در اﺷﻐﺎل ﻋراق ،اﯾن رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ
اﺑزار ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾروھﺎ و ﺳﻼحھﺎی ﺟﻧﮕﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑدﯾن
ﺳﺑب ﻣﻌروف ﺷد ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ  ٢٠٠٣ﻧﺑرد ﻧظﺎﻣﯽﭘﯾوﺳت ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ ﺑود.
از دﯾﮕر ﮐﺎرﮐردھﺎی رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﺳرﺑﺎزان آن در ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ظﮭور ﻧوع ﺟدﯾدی از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑود
ﮐﮫ از ﻣﺎهھﺎ ﻗﺑل ﺗوﺳط ﭘﻧﺗﺎﮔون آﻣوزش دﯾده ﺑودﻧد و ﺑﺎ اﻋزام ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ﻋراق ھﻣراه
واﺣدھﺎی ﻧظﺎﻣﯽدر ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﻧﺑرد ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑراﺑر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﻧﺗﺎﮔون )دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ١٢
ﺻﻔﺣﮫای ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران از ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﺟﻧﮓ ﺧﺑر و ﺗﺻوﯾر ﺗﮭﯾﮫ و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽرا
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای( ﺧود ﻗرار دادﻧد .اﯾن ﮔروه از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن ﺑﯾش
از ﭘﻧﺟﺻد ﺗن ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ھﻣراه ﻣﻌروف ﺷدﻧد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ھﻣراه ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ ،ﺳﯽ.ان.ان ،و ﻓﺎﮐس ﻧﯾوز و … ﺑودﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻼوه ﺑر آﻧﮭﺎ ،ھزار ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧﯾز در
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ،ﮐوﯾت و ﻋراق ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻓﻌﺎل در ﺷﻣﺎل ﻋراق و ﻣرز
اﯾران و ﻋراق اﯾن رﻗم ﺑﮫ دو ھزار ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﻣﻧطﻘﮫ رﺳﯾد.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرد دو ﺳوﯾﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ و
ﺗوان ﺑﮭرهﺑرداری طرفھﺎی دﯾﮕر ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺟﻧﮓ ﻧﯾز از طرﯾق ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد ﭘﯾﺎمھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎمھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و اﺟرای ﺗظﺎھرات ﺿدﺟﻧﮓ در اﻗﺻﯽ
ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن اﻗدام ﻧﻣودﻧد ﺑﮫﮔوﻧﮫای در ﯾﮏ روز ﺑﯾش از ﺷﺷﺻد ﺷﮭر ﺟﮭﺎن ﺷﺎھد ﺑر ﭘﺎﯾﯽ ﺗظﺎھرات

ھﻣزﻣﺎن ﺿد ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی وﯾژه رﺳﺎﻧﮫای ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺟﻧﮓ ،ﻧﻔوذ در ﺳﺎﯾتھﺎی ﮐﺷورھﺎی
ﺣﺎﻣﯽﺟﻧﮓ ،ﺳﺎﯾتھﺎی ﻧظﺎﻣﯽو ﺧﺑری ،ﻗرار دادن ﭘﯾﺎمھﺎی ﺿدﺟﻧﮓ و ﺣﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﻧﮓ ،ﺑﻣﺑﺎران
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺻﻧدوقھﺎی ﭘﺳﺗﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﭘﺎرازﯾت و اﺧﺗﻼل و … ﺑود.ﺗﻼش ﺧﺑرﻧﮕﺎران ھﻣراه
ﺟﮭتدھﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽﮐﮫ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔزارشھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﺟﻧﮓ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد ﭘس
از ﻣدﺗﯽ ﻣورد ﺑﯽﻣﮭری ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻗرار ﮔرﻓت زﯾرا اﺧﺑﺎر آﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫﮐﺎره ﺑود و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠط ﺑود .اﯾن
اﻣر ،ﮐﮫ ﺑﯽ طرﻓﯽ آﻧﺎن را ﻣورد ﺳؤال و ﺗردﯾد ﻗرار داد و و اﺧﺑﺎرﺷﺎن را ﺑﯽﺗﺎﺛﯾر ﮐرد.
ﺑﮭرهﮔﯾری از ﻣدرنﺗرﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﭘوﺷشرﺳﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺧش زﻧده ﺟﻧﮓ و ﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾش ﺻﺣﻧﮫ
ھﺎی ﺣﻣﻼت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن از ﮐﺎرﮐردھﺎی ﺟدﯾد رﺳﺎﻧﮫھﺎ در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﺑود.اﺳﺗﻔﺎده
ﺗرورﯾﺳتھﺎ از رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺟﮭت اﺟرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ و ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ،ﺗﺻوﯾر و ﺻدای ﮔروﮔﺎن
ھﺎ و ﻟﺣظﺎت ﮔروﮔﺎنﮔﯾری ،اﻧﻔﺟﺎرھﺎ و ﭘﺧش ﭘﯾﺎمھﺎ؛ ھدف ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽو ﺗﺻﻣﯾم
ﺳﺎزی ،ﺟزء اﻗداﻣﺎت رﺳﺎﻧﮫھﺎ در آﻏﺎز اﯾن ﻗرن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود.
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ،اﺳﺗراﺗژﯾﺳتھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﮔزاران
رﺳﺎﻧﮫای ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﺳرﺑﺎزان اﯾن ﺟﻧﮓ در ظﺎھر ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﻣﻔﺳران،
ﺗﺻوﯾرﺑرداران ،ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧﺑری و ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ،ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن ،ﺗﮭﯾﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻋﮑﺎﺳﺎن رﺳﺎﻧﮫھﺎ
ھﺳﺗﻧد .ﺳﻼح و ﺗﺟﮭﯾزات اﯾن ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾز رادﯾو ،ﺗﻠوﯾزﯾون ،اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻣﺎھواره ،ﺧﺑرﮔزاریھﺎ،
دورﺑﯾنھﺎ ،ﮐﺎﻏذ و ﻗﻠم و دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﭼﺎپ و ﻧﺷر و ...ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻟﯾﮑن واﻗﻌﯾت آﻧﺳت ﮐﮫ در ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺳﺎﻧﮫای ،ﺳﯾﺎﺳت رﺳﺎﻧﮫای ﻗدرتھﺎ و ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ھداﯾت دھﻧده اﯾن ﺣرﮐت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽو ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﺑودﺟﮫای ﺳری ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺳروﯾسھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼت وﯾژه ﻧظﺎﻣﯽھداﯾت ﻣﯽﺷود .ﺑﺧش
دﯾﮕری از ﻣﺗوﻟﯾﺎن و رھﺑران رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﭘول و ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎ ھﺳﺗﻧد ،آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش
ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر ﺧود ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ﺑﮫ راه ﻣﯽاﻧدازﻧد و ﻣﻠتھﺎ را ﺑرای ﻣﺻرف ﮐﺎﻻی
ﺧود و ﯾﺎ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳوی ﺧود راھﺑری ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای را در ﺟﮭت ﺗﺿﻌﯾف ﮐﺷور ھدف و ﺑﮭرهﮔﯾری از ﺗوان و ظرﻓﯾت رﺳﺎﻧﮫھﺎ
ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺟﻧﮓرﺳﺎﻧﮫای از ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﻣوﻟﻔﮫھﺎی ﺟﻧﮓ ﻧرم ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﯾﺎدﯾن ﻧﺑرد ﻧظﺎﻣﯽﮐﺎرﺑرد دارد اﻣﺎ از
اھﻣﯾت آن در دﯾﮕر زﻣﺎنھﺎ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ،زﯾرا ھدف ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ﮐﻧﺗرول و ﺗﻐﯾﯾر اذھﺎن و اﻓﮑﺎر
ﻋﻣوﻣﯽﻣردم و ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دادن ﻣﺧﺎطﺑﯾن اﺳت.ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﻔﯽ و ﻣﺛﺑت
دارد ﮐﮫ از آن در ﺟﮭت ﺗﺣﻘق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﻌﻧوان رﮐن ﭼﮭﺎرم دﻣﮑراﺳﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑرﻧد .ﺑﮭرهﮔﯾری ﺳﻠطﮫ
ﺧواھﺎن و در رأس آن اﻣرﯾﮑﺎ از رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺟﮭت ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣﻠتھﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻓراواﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑر راهاﻧدازی ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای در وﯾﺗﻧﺎم ،ﮔراﻧﺎدا ،ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﮐﺎراﺋﯾب ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﮓ اول و دوم
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ...اﺷﺎره ﻧﻣود و از ﺣﺟم وﺳﯾﻊ اﻗداﻣﺎت رﺳﺎﻧﮫای در ﺟﻧﮓ اﺧﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗراﺗژی
ﻗدرت طﻠب در ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری روشھﺎ ،ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻧوﯾن ﯾﺎد ﻧﻣود ،در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯽﺗوان
ﺑﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ھﻣراه ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺻد ﺗن از آﻧﺎن درﺟزوﺗﺎﻣﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ھﻣراه ﻧﯾروھﺎ
وارد ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺷوﻧد ،اﺷﺎره ﮐرد .واﻗﻌﯾت آﻧﺳت ﮐﮫ در ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺳﺎﻧﮫای ،اھداﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳﯾﺎﺳت رﺳﺎﻧﮫای ﻗدرتھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ
ھﺎی ﺳری ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺳروﯾسھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ رھﺑری ﻣﯽﺷود.
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای اﺳﺗراﺗژﯾﺳتھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ و
ﮐﺎرﮔزاران رﺳﺎﻧﮫای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺟﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫای از وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﺗوﺟﯾﮫ و اﺟرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت رواﻧﯽ از طرﯾق ﺑﺣرانﺳﺎزی ،ﺳﯾﺎه ﻧﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺣرﯾﮏ اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽﻣﺧﺎطﺑﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭت
رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﺑرای اﺟرای ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺧود روشھﺎﯾﯽ را در
ﺟﮭت اﻧﺣﺻﺎری ﻧﻣودن رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽﮔذارﻧد و در اﯾن راﺑطﮫ از روشھﺎی ﭘﻧﮭﺎنﮐﺎری ،ﺣﻣﻠﮫ و
اﻧﮭدام ھدف ،ﺑرﭼﺳبزدن ،ﻓرض و ﺗﺻور ﭘﯾشﮔﯾراﻧﮫ ،ظﺎھرﺳﺎزی ،ﮐوﭼﮏﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﺗوازن ﻧﺎدرﺳت و
ﻋدم ﭘﯾﮕﯾری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .رﺳﺎﻧﮫھﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾز دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن را ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﺗرﯾن ﺣوزه و ﺳﻼح ﻣﯽداﻧﻧد و ﻣﺗﻘﺎﻋدﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺧودی ،را ﺑﺳﯾﺎر ارزانﺗر از
ﮐﺷﺗن او ﻣﯽداﻧﻧد و ﮐﻠﻣﺎت را ﮐمھزﯾﻧﮫﺗر از ﻣرﻣﯽ ﻣﯽﭘﻧدارﻧد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ،از اﺑزارھﺎی ﻣﺗﻧوع و
ﻣدرن رﺳﺎﻧﮫای در ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾداری ،ﺷﻧﯾداری و ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﮭره ﻣﯽﺑرﻧد .ﻣﺳﺋوﻻن و دﺳت

اﻧدرﮐﺎران رﺳﺎﻧﮫھﺎ ی ﺟﮭﺎن ﺳوم ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾل ﻋظﯾم ھﺟوم رﺳﺎﻧﮫای و ﻋﻣﻠﯾﺎت
رواﻧﯽ ﻗدرت ﭘرﺳﺗﺎن ﺗﻣﮭﯾدات و ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد و ﺿﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺧﻧﺛﯽﺳﺎزی اﻗداﻣﺎت رﺳﺎﻧﮫ
ای دﺷﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ھﺟوم ﺑﮫ ارﮐﺎن و اراده رﺳﺎﻧﮫای آﻧﺎن اﻗداﻣﺎت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫای را ﺑﮫ اﺟرا
ﮔذارﻧد .ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎھراﻧﮫ از ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺳﻣﺑولھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾش داوریھﺎ و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد .ﻟذا در آن ،ﭘﯾﺎمھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ،ﺑﺎ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘذﯾرش داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
آن از ﺳوی ﻣﺧﺎطب ،ﺑﮫ وی اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردد.
اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر اﺗﮭﺎم ﺑﺳﺗن ھراس طرح ادﻋﺎھﺎی دروغ ،ﭘرداﺧت رﺷوت ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و
ﻣﺟﻼت و ﺷﺑﮑﮫھﺎی رادﯾوﯾﯽ و ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑرای اراﺋﮫ اﺧﺑﺎر و ﻣطﺎﻟب ﺟﮭت دار ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﮭره ﮔﯾری
از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﭼﯽھﺎی ﻣﺗﺧﺻص در ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫای ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب
در دھﮫھﺎی اﺧﯾر داﺷﺗﮫ اﺳت .در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻋراق ،دوﻟت اﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ از ﭘﯾروزی
ھﺎی ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟد آﻣده ﺑود ،ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از اﻧواع ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رواﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫ
اﯾن ﺗﺟﺎوز را در ﺟﮭﺎن ﻋرب ﺑﮫ وﺟود آورد .اﻟﺑﺗﮫ ﻧظر ﺳﻧﺟﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ در ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋرب ﺑﮫ وﯾژه ﺟواﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد .ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ آﻓﯾﮑﯾوﻧﺎدوز ﺑﺎزﯾﮕر ﻓﯾﻠم »ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ« ﻣوذﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرس ﻓﺎﺳد ﭘوﻟﯾس »ﻟوﯾﯾس رﯾﻧوﻟت« ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻣن ﺷوﮐﮫ ﺷدم« ،ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ھم اﻋﻼم ﻧﻣود ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت طرف ﻗرارداد ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺎ
اﻋطﺎی رﺷوت ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻋراﻗﯽ ،ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺟﮭت دار در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻋراق
ﭘرداﺧﺗﮫ ،ﺷوﮐﮫ ﺷده اﺳت.
اﻣﺎ ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﻧﺎم اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد ﺷوﮐﮫ ﺷوﻧد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣﻧد ،ھﻣﯾن اﻓراد ،ﺣداﻗل ﺑﮫ دو روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ
ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد ﺗﺎ در ﻧﺷرﯾﺎت ﺧود ﻣﻘﺎﻻت و ﻣطﺎﻟﺑﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت ﺣﺎﮐم ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ
ﺣﺿور در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﭼﻧد ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺟﮭت دار ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود،
ﺑﭘردازﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻧﮕره و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺑﺎﯾد در ﻗﺑﺎل اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ آن ﺑﮫ
دوره ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد و از ﺳوی دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾر دوﻟت ھﺎی دﻧﯾﺎ از آﻏﺎز ﭘﯾداﯾش
رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣدرن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺷوﮐﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﺣﻣﺎﯾتھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن
و ﯾﺎ اﺳﺗراق ﺳﻣﻊھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اھﻣﯾت ﺧواھد ﺑود ،ﺑﮫ وﯾژه اﯾﻧﮑﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت در
اﯾن ﻣﻠت )آﻣرﯾﮑﺎ( ،ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد واﻗﻌﺎ از آن ﺗرﺳﯾد .ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻋراق اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن در ﻣﻧطﻘﮫای از دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتﻣﺷﻐوﻟﻧد ﮐﮫ ﺗﮭدﯾد
و ﯾﺎ ﺧرﯾد روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران از ﺳوی ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ،ﭼﻧدان ﺳﺎﺑﻘﮫای ﻧدارد .در اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﻣﯽﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن اردوی آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق ﻧﯾز از ھﻣﺎن ﻗواﻋد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در داﺧل
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮭره ﻣﯽﺑرﻧد .اﻣﺎ روشھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣوﻓق ﮔذﺷﺗﮫ اﯾﻧﮏ در ﻋراق ﻓﺎﻗد ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم
ھﺳﺗﻧد .ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺑوش در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧود ﺑرای ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﺑراﺑر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای اﻋراب ،ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﺳﺗرده و ﺟﮭت دار ﺑﮫ ﺳﺎلھﺎی
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد .درسھﺎی آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧﺎم و ﻧﺎﭘﺧﺗﮫ آن دوره ،از ﺳوی
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺧشھﺎی ﻓﻧﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ در دﻧﯾﺎی رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻣطرح ﺷده ﺑود .ﺑﺎ ﺳواﺑق اﯾن اﻣر ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد و اﻏﻠب ﺑﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔﯾری دﻻﯾل و واﻗﻌﯾتھﺎ ،ﺑﮫ روان و
اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺧﺎطب ﻣﯽرﺳد .ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﮑری اﺳت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﭼﯽھﺎی ﻣﺎھر ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣﯾق ﺷﻣﺎ
ﺑﺎزی و از ﺗرسھﺎ و ﭘﯾش داوریھﺎﯾﺗﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
دو ﭘژوھﺷﮕر ﻋرﺻﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت آﻧﺗوﻧﯽ ﭘراﺗﮑﺎﻧﯾس و اﻟﯾوت آروﻧﺳون ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣدرن را »اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ھﺎی ﮔﺳﺗرده« و ﯾﺎ »ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳتﮐﺎری ﺳﻣﺑولھﺎ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرد« ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد.آﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد »:ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎھراﻧﮫ از ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺳﻣﺑولھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘﯾش داوریھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد .ﻟذا در آن ،ﭘﯾﺎمھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ،ﺑﺎ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﭘذﯾرش داوطﻠﺑﺎﻧﮫ آن از ﺳوی ﻣﺧﺎطب ،ﺑﮫ وی اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردد «.ﺗرس ﺑﮭﺗرﯾن اﺳﻠﺣﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﭼﯽھﺎﺳت.
ﺗرس از وﻗوع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﮕر از ﻧوع آﻧﭼﮫ در  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎمھﺎی
اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد وﺟود دارد .اﺗﮭﺎم ﺑﺳﺗن ،ﺳﻼح ﻣﻧﺗﺧب دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ از ﺳوی
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﭼﯽھﺎی دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .آﻧﮭﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ را ﻣردﻣﺎن
ﻗﺑﺎﺋل ھون ﻣﯽﺧواﻧدﻧد .در دورهﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ،اﺗﮭﺎم ﺑﺳﺗن ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اﻧﺳﺎنھﺎر و

زردھﺎی ﮐﺛﯾف ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ راه ﯾﺎﻓت و ﺑر ﭼﺳباﻣروز »ﺗرورﯾﺳت« اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت در ﺳﺧﻧﺎن
ﺳردﻣداران ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷود .در ﺳﺎلھﺎی ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر،
ﺷﯾطﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽﺷدﻧد و در ﺟﻧﮓ دوم ،آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر ،در اردوﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳﮑﺎن
داده ﺷده ﺑودﻧد .ﻣردﻣﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾز اﻏﻠب اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﮐﺎﻧون ﺣﻣﻠﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎی
ﺟﻣﻌﯽ اﯾن ﮐﺷور ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب ﺑر ﺳﻣﺑولھﺎ و
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت .ﭘرﭼم ﮐﺷور ﺑﮫ اھﺗراز ﻣﯽآﯾد ،ﺷﺟﺎﻋت در ﻣﯾدانھﺎی ﻧﺑرد ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽﺷود و
ﻣﻧﺗﻘدان ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺻورت اﻓرادی ﮐﮫ از وطن ﺧوﯾش و ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾﮭنﺷﺎن ﻣﺗﻧﻔرﻧد ،ﻧﺷﺎن داده
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑر دﯾن ﺗﺎﮐﯾدی وﯾژه ﻣﯽﺷود و رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺟذاب ،ﺑر ﺣﻣﺎﯾت ﭘروردﮔﺎر از
ﮐﺷورﺷﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣوﻓق از اﺑزارھﺎﯾﯽ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻧظﯾر اﺗﮭﺎم ﺑﺳﺗن ،اﯾﺟﺎد ھراس ،ﺗﮑرار ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﺳﺎده ﺑرای دﻓﻌﺎت
ﻣﺗﻌدد ،ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اذھﺎن ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﭘﯾﺎم رﺳوخ ﮐﻧد ،ﺑﮭره ﻣﯽﮔﯾرﻧد؛ ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﮔﯾریھﺎ
ﻓروﮐش ﻣﯽﮐﻧد ،آﺛﺎر و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر روی ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھﻧوز
ھم ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔر از ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻋراق دارای ﺳﻼحھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﺑوده ،ﺻدام ﺣﺳﯾن و
ﮔروه اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎری داﺷﺗﮫاﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﻋراﻗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺗرورﯾﺳتھﺎی ﺣﺎدﺛﮫ  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
ﺑوده اﺳت .درﮔﯾریھﺎی اﻣروز دﯾﮕر ﻧظﯾر ﺟﻧﮓ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺳل ﮐﺷﺎن آﻟﻣﺎن ﻧﺎزی و ﯾﺎ
ﺟﺎﭘﺎﻧﯽھﺎی ﺟﻧﮓ طﻠب ،ھوﯾت ﻣﺷﺧص و روﺷﻧﯽ ﻧدارد .ﺟﻧﮓ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم )ﮐﮫ ﺑﯽﺗردﯾد ﯾﮏ
اﺗﮭﺎم ﺑﺳﺗن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﺳت( ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﻧﺎﻣرﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻧﺎﺻری در ﺳﺎﯾﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از
آﻧﺎن ﻣﻠت و ﯾﺎ اردوی ﻧدارد .اﯾن ﺟﻧﮓ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد) .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھر ﮔﺎه رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﺳﺧن از ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآورد ،روز ﺑﻌد ﺑﻣﺑﯽ ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽﺷود (.ﮐﺷوری ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ﺧود را در ﺧط
ﻣﻘدم ﺟﻧﮓ ﻗرار داده اﺳت ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣداوم ،ﺑﯾﺷﺗر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود،ﻣﯽﭘذﯾرد؛ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
دروﻏﮕو زﻣﺎﻧﯽ رﺳوا ﺷود و ﻣﺧﺎطﺑﺎن ھم درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷده اﺳت ،دروغ و ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ
درﺳت ﺑودهاﻧد؛ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت روی ﻣﯽدھد .اﯾن دروغ ھﺎ ،دوﻟت ﺑوش را در ﺧﻼل
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﻣﯾﻼدی ﯾﺎری داد؛ اﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎ ورود ﺑﺣران
اﺷﻐﺎل ﻋراق ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ ﺧود ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻧزوﻟﯽ ﯾﺎﻓت .ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ﺑﺣران ١١
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﭘﯾش از ﺗﺻرف ﻋراق ،دوﻟت ﺑوش ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﺳﺗرده» ،ﻣﺎرک آﻣرﯾﮑﺎ «
را در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣطرح ﮐﻧد.

ﺟﻣﻌﮫ ٢۴ ،اﭘرﯾل ٢٠٠٩
ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت !
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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