
 ها و یگرینظام ها، یکتاتوریها، د ییبر حکمروا ینگاه
  خیتار یها ییجهانگشا

 )صباح(پژوھش  ھ ویاول تھ - بخش 
شتر، یقات بیتحق ھا وینوآور با مختلف و یماخذ ھا منابع و استفاده از با یخیق تاریتحق پژوھش و(
 یھا آگاھیجنگ افروز جنگھا و بتواند بھ عواقب ناگوار یخین پژوھش مستند تاریدوارم کھ ایام

  ) ما بدھد ءرانھیو دردمند و کشور جنگ در خستھ از یبھ انسانھا را یسودمند

  رد؟یگیصورت م چرا ست ویجنگ چ

  
در ھر قرن  یقرون گذشتھ را داشتھ است تلفات انسان یان جنگ طین آمار قربانیشتریستم بیقرن ب

  .بوده است شترینسبت بھ قرون گذشتھ ب
  ون نفر یمل 5/5 ------------- ----قرن ھجدھم 
  ون نفریلیم 16 ---------------- قرن نوزدھم 
  ون نفریلیم 38 ----------- اول  یجنگ جھان
  ون نفر یلیم 60 حدود در ----------- دوم  یجنگ جھان

ش است یبھ بعد تعداد مخاصمات مسلحانھ رو بھ افزا ١٩۴۵ ن است كھ از سالیش این افزایعلت ا
د و یز منتج بھ تولین یشرفت تكنولوژیوستھ و پیز بھ وقوع پین یزانیبخش و پارت یآزاد یرا جنگھایز

  .ده استیگرد یمخرب تر یساخت سالحھا
مستلزم کنش  ھمواره ،است، زیرا کھ کشمکش زندگی اجتماعی و ستیز یکی از عناصر متشکل جنگ

معاضدت اجتماعی  اری واجتماعی است، ھمانطور کھ وجود کنش متقابل اجتماعی نیز الزمھ ھمک
در ھر زمان  .اندداشتھ است و بنابراین منازعھ و ھمکاری ھمزاد و ھمپای ھم در زندگی بشر حضور

گردیده است از طریق سیاسی یعنی مذاکره و بحث  کھ صلح در روابط انسانھا بھ مخاطره افتاده سعی
لی دسترسی پیدا شود کھ ضمن تحلیل قرار گیرد و بھ راه ح و گفتگو موارد اختالف ورد تجزیھ و

با اینکھ جنگ و صلح دو جھان . خشونت و درگیری جلوگیری گردد تأمین منافع طرفین از ادامھ
آورند، تصور اینکھ این دو از یکدیگر جدا ھستند نیز ممکن نیست، بوجود می متفاوت را برای انسان

 (David Hume) دیوید ھیوم قول اگر بنا بھ. شوندصلح ھمواره در پی یکدیگر مطرح می پس جنگ و
توانیم صلح را علت جنگ و برعکس جنگ را رابطھ توالی ضروری فرض کنیم، می علیت را ھمانند

   .بدانیم علت صلح
  :جنگ از دیدگاه ھگل 

در برابر  ،آن با حراست از وحدت معنوی ،تواند آگاھی اجتماعی ھر ملت راجنگ عاملی است کھ می
کشانده شود، حیات  خودگرایی فردگرایی بھ در صورتی کھ اگر. کام بخشداستح فردگرایی ھرگونھ

تواند تجلی یک وحدت جمعی یا روح عام در فرمان جنگ می .بھ خطر خواھد افکند جامعھ و دولت را
عام و در  شکست نخورده بود، او را تجلی روح ناپلئون تا زمانی کھ ھگل .یا چھره رھبر جامعھ باشد

  .دانستور میسیمای فردی سلحش



خشونت دفاع  بھ ھمین دلیل ھگل از خصیصھ متمدن کننده. تواند سازنده تمدن بشری باشدجنگ می
  .کندمی

فعالیت  ھگل جنگ را بھ مثاب صورت برتر. گرددجنگ موجب تحقق و تعالی فعالیت سیاسی می
حیات خصوصی  و معتقد است وقوع جنگ سبب از میان رفتن شکاف میان قلمر و. شماردسیاسی می

از  ،حمایت از دولت در زمان جنگ شھروندان با. گرددشھروندان و قلمرو حیات عمومی دولت می
  .یابندماھیت شھروند بودن خویش آگاھی می

خطر و مرگ  گردد، زیرا شھروند با پذیرفتن و استقبالشھروند نیز می –جنگ موجب تعالی انسان 
 ،گردد، در آرامش و صلحجنگ سبب سالمت دولتھا می .اندرسمی آزادی خود را بر فراز قلھ بلند

انفرادی وجود ندارد، در حالی کھ در جنگ نیروھایی کھ ھر فرد را  ھدفی جز لذت بردن و فعالیتھای
شاید ھیچ یک از آثار  .دارند ایالعادهشوند و این نیروھا ارزش فوقدھند ظاھر میمی بھ جامعھ پیوند

ای ھای مثبت جنگ پرداختھ باشد، بھ جنبھ منفی جنگ اشارهجنبھ تجلیل ازبھ میزانی کھ بھ  ،ھگل
  .اندروشن است، زیرا او را از جملھ ستایشگران بزرگ جنگ شمرده نبینیم و دلیل آن ھم

د یشا. دارد ارى از مردم جنگ را امرى عبث و قابل اجتناب مى دانند و كمتر كسى آن را دوستیبس
  .كنند گران ازجنگ دورىیش از دیده بیكاركشتھ و جنگدان یژه نظامیان، بوینظام

دان نبرد، مرگ یدر م ن جنگى را دارند، بخوبى بھ خاطر مى آورندیادیكسانى كھ سابقھ مبارزه در م
ھمقطاران، دوستان و حتى برادران  لى زود بھ مرگیار ساده اتفاق مى افتد و سربازان خیانسانھا بس

ان جنگ پى مى برند كھ در جنگ چھ یط و پایشرا رییراد بھ محض تغن افیخود عادت مى كنند اما ھم
چ وقت نمى توان فرار كرد جنگ یك نكتھ ھیاما از . آورده اند برآنھا گذشتھ و چھ بر سر دشمنان خود

چكس نمى تواند مانع یضرورى نباشد اما اگر زمان رخ دادن آن برسد، ھ دیشا. ر استیاجتناب ناپذ
جنگ  استمداران برعكس آنانیاستمداران مى دانند و سیان نقطھ آغاز جنگ را سینظام .شود اجماع آن
ن دو عامل اضافھ یا ز بھیگر نیعامل د ۵ان ذكر مى كنند اما امروز یجھ عالمتھاى غلط نظامیرا در نت
  .طلبد افكار عمومى، گاھى افكار عمومى جنگ را مى. شده است

محدود، شعلھ  ا دست اندازى ھاىیتخاصم لفظى و خ جنگ نشان مى دھد پس از مدتى یبررسى تار
ل یدل. ده مى شودیكش ى بھ آتشیایا دنیا چند ملت شعلھ ور و كشور، قاره و ین دو یجنگ ناگھان ب

ل بروز نبرد یدل. گرى استید زیت چیت جلوه مى كند اما واقعیبروز نبردھا ساده و گاھى كم اھم
ھ ینھ ملتھا علیصدھا سال باعث انباشت ك دیا شایا و ده ھ. ستیا چند عامل ساده نیك یمربوط بھ 

. فرا مى رسد، كسى نمى تواند مانع وقوع نبرد شود گر مى شود و آن زمان كھ وقت فورانى خشمیكدی
ك زن، یگم شدن .ر وار رخ مى دھدیزد و حوادث زنجیمى ر برھم» نویدوم«ز مانند بازى یھمھ چ

ك شخص مھم، بروز قحطى، یك گلولھ، ترور یر یقابل، فخاك كشور م ك واحد جنگى بھ داخلیحركت 
ك رودخانھ مشترك، بندر مشترك، منبع انرژى مشترك، ینحوه استفاده از  ك ملت،یبى احترامى بھ 

 ستى،یستى، راسیق نژادى، شوونیك نژاد تحت ستم، عالیادعاى كھنھ ارضى، استمرار  كیاستناد بھ 
ان رساندند تا یپا تھاى خستھ از جنگ پس از آنكھ جنگى را بھاما مل!گریل دیكى و دھھا دلیدئولوژیا

شرفت مى كنند و یو در صلح پ آنھا بھ دنبال صلح مى روند. لى بھ جنگ ندارندیسالھا و دھھ ھا تما
ك یصلح، جنگ را آغاز مى كنند معموالً  قدرتمند مى شوند تا آنكھ مجدداً با خستھ شدن از زندگى در

  . در حافظھ دارد، عالقھ اى بھ نبرد نشان نمى دھد ات ناراحت كننده جنگ رانسل تا زمانى كھ خاطر
» ن ھایبھتر«معموالً در جنگھا . آن مرگ قھرمانان است ز دارند ویگرى نیژگى دیاما جنگھا و

ل بھ ین قھرمانان بعدھا تبدیدن ھستند و ھمیر از جنگیآنھا ناگز. شوند رانھ مى جنگنند و كشتھ مىیدل
 تھا،یجنگ سبب رشد خالق .ستیده اى منفى نیكسره پدیالبتھ جنگ . ملتھا مى شوند ىاسطوره ھا

و از  مى آموزد» گذشت«. ات مى سازدیجنگ ادب. ھا و بروز اخالق مردانھ مى شودیش دالوریافزا
گر طاقت بھ خاك ید ن مخالفان جنگ ھستند چرا كھیده اولید مردان جنگ دیاما بى ترد .!خود گذشتن
خ یمجموعھ جمع آورى شده، ھمگى بر تار نیى كھ در ایجنگھا .قطاران خود را ندارندسپردن ھم

ن جنگ ھا یرخداد برخى از ا. ر گذارده اندیتأث ایاسى دنیاى سیاسى كشورھا، ملتھا و حتى جغرافیس
  . گرى را بھ سرورى رسانده استیو برعكس ملل د سبب مرگ تمدنھا، دولتھا و ملتھا شده

وادار كردن دشمن بھ انجام  یز برایآم خشونت یاقدام(: كندیف مین گونھ تعریرا اتز جنگ یكالوزو
دن یرس یھا برا ن حكومتیجنگ ب یعنیتز، جنگ یف كالوزوین، طبق تعریبنابرا .)ما یھا خواستھ

در اواخر قرن ھجدھم، جنگ بھ مثابھ . است یف، كھ ھمانا منافع شخصیقابل تعر یاسیك ھدف سیبھ 



ن نوع جنگ در روزگاران گذشتھ یتنھا نمونھ بارز ا. گرفتھ بود یكامًال در اذھان جا یحكومت یاقدام
ك حكومت با یروم بھ منزلھ  یعنیكجانبھ بوده، ی یوستھ كھ آن ھم جنگیوقوع پ در روم باستان بھ

- وان كره ولد- .حكومت از جامعھ نداشتند ییاز قاعده جدا یچ دركیر جنگ بود كھ ھیدرگ ییبربرھا
بھ حساب آورد؛  یحكومت یتوان جنگیونان باستان را نمی یشھرھا - ن دولت یتقاد دارد كھ جنگ باع
  . وجود نداشت ین حكومت و مردم تفاوت آشكاریرا در آن زمان، بیز

ان یكھ امروز درباره جنگھا ب یفاتیبودند و در توص ینظام مھیافراد شركت كننده در جنگ مردم ن
از زمان . كنندیاسپارت عنوان م یآتن و اھال یو اسپارت را جنگ اھال ن آتنیشتر، جنگ بیشود بیم

چون  یل بودند؛ عواملیدر جنگھا دخ ی، عوامل گوناگونیروم تا اواخر قرون وسط یسقوط امپراطور
خاص خود را  یش نظامیك آرایشھرھا، كھ ھر  - بربر و دولت  یھا لھینداران فئودال، قبیسا، زمیكل

استوار بود كھ در آن، فرد جنگجو واحد  ییھا نییدن بربرھا عموماً بر آیوه جنگیش ن رو،یاز ا. داشتند
بودند كھ مردم از آنھا بھ علت رسوم  یمتك ییھا ھینداران فئودال بھ شوالیزم. شدیمحسوب م ینظام

ا بود كھ یتالیشمال ا یشھرھا -نمونھ آن دولت . كردندیت میخاصشان حما یو سلحشور یجوانمرد
  . بودند یمتك یمھ نظامیونان باستان بھ قدرت مردم نی یشھرھا -ولت ھمچون د

 یائتالف یرا از دل حكومتھا یی، پادشاھان، اردوھاییاروپا یل حكومتھاین تشكیدر مراحل نخست
حافظ  یرویجاد نیا یفھ دارد براید آوردند؛ ھمان گونھ كھ امروز سازمان ملل وظینداران فئودال پدیزم

كشور را  ین اردوھا توانستند مرزھایكم، ا كم. ردیعضو، داوطلب بگ یورھاكش یصلح از تمام
گوناگون  ی، روشھایرو بھ رشد خود كھ از عوارض گمرك یت كنند و با توسل بھ قدرت اقتصادیتقو

 یبود، قدرت خود را متمركز و اردوھا یداران نوظھور ناش ھیاز سرما یریات و وامگیاخذ مال
ن ھمھ، معلوم یبا ا. بخشد یینداران رھایبھ زم یآنان را از وابستگ یكھ تا حدجاد كنند یرا ا یمزدور

  . داشت یتوان از آنھا انتظار وفاداریستند و نمیمزدور چندان قابل اعتماد ن یشد كھ اردوھا
. شدندیز خود بھ خود منحل میا در فصل زمستان نیمزبور در زمان صلح  ین، اردوھایگذشتھ از ا

ً كمرشكن بود و در فصلیانحالل و استخدام مجدد سربازان ننھ ین، ھزیھمچن ، یكاریب یھا ز غالبا
كردند، ھرچند كھ یدا مین معاش خود پیتأم یرا برا یگرید یھا سربازان مزدور ھمواره راه

 یج جایمزبور بھ تدر ین رو، اردوھایاز ا. ن راه از درآمد خدمت در اردو كمتر بودیدرآمدشان از ا
را  یمتخصص و حرفھا ینظام یروھایجاد نین اردوھا امكان ایثابت دادند و ا یدوھاخود را بھ ار

  . پادشاھان فراھم كردند یبرا
باعث شد تا در  ی،ام اورانژیلی، و شاھزاده ویدنیگوستاو آدولفوس سو یاز سو یابداع مشق نظام

ا ی نظام ثابت، ادهیل سربازان پیگان، تشكیطبق نظر ك. ز، اردو بھ كار مشغول باشدیزمان صلح ن
ن سربازان را در یا. مسلح كشور بھ حكومت شد یرویسپردن كنترول ن یبرا ینظام یجزوتامھا

ز كردن سربازان از یمتما یبدل شدند مستقر كردند و برا یمل یكھ بعدھا بھ دانشكدھھا ییگاھایپا
بھ  یدن لباس شاھیز با پوشكل رابرتس، سربایبھ گفتھ ما. دندیونفورم پوشانیان بدانھا لباس یرنظامیغ

ن صورت درآمد، چرا كھ پادشاھان یز، وضع بھ ھمیقت نیدر حق. آمدیاز افراد پادشاه درم یكیكسوت 
ن لباس نقش آنان را در مقام یرا، ایل نشان دادند؛ زیشتر تمایب ینظام یدن لباسھایروز بھ روز بھ پوش

 یج در مقام نظامھایبھ تدر ید نظامیالت جدین نوع تشكیا .كردیان مینما یبھ خوب یفرماندھان نظام
ج، متداول و مرسوم یتھ در ارتباط بودند، پا گرفتند و بھ تدریبا مدرن یكھ بھ نوع ینوظھور یحكومت
كھ ماكس وبر،  یآمد؛ عنوانیمشروع بھ شمار م - یالت، سرباز عامل قدرت منطقین تشكیدر ا. شدند

خاص طبقھ  یھایژگیاست كھ با و یمدرن مقام منصوب یظامافسر ن- ،یبھ گفتھ و. آن را بھ كار برد
  ... شودیز میگر انواع متمایخود بھ وضوح از د

، سردستھ پرجذبھ سربازان یچون فرماندھان منتخب نظام ین نظر با افرادیاز ا ین افسرانیچن
 یرھبربھ خدمت گرفتھ و  یدار ھیك شركت سرمایمزدور را بھ مثابھ  یكھ اردوھا یمزدور، افسران

 شھیق و ریعم یاند، تفاوتھا گرفتھ شده یكھ بھ مزدور یریبگ ت، با مسئوالن حقوقیكنند و در نھایم
 یخدمتكار موروث. رندیگر را بگیكدی یند و جایج بھ كسوت ھم درآین افراد بھ تدرید ایشا. دارند یدار

خود را مد نظر  یدار ھیاند و فرمانده اردو مزدور كھ منافع سرما كھ ابزار كارش را از او گرفتھ
   .الت ھستندیاز تشك یدیس نوع جدیشگام تأسی، پیدار خصوص ھیدارد، بھ ھمراه تجار سرما

رفت، بخش یحكومت مدرن بھ شمار م یھایژگیثابت تحت كنترول حكومت، كھ از و یس اردوھایتأس
م عدالت یمفاھ نیجانش ین زمان، منافع ملیدر ا. كردن خشونت مشروع بود یاز روند انحصار یمھم



اصرار . دیموجھ بخش یتیات ملھم شده بودند بھ جنگ مشروعید شده در حقوق جنگ كھ از الھیق
گر ید یاست از راھھایا تداوم سی -  ین منافع ملیتأم ین موضوع كھ جنگ برایتز بر ایكالوزو
ھھا حركت ر حوزیشرفت در ساید كھ ھمگام با پیت انجامیشدن مشروع یویاست، بھ دن یمنطق یابزار

را  ییشد ادعاھایگر نمید، دیت جنگ مبدل گردیبھ عامل عمده مشروع یكھ منافع مل یھنگام. كردیم
 یمطرح كرده بودند، از راه ابزارھا یل منطقیره حكومت درباره دلیرون از دایكھ عوامل ب

  . ز دنبال كردیخشونتآم
جنگ مشروع وضع و بعدھا، بھ ل دھنده یتشك یط و اجزاینھ شرایدر زم یب، مقرراتین ترتیبھ ا

است و  یت مجاز اجتماعیك فعالیمسئلھ كھ جنگ  نیا. شد ین و گردآورین جنگ، تدویصورت قوان
ن یم بیدانیھمان طور كھ م. است ین خاصیاز دارد، مستلزم وضع قوانیھ نیو توج یبھ سازماندھ

وجود  یفیكند تفاوت ظریم یكھ جامعھ آن را طرد و نف یرد و كشتاریپذیكھ جامعھ آن را م یكشتار
، مقررات جنگ را یدر قرون وسط. ف شده استیتعر یمتفاوت یھا خ، بھ گونھیدارد كھ در طول تار

وضع  یدیجد یویدر حكومت مدرن، الزم است كھ مقررات دن یكردند، ولیسا وضع میمقامات كل
د بھ دقت ثبت نام، یباجنگ  ،تیص جنگ از جنایتشخ یبرا( :دیگوین باره میوان كره ولد در ا. شود

د در ھنگام جنگ، لباس خاص یآنھا با. ز گردندیمشخص و كنترول شوند تا از افراد مزدور متما
باشند كھ مسئول اقدامات و اعمال  یگران پنھان نكنند و تابع فرماندھیبپوشند، اسلحھ خود را از د

سلح شدن بعد از اسارت و از بس، م چون نقض آتش یالنھایرذ یھا وهید بھ شین، نبایھمچن. آنھاست
ان تعرض یرنظامید بھ غیز نبایجاب كند نیا ینظام یل متوسل شوند و تا آنجا كھ ضرورتھاین قبیا

 یریو وامگ یاتی، نظام مالییاجرا یشدن روندھا یثابت مستلزم قانون ین بودجھ اردوھایتأم. )ندینما
شد یصرف م یامور نظام یبرا ییپاارو یكھ در غالب كشورھا ییھا نھیدر قرن ھجدھم، ھز. بود

، نظام یاتیمال یتھایش ظرفیبھبود و افزا یبرا.گرفتیحدود سھ چھارم بودجھ كشور را در بر م
ا دستكم یكن  شھیر ی، فساد اداریاز بھ ھدر رفتن منابع مال یریجلوگ ید اصالح و برایبا ییاجرا

 یید سازمانھایز بایھا ن نھینھ از ھزیبھ یبردار و بھره ییش كارآی، افزایسازماندھ یبرا. شدیمحدود م
ن، یھمچن. شدندینھ منصوب مین زمیدر ا یرانیل و وزیبھ امور مربوط بھ جنگ تشك یدگیرس یبرا
ت ید بودجھ پادشاه از بودجھ حكومت جدا و در نھایو اخذ اعتبار، با یریتوسعھ ابعاد وامگ یبرا

قانون و نظم  یبرقرار ید برایز باین یگرید یھان، راھیافزون بر ا. شدندیس میتأس یمركز یبانكھا
دا و در ضمن، یپ یریات و وامگیاخذ مال یبرا یمطمئن یآمد تا مبناید میو عدالت در حوزه حكومت پد

  . شدین میز تأمیت حكومت نیمشروع
افت بودجھ بھ یدر ید آمد كھ بر اساس آن، پادشاھان در ازایقرارداد نانوشتھ پد یان، نوعین میدر ا

ان، یاغیت یاعالم كردن فعال یرقانونیا غیحذف . شدندیدفاع و محافظت از كشور و مردم متعھد م
ت كسب درآمد پادشاه را یمحافظت را حذف كرد و ظرف یشخص یھا مزدوران و راھزنان گونھ

ب، ین ترتیبد .د آمدیپد یمشروع و قانون یت اقتصادیفعال یبرا یجھ، شالودھایدر نت. ش دادیافزا
 یتین كشورھا و حكومتھا و فعالیاز جنگ بھ منزلھ جنگ ب یف مجددیبھ موازات ارائھ تعر یندیفرآ

چون  یند مواردین فرآیا. نامدیم یآرامش داخل یآن را برقرار دنز،یگ یافت كھ آنتونی، رواج یخارج
ال اشك یم، الغایاعمال فشار بھ صورت مستق یبھ جا) ھیمثل دستمزد و كرا( یروابط پول یبرقرار

 یبرا یرنظامیغ ییس سازمانھایل شالق و اعدام با طناب دار و تأسیز مجازات از قبیم خشونت آ
و  یس نظامین پولین كھ بیمھمتر از ھمھ ا. شدیرا شامل م ین داخلیقوان یات و اجرایمال یجمعآور

د جایز اینظم در داخل كشور بود تما یو برقرار ین داخلیقوان یكھ مسئول اجرا یس شخصیپول
نبود كھ ھمزمان در  یوقفھایند آسان و بیچ رو فرآیكردن خشونت بھ ھ یروند انحصار .كردیم

نمونھ آن كشور پروس بود كھ بعد از انعقاد . انجام شود یوه واحدیبھ ش ییمختلف اروپا یكشورھا
  . د آمدیتحت حكومت خاندان ھوھنزولرن پد ینھایا، از ادغام سرزمیقرارداد وستفال

ت یك پنجم جمعیاز تنھا  یبود در قرن ھجدھم، با برخوردار یكامًال ساختگ یدھایھ پدن كشور كیا
و  یاصالحات نظام یب قوین امر تركیعلت ا. كند ین كشور برابریا یفرانسھ توانست با قدرت نظام

بھ شمار  ینان وینگر بزرگ و جانشیام، گزیلیك ویفردر یبود كھ از دستاوردھا یزمامداران منطق
قانونمند  یرو بودند و برا زادگان روبھ بیمداوم نج یبرعكس، پادشاھان فرانسھ با شورشھا .رفتیم

 یكید یگویاسكاكپول م. ش رو داشتندیپ یفراوان یھایات دشواریمال یو جمعآور یكردن امور زمامدار



 یزم براال یو مال ییت اجرایجاد قابلین در ایشینظام پ یوقوع انقالب فرانسھ ناتوان یل اصلیاز دال
  . بوده است یتحقق اھداف نظام

كل یما. نبود یا عملی یآمده است منطق یف سنتین تعریان مزبور بھ آن اندازه كھ در ایالبتھ، جر
د، اما مشكل بتوان یثابت انجام یل اردوھایبود كھ بھ تشك ین منطق نظامیكند اید میرابرتس تأك
و از یل شھینال ریكارد. ك كردیتفك یع داخلم مواضیت و تحكیات تقویجنگ را از مقتض یضرورتھا

. كردیزادگان را كنترول م بین اقدام، نجی، ایرا بھ نظر وینمود؛ زیت میك اردو ثابت حمایل یتشك
: ز ھستین یگر كشورھاست بر ضد اتباع خودیھ دیگفت، جنگ ھمان اندازه كھ علیروسو ھمواره م

بان یو استبداد در داخل پشت ییارج و زورگودر خ یروزیتواند درك كند كھ جنگ و پیم یھر كس(
شود تا یل حاكمان گرفتھ میا و خلق تحت سلطھ بھ میگرند و معموالً پول و نفرات از رعایكدی

ند كھ شاھزادگان یتواند ببیك كالم، ھر كس میدر . اورندیوغ خود بیز تحت یگر را نید یكشورھا
ز یخود ن یایھ رعایافروزند، علیدشمنان خود م زان كھ آتش جنگ را بر ضدیمتجاوز دستكم بھ ھمان م

ھرچند . )ستیجھ، سرنوشت كشور غالب از كشور مغلوب چندان بھتر نیدر نت. كنندیاعالم جنگ م
 زهیھا، بھ انگ دوره یو معقول است، در تمام ی، منطقین منافع ملیشد كھ ھدف از جنگ تأمیادعا م

شان یو بھ خطر انداختن زندگ یب آنان بھ جانفشانیترغافراد و  یحسن وفادار یالقا یبرا یشتریب یھا
ن نمونھ از یتری میقد یعنین كرامول، ی، اردو نویالت و منافع مذھبینمونھ، تما یبرا. از بوده استین
پروس  یھا تیلوتران بود كھ باعث موفق یساین كلین، ایھمچن. د آوردیمدرن را پد یحرفھا یروین

  . شد
داد منفصل و یوستھ بھ صورت رویش مستمر و پیز كم و بیآم شونتت خیك فعالیجنگ از قالب 

البتھ، نھ در  یجاد جامعھ مدنیبھ سمت ا یر تكاملیانحراف از س یدرآمد و در حكم نوع یھا گسست
ت ھر روز، یامن یافتھ، بلكھ بھ معنایسازمان  یردولتیغ یمفھوم شھروندان شركت كننده و نھادھا

ز توانستند مفھوم صلح ین، مردم نیھمچن. نون و عدالت در نظر گرفتھ شد، احترام بھ قایآرامش داخل
ت حكومت یم و تقوین تحكیبرال بھ رابطھ بیشمندان بزرگ لیاز اند یاریھرچند بس. دار را درك كنندیپا

ن یش تبادالت بیكردند كھ افزایم ینیشبیز پین مسئلھ را نین حال، ایبرده بودند، در ع یو جنگ پ
آكنده از  ییایمنسجمتر و دن ییجاد اروپایشتر حكومتھا بھ مردم آگاه بھ ایتماد ھر چھ بكشورھا و اع

گذشتھ از . مملكت است یمرزھا یبھ آن سو ید كھ ھمانا گسترش جامعھ مدنیشتر خواھد انجامیصلح ب
اگر، (كوچك شده است كھ  یبھ قدر یمسئلھ اشاره كرد كھ جامعھ جھان نیبد ١٧٩۵آن، كانت در سال 

  . )گر احساس خواھد شدیمال شود در نقاط دیاز جھان پا یدر نقطھا یقح
ناپلئون  یان جنگھایك سال بعد از پای یعنی، ١٨١۶تز نگارش كتاب در باب جنگ را در سال یكالوزو

ً تحت تأثیعم یكتاب و. شروع كرد . اتش درباره شركت در جنگ و سپس اسارت استیر تجربیقا
را  یریا سربازگیفھ یطرح خدمت وظ یو. ندیآیبھ شمار م یمردم یھان جنگیناپلئون نخست یجنگھا

 ١١۶٩٠٠٠ش از یبا ب یتحت امر و ینظام یروی، ن١٧٩۴در سال . كرد یزیر ھیپا ١٧٩٣در سال 
موضوع و  .ل شده بودیرفت كھ تا آن زمان در اروپا تشكیبھ شمار م ینظام یروین نینفر بزرگتر

تز تنھا فصل كامل كتاب است، یده كالوزویل نخست كھ بھ عقژه فصیكتاب، بھ و یھ اصلیدرونما
سطح : مطابق نظر او جنگ سھ سطح دارد. باشدیط میش جنگ بھ افراط و تفریارباب جنگ و گرا

ك یتوان گفت كھ ھر یبھ طور عموم، م. ا جنرالھا؛ سطح مردمی؛ سطح اردو یاسیا مقامات سی یحكومت
. كنندیو احساسات عمل م یق و استدالل، شانس، استراتژب بر اساس منطین سھ سطح بھ ترتیاز ا

ن یر این تعبیدر بھتر. تز مفھوم جنگ خود را مطرح كردیگانھ بود كھ كالوزو سھ یبند ن دستھیطبق ا
جنگ است كھ  یو درون یش ذاتین گرایدانند؛ ایم یا آرمانی ی، انتزاعیھگل ینوع جنگ را مفھوم

  . لف اجتماع بھ دست آوردتوان آن را از منطق سھ سطح مختیم
ن منطق برحسب سھ دستھ یا .ر استیمغا یات تجربیدارد كھ با واقع یژھایت ویخود ماھ یجنگ برا

 دن بھ اھدافش با مقاومت روبھی، حكومت ھمواره در راه رسیاسیدر سطح س. شودیان میاقدام متقابل ب
د خلع ی، ھدف بایدر سطح نظام. را وارد آورد یشتریل ناچار است كھ فشار بین دلیروست و بھ ھم

ن صورت، ھمواره خطر ضدحملھ وجود یر ایباشد، در غ یاسیدن بھ ھدف سیب در راه رسیسالح رق
 یجان و خصومتیرا، جنگ ھیاست؛ ز یمتك ینكھ، قدرت اراده بھ احساسات عمومیسرانجام ا. دارد

است؛  یو منطق یعقالن یتیفعالتز، جنگ یاز نظر كالوزو. باشد ید مھار نشدنیزد كھ شایانگیرا برم
  . ر آن بھ خدمت گرفتھ شوندیل باشند و در مسیز در آن دخیاگر احساسات و عواطف ن یحت



مھا و یباشد و بھ تحریم یویآن مالحظات دن یاست كھ مبنا یت مدرنین نظر، جنگ فعالیاز ا
و جنگ  یقعجنگ وا. شودیدرباره جھان محدود نم یرعقالنیاز تصورات غ یناش یتھایممنوع
 یاسین كھ ممكن است اھداف سینخست ا. یو نظام یاسیس: گر متفاوتاندیكدیاز دو نظر با  یانتزاع

ش از جنگ، خشونتبارتر باشد، یجان پیھر اندازه ھ(: نباشد یآن كاف یا پشتوانھ مردمیجنگ محدود 
اھداف  ی، سازگارعتریدشمن سر ینابود یآن در راستا یشرویكتر، پیخود نزد یجنگ بھ قالب انتزاع

) زھھا و تنشھا كمرنگتریانگ یول(تر  یاسیرسیتر و غ یشتر، جنگ نظامیگر بیكدیبا  یاسیو س ینظام
ر یجھ، انحراف جنگ از مسیكمتر و در نت یاسیبا عنصر س) زور( یعنصر نظام یعیطب ییو ھمسو

است كھ  یزیچجنگ آن  یشگیھم یھایژگیاز و یكین كھ، یدوم ا .)خود كمتر خواھد بود یعیطب
 یرسان ، اطالعیبانیمشكالت پشت: اند از ھا عبارتیژگین ویا. دیگویتز بدان اصطكاك میكالوزو

ن موارد یھمھ ا.. .ناقص و ین ناھموار، سازماندھی، زمینظم یت نامناسب ھوا، بیف، وضعیضع
فتھ بھ گ. رودیش نمیكاغذ پ یرو یھا جھ، جنگ طبق نقشھیدر نت. كنندیروند جنگ را ُكند م

 ینیشبیط پیو شرا یریناپذ ت، انعطافیچون عدم قطع یاست كھ عناصر یتز، جنگ ابزاریكالوزو
و  ی، عملیاسیس یتھایحاصل كشمكش محدود یجنگ واقع. گاه خاص خود را در آن دارندینشده جا

 یو فرماندھ یروھا، سازماندھیش نیات گذشتھ، با افزایطبق نظر. نسبت بھ جنگ است یش درونیگرا
ك كھ یھ استراتژیك نظریبھ  یندھایاز فزاین علت، نیبھ ھم. شدیتر م ك نفر مشكل و مشكلیھا توسط آن

 یدرباره جنگ قرار داد و ھم بتوان با آن جنگ را سازماندھ یگفتمان مشترك یھم بتوان آن را مبنا
  .شدیكرد احساس م

مشترك و آنچھ را بعدھا بھ  یامنظ ینھایاز بود تا بتوان دكترین یتخصص ین، بھ زبانیمكیبھ گفتھ س 
ك یگذار تفكر استراتژ ھیتز پایكالوزو .كرد یت و رھبریار مشھور شد ھدایمع یاتیعمل یروندھا

ش جنگ یش و رزمایھ فرسایدو نظر. افتیستم توسعھ ینوزدھم و ب یكھ در قرنھا یاست؛ تفكر
ن تجمع و یو دفاع و ھمچن نھ تھاجمیدر زم یدر كنار مباحث ین بار در كتاب در باب جنگ وینخست

دشمن و  یبا فرسودن و خستھ كردن قوا یروزیش بدان معناست كھ پیھ فرساینظر. تفرق مطرح شدند
ھ معموالً با ین نظریا. شودیش حاصل میاز فرسا ییزان باالیا میاز تلفات  ییزان باالیوارد آوردن م

 یشدستیو پ یریش بھ غافلگیرزما ھینظر. رو در ارتباط استیاد نیو تجمع ز یدفاع یھایاستراتژ
بھ گفتھ . ش سرعت مھم ھستندیجاد ابھام و افزایا ین نظر، تحرك و تفرق برایاز ا. دارد یبستگ

ً مكمل ین دو نظریتز، ایكالوزو ك یش بھ یب، مشكل بتوان از راه فرساین ترتیبد. گرندیكدیھ لزوما
كسب  یت، برایش است در نھایآن رزما یكھ مبنا یین حال، استراتژیدر ع. افتیقاطع دست  یروزیپ

  . روھاستین یت مستلزم برتریموفق
قاطع  یرویاز ن یت برخوردارین كتاب در باب جنگ گرفت اھمیتوان از ایكھ م یھا جھین نتیمھمتر
قرن  یعنین نكتھ بھ ظاھر ساده در زمان نگارش كتاب مزبور، یھم. روستین یریبھ كارگ یو آمادگ

ھ جنگ با یحفظ شوند با قض یحرفو یروھایآن كھ ن یدر قرن ھجدھم، برا. نبود یھیھجدھم، اصالً بد
بھ  یدفاع یھا بود، محاصره یریشتر بھ سمت اجتناب از درگیش، بیگرا. شدیاط برخورد میاحت

 یھا ینینش شد، كشمكشھا در طول فصل زمستان متوقف و عقبیح داده میترج یحمالت تھاجم
واحد و لحظھ  یك اقدام جنگیتز، نبرد عبارت بود از یاز نظر كالوزو .بود یز امر متداولیك نیاستراتژ

روھا و اعمال زور از یج نیبس. كردیسھ میآن را با پرداخت پول در بازار مقا یكھ و ین كنندھاییتع
، از آنجا كھ استفاده از قدرت یبھ اعتقاد و. آمدندیجھ جنگ بھ حساب مین كننده نتیین عوامل تعیمھمتر

چ یندارد، پس آن كھ بدون ھ یچ وجھ با استفاده از عقل و منطق منافاتیت بھ ھیتا حد نھا یكیزیف
ف غلبھ ید بر حریاعتناست بایز بین راه نیختھ شده در ایر یكند و بھ خونھای، از زور استفاده میترس

نخست، ب، طرف ین ترتیبد. داشتھ باشد ین نظر اقتدار كمتریف از ایكھ حر یكند، البتھ، در صورت
كھ  یتین، تنھا محدودین بیدر ا. شوندیده میكش یكند و ھر دو بھ افراطكاریل میتحم یقانون را بھ دوم

  . است كھ ھر دو طرف از آن برخوردارند یكنندھا یخنث یرویزان نیوجود دارد م
شوند، تا زمان جنگ یج میک کشور بسیھ مردم یكھ در آن كل یجنگ یعنی یجنگ بھ سبك ناپلئون

تز یدر طول قرن نوزدھم موجب شد طرح كالوزو ین، تحوالت چندیبا وجود ا. اول تكرار نشد یجھان
از تحوالت  یكی یصنعت یشرفت شگرف فناوریپ. كتر شودیت نزدیك قدم بھ واقعیدرباره جنگ مدرن 

توان بھ ین آنھا میاز جملھ مھمتر. ھم بھ كار گرفتھ شد یج، در حوزه نظامیمزبور بود كھ بھ تدر
ن یھم. ر كرد اشاره نمودیتر اردورا امكان پذ عیتر و سر ج گستردهیآھن و تلگراف كھ بس وسعھ راهت



د، در ابعاد یانجام ١٨٧١آلمان در سال  یكپارچگیز كھ بھ یھا در جنگ فرانسھ و پروس ن كیتكن
ت متحده االین بار در اینخست یكوچك، برا یژه سالحھایانبوه اسلحھ، بھ و. ، بھ كار گرفتھ شدیعیوس
  . ندیآیخ بھ شمار میتار یصنعت ین جنگھایكا غالبًا نخستیامر یداخل ین رو، جنگھایاز ا. د شدیتول

مسابقھ  .صنعت بود یتا قلمرو یحكومت یتھایاز عوامل گسترش فعال یكی ینظام یتوسعھ تکنالوژ
را  یزیش آن چیادیدر اواخر قرن نوزدھم ظھور كرد و پ ییایدر یافزارھا نھ جنگیدر زم یحاتیتسل

ت مسئلھ یش اھمیافزا. س معروف شدیآلمان و انگل ینظام - ینشان داد كھ بعدھا، بھ مجتمع صنعت
قاطع و كوبنده از  یرویاز ن یم كھ در جنگ، برخورداریریاگر بپذ. ن كشورھا بودیمان بیاتحاد و پ

ان یبا پا. ت كردیاتحاد تقومان و ین امكان وجود دارد كھ آن را از راه پین عوامل است، پس ایمھمتر
بزرگ  یھ قدرتھایل مھم مشاركت كلیاز دال یكین موضوع یھم. افتیمان رواج یقرن نوزدھم، انعقاد پ

  . اول بود یآن زمان در جنگ جھان
 )١٨۵۶(س یھ پاریانین مربوط بھ جنگ بود كھ در اواسط قرن نوزدھم، با بین مقررات و قوانیتدو

 یداخل یان جنگھایدر جر. گرفت یدر زمان جنگ پا ییایتجارت در ن مربوط بھیمشتمل بر قوان
بر، را ین لین معروف بھ قوانیبھ خدمت گرفتھ شد تا مجموعھ قوان یك حقوقدان برجستھ آلمانیكا، یآمر
ان یكھ شورش یجنگ در خشك ین عبارت بود از مقررات و اصول اساسین قوانیا. م كندیھ و تنظیتھ

انگذار یدونان، بن یكھ ھنر ١٨۶۴ون ژنو مصوب یكنوانس. كردیعنوان م یالملل نیب یفانیرا حر
الھھ در سال  ی، كنفرانسھا١٨۶٨ھ سن پترزبورگ در سال یانی، آن را ارائھ داد، بیب سرخ جھانیصل

 نیرا در رشد ساختار حقوق ب یسھم عمدھا ی، ھمگ١٩٠٨و كنفرانس لندن در سال  ١٩٠٧و  ١٨٩٩
ان و یرنظامیماران، مجروحان، غیران، بیه جنگ و نحوه برخورد با اسدر رابطھ با ادار یالملل
فا یشدند این مفھوم را شامل نمیكھ ا ییھا كیف سالحھا و تاكتیو تعر ین مفھوم ضرورت نظامیھمچن
  . كردند

ل دھنده یتشك یف عناصر و اجزایشدند، توانستند در تعریت نمیشھ رعایھرچند مقررات مزبور ھم
ن و مقررات ین قوانی، ایاز جھات. و مرز اعمال زور مؤثر واقع شوند ینونجنگ مشروع و قا

ن یا. حكومت بود یاستھایدر خدمت س یمنطق یحفظ مفھوم جنگ بھ منزلھ ابزار یدر راستا یكوشش
آن ھمراه با توسعھ  یافراط یشھاینمانده بود منطق جنگ و گرا یزیانجام شد كھ چ یتالش در مقطع

بھ طور خالصھ، جنگ مدرن كھ در . شتر منجر شودیھرچھ ب یھایرانگریبھ و یروزافزون تکنالوژ
ن حكومتھا یرو را اداره كند جنگ بیاز ن یمیآن كھ بتواند مجموعھ عظ یقرن نوزدھم شكل گرفت برا

و  یمنطق یاز روزافزون بھ سازماندھینده بر دامنھ جنگ و تحركات انجام شده و نید فزایرا با تأك
د بر اراده و احساس، یبر منطق و تأك ین اصرار ویتز، بیدر كتاب كالوزو. شدیمل مشا ین علمیدكتر

. كتاب در باب جنگ ھستند یاصل یتھای، شخصینوابغ و قھرمانان نظام. ھمواره كشمكش وجود دارد
در . دھندیل میاز ساختار كتاب مزبور را تشك ی، شرافت و شجاعت، بخشیچون وطنپرست یاحساسات

از بھ یت مسئلھ دامنھ جنگ و نیجنگ، اھم یت ابزاریسنده درباره ماھینو یھایریگ جھین حال، نتیع
ن عقل و احساس، ھنر و علم، یدر واقع، تضاد ب. دارند یت مشابھیاز جنگ اھم یلیتصور تحل

تز را یتفكر كالوزو یاصل یھا مؤلفھ ییو افراطگرا ییش، دفاع و تھاجم، ابزارگرایش و رزمایفرسا
مھ ین یجنگھا .دیرس ین كشمكش و تضاد بھ مرز فروپاشیستم، ایتوان گفت در قرن بیم. ددھنیل میتشك

دن و ھم یجنگ ی، ھم برایمل یروھایع و گسترده نیج وسیمشتمل بر بس یكامل یستم جنگھایاول قرن ب
تز یاحتماالً كالوزو. ات جنگ بودندید اسلحھ و ضروریت از روند جنگ از راه تولیحما یبرا
كھ جنگ یھنگام یو ارتباطات گروھ یجمع یاستھاید انبوه سالح، سیب ھولناك تولیت از تركتوانسینم

  .داشتھ باشد یشد تصوریم یمنتھ یجمع یبھ كشتارھا
ده و یت تصور تحقق بخشیتز از جنگ كامل را تا نھایر كالوزویستم، تعبیقرن ب ین ھمھ جنگھایبا ا 

جاد یرا بدون ا یب كاملیتخر یتوانند از لحاظ نظریكھ م یحاتید؛ تسلیانجام یا حات ھستھیبھ كشف تسل
كامل  ین در جنگھایش از اید پیجد یجنگھا یھایژگیاز و ین حال، برخیدر ع. د آورندیپد یریدرگ

كند كل جامعھ را در جنگ یم یسع یدر جنگ كامل، حوزه دولت. ز سابقھ داشتھ استیستم نیقرن ب
رود و بھ ھمان نسبت ین میاز ب یو خصوص ین حوزه دولتین علت است كھ مرز بیبھ ھم .شركت دھد

ان برداشتھ یج از میز بھ تدریان نیرنظامیان و غیو نظام یرنظامیو غ ین حوزه نظامیز مرز بین
دوم  یبود و در جنگ جھان یو مشروع ی، اھداف نظامیاول، اھداف اقتصاد یدر جنگ جھان. شودیم
ن، یدر جناح متفق .وارد شد یان بھ فرھنگ حقوقیودھیجھ كشتار یدر نت یكش ز، اصطالح نسلین



ن یاگر ا یحت(داد یگسترش م یكش را تا ابعاد نسل یرانگریان كھ دامنھ ویرنظامیھدف غ یبمباران ب
بر اساس قاعده خورد ) نداشت یگرفت ھمخوانیھا انجام میكھ توسط نازییھا عام زان با دامنھ قتلیم

ھر . شدیھ میتوج -  ین جنگ ضرورت نظامیوجود در قوانا بھ اصطالح می -ھ دشمن یكردن روح
البتھ اگر اصًال  - یھ آن در قالب منافع ملیگرفت، توجیاز مردم را در بر م یشتریاندازه جنگ تعداد ب

ن ادعاست كھ یبر ا یلید، دلیگویجنگ، ھمان طور كھ وان كره ولد م. شدیتر میپوشال - داشت  یھیتوج
و كسب سود معطوف باشد  یكھ بھ منافع فرد یچ نوع محاسبھایھ. تسین یانسان، موجود خودخواھ

 یبخش نبودن عملكرد اردوھا تیرضا یعامل اصل. ھ كندیتواند استقبال از خطر مرگ را توجینم
ز ین ین موضوع درباره منافع مالیھم. دن بودیجنگ یبرا یاقتصاد یھا زهینبودن انگ یمزدور كاف

 یگذار ھیاست كھ اقتصاد مدرن را پا یستیویتیپوز یمان مكتب فكرده ھییكھ زا یكند؛ مفھومیصدق م
، كسب افتخار، ترس، رفاقت، محافظت از ییمانند ماجراجو یگوناگون یل شخصیانسانھا بھ دال. كرد

از دارد ین یافتھ بھ ھدف مشتركیمشروع و سازمان  یخشونت اجتماع یجنگند، ولیخانھ و خانواده م
اگر قرار است كھ سرباز، . ك باشندیگران شریعتقاد داشتھ و در آن با دسربازان بدان ا یكھ تمام

 یھاتیبھ كشتن و كشتھ شدن توج یب ویو ترغ یتمركز انرژ ید برایتكار باشد بایقھرمان و نھ جنا
  . قھرمانانھ ارائھ شود

و وادارد  یبود كھ مردم را بھ فداكار یبھ ظاھر آن قدر قو یاول، حس وطنپرست یدر جنگ جھان
 یتجربھ وحشتناك جنگ مزبور بھ دلسرد. ونھا جوان را داوطلب جنگ بھ نام پادشاه و مملكت كندیلیم

اد ی یویان دنیآنچھ گلنر، از آن بھ منزلھ اد یعنیتر منجر شد، یقو یل انتزاعیو توجھ بھ دال یدیو ناام
شركت در  یشورھا برابود؛ ھمھ ك یھ شر و بدیعل ین واقعاً جنگیمتفق یدوم برا یجنگ جھان. كندیم
محافظت  یسم برایسم و نازیبر ضد فاش ین با نام دموكراسین بار، متفقیا. ج شده بودندین جنگ بسیا

ھ تداوم یتوج ین نوع برایاز ھم ییھا یدئولوژیز، ایان جنگ سرد نیدر جر .دندیجنگیاز كشور خود م
، بھ منزلھ یخطر كشتار دستھ جمعھ یتوج یبھ كار گرفتھ شد و جنگ مزبور را برا یحاتیمسابقھ تسل

 یل شكست دخالتھاین دلید مھمتریشا. ر كردیجدال خوب و بد در چارچوب تجربھ زمان جنگ تصو
ن بود یدر افغانستان، ا یتنام و مداخلھ شورویكا در ویژه مداخلھ آمری، بھ ویپس از جنگ جھان ینظام

شورش  ت اقدامات ضدیكھ از موفق یانعھرچند مو. است ینھ قانع كننده و نھ كاف یھین توجیكھ چن
نھ، سرباز احساس ین زمین است كھ در ایا یاند،مسئلھ اصل شده یل بررسیكردند بھ تفصیم یریجلوگ

ا ناحق بودن مواضع یدورافتاده بودند كھ در آن جا، حق  یمزبور ممالك یكشورھا. كردینم یقھرمان
استمداران در یكھ سربازان خود را آلت دست سن بود یھ ایآنچنان واضح و آشكار نبود و حداكثر قض

تكار ینكھ خود را جنایآورند و حداقل ایكردند كھ از آن سردرنمیاحساس م ییسطح باال یاسیس یباز
ل، ین دلیبھ ھم. اند ار حساسیبس ینسبت بھ افكار عموم یاسیاالت متحده، مقامات سیدر ا. دانستندیم
ن یا. ندازدین راه بھ خطر بیر نشود جان مردم را در اچ كس حاضیگر ھین تجربھ باعث شد كھ دیا

ن راه یبودند، چرا كھ از ا یمتك ییشتر بھ قدرت ھوایمنجر شد كھ ب ییھا ین استراتژیموضوع بھ تدو
آن را . كھ ادوارد التواك یھمان جنگ یعنیتوان بدون بھ خطر انداختن جان مردم اعمال فشار كرد، یم

ستم یقرن ب یل كالكو در اثر ماندگار خود درباره جنگھایگابر .اندخویم یجنگ دوران فراقھرمان
رفتھ شده از جانب اجتماع مبتال ھستند یك نوع جھل پذیكھ بھ  یشمار سد كھ ھمواره افراد انگشتینویم

د اجماع نخبگان است و یدر چارچوب آرا و عقا یاسیعملكرد رھبران س. افروزندیآتش جنگ را م
را  ین امر انتقال اطالعات كذب و اوھام گمراه كنندھایجھ، ھمیدر نت. ستین یمخالفان را بھ آن راھ

 یھا حكومت یرین مدعا كھ احتمال درگیا یبرا یاستدالل و. شودیدرباره ملزومات جنگ موجب م
شتر ید، ھرچھ رھبران بیتردیب. دیآیبھ حساب م یكم است پشتوانھ محكم یلیگر خیكدیبا  یدموكراس

ھ جنگ یرسد، اما در قضیدتر بھ نظر میخطرناك بع ینند وارد شدنشان بھ ماجراھات كیاحساس مسئول
  .ت كرده بودیز سراین یبھ مردم معمول یاسیو جھل رھبران س یخردیاول، احتماالً ب یجھان

 یاسیش از رھبران سید بیشا یس، افكار عمومیدوم، دستكم در كشور انگل یان جنگ جھانیدر جر 
جنگ  یریگیآنچھ در ادامھ و پ .شركت در جنگ، تازه اول كار است یول آرام، طالب جنگ بود،

دانند و در آن شركت یم یاست كھ جنگ را قانون یكسان یزان درك ھدف آن سویت دارد میاھم
افتھ، انضباط، یسازمان  یت انسجام، نظم اجتماعینھا ییاست كھ از سو یت متناقضیجنگ فعال. كنندیم

افراد  یثار و اعتقاد تمامی، ایگر مستلزم وفادارید یداراست است و از سوسلسلھ مراتب و اطاعت را 
دن بھ جنگ و یت بخشیمشروع یبرا یدر دوران پس از جنگ، روشن شد كھ عوامل اندك. است



است  یرمشروعیده غیمسئلھ كھ جنگ پد نیدر واقع، ا. ق مردم بھ فداكردن جانشان وجود داردیتشو
ان كلوگ، استفاده از جنگ را بھ منزلھ، یرفتھ شد كھ توافقنامھ بریل پذاو یعھ جنگ جھانیبعد از ضا
ان محاکم یت در جرین ممنوعیا. است، بجز در مقام دفاع از خود ممنوع اعالم كردیابزار س
جنگ تجاوزكارانھ  یبرا یزیر و كھ در آنھا رھبران آلمان و جاپان بھ جرم برنامھیو توك :نورنبرگ

رسد كھ یامروز بھ نظر نم. د و در فھرست منشور سازمان ملل، قرار گرفتیدت گریمحاكمھ شدند تقو
ا در مقام دفاع از یر است كھ یپذ ھیتوج یمسئلھ مخالف باشد كھ استفاده از زور تنھا زمان نیبا ا یكس

در . د شده باشدییت سازمان ملل تأیامن یژه شورای، بھ ویالملل نیجامعھ ب یا آن كھ از سویخود باشد 
. افتھ بودیجنگ مدرن بھ شدت كاھش  یھا وهیاز فنون و ش یبردار زان بھرهیم یگ اول جھانجن
اول،  یگر در جنگ جھانیشدند دیكھ در قرن نوزدھم بھ كار گرفتھ م یمیعظ یجنگ یھا یکشت

جنگ . ع و گسترده بودیوس یاز قدرت آتش در ابعاد یت داشت برخورداریآنچھ اھم.كاربرد نداشتند
 یكھ تحت فرماندھ یان آن، جوانان رزمندھایبود كھ در جر یشیو فرسا یتدافع یجنگ اول یجھان

بر  یمبن یتفكر یعنی(دند یجنگیم یك قرن نوزدھمیل كرده در مكتب تفكر استراتژیتحص یجنرالھا
تانك و  یریدر اواخر جنگ، بھ كارگ. شدندیدشمن قتل عام می ، با تفنگ ھا)زور یمھابایاعمال ب

 یژه جنگ جھانیرا كھ و یشیجنگ رزما ینوع یھا نھیر كرد و زمیپذ را امكان یذ تھاجمنفو ،ارهیط
  . دوم بود فراھم آورد

از انقالب در  یھ مھمات كھ تا اندازھایو دقت كل یت كشندگیش قابلیدر دوران پس از جنگ، افزا
. باال برده است را یحاتیتسل یستمھایھ سیكل یریپذ بیشده، بھ شدت سطح آس یك ناشیصنعت الكترون

در . شودیالعاده گران تمام م دوم فوق یجنگ جھان یحاتیتسل یسكوھا یریدر حال حاضر، بھ كارگ
 یھا تیشرفت در قابلین نبود پیو ھمچن یبانیات پشتینھ و مقتضیل ھزیجھ، از كاربرد آنھا بھ دلینت

  .حات كاستھ شده استین نوع تسلیا ییاجرا
ش آنھا در یاز فرسا ین خطرات ناشیروھا و ھمچنین یریپذ طافج و انعیمشكالت مربوط بھ بس 

فتر یكامًال ضع یرا مگر بر ضد دشمن یعمدھا یاتیدوران پس از جنگ چند برابر شده و انجام عمل
ا جنگ ی ١٩٨٢ر فالكلند، در سال یالجزا توان بھ جنگ مجمعیاز آن جملھ م. عمالً ناممكن كرده است

نھ یر جنگ مدرن در زمیان خط سیاست كھ نقطھ پا یھیبد. ه كرداشار ١٩٩١ج فارس در سال یخل
مشتمل بر اعمال  یا جنگ ھستھ. است یا ھستھ یژه سالحھایو ، بھیكشتار جمع یسالحھا یتکنالوژ

ن یچن یریتواند بھ كارگیم یچ ھدف منطقیا ھیقھ است، اما آیك دقیت در ظرف یزور در حد نھا
مسئلھ  نیك با ایشمندان استراتژیاز اند یاریپس از جنگ، بسھ كند؟ در دوران یرا توج ییسالحھا

منافع (فرض حاكم بر جنگ مدرن  یا ھستھ یسالحھا یریا بھ كارگیاند كھ آ دست و پنجھ نرم كرده
محكم شده  یمانھا بھ اندازھاینكھ در دوران پس از جنگ پیسرانجام ا كند؟یرا از اعتبار ساقط نم) یمل

ش از آن و در زمان جنگ یپ. ن رفتھ بودیھم از ب یو خارج یامور داخلن یگر مرز بیبودند كھ د
ن یجھ، ایدر نت. كجانبھ بجنگندیو بھ صورت  ییتوانند بھ تنھاینم یمل یدوم معلوم شد كھ دولتھا یجھان

 یفرماندھ یھا ستمیس. پس از جنگ مورد توجھ قرار دادند یمانھایدرس عبرت را در انعقاد پ
ن اساس، تنھا ابرقدرتھا حق داشتند بھ صورت یبر ا. م كردندیكارھا را تقس یامھماھنگ در حوزه نظ

از  یكی ییاروپا یاصوالً در دوران پس از جنگ، كشورھا. جانبھ برافروزند ھمھ یمستقل جنگھا
افتھ و مشروع بود كنار نھادند و یاستقالل را كھ ھمانا انحصار خشونت سازمان  یاصل یھا شاخصھ

از  یداد بھ گروھیل میدر حال گذار را تشك یك جامعھ مدنی، آنچھ در واقع یغرب یادستكم در اروپ
گر بھ جنگ یكدیك ھرگز با یدموكرات یكھ حكومتھا یافتھ علوم اجتماعین یا. دا كردیت پیكشورھا سرا

  . شودیاست كھ بھ شدت درباره آن بحث م یپردازند مسئلھا ینم
كھ  یاست ؛ اتحاد یدر ابعاد فرامل ینظام یروھایتحاد نشود ایكھ بحث نم یجالب آنكھ از موضوع

در  ١٩٨٩كھ در سال  ییھا نھ انقالبیكالوزوف، در زم. كند یریتواند از وقوع جنگھا جلوگیعمًال م
ز بودن آنھا را اتحاد یآم ل مسالمتیكند و دلیاشاره م یوستند بھ نكتھ مشابھیبھ وقوع پ یشرق یاروپا

ز یا را نیبودن كشور رومان ین امر علت مستثنیالبتھ، ھم. داندیورشو م مانیعضو پ ینظام یروھاین
 یمانھایاز راه انعقاد پ یاز ارتباطات نظام یھا مانھا، شبكھیدر خارج از محدوده پ .دھدینشان م

د آمد كھ یپد یك سلسلھ روابط تجاریو  یمات نظامیو تعل یبانیتر، تجارت اسلحھ، تدارك پشت فیضع
ن كشورھا یگر كمتر بیبھ بعد، د ١٩۴۵از سال . كردیم یریكجانبھ جلوگیھ طور از وقوع جنگ ب

كھ آن ھم ) عرب یل و كشورھایھ، اسرائیونان و تركیاز جملھ جنگ ھند و پاكستان، (رخ داده  یجنگ



ران یكند مورد این قاعده را ثابت میكھ ا ییاما استثنا. معموالً با مداخلھ ابرقدرتھا حل و فصل شده است
ل یكجانبھ آن ھم بھ دلید و امكان شروع ین دو كشور ھشت سال بھ طول انجامیجنگ ا. عراق است و

  . دور از ذھن نبود ینفت یوجود درآمدھا
مرز  یحت یو خارج ی، داخلیرنظامیو غ ی، نظامیو خصوص ین امور دولتیكمرنگ شدن مرز ب

از جنگ،  یزھایكامل و آم یجنگدوم  یجنگ جھان. ز كرده استید آمیز تردیخود جنگ و صلح را ن
جنگ سرد، بھ . رفتیبھ شمار م یكھ وجھ مشخصھ جوامع استبداد یزھایحكومت و جامعھ بود؛ آم

ھ مزبور بھ ید؛ نظریبود استمرار بخش یھ بازدارندگیآن نظر یرا كھ مبنا یجنون جنگ دائم ینوع
ھرچند . شده است یتجلجورج اورول، م ١٩٨۴تحت عنوان جنگ صلح است در كتاب  ین وجھیبھتر

ثابت  یحفظ اردوھا. توانست فكر آن را زنده نگھ دارد یكرد ولیز میت جنگ پرھیجنگ سرد از واقع
 ینھ جنگافزارھایدر زم یحاتیوندند، تداوم مسابقھ تسلیپیگر میكدیبھ  ینظام یمانھایبزرگ كھ از راه پ

د یزمان صلح تجربھ نشده بود باكھ تا آن ھنگام در  ینظام یھا نھین سطح ھزیشرفتھ و ھمچنیپ
  . وستیدر خاك اروپا بھ وقوع نپ یچ جنگ سنتیرا، ھیصلح باشند؛ ز یبرقرار یبرا یضمانت
وستھ كھ نسبت بھ جنگ یا و از جملھ اروپا بھ وقوع پیدر سرتاسر دن یاریبس ین حال، جنگھایدر ع
ست از آنھا صرف ینگ مطابق نداشتھ است، اما چون با تصور ما از ج یشتریان بیدوم قربان یجھان

مقاومت زمان جنگ  یستم، كھ با جنبشھایمھ دوم قرن بین یررسمینامنظم و غ یجنگھا. نظر شده است
. از جنگ بودند یدیانواع جد یآغاز شد مناد ینان ویو تسھ تونگ، و جانشیما یكیچر یو جنگھا

د اعمال یجد یوھھایش یبرا ییھ مبناد آمدند بیمدرن پد یكھ از خالل جنگھا یمتقابل یكھایعوامل، تكن
ل جنگھا بھ علت وجھ ین قبیت ایان جنگ سرد، ھویدر جر. ل شدندیافتھ تبدیسازمان  یخشونت اجتماع

  . در نظر گرفتھ شد یمنازعھ مركز یده ماند و در حكم بخش جنبیغالب منازعھ شرق و غرب پوش
ً از ب یگریجنگ مدرن دكھ باعث شد خطر وقوع  یجنگ(ان جنگ سرد، یش از پایپ یحت ن یواقعا

انقالب .نامد ید میاز نوع جد ییجو زهیم كھ التواك آن را ستیآگاه شد یج از موضوعی، بھ تدر)برود
تا  ١٧٨٩از آن زمان تا کمون پاریس، . کبیر فرانسھ طلیعھ دار دوران جدیدی در تاریخ بشریت بود

بھ بیان . مترقی و آزادی ملی بود –، یکی از انواع جنگ، جنگ دارای ماھیت بورژوازی ١٨٧١
دیگر، محتوای اصلی و مفھوم تاریخی اینگونھ جنگھا براندازی حکومت مطلقھ و فئودالیسم، واژگون 

بر این اساس، چنین جنگھائی . کردن ساختارھای چنین نظامی، سرنگون کردن بیداد بیگانگان بود
د صادق، دمکراتھای انقالبی، و ھمچنین مترقی محسوب شده و در طول جنگھای اینچنینی، ھمھ افرا

بودند کھ کمکی جھت سرنگونی و تضعیف ) آن بورژوازی(سوسیالیستھا خواھان پیروزی آن کشوری 
  . خطرناکترین بنیانھای فئودالیسم، حکومت مطلقھ و بیدادگری علیھ سایر ملل محسوب می شد

غارت و تسخیر مناطق بیگانھ توسط برای مثال جنگ انقالبی برپا شده توسط فرانسھ دارای ماھیت 
فرانسویان بود اما این مسئلھ ھیچ تغییری در اساس ویژگی تاریخی چنین جنگھائی نمیدھد کھ باعث 

در . نابودی و خرد کردن فئودالیسم و نظام مطلقھ، در پھنھء اروپای قدیم و سوار بر گردهء رعایا شدند
ژگی تاریخی یت قرار داد، اما این مسئلھ اساس وآلمان فرانسھ را مورد غار ،پروس –جنگ فرانسھ 

جنگی کھ دھھا میلیون آلمانی را از انقیاد فئودالیستی و بیدادگری دو  این جنگ را دگرگون نمی کند،
  .مستبد، تزار روسیھ و ناپلئون سوم، آزاد نمود

بی بھ شیارھای عمیق و خاطرات انقال ١٨٧١-١٧٨٩دوران : تفاوت جنگ تجاوزگرانھ و جنگ دفاعی
پیش از سرنگونی فئودالیسم، حکومت مطلقھ و سلطھء بیگانگان، پیشرفت مبارزات . جا گذاشت

در رابطھ با » جنگ دفاعی«زمانیکھ از مشروعیت . کارگران صنعتی جھت سوسیالیسم ممکن نبود
کھ بھ بلوغ  جنگھای چنین دورانی سخن می رود، ھمواره سوسیالیستھا بطور دقیق چنین موضوعاتی

منظور  .و نظام ارباب رعیتی منجر گردید را در نظر دارند ینقالب علیھ شرایط قرون وسطائا
لیبکنشت یکبار . و(بھ این مفھوم است » عادالنھ«ھمواره جنگ » دفاعی«سوسیالیستھا از مقولھء 

جھت «صرفا بر مبنای چنین مفھومی است کھ سوسیالیستھا جنگھای ). دقیقا این اصطالح را بکار برد
برای مثال  .را مشروع، مترقی و عادالنھ قلمداد کرده و می کنند» دفاعی«، و یا جنگ »دفاع از میھن

اگر فردا، مراکش بھ فرانسھ اعالن جنگ دھد، ھندوستان بھ انگلستان، ایران یا چین بھ روسیھ، و 
از جنگ سایر نمونھ ھای اینچنینی، چنین جنگھائی صرف نظر از اینکھ کدام کشور مبادرت بھ آغ

محسوب میشوند و ھر سوسیالیستی خواھان پیروزی طرف مورد انقیاد، » دفاعی«و » عادالنھ«کرد، 
اما  .یغماگر خواھد بود» بزرگ«وابستھ، و در شرایط نا برابر با سلطھ گر، صاحب برده و قدرت 



ختھ و برده دارد پردا ٢٠٠برده دارد بھ جنگ با برده داری کھ  ١٠٠تصور کنید برده داری کھ 
، یا جنگ »دفاعی«بطور واضح، بکارگیری مقولھ جنگ . بردگان شود تر» عادالنھ«خواھان تقسیم 

در چنین موردی بھ لحاظ تاریخی غلط، و در عمل اغفال محض عوام، افراد » جھت دفاع از میھن«
  . جاھل و کم خرد توسط برده دار زیرک است

ژوازی امپریالیست با استفاده از ابزاری مانند در ایام کنونی دقیقا از چنین راھی است کھ بور
مردم فریبی کرده و در جنگ کنونی بھ استحکام و » دفاع از میھن«و مقولھء » ایدئولوژی ملی«

  .تقویت برده داری می پردازد
د مردم حرفیشوند، از دیده مینام یغرب یھات، كھ ارزشی، فردی، دموكراسیمانند آزاد ییزھایچ
 یآزاد و دموكراس یھابھ رسانھ یل چندانیدگان خود آنھا تمایرا برگزیشوند زیم یلقت یخالانیمی ھا

ن مطلب اشاره كنند كھ یكھ بھ ا یدر غرب، ناموفق ماندن اقتصاد و نبود وحدت اجتماع. ندارند
 یاریاند و سركوب مخالفان در بسافتھینخبگان حاكم، اغلب بھ كمك غرب بھ مواضع خود دست 

 یھاتالش ین حال، دربارهیدر ع. ردیپذیصورت م یغرب یكم با موافقت كشورھاموارد، دست 
 یجھان یارھایـ كھ مع یغرب یارھاین مناطق، براساس معیل در ایافتن راه حل مسای یمستقل برا
. است یزندگ ینحوه یبھ منزلھ ییارھا، فردگراین معیا یاز جملھ. كنندیم یاند ـ داورقلمداد شده

در آن ادا  ید سھمیت خود بایحفظ موجود یاعضا برا یكھ ھمھ یك بافت خانوادگی، در ییفردگرا
  .نانھ است و نھ درستیبكنند، نھ واقع

ت آنھا را یت جمعیكشور كھ اكثر ھشتق گسترده در یك تحقیدر  ییكای، پژوھشگر آمریمز زوگبیج
ھا طرح و اھداف انسان یاسیس یاھھا، برداشتارزشدرباره ییھادھند، پرسشیل میمسلمانان تشك

ن یب یپرسش شنوندگان بھ روشن. دانندیرا دشمن خود نم» غرب«د كھ آنھا یجھ رسین نتیاو بھ ا. كرد
 یاسینھند ـ با اقدامات سیت مردم بھ آنھا ارج میـ كھ اكثر یو دموكراس یمانند آزاد ییھاارزش

. گذارندیھ از نظر مردم مردود است تفاوت مكا، كیاالت متحده آمریمشخص از جملھ عملكرد دولت ا
از كشورھا  یاریبس. در بردارد یو اقتصاد یرانگر اجتماعیج ویغرب نتا یشرفت و توسعھیپ یالگو

خانواده. كنندیم یر فقر زندگیھا انسان زونیلیم. اندشدن بوده یر روند جھانیبھ شدت در معرض تأث
كردند، در اثر مھاجرت از دھات از ھم یخانواده اعطا م یبھ اعضا ین اجتماعیبزرگ كھ تأم یھا
 یسات عمومیق تأسیرا از طر ین اجتماعیفراھم آوردن تأم ییاز كشورھا توانا یاریبس. اندختھیگس

  .ندارند
. است یطوالن یاسابقھ یكا دارایھا در اروپا و آمرن فرھنگیب یبرداشت ناقص از مبحث رابطھ

 یھا تخصص دارد، در دوران جنگ سرد الگوكشمكش یدر حوزه ، كھ در پژوھشیل فرایدان
 یویل و سپس سناریر مجسم دشمن تبدیح كرده است كھ بھ تصویرا تشر یوارناقص و نمونھ یادراك
ان گرفتن ین الگوھا، پس از پایا. ردیگیقرار م یبردارشود و مورد بھرهیبراساس آن تدارك م یدیتھد

، یونیزیمستند تلو یھالمیف. اندمنتقل شده» اسالم«مانده و بھ  یر باقییتغیھا، در اساس ببلوككشمكش
ھ عراق، یكا علین جنگ آمریان اولیاسالم در جر یدرباره یاسیس یرھایھا و تفسروزنامھ یخبرھا

ھا پخش ق رسانھیكھ از طر یریھا با استفاده از تصاوكشمكش. وار را نشان دادندنمونھ یھمان الگو
ات وحش بھ مثابھیا از حیره یھا و غھا، طوفانیاز جملھ آتش سوز یعیطب یھامانند فاجعھ(ند شویم
جالب  یاما نكتھ. شوندیجلوه داده م یاند و جبردا كردهیپ ییرعقالیغ ییمحتوا) زادگاه خشونت ی

مع ان، جواید غربیاز د .است» ھجوم اسالم«با » ھجوم سرخ«ض عبارت ین، تعوین بیتوجھ در ا
 یحت(» یخودساز«و » تیفرد«، »ییگراكثرت«اند و »قانونمند«و » دموكرات«، »آزاد« یغرب
یك میگر تفكیكدینھ بھ ندرت از ین زمیت در ایواقع یادعا. سر استین جوامع میدر ا) زنان یبرا

، »هماندعقب« یجوامع اسالم. شودیگانگان اضافھ میاز ب یار واژگونھین برداشت، تصویبھ ا. شوند
ن یا. »زنانشان تحت ستم قرار دارند«اند و »متعصب«و » ییقرون وسطا«، »ما قبل مدرن«

» !میرا ما آزادیآنھا از ما نفرت دارند، ز«: شوندیمنجر م یترنادرست بھ احكام نادرست یھابرداشت
نادرست،  یھاتگر از برداشید یكی.»خواھند ما را نابود كنندیم«، »ما متنفرند یزندگ یآنھا از نحوه

آزاد، امكان  یایدن یبرا یھمچون خطر ییگرااسالم یتلق. است یواقع یھانھ تناسب قدرتیدر زم
شود كھ یب، فراموش مین ترتیآورد، بھ ایچشم فرو بستن بر تناسب قدرت در جھان را فراھم م

  . ز بر جھان تسلط داردین ی، از لحاظ فرھنگیو نظام یر از تسلط اقتصادیغرب، غ



د ین كھ خود را مورد تھدیا یدر دست دارند برا یتریل قویدال یرغربیغ یدر واقع، كشورھا
ن كشور یكا، متحدان ایازده سپتامبر بھ آمریست وچھارساعت پس از حمالت یكمتر از ب. احساس كنند

، حملھ بھ ن مادهیطبق ا(در ناتو گرد ھم آمدند تا براساس ماده پنج اساسنامھ، از متحد خود دفاع كنند 
، البتھ بھ ین ضمانت دفاعیا یكھ زمان اجرا یھنگام). شودیم یك عضو، بھ مثابھ حملھ بھ ھمھ تلقی

. ھ ماندیكا در حاشیآمر ید، ناتو بھ خواستھیكا فرارسیآمر یدر افغانستان بھ رھبر یشكل مبارزه نظام
كا حق اعمال یتنھا آمر. ندھند انجام یاقدام یاسیو س یل نظامیم گرفت كھ آنھا بھ دالیواشنگتن تصم

گر ناتو یھجده عضو د یاسیس یا را داشت و واشنگتن خواھان مداخلھیدن یدر آن سو یقدرت نظام
ن یا اصًال ناتو در ایاند كھ آك كردهیاز ناظران تشك یمات، برخین تصمیدر پرتو ا .ن مبارزه نبودیدر ا

نكھ اگر رھبران ناتو اقدامات یبر ا یود دارد مبنوج یل فراوانیفا كرد؟ در واقع، دالیا یماجرا نقش
مبارزه . ھ مبھم خواھد بودین اتحادیا یندهیر انجام ندھند، آیط متغیانطباق آن با شرا یرا برا یضرور

 یكا و متحدانش وجود دارد و برخیآمر یجنگ ییان تواناھایم یدر افغانستان نشان داد كھ شكاف بزرگ
را یتر است، زكا آسانیآمر یبرا ییھا بھ تنھااتیاند كھ انجام عملدهیرسن اعتقاد یدر واشنگتن بھ ا
میھا شركت كنند، تصماتیدارند و اگر در عمل یكمتر یكا توان نظامیكمك بھ آمر یمتحدان آن، برا

بھ  ٢٠٠٣سال  یدفاع یش بودجھیافزا یكا براین، آمریھمچن. ز دشوارتر خواھند كردیرا ن یریگ
یین شكاف توانای، ا)ییھر كشور اروپا یش از بودجھ دفاعیش بیافزا(ارد دالر یلیت مزان چھل وھشیم

كا یآمر ینظام یھااتیسم بھ عملیھ ترورین اگر جنگ علیز كرده است، بنابرایدتر نیھا را شد
كا نباشند، قدرت ناتو ھرچھ یآمر یا قادر بھ ھمراھیل یان مایدرمناطق دوردست منجر شود و اروپائ

آن  ییرا از كارآینخواھد داشت، ز یگر نقش مھمین وصف، ناتو دیبا ا .افتیكاھش خواھد شتر یب
 یابزارھا یھ بھ منزلھین اتحادیشده است، استفاده نخواھد شد، بلكھ ا یكھ طراح یتیمأمور یبرا
 را در یناتو با گسترش خود نقش مھم. خواھد ماند یاروپا باق یتیكا در امور امنیمشاركت آمر یاصل

بالكان بھ ارمغان  ین صلح را برایھمچن. م شده بودیكند كھ حدود پنجاه سال تقسیفا میا یااتحاد قاره
. افتیینود ھمچنان ادامھ م یآن در منطقھ، منازعات دھھ یروھایآورد كھ بدون استقرار ھزاران تن ن

  . تر شده استیصلح، قو یھ با برنامھ مشاركت براین اتحادیا
از آنھا در جنگ افغانستان كمك یكھ برخ یمركز یایآس یخود را با كشورھا ینظام یناتو ھمكار

ش یش را افزایاعضا یاتیعمل یھایین سازمان توانایا. ت كردیكا ارائھ دادند تقویرا بھ آمر یمھم یھا
  . گر بپردازندیكدیبا  ینظام یز بھ ھمكاریبدون مشاركت سازمان مزبور ن یداده است تا آنھا حت

. ات درداخل و اطراف افغانستانیاز عمل یو بخش ١٩٩١ھ عراق در سال یند جنگ متحدان علمان
 یثبات در افغانستان را بررس یھاان جنگ در افغانستان، راهیالملل پس از پانیب یھمچنان كھ جامعھ

 یتیامن یرویك نین ابزار حفظ یبھتر یكنترول ناتو بھ منزلھ یو فرماندھ یطراح یھاییكند، توانایم
ك یگر ناتو ید دیگویسم میھ تروریكھ جنگ عل یبھ طور خالصھ، در حال. در درازمدت است یغرب

م یینانھ است كھ بگویبست، ھنوز زود و كوتھیمانند زمان جنگ سرد ن یاصل یكیتینھاد ژئوپول
د یط جدیشرا د خود را بایناتو چگونھ با.نخواھد داشت ینده نقشیده و در آیان رسیت آن بھ پایمأمور

د یدات جدید روشن كنند كھ تھدیھ باید گفت، نخست رھبران اتحادین پرسش بایوفق دھد؟ در پاسخ بد
ن، رھبران یش از ایپ. است ید اساسیك تھدیناتو و مردمان آنھا  یاعضا یالملل برانیسم بیمانند ترور

ز تحقق ین یط جھانید در شرایباھیت اتحادیك اعالم كرده بودند كھ امنیك مفھوم استراتژیناتو در قالب 
ب منابع ی، تخریكشتارجمع یھاكھ مانند اشاعھ سالح یگر خطراتیجھ، الزم است با دیدر نت. ابدی

، ١٩٩٩ك یناتو در مفھوم استراتژ. ت گسترده دارند، مقابلھ شودیماھ یسم و خرابكاری، تروریاساس
كھ ھر گونھ عمل  ین معنیتھ نھ بدالب. خطرات عنوان كرده بود یسم را در صدر تمامیترور
ك عضو یحملھ بھ (پنج اساسنامھ  ید براساس مادهیتواند و بایم ید منابع انرژیبا تھد یستیترور
پاسخ داده شود، ) مبارزه با آن یروھا توسط ھمھ برایبا حملھ بھ تمام اعضا و لزوم ارائھ ن یمساو

مشترك ھمھ را بھ  یھاتواند منافع و ارزشیم یانن نكتھ است كھ تحوالت جھیا ییشناسا یبلكھ بھ معن
اگر  یحت. ھمھ روشن است یارك و واشنگتن كھ برایویر حملھ بھ نیندازد، درست مانند تأثیخطر ب

كنند، الزم ناتو عمل یگر تحت فرماندھید یك عضو، ھمھ اعضایپنج، در مقابل حملھ بھ  یطبق ماده
ان اعضا موجب شود مورد یدر م یت و ھمبستگید تقویبا از خارج ین مفھوم كھ حملھ نظامیاست ا

  .ردید قرار بگیتأك



. د آماده كنندیجد یھاتیمأمور یخود را برا ینظام یھایید توانایان بایژه اروپائیناتو، بھ و یاعضا
 ییبھبود توانا یرا برا یدفاع یھایی، متحدان ابتكار توانا١٩٩٩ل یدر اجالس سران ناتو در اپر

نھ را یآنھا پنجاه وھشت زم. مدنظر قرار دادند یرگذاریو تأث یداریاز نظر استقرار، تحرك، پاروھا ین
نبود و  یمبتن یاسیس یھان ابتكار بر ھدفیكردند، اما ا ییموجود شناسا یھاپر كردن شكاف یبرا

مھمات ن فھرست را بھ سھ تا پنج گروه یان ایاحتماالً اروپائ. دیتنھا چند ھدف بھ منصھ ظھور رس
م و سپس خود را یمجدد در ھوا تقس یریگ، ارتباطات امن و سوختییونقل ھواشونده، حملتیھدا
 یخود را برا یھایید توانایبا یینھ تنھا متحدان اروپا. ن اھداف متعھد خواھند كردیبد یابیدست یبرا
د با یز بایاروپا ن یحاتیلند توسعھ تسیش دھند، بلكھ فرایسم افزایھ تروریكا در نبرد علیوستن بھ آمریپ

 .دتر خواھند شدیشد یكنون یاتیعمل ین صورت، دردسرھایر ایند ناتو ھماھنگ شود، در غیفرا
مند باشند، اما در افغانستان گلھ یات نظامیھ عملیان حق دارند از عدم مشاركت درمراحل اولیاروپائ

ناتو .شتر خواھد شدیكل مزبور ھمچنان بدا نكنند، مشیپ ییر ھمگرایكا و اروپا سیآمر یھاییاگر توانا
ت یمشترك و تثب یھال بھ ھدفین یجاد متحدان قدرتمند قادر بھ كمك برایا ید بھ گسترش خود برایبا

بھ تداوم  یرفتھ شوند تا حدودید پذین كھ چند عضو جدیا. ادامھ دھد یو شرق یمركز یاروپا ییھمگرا
باثبات و  یھاد دولتیناتو حداقل با یاز دارد، ولین ان اعضایم یاسیو س ی، اقتصادیاصالحات نظام
ناتو . گذرد یاز استقرار ناتودر افغانستان مسال  شش حدود.ردیناتو را بپذ یھامتعھد بھ ارزش

خوانده ) سافیا(ت یكمك بھ امن ین المللیب یروھایرا برعھده دارد كھ اصطالحاً ن ییروھاین یفرماندھ
. رو بھ افغانستان اعزام كرده اندیساف نیكھ در قالب ا یكشور یشود؛ ھر چند كھ از حدود س یم

ساف را یا یچرا ناتو فرماندھ: دو سؤال است نجایدردر ھر حال  .عضو ناتو ھستند یتعدادقابل توجھ
در پاسخ  د؟یف خود برآیا ناتو توانستھ است از عھده وظایبرعھده گرفت و در افغانستان مستقر شد؟ آ

  . ساف را برعھده گرفتیا یل فرماندھیگفت ناتو بھ دو دلد یبھ سؤال اول با
ساف بھ خارج از یا یروھایاز جملھ ضرورت گسترش ن یداشت و موارد یكیل اول جنبھ تاكتیدل

. شد یافغانستان را شامل م یع در روند بازسازیساف و ضرورت تسریا یكابل، تزلزل در فرماندھ
ت ین شكل كھ قلمرو فعالیبد. گردد یافغانستان برم ت دریقت ھر سھ مقولھ بھ مسألھ امنیدر حق

ت یوضع. برخوردار نبودند یت كافیات از امنیر والیت كابل بود وسایساف محدود بھ والیا یروھاین
. گذارد یر میات تأثیر والیدر سا یت بر ناامنیك والیدر  یاست كھ ناامن یافغانستان بھ گونھ ا

ن جھت ضرورت یاز ا. ار دشوار استیھمجوار آن بس مناطقدر  تیت در كابل بدون امنین امنیبنابرا
فراتر  ییساف بھ حوزه ھایاما گسترش ا .فراتر از كابل گسترش اند یساف بھ قلمرویا یروھایداشت ن

ساف از آن یبود كھ ا یمنظم و قو یازمند فرماندھین مھم نینكھ ایداشت و آن ا یك اشكال فنیاز كابل 
. ردیت آنرا بھ عھده گیساف، قبل از آنكھ ناتو مسئولیا یگر در فرماندھیرت دبھ عبا. برخوردار نبود

 یساف بھ صورت دوره ایا یآن بود كھ فرماندھ یمشكل اصل. وجود داشت یثبات یتزلزل و ب ینوع
ن جھت، یاز ا. ساف كاستھ بودیا ییبھ شدت از كارا ین عدم ثبات در فرماندھیشش ماھھ بود و ھم

ك نكتھ ین مسائل، یبھ موازات ا. ساف ضرورت داشتیمتمركز و ثابت برا یندھك فرمایاستقرار 
ن یل سطح پائیافغانستان بھ دل ین بود كھ روند بازسازیز وجود داشت و آن ایگر نینگران كننده د

 یو ثبات در افغانستان ارتباط تنگاتنگ ین بازسازیاست ب یھیبد. ار كند بودین كشور بسیت در ایامن
  . وجود دارد

بودند كھ ناتو را بھ استقرار  یكیل تاكتینھا دالیا. ستیر نیت امكان پذیبدون وجود ثبات و امن یبازساز
ز ین یگریل مھم دیاما دال. كرد یناتو وادار م یخارج از قلمرو سنت یمنطقھ ا یعنیدر افغانستان 

ل یدال .میا نھاده نام» كیل استراتژیدال«حضور ناتو در افغانستان وجود داشت كھ آن را  یبرا
 ییاجرا یشدن، بازو یجھان: ك حضور ناتو در افغانستان در سھ مقولھ قابل ذكر استیاستراتژ

غرب  یبرال دموكراسیغلبھ نظام ل یر بھ معنیك تعبیشدن بھ  یت جھانیم بار مسئولیسازمان ملل، تقس
نمود . ندیگو یم یوكراسآن را دم یاسینمود س. دارد یرونیغرب سھ نمود ب یبرال دموكراسیل. است

ن بھ موازات یبنابرا. خوانند یآن را ناتو م یند و نمود نظامیگو یآن را تجارت آزاد م یاقتصاد
در سطح جھان و بھ موازات گسترش تجارت آزاد و اقتصاد بازار در سطح  یگسترش دموكراس

، محصول ین طرز تلقیا. ابدید گسترش یبا یبرال دموكراسیل یز بھ عنوان وجھ نظامیجھان، ناتو ن
د یناتو تأك یبر حفظ و بقا یاتحاد شورو یاست كھ پس از فروپاش یدگاه آن دستھ از افرادیغلبھ د

ت از یاز نظر ساختار، كاركرد و قلمرو فعال یدیف جدیحذف ناتو، تعر یداشتند و معتقد بودند بھ جا



سم، ی، تروریرقانونیمھاجرت غ ھمچون مقابلھ با ید، مواردیف جدیدر چارچوب تعر. دیآن بھ عمل آ
  . بر وظائف ناتو افزوده شد... ، نقض حقوق بشر ویسم، مواد مخدر، نسل كشیكالیراد

ل یك دلی .ابدیكھ مقدور باشد، گسترش  ییتا ھر جا ییایتواند بھ لحاظ جغراف یضمن آنكھ ناتو م
 یعنی. كند یت میل فعالرنظر سازمان ملیساف زیدر افغانستان ا. ز وجود داردیگر نیك دیاستراتژ

ت یمومیبر سر ندارند اما طبق توافق نامھ بن و براساس ق یساف كاله آبیا یروھایدرست است كھ ن
جھ ین شكل از كار نتیا. رنظر سازمان ملل عمل خواھند كردیروھا زین نیسازمان ملل بر افغانستان، ا

گر یبھ عبارت د. ل متحد وجود دارددر منشور مل ییاست كھ اساساً از نظر ضمانت اجرا ییھا یكاست
ن منظر یاز ا. رو مواجھ استیج نیگردد، با مشكل بس یاگر قرار باشد فصل ھفتم منشور ملل عمل

  . میشاھد بود یسازمان ملل، ھمان گونھ كھ بر بوسن
قرار دھد كھ صلح  یطیھ خود در برخورد با شراین ندارد كھ ناتو را بھ عنوان قوه قھریجز ا یچاره ا

دوار است با استقرار ناتو در یاكنون سازمان ملل ام. را بھ خطر انداختھ است ین المللیت بیامن و
ب یكا با ترغیآمر .ش رودیپ یشتریت بیبا جد» پس از ترك مخاصمھ یند صلح سازیفرا«افغانستان 
ان یان را مت در افغانستیت امنیبار مسئول. ن حال قصد داشتھ استیورود بھ افغانستان در ع یناتو برا
در عراق انجام  بوداست كھ اكنون در تالش  ید ھمان كارین درست شایا. م كندیمختلف تقس یكشورھا

ت یحما یجیژه كاھش تدرین كشور و بویكا در ایآمر یتداوم بحران در افغانستان و احتمال ناكام. دھد
كا را یا نگران ساخت و آمرس در افغانستان بھ شدت واشنگتن ریانگل - كایر كشورھا از ائتالف آمریسا

 یناتو فرماندھمدت کھ  نیا یط .مھم وارد عرصھ كند یرویك نیبر آن داشت تا ناتو را بھ عنوان 
ت یمسوول درست، یچرا ھم آھنگت افغانستان را برعھده گرفتھ است، یكمك بھ امن ین المللیب یروھاین

ل شده اند و لذا یكشور تشك ٣٠ز حدود ساف ایا یروھاینكھ نیاول امشترک و ھدف واحد وجود ندارد؟ 
  . ندارند یھماھنگ یتجانس الزم برا

بھره  یكار در عرصھ افغانستان ب یبرا یزات ضروریروھا بھ رغم ظاھر، بھ شدت از تجھین نیا
فراتر از وضع موجود در عرصھ  یل ندارند نقشیساف تمایا یك از اعضایچ ینكھ ھیسوم ا. است
ت یشان مسئولیروھایخواھند ن یساف نمیا یگر اعضایبھ عبارت د. ندریبرعھده گ یو جنگ ینظام
اكثر . شده است یت در مناطق پاكسازین امنیساف فقط تأمیفھ ایآنھا معتقدند وظ. رندیبرعھده گ یجنگ

 یمل یاردوكا و یآمر یتوسط ائتالف تحت رھبر یستیساف معتقدند جنگ در افغانستان بایا یاعضا
 یرنج م» رویش نیا زاید یتول«بھ نام  یرسد ناتو از معضل بزرگ یبھ نظر م .افغانستان اداره شود

زات ی، بھ ھمراه تجھیواقع یرویك نی یدارا یستیرو آن است كھ ناتو باید نیمنظور از تول. برد
ط الزم ین منظر، ناتو فاقد شرایاز ا. باشد یت واقعیانجام مأمور یبرا یواقع یآمادگ ی، برایواقع
. ز وجود داردین یگرین حال مشكالت دیدر ھم. گستره عملكرد خود در افغانستان است شیافزا یبرا
 یتوان ھمزمانرو در عراق، ین ک بھ دوصد ھزارینزدن عضو ناتو، با استقرار یكا، برجستھ تریآمر

. دیت وثبات درافغانستان گردیامن یزیزوسوق واداره ھردوجبھھ را ندارد کھ سبب فروریتجھ ،اکمال
رو در ین ٢۵٠٠آلمان كھ  .مواجھ است ین وسعتیز با چنیمھم ناتو ن یگر از اعضاید یكیس یانگل

بھ  یز رغبت چندانیدارد و دولت ن یت پارلمانیش محدودیروھایش سطح نیافزا یساف دارد، برایا
رو یناتو در عراق ھم ن یاز اعضا ین حال بعضیدر ھم. شتر در افغانستان نداردیت بیرش مسئولیپذ

در مجموع ھمانگونھ  .سازند یمنطقھ ا یر بحران ھاین خود را درگیش از ایب. ل ندارندید و تمادارن
ن عرصھ ید؛ افغانستان نخستیگو یم» نزیت و اطالعات جیامن« یل گر نظامیتحل» ان كمپی«كھ 

ت ناتو بھ یگسترش فعال یت در افغانستان برایموفق. اش است یحضور ناتو در خارج از قلمرو سنت
ن باورند با یكا بر ایاروپا و آمر یاسیو س یمقامات نظام.ار مھم استیخارج از اروپا بس یاطقمن

در  (NATO) یك شمالیمان آتالنتیسازمان پ یروھایگسترده ن اتیگذشت چند سال از آغاز عمل
، مبارزه با یبازساز یھااستیمان اكنون درخصوص سیپ نیست وشش كشور عضو ایافغانستان، ب

 یاریبس.مواجھند یجد یینظرھان كشور با اختالفیان در ایرنظامیغ زان تلفاتیر و كاھش ممواد مخد
كھ در (افغانستان  در» م خطریتقس«خطرناك و درواقع  یھااتین كشورھا از شركت در عملیاز ا

یسربازم) ردیگیصورت م یو ھالند یی، كانادایسی، انگلییكایامر یروھایشتر توسط نیحال حاضر ب
تر یجد در افغانستان و بروز ینده موج خشونت و ناامنیش فزایناتو در افزا یمشكالت داخل .زنند

و  یمعابر عموم در یانتحار یھااتیش عملیطالبان، افزا یطلبافتن آشوبیھمچون سازمان  یمشكالت
  .است داشتھ یاریر بسیتأث زده،ن كشور آشوبید مواد مخدر در ایسابقھ تولیش بیھا و افزاابانیخ



ست قدرت ین یباوركردن مز گفتیتاآنجلسوگو با السدر گفت ییكایجنرال متقاعدآمر یمك كارفیبر
و  یبانی، پشتیكوپتر و منابع اطالعاتیھل یاندازه كافاروپا قادر نباشد بھ یو اقتصاد یم نظامیعظ
 یو.انستان فراھم آوردناتو در افغ یاقارهات برونیعمل نیكامل از بزرگتر یبانیبا ھدف پشت ییدوا

را در  یمناسب یمال از قاچاق مواد مخدر كھ منابع یریجلوگ یبرا یكاف یاسین اراده سیھمچن: افزود
ن سازمان یاند امقامات ناتو گفتھ از یبرخ.خوردیدھد، بھ چشم نمیار القاعده و طالبان قرار میاخت

 یمرزھا یلومتر آن سویرد در ھزاران كنب یبرا خود یروھاین یینھ توانایدشوار را در زم یآزمون
ش از خود یمان كھ در چند نسل پیپھم یاز كشورھا ین رھبران معتقدند برخیا.گذاردیسر ماروپا پشت

تا مخالفان  د بكوشندین بحران بایحل ا یاند براو در آن مشاركت داشتھ اندرا شاھد بوده ینبرد نھ
با اشاره بھ  یو.سازند ن عرصھ را مرتفعیدر ا یفلسف یھان شكافیرا متقاعد ساختھ و ھمچن یداخل

عضو در فرستادن  یكشورھا از یاریبس یھاتیسازمان و محدود یداخل یھااستیس یھایدگیچیپ
خود در افغانستان خارج شود  یاز ناتو ازقرارگاه ھا یاگر سرباز: ح كردیسرباز بھ افغانستان تصر

بھ  خ ناتویبار در تارنینخست یبرا. سابقھ استیتان در ناتو بافغانس اتیشرفت عملیپ! تعجب دارد یجا
وجود نداشتن طرح واحد .كندیخود عمل م یده شود، ھر كشور برایشیاند یمنافع كل نكھ بھیا یجا

    .ز استیبرانگعضو واقعا تأسف ین كشورھایدر افغانستان در ب یات نظامیعمل درخصوص
كھ از مشاركت در  ییو آنھا ه در افغانستان را برعھده دارندعمد یھااتیكھ عمل یین كشورھایدر ب
االت یژه ایون كشورھا بھیانتقاد ا.دارد وجود یجد ییھازنند، تنشیپرخطر سرباز م یھااتیعمل

است كھ  یاریبس یھااز مشكالت امروز ناتو وعده یكی.است یمنطق ناتو كامال یگر اعضایمتحده بھ د
ع و با صرف یاد كھ قرار بود سریار زیبس ییھاناتو ارائھ دادند، وعده ود درات خیعمل یآنھا در ابتدا

 وعیھا در كنار وخامت روزافزون اوضاع و شن وعدهیافتن ایتحقق ن.اندك محقق شود اریبس یھانھیھز
ن كشور با یدر ا سافیناتو و ا یروھایات نیت در افغانستان موجب شده است، عملیسابقھ جرم و جنایب

 یروھایھ اروپا متعھد شد آموزش نیش اتحادیپ یمثال چند یبرا.مواجھ شود یروزافزون یادھاانتق
و  یبا مشكالت اعتبار ییز در ھمان مراحل ابتداین طرح نیرد، اما ایبرعھده گ افغانستان را یتیامن

 از را فارغیز اخین كشور نیر دفاع ایتس وزیژه رابرت گیوبھ ییكایمقامات آمر.مواجھ شد یاساس
اند تا انتقاد گرفتھ ل عمل نكردن بھ تعھدات خود بھ بادیدلرا بھ ییاروپا یھاتختیپا یھرگونھ تعارف

   .شود گر بر ھمگان آشكاریگونھ بار دنیا ییھااستیس یناكارآمد
ھ طالبان و یعل بھ افغانستان نفرستند، جنگ یشتریزات بیروھا و تجھیكا در ناتو نیمانان آمریپاگر ھم

ن موضوع را یروزنامھ واشنگتن پست در سر مقالھ خود ا.رو شوداعده ممكن است با شكست روبھالق
در  یتیم كردن اوضاع امنیگر را بھ وخیكدیز ین نیشتر از ایمانانش پیپ كا وھمیعنوان كرد كھ آمر

ناتو را بھ  كا دریمانان آمریپرا ھمیز اخیكا نیر دفاع آمریتس، وزیرابرت گ .اندكرده افغانستان متھم
اگر ھم د كردهیتھد یحت یو .شتر در افغانستان متھم كرده استیزات بیروھا و تجھین نیدر تأم یناكام

خود را از  یروھایكا نیآمر رند،یتعھدات خود در افغانستان فاصلھ بگ یكا در ناتو از اجرایمانان آمریپ
ع ین و توزینھ تأمیو ھم در زم ینھ امور جنگیھم در زم یمشكالت واقع .كوزوو خارج خواھد كرد

 ین باور ھستندكھ برایناظر مستقر در افغانستان بر ا یھاگروه .افغانستان وجود دارد روھا درین
ھا از خشونت نیافتھ است و ایش یافزا یریطور چشمگھا در افغانستان بھخشونت یاپین سال پیدوم

رو بھ چھل یكا حدود پانزده ھزار و صد نیآمر.افتھ استیكابل گسترش  یكیتا نزد یمناطق جنوب شرق
 یرویزده ھزار نیاختصاص داده است و حدود س تحت امر ناتو در افغانستان یروھایک ھزار نیو
ز حدود یس نیانگل.ن كشور مستقر كرده استیدر ا یستیضد ترور یھااتیانجام عمل یگر را براید

 یروھایحساب ن نیاست كھ با ا یحال ن دریرو در افغانستان مستقر كرده، ایھفت ھزاروھفتصد ن
ز حدود چھارھزاروسھ یفرانسھ و آلمان ن.دھندیل میساف را تشكیا یروھایاز ن یمیس نیكا و انگلیآمر
روھا در ین نیچ كدام از ایاند اما ھكرده ساف را در افغانستان مستقریا یروھایرو ده درصد نین صد

 طوربھ عضو ناتو، فقط كانادا و ھالند یان كشورھایم در.كنندینم فھیانجام وظ یجنگ یروھایاكثر ن
ناتو،  دفاع یر وزرایدر نشست اخ .طالبان حضور دارند یروھایضد ن یھااتیر در عملیچشمگ
  .بدھند شیافزا یخود را اندك یروھاین سازمان قول دادند كھ نیا یاز اعضا یبعض

 .داشتھ باشند یشتریت بیتوانند فعالیستند كھ مھ ییا، از جملھ كشورھایا و اسپانیتالیفرانسھ، آلمان، ا
كھ ناتو كنترول امور افغانستان را در دست گرفت،  ین است كھ زمانین مشكالت، ایاز بزرگتر یكی

بر توسعھ و  یشتریشان تمركز بیروھایمتوقف شده و ن یادیاكثر كشورھا انتظار داشتند جنگ تا حد ز



شود و ی، روز بھ روز بر تعداد مجروحانشان افزوده ماما در عوض ،ط داشتھ باشندیت شرایتثب
ن بردن طالبان و یاز ب ینكھ چرا برایاند در مورد مسالھ افغانستان و اھنوز نتوانستھ ییرھبران اروپا

  . بدھند یكننده االزم است، بھ مردم خود پاسخ قانع یادیالقاعده تالش ز
قت كھ قبل از وارد شدن ین حقیت اقرار بھ ادر صور یو. تس قابل درك استیگ یو خستگ یدیناام

ت و توسعھ كشور در یتثب یمستحكم برا یز استراتژیو ن یكاف یرویناتو، واشنگتن در افغانستان از ن
كا بھ حملھ بھ یم آمریتصم. داشتھ باشد ییاروپا یبا كشورھا یتوانست رابطھ بھتریدست نداشت، م

ش از یھ بیباعث تك ینیزم یروھاین، كمبود نین بیدر ا. شدشتر در افغانستان یب یعراق، باعث كم كار
د خشم و مقاومت یاز مردم و تشد یشماریجھ آن مجروح شدن تعداد بیشد، كھ نت ییحد بھ حمالت ھوا

خود را بار  یمقصر دانستن ھم، استراتژ یم گرفتند بجایتصم ییتس و مسئوالن اروپایگ. آنان شد
تمام موارد از . دن استیدن بھتر از ھرگز نرسیر رسید. دھند قرار یگر بطور كامل مورد بررسید

د نظر ید مورد تجدیت افغانستان بایمواد مخدر و امن یشھ كنیاست اتخاذ شده توسعھ كشور، ریجملھ س
اعالم شود  یستیدا شود و بایان ناتو، واشنگتن و كابل پیھا میبھبود ھمكار یبرا ید راھیبا. ردیقرار گ

ن یدر افغانستان بمانند و ھمھ ا یشتریب یسالھا ییو اروپا ییكایآمر یروھایم باشد نكھ ممكن است الز
  . ردیده شود، صورت گین از ھم پاشیشتر از اینكھ افغانستان بید بسرعت و قبل از ایكارھا با
در فریب با . شوددروغ، بخشی از تاکتیکھای جنگ روانی محسوب می : ورسانھ ھا دروغ ،جنگ

شود تا مخاطب مورد نظر، بھ سمت یک فضای روانی متفاوت با وغ بزرگ، کوشش میاستراتژی در
ای باید ساختھ و پرداختھ شود کھ گروه ھدف این فضای درونی باید بھ گونھ. واقعیت سوق داده شود

. بدون ابزار مقاومت، در آن فضا قرار گیرد و مفاھیم و عالئم انتقالی، مورد قبول و پذیرش او باشد
کوشد تا خود را در موضع شاسی، فردی کھ در حال منازعھ با دشمن است، ھمواره مییدگاه رواناز د

کند کھ ھر لحظھ از ناحیھ دشمن در ھوشیارانھ و غالب نسبت بھ او قرار دھد؛ زیرا، احساس می
معرض خطر قرار دارد و طبیعی است کھ در برابر ھر حرکت و رفتار او نیز حساس باشد و در 

، در مقابل آنھا مقاومت کند؛ بنابراین، ھنر تاکتیک فریب، شکستن این مقاومت در حریف یا نتیجھ
شود و بیشتر بھ دشمن است و البتھ، تردیدی نیست کھ این عمل با ظرافت و با دقت خاصی انجام می

تجربھ و شناخت اجراکننده طرح از گروه ھدف بستگی دارد، بھ منظور روشن شدن بحث و برای 
ھای ھدف و دیگر دولتھا آمده ھ، چند دروغ بزرگ، کھ در راستای منحرف کردن ذھن گروهنمون

  . شوداست، ارایھ می
، وزارت تبلیغات رایش سوم، برای فراھم آوردن مقدمات حملھ آلمان ١٩٣٩اگست سال  ١٠در تاریخ 

  : دگونھ توصیھ کردر مورد تھیھ گزارش درباره کشور یاد شده، این ،نازی بھ پولند
در  .»ھا چاپ شودانگیز موثق با عنوان درشت در صفحھ اول روزنامھاز امروز، باید اخبار وحشت«

ھمین ارتباط، بھ تمامی جراید دستور داده شد کھ خود را بھ منظور انتشار اخبار ویژه برای روز اول 
ھای آلمان روزنامھ. دسپتامبر، یعنی روز حملھ بھ پولند و پیرو آن، آغاز جنگ جھانی دوم، آماده کنن

نیز بالفاصلھ پس از این دستور خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکھ پولند شب گذشتھ برای نخستین 
تجاوز کرده است و بھ ھمین دلیل نیز ) آلمان(بار، با نیروھای سازمان یافتھ خود بھ تمامیت ارضی ما 

در واقع، آلفرد نایوکس فرمانده واحد . ر متقابل را آغاز کرده استیف ۵:٢۵آلمان از ساعت  یاردو
اس دستور داشت تا با ملبس شدن بھ اونیفورمھای دشمن، بھ فرستنده گلیویتس .ضربت سازمان اس

مطابق دستور، ما ایستگاه رادیویی را گرفتیم، نطقی بھ مدت سھ تا چھار «: وی گفتھ بود. حملھ کند
  با سالح کمری، محل را  یرچند مرمیو پس از فدقیقھ از طریق یک فرستنده اضطراری ایراد کردیم 

آمریکا  یا یک عضو مھم اردوی، یعنی روز آغاز جنگ دو کور١٩۵٠سال  یجنور ٢۵در تاریخ  
» .جنوبی حملھ کرده است یایشمالی بھ کور یایکور. ماجرای جالبی اتفاق افتاده است«: اعالم کرد

یانگ، پایتخت افکنھای آمریکا، شھر پیونگمببالفاصلھ پس از انتشار این خبر و در ھمان روز، ب
بھ دنبال این اقدام، کھ بدون فرمان . شمالی را با فرو ریختن سیصد بمب، بمباران کردند یایکور

ھای آمریکا صورت گرفت، عملیات روانی بیمستقیم و رسمی و تنھا بھ دلیل جایگاه تک قطبی رسانھ
سینمای ھالیود نیز دو روز پس از آغاز  .الی آغاز شدشم یایسابقھ ایاالت متحده علیھ دولت کور

تا مدتھا بھ خطا ادعا می. ا را در سھ ھزار نسخھ تکثیر و بھ بازار عرضھ کردیجنگ، فیلم نبرد کور
جنوبی حملھ کرده است، در حالی کھ واقعیت این چنین نبود و آمریکا از غیبت روسیھ  یایشد کھ کور

ای را علیھ حملھ ظاھراً مسلحانھ ای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامھو چین استفاده کرد تا در شور



  . جنوبی تصویب کند یایشمالی بھ کور یایکور
ای اعتبار کردن صدام حسین، دیکتاتور عراق، جو منفی، دولت آمریکا کوشید تا با بی١٩٩٠در سال 

گرایانھ لیھ سیاستھای یک جانبھع) المللجامعھ بین(را کھ در میان مردم خود و افکار عمومی جھان 
، یعنی ١٩٩٠اکتبر سال  ١٠در این راستا، در روز . آمریکا در خلیج فارس ایجاد شده بود، تغییر دھد

ای بھ نام نیره، منتشر شد؛ بنابراین سھ ماه پیش از آغاز جنگ، گزارشی بھ نقل از دختر پانزده سالھ
د شده را از دستگاھھای نگھداری آنھا خارج ینوتولاطفال  ،گزارش، سربازان عراقی در یک شفاخانھ

  .کرده، روی زمین سرد انداختھ و باعث مرگ آنھا شده بودند
جورج بوش پدر، کھ درآن زمان، رئیس جمھور . این ماجرا خشم و انزجار جھانی را باعث شد 

ً در ھیچ یک از سخنرانی  ٣١٢شدن این  ھای خود، از ذکر حادثھ احتمالی کشتھآمریکا بود، تقریبا
نیره . نوزاد خودداری نکرد، این عملیات روانی در حالی انجام شد کھ گزارش مزبور کامالً دروغ بود
نکتھ . در اصل، دختر سفیر کویت در ایاالت متحده بود و ماجرای کشتار نوزادان کامالً ساختگی بود

ای را کھ این خبر را منتشر اتیاکنون، دولت ایاالت متحده ھمان شرکت تبلیغدر خور توجھ این کھ ھم
، ١٩٩٩مارج سال  ٢۴با آغاز جنگ یوگسالوی در  .کرد برای جنگ روانی بھ خدمت گرفتھ است

و سبزھا، گرفتار وضعیت وخیمی ) سوسیال دموکراتھا(د .پ.دولت ائتالفی آلمان متشکل از حزب اس
در این شرایط، ناگھان . اتخاذ کردندبیشتر مردم آلمان در برابر جنگ موضع بدبینانھ و مخالفی را . شد

وی بھ بھانھ . شارپینگ طرح نعل اسب را ابداع کرد تا سیاست تبعید دولت میلوشویچ را تأیید کند
ھای کوزوو، و حفظ حقوق بشر، با اصرار الوقوع آلبانیاییپیشگیری از کشتار دستھ جمعی قریب

این درحالی بود کھ طرح نعل اسب . منطقھ شدفراوان و مظلومانھ خواستار اعزام نیروھای آلمان بھ 
گاه بھ طور واقعی وجود نداشتھ است و جعلی بودن این خبر، یکسال پس از پایان جنگ در مارچ ھیچ

  . ، در روزنامھ اعالم شد٢٠٠٠
آمریکاییان پس از تصرف افغانستان، دخالت خود در این کشور را با استدالل دستگیری ھر چھ سریع

پس از این دوران بود کھ ناگھان در آمریکا، بحث درباره جنگھای نوین  .وجیھ کردندتر بن الدن ت
، علیھ ٩٠ای علیھ بنیادگرایی است کھ از پایان دھھ اھمیت یافت و چنین عنوان شد کھ این استراتژی

  . شودالمللی اجرا میھای انقالب بینگسترش زمینھ
اعالم شد، ضمن آنکھ کھ عراق مقادیر زیادی  ٢٠٠٣برای نخستین بار، در سخنرانی بوش در سال 

سازمان امنیت انگلیس را نیز، . اورانیوم را برای ساخت بمبھای اتمی از نیجریھ خریداری کرده است
منبع اطالعات خواند، در حالی کھ اکنون، روشن شده است، سیا یکسال پیش، شایعھ این خرید را رد 

المللی انرژی اتمی، اعالم کرد کھ ادعی، رئیس اداره بین، البر٢٠٠٣ماه مارچ سال  ٧کرده و در 
اوراق تقلبی در این مورد کشف شده و حتی سرلوحھ کاغذ نیز جعلی و بھ راحتی قابل تشخیص بوده 

، بلر طی یک سخنرانی، رژیم عراق را بھ ساختن نوعی از سالحھای ٢٠٠٢در سپتامبر سال . است
  . قیقھ قابل استفاده ھستندد ۴۵کشتار جمعی متھم کرد کھ در عرض 

شود این ادعا بھ کلی دروغ بوده و یک کارمند سازمان امنیت انگلیس فاش در حالی کھ اکنون گفتھ می
، بوش توضیح ٢٠٠١در سال  دروغ بوش. کرده کھ چنین اطالعاتی اصالً پایھ و اساس نداشتھ است

کھ آن را دلیل اصلی آغاز جنگ  داد کھ عراق بھ سالحھای کشتار جمعی دست یافتھ است؛ موضوعی
آمریکا و انگلیس  یعلیھ عراق مطرح کرد، در حالی کھ تا بھ امروز، با وجود جستجوی گسترده اردو

ھمچنان ریچارد پل، مشاور  .ای دال بر درستی این ادعا یافت نشده استگونھ نشانھدر عراق، ھیچ
، در ٢٠٠١القاعده در ماه اپریل سال  پنتاگون، مدعی بود کھ احمدالعانی یکی از اعضای برجستھ

در حالی کھ . سپتامبر مالقات کرده است ١١پراگ با محمد عطا از ھواپیماربایان انتحاری عملیات 
دولت  ٢٠٠٢در پاییز . گونھ ھمکاری وجود نداشتھ استاکنون ثابت شده کھ بین صدام و القاعده ھیچ

العانی در . العانی نیز وجود خارجی نداشتھ است آمریکا مطلع شد کھ چنین مالقاتی بین محمدعطا و
ھای بزرگ دولت. در عراق دستگیر و منکر چنین مالقاتی شده است ٢٠٠٣دوم ماه جوالی سال 

برای تھییج افکار عمومی و ھمراه کردن دیگر کشورھا برای حملھ بھ کشور موردنظر، رسماً دروغ 
بھ نظر می. ھا را بھ یاد داردپردازیاین گونھ دروغتاریخ معاصر جھان موارد فراوانی از . گویندمی

ھای بزرگ تبدیل شده رسد توسل بھ این شیوه برای آغاز یا مدیریت جنگ بھ سنت دیپلماسی قدرت
  .است

  .ھا و وسایل ارتباطات جمعی مدرن و نوین ھستندسابقھ رسانھھا شاھد فراگیری بیامروز انسان



ھا کارکرد دو سویھ دارند، اما رسانھ. ھا قرار دارندین امواج رسانھھا در معرض شدیدتربالطبع آن 
توان با جرأت گفت حفظ و گیری از آن در دست نظام سلطھ قرار دارد، چنانچھ میبیشترین حجم بھره

ھا پل ارتباطی رسانھ .ھا وابستھ استگسترش قدرت استکباری نظام سلطھ بھ حضور و ظھور رسانھ
مراکز رسانھ. آیندلط بر افکار، اراده و احساسات بشریت دوران معاصر بھ شمار میو بلکھ وسیلھ تس

از یک سو ابزاری در . جھانی مجھزند یترین تکنالوژر کھ بھ مدرنیبزرگ وشر یقدرت ھا یھا 
ای ھای مستقل ھستند و از سوی دیگر وسیلھھا و دولتھا علیھ ملتجھت اجرای عملیات روانی قدرت

دوسویھ یا دو . شونددھی و ھدایت جوانان در سراسر جھان محسوب میرول، تضعیف، جھتبرای کنت
ھای ھدف بتوانند بھ آن دسترسی ھا و ملتھا این فرصت را بھ وجود آورده کھ دولتبودن رسانھلبھ

طھ ای نظام سلھا و مقابلھ با امواج رسانھسازی توطئھیافتھ و از آن در جھت نیل بھ اھداف و خنثی
  . بھره گیرند

ای پس از جنگ اول امریکا در یک دھھ اخیر در خلیج فارس ھای منطقھبروز و ظھور برخی رسانھ
در این راستا قابل بررسی ) ١٩٩۶بعد از سال ... شبکھ الجزیره، العربیھ، المنار، العالم و) (١٩٩١(

ری و نوشتاری پیشین، اکنون ھای دیداری، شنیداگیری کھ نظام سلطھ از رسانھافزون بر بھره .است
ھای پرتابل، میناتوری، ھا، اینترنت، فرستندهگیری از ماھوارهنیز با توجھ بھ تحولی عظیم در بھره

ھا و ده ھاوکھایکوماندو سولوی ھواپیما EC130Eھای ھا، فیبر نوری، ھواپیماریزپردازه
سردمداران نظام سلطھ است، در جھت  ھا کھ در دستای با تجھیزات و ابزاربرتر رسانھ یتکنالوژ

ھا را در ھا بیشترین استفاده از رسانھقدرت. دھدھا مورد استفاده قرار میتحمیل اراده خود بر ملت
با نگاھی بھ عملکرد امریکا در جنگ ویتنام، بالکان، کارائیب، افغانستان و دو جنگ  .برندجنگ می

  .توان بھ اھداف آن پی بردمی ،اشایھخلیج فارس و ھمچنین اقدامات روانی و رسان
ھا اعم از رسانھگیری از توان و ظرفیت رسانھھا برای تضعیف کشور ھدف و بھرهاستفاده از رسانھ 

ھای نوشتاری، دیداری شنیداری و بھ کارگیری اصول تبلیغات و عملیات روانی، بھ منظور کسب 
و  ھای جنگ نرمترین مولفھای از برجستھگ رسانھآنچھ مسلم است جن .گویند ایمنافع را جنگ رسانھ

جنگ نرم بھ مثابھ طرح و استراتژی انتخابی نظام . شودھای مدرن در جھان کنونی محسوب میجنگ
اما بیشترین کاربرد جنگ .ھا تدوین و طراحی شده استقدرت طلب برای تسلط بر افکار و اراده ملت

این کاربرد از این بھ آن معنا نیست کھیابد، البتھت یافتھ و میشدھای نظامیھا در ھنگامھ نبردرسانھ
توان گفت آن جنگی است کھ در شرایط صلح و نھ کاھد، بلکھ میھا میھا در دیگر زماناھمیت رسانھ

آنجا کھ . گیردمورد استفاده قرار میھا بھ صورت غیررسمی ھا و دولتصلح و جنگ نیز بین قدرت
را ندارند و یا جامعھ آنان قادر بھ تحمل تلفات انسانی میدان آوردن نیروی نظامی ھا توان بھ قدرت
ای از جنگ رسانھ. کنندبرداری میآوردند و از این ابزار بھ بھرهای روی میبھ جنگ رسانھ. نیست

با درنظرداشت تمیز . شودمحسوب می یریزی و جنگ آرام، شیک و صحھای بدون خونجملھ جنگ
ھای ھدف، ای، میزان تخریب آن آنقدر زیاد است کھ حتی مردم کشورودن جنگ رسانھو شیک ب

  .شوندشان نمیمتوجھ حجم سنگین این جنگ بر فضای روحی و روانی خود و اطرفیان
ھا، خانھای است کھ در تمامیقدرت نفوذ سردمداران این جنگ و قدرت تاثیرگذاری و نفوذ آن بھ گونھ

ھا و مردم با خواست و در این جنگ، ملت. یابدھا، شھر و دھات گسترش میو مکانھا ھا، محفلموتر
ھدف این جنگ تغییر کارکرد و عملکرد  .گیرنداراده خود و قبول ھزینھ در معرض ھدف قرار می

ھان عمومی مردم است، ھا، و بھ ویژه کنترول افکار و اذھا در پشتیبانی از دیگر دولتھا و ملتدولت
این عقیده وجود ای کھبھ گونھ. گیرندھا ھستند کھ در اولین خط مقدم حملھ دشمن قرار میاین ملت زیرا

ای بتوان اقناع کرد یا بھ را نسبت بھ موضوع یا جریان و پدیدهدارد کھ اگر افکار و اراده عمومی
ا بھ سوی اھداف ھملتھا تحت فشار افکار عمومیدھی نمود مسلماً دولتھای خود جھتسمت خواستھ

ھای ھدف، مردم مخاطب این جنگ مردم کشور. دشمن سوق یافتھ و در آن جھت قرار خواھند گرفت
در عصر کنونی بھ دلیل پیچیدگی اجتماعی و اھمیت یافتن .کننده دشمن ھستندھای عملخودی و نیرو

ھای ایل در زمینھھای جمعی در ایجاد روابط افقی و عمودی در جوامع، کاربرد این وسنقش رسانھ
ھای گیریھا در تصمیمکارکرد رسانھ. بیش از پیش مشھود استفرھنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی

ھای گروھی ھمچون تیغ دو رسانھ«آور است زیرا روزمره زندگی برای مردم ھم سودمند و ھم زیان
تر ساختن یدن و ژرفتوانند پیوستگی و ھمگنی پدید آورند، قادر بھ وسعت بخشدم ھستند کھ می

دھنده توسعھ باشند و ھم بذر ایدئولوژی ضدتوسعھ توانند بشارتھای اجتماعی ھستند و ھم میشکاف



ھا را از مسائل عینی دور نمایند، ذھنآنھا حس امنیت کاذبی را القاء می. را در فضای جامعھ بپراکنند
و بالندگی در یکایک اعضای جامعھ کھ ایجاد شور و شوق، حیات توانند بھسازد ضمن اینکھ میمی

ھای جامعھ و روشنگری در ھای جمعی است با انتقال و بیان واقعیتھای مثبت رسانھیکی از کارکرد
  . »عرصھ تھدیدات منافع ملی و نھ گروھی و شخصی تحقق بخشند

حریم  ھای منفی انھدام فرھنگ و تمدن بشری و محو دمکراسی و مخدوش بودندر مقابل، دیدگاه 
حجم وسیع کارکرد  .دانندھای ارتباطی میھای فردی و اجتماعی را ناشی از گسترش رسانھآزادی
ای کھ در بیشتر در ھا متمرکز است بھ گونھو بحرانھای نظامیای در نبردھا در جنگ رسانھرسانھ

قرن بیستم بھ مثابھ ھای جنگھا در تمامیرسانھ .گیردبرداری قرار میھای جنگی مورد بھرهموقعیت
ھا مورد استفاده قرار گرفتند ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغات جنگی از سوی بسیاری از کشور

شکست سختی خورده  ١٩۴٣ یدر بھ جنگ جھانی دوم در حالی کھ نیروھای آلمان نازی در فبرور
سرخ  یابر سربازان اردوپردازی مبنی بر مقاومت سربازان آلمانی در برآلمان بھ دروغبودند، رادیو
  .ھای روسی تسلیم شده بودندھای آلمانی در برابر رزم نیرواما واقعیت این بود کھ نیرو. مشغول بود

برداری کرد، اما ای و بھرهھای تبلیغی و رسانھھا و ابزارگیری آمریکا در جنگ ویتنام از رسانھ بھره
سرانجام . را بھ شدت تحت تاثیر قرار دادکار عمومیھای آزاد از جنایات امریکا در ویتنام افرسانھ

  .ھای آمریکایی در سال بعد شدنشینی نیرومنجر بھ عقب ١٩٧٢دھنده در سال تصاویر تکان
ھا گرفتھ بود ، امریکا در اشغال گرانادا با درسی کھ از جنگ ویتنام و عملکرد رسانھ١٩٨٣در سال 
دایت کرد و از ورود خبرنگاران بھ مناطق جنگی جلوگیری ای خود را بازبینی و ھھای رسانھسیاست
ھای غربی اجازه ورود بھ خطوط جنگی ، در جنگ اول خلیج فارس نیز رسانھ١٩٩١در سال . نمود

کرد و در آن تصاویر در جنگ کوزوو، ناتو ھر روزه کنفرانس مطبوعاتی برگزار می. را پیدا نکردند
در جنگ افغانستان . دادھا قرار میو معین در اختیار رسانھ از قبل تھیھ شده را با چارچوب مشخص

ش یدنیا شیوه سکوت و ضد اطالعات را در پکننده در جنگ در قبال افکار عمومیھای شرکتنیرو
سی و .بی.ھای تصویری از انحصار بی، در جنگ دوم خلیج فارس رسانھ٢٠٠٣در سال  .گرفتند
در این جنگ، بھ . ھای جنگ حضور یافتندظھور در صحنھھای نوان بیرون آمدند و شبکھ.ان.سی

ای کھ در ای شد، بھ گونھھای مکتوب و الکترونیک توجھ ویژهاینترنت بھ عنوان رقیب رسانھحوزه
از جملھ . درصد پس از آغاز جنگ رسید ٧٠آمریکا و اروپا میزان استفاده مردم از اینترنت بھ باالی 

ھای غربی، اینترنت افزون بر تردد در یک سویھ بودن اخبار شبکھ دالیل رویکرد افکار عمومی بھ
نویسی جنگی توسط سربازانی بود کھ از خط مقدم و مناطق درگیر بھ انتشار اخبار، پدیده وبالگ

ای بھ آلترناتیف این مسئلھ در فضای تبلیغاتی و روزنامھ. پرداختندھا و خاطرات خود میدیدگاه
گیری چشمگیر از رسانھ اینترنتی و استفاده از لب توجھ در این جنگ، بھرهنکتھ جا. مدیامعروف شد

میلیون ایمیل توسط  ١١۶در نخستین ساعت شروع جنگ بیش از . بود) ایمیل(پست الکترونیکی 
  . ارسال و دریافت شد شرکت امریکن آنالین

ھا بودند کھ رسانھامریکا و انگلیس در اشغال عراق، این  ٢٠٠٣توان گفت در جنگ در مجموع می
ھای جنگی در اختیار عملیات روانی نظام سلطھ قرار گرفتند و بدین ھا و سالحابزار جایگزین نیرو

  .پیوست جنگ روانی بودنبرد نظامی ٢٠٠٣سبب معروف شد کھ در جنگ 
 ای ظھور نوع جدیدی از خبرنگاران بودھا و سربازان آن در جنگ رسانھھای رسانھاز دیگر کارکرد

ھا قبل توسط پنتاگون آموزش دیده بودند و با اعزام بھ منطقھ خلیج فارس و عراق ھمراه کھ از ماه
 ١٢دستورالعمل (ھای نبرد حضور یافتھ و برابر دستورالعمل پنتاگون در صحنھھای نظامیواحد

 راھای جنگ خبر و تصویر تھیھ و افکار عمومیاز صحنھ ای پنتاگون برای خبرنگارانصفحھ
این گروه از خبرنگاران کھ تعدادشان بیش . خود قرار دادند) ایمستقیماً در جریان جنگ جنگ رسانھ

بیشترین خبرنگاران ھمراه متعلق بھ شبکھ. معروف شدند از پنجصد تن بودند بھ خبرنگاران ھمراه
ر نیز در ھزار خبرنگا ،بودند البتھ عالوه بر آنھا… ان، و فاکس نیوز و .ان.سی، سی.بی.ھای بی

با در نظر گرفتن خبرنگاران فعال در شمال عراق و مرز . عربستان، کویت و عراق مستقر شدند
ھا و با توجھ بھ کارکرد دو سویھ رسانھ.ایران و عراق این رقم بھ دو ھزار خبرنگار در منطقھ رسید

ھای اینترنتی، پایگاهھای دیگر، مخالفان جنگ نیز از طریق تھیھ و تولید پیامبرداری طرفتوان بھره
ھای الکترونیکی، بھ سازماندھی و اجرای تظاھرات ضدجنگ در اقصیھای اینترنتی و انتقال پیام
ای در یک روز بیش از ششصد شھر جھان شاھد بر پایی تظاھرات گونھنقاط جھان اقدام نمودند بھ



ھای ھای کشورفوذ در سایتای، مخالفان جنگ، نھای ویژه رسانھفعالیت .ھمزمان ضد جنگ بودند
ھای ضدجنگ و حتی حمایت از جنگ، بمباران و خبری، قرار دادن پیامھای نظامیجنگ، سایتحامی

تالش خبرنگاران ھمراه .بود… ھای پستی اینترنتی ایجاد پارازیت و اختالل و الکترونیک صندوق
شد پس ھای جنگ انجام میصحنھ ھا و تصاویر مستقیم ازکھ با ارسال گزارشدھی افکار عمومیجھت

این . کاره بود و یا کامالً غلط بودمھری مخاطبان قرار گرفت زیرا اخبار آنان یا نیمھاز مدتی مورد بی
  .تاثیر کردامر، کھ بی طرفی آنان را مورد سؤال و تردید قرار داد و و اخبارشان را بی

نظور پخش زنده جنگ و حتی نمایش صحنھای بھ مرسانھترین تجھیزات پوششگیری از مدرنبھره
استفاده .ھا در آغاز قرن بیست و یک بودھای جدید رسانھھای حمالت شبانھ برای بینندگان از کارکرد

ھا در جھت اجرای مقاصد خود با تھیھ و پخش فیلم، تصویر و صدای گروگانھا از رسانھتروریست
و تصمیمھا؛ ھدف تاثیرگذاری بر افکار عمومیگیری، انفجارھا و پخش پیامھا و لحظات گروگان

  . رودھا در آغاز این قرن بھ شمار میسازی، جزء اقدامات رسانھ
ھای عملیات روانی و متخصصان تبلیغاتی و کارگزاران ای، استراتژیستھان جنگ رسانھفرماند
خبرنگاران، مفسران،  اما سربازان این جنگ در ظاھر، نویسندگان،. باشندالمللی میای بینرسانھ

ھا کنندگان و عکاسان رسانھتصویربرداران، تولیدکنندگان خبری و مطبوعاتی، کارگردانان، تھیھ
ھا، سالح و تجھیزات این سربازان نیز رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماھواره، خبرگزاری. ھستند

واقعیت آنست کھ در پشت صحنھ  لیکن. باشدمی... ھای چاپ و نشر وھا، کاغذ و قلم و دستگاهدوربین
این حرکت قرار  ت دھندهیھا و نظام سلطھ بھ مثابھ ھداای قدرتای، سیاست رسانھعملیات رسانھ

ای سری توسط سازمانیافتھ اما پنھان با اختصاص بودجھو سازمانگرفتھ است کھ بھ صورت رسمی
بخش  .شودھدایت مینظامی ھای جاسوسی و تشکیالت ویژهھای اطالعاتی و امنیتی و سرویس
ھا ھستند، آنان بھ منظور افزایش ھا صاحبان پول و سرمایھدیگری از متولیان و رھبران رسانھ

ھا را برای مصرف کاالی اندازند و ملتای بھ راه میھای بی حد و حصر خود جنگ رسانھسرمایھ
  .نمایندخود و یا گرایش بھ سوی خود راھبری می

ھا گیری از توان و ظرفیت رسانھای را در جھت تضعیف کشور ھدف و بھرهانھبنابراین جنگ رس
بھ  ھای جنگ نرمترین مولفھای از برجستھرسانھجنگ. کنندبرای بھ دست آوردن منافع تعریف می

کاربرد دارد اما از ای بیشتر در میادین نبرد نظامیبا وجود اینکھ کھ جنگ رسانھ. رودشمار می
ھان و افکار ای کنترول و تغییر اذشود، زیرا ھدف جنگ رسانھھا کاستھ نمیر دیگر زماناھمیت آن د

ھای مختلف منفی و مثبت ای کارکردجنگ رسانھ.مردم و تحت تاثیر قرار دادن مخاطبین استعمومی
طھ گیری سلبھره. برنددارد کھ از آن در جھت تحقق جامعھ مدنی بعنوان رکن چھارم دمکراسی نام می

ھای فراوانی دارد کھ میھا نمونھھا در جھت تسلط بر ملتخواھان و در رأس آن امریکا از رسانھ
ای در ویتنام، گرانادا، بالکان، کارائیب، افغانستان، جنگ اول و دوم اندازی جنگ رسانھتوان بر راه

ھ عنوان استراتژی ای در جنگ اخیر باشاره نمود و از حجم وسیع اقدامات رسانھ... خلیج فارس و
توان ھای نوین یاد نمود، در این خصوص میھا و ابزارھا، تکنیکقدرت طلب در بھ کارگیری روش

ھا ھمراه نیرو ینظام یبھ کھ استفاده از خبرنگاران ھمراه کھ بیش از پنجصد تن از آنان درجزوتامھا
بھ عنوان  یای، اھدافت رسانھواقعیت آنست کھ در پشت صحنھ عملیا. شوند، اشاره کردیوارد جنگ م
و سازمان یافتھ اما پنھان با بودجھھا قرار گرفتھ است کھ بھ صورت رسمی ای قدرتسیاست رسانھ

  . شودھای جاسوسی رھبری میھای اطالعاتی و امنیتی و سرویسھای سری توسط سازمان
بلیغاتی و عملیات روانی و ھای عملیات روانی و متخصصان تای استراتژیستھان جنگ رسانھفرماند

ھایی ھمچون توجیھ و اجرای ای از ویژگیجنگ رسانھ. باشندای بین المللی میکارگزاران رسانھ
مخاطبین و جامعھ در جھت نمایی و تحریک افکارعمومی سازی، سیاهعملیات روانی از طریق بحران

ھایی را در ھای خود روشصاحبان قدرت برای اجرای سیاست. رسیدن بھ اھداف برخوردار است
کاری، حملھ و ھای پنھانگذارند و در این رابطھ از روشھا بھ اجرا میجھت انحصاری نمودن رسانھ

نمایی، توازن نادرست و گیرانھ، ظاھرسازی، کوچکزدن، فرض و تصور پیشانھدام ھدف، برچسب
ند، از جملھ اینکھ گفتمان را حیاتیھای خاصی نیز دارھا ویژگیرسانھ. کنندعدم پیگیری استفاده می
تر از دانند و متقاعدساختن یک نفر برای پیوستن بھ خودی، را بسیار ارزانترین حوزه و سالح می

ھای متنوع و در این راستا، از ابزار. پندارندمی یتر از مرمھزینھدانند و کلمات را کمکشتن او می
مسئوالن و دست . برند، شنیداری و نوشتاری بھره میھای مختلف دیداریای در گروهمدرن رسانھ



ای و عملیات ی جھان سوم مسئولیت دارند در مقابل سیل عظیم ھجوم رسانھ ھااندرکاران رسانھ
سازی اقدامات رسانھتمھیدات و تدابیر مناسبی اتخاذ کنند و ضمن مقابلھ و خنثی روانی قدرت پرستان

ای را بھ اجرا ای آنان اقدامات شایستھھ ارکان و اراده رسانھای دشمن نسبت بھ مقابلھ و ھجوم ب
ھا و ھایی است کھ با پیش داوریتبلیغات شامل استفاده ماھرانھ از تصاویر شعارھا و سمبول .گذارند

ھای مربوط بھ یک دیدگاه، با ھدف نھایی پذیرش داوطلبانھ لذا در آن، پیام. کنداحساسات ھا بازی می
  . گردداطب، بھ وی ارائھ میآن از سوی مخ

ھا و پرداخت رشوت بھ روزنامھ ،ھایی نظیر اتھام بستن ھراس طرح ادعاھای دروغاستفاده از روش 
ھای رادیویی و تلویزیونی برای ارائھ اخبار و مطالب جھت دار، بھ ھمراه بھره گیری مجالت و شبکھ

ای پر فراز و نشیب مصرفی، تاریخچھھای متخصص در فروش کاالھای از کارشناسان و تبلیغاتچی
در آستانھ حملھ آمریکا بھ خاک عراق، دولت این کشور کھ از پیروزی. ھای اخیر داشتھ استدر دھھ

ھای خود در افغانستان بھ وجد آمده بود، با بھره گیری از انواع تبلیغات روانی، تالش نمود تا زمینھ 
اند کھ آمریکا ھای مختلف نشان دادهلبتھ نظر سنجیا .این تجاوز را در جھان عرب بھ وجود آورد

ھمان طور  .ھرگز نتوانستھ در میان جامعھ عرب بھ ویژه جوانان، بھ محبوبیت قابل توجھی دست یابد
: می گوید» لوییس رینولت«موذیانھ بھ بازپرس فاسد پولیس » کازابالنکا«کھ آفیکیونادوز بازیگر فیلم 

اعالم نمود، بھ دلیل اینکھ یکی از موسسات طرف قرارداد پنتاگون با  ، کاخ سفید ھم»من شوکھ شدم«
ھای عراق اعطای رشوت بھ روزنامھ نگاران عراقی، بھ انتشار تبلیغات جھت دار در روزنامھ

  . پرداختھ، شوکھ شده است
نیز البتھ شھروندان آمریکایی . اما سخنگوی کاخ سفید حاضر بھ افشای نام این موسسھ آمریکایی نشد

باید شوکھ شوند، ھنگامی کھ بفھمند، ھمین افراد، حداقل بھ دو روزنامھ نگار آمریکایی مبالغی 
اند تا در نشریات خود مقاالت و مطالبی در حمایت از دولت حاکم منتشر کنند و بھ عالوه، با پرداختھ

شود، وانده میھای تلویزیونی چند شبکھ محلی، بھ کاری کھ تبلیغات جھت دار خحضور در برنامھ
ھای تبلیغاتی کھ سابقھ آن بھ ھای ملی نباید در قبال استفاده از تکنیکالبتھ کنگره و یا رسانھ. بپردازند

گردد و از سوی دولت آمریکا و سایر دولت ھای دنیا از آغاز پیدایش دوره جنگ جھانی اول باز می
ھا در مقابل شکنجھ زندانیان ین حمایتا .ھای جمعی مدرن بھ کار گرفتھ شده است، شوکھ شوندرسانھ

ھای غیرقانونی، بسیار کم اھمیت خواھد بود، بھ ویژه اینکھ سوء استفاده از قدرت در و یا استراق سمع
مشکل اصلی در مورد اقدامات تبلیغاتی  .، حقیقتی است کھ باید واقعا از آن ترسید)آمریکا(این ملت 

مشغولند کھ تھدید ای از دنیا بھ فعالیتین است کھ آنان در منطقھناشیانھ دولت ایاالت متحده در عراق ا
در این وضعیت، بھ سختی . ای نداردنگاران از سوی صاحبان قدرت، چندان سابقھو یا خرید روزنامھ

آمریکا در عراق نیز از ھمان قواعد استفاده شده در داخل  یتوان ادعا کرد کھ فرماندھان اردومی
ھای تبلیغاتی موفق گذشتھ اینک در عراق فاقد کارایی الزم اما روش .برنده میایاالت متحده بھر

نکتھ قابل تامل این است کھ دولت بوش در تبلیغات خود برای مردم آمریکا، در برابر تبلیغات . ھستند
ھای سابقھ تبلیغات گسترده و جھت دار بھ سال. انجام گرفتھ برای اعراب، موفقیت بیشتری داشتھ است

ھای آموختھ شده از تبلیغات خام و ناپختھ آن دوره، از سوی درس. گرددجنگ جھانی اول باز می
با سوابق این امر، تبلیغات . ھا مطرح شده بودھای فنی الکترونیک در دنیای رسانھکارشناسان بخش

بھ روان و  ھا،گذارد و اغلب با نادیده گیری دالیل و واقعیتبیش از ھر چیز بر احساسات تاثیر می
ھای ماھر با احساسات عمیق شما تبلیغات یک بازی فکری است و تبلیغاتچی. رسداندیشھ مخاطب می

  .کنندھایتان سوء استفاده میھا و پیش داوریبازی و از ترس
ارائھ پیشنھادی«دو پژوھشگر عرصھ تبلیغات آنتونی پراتکانیس و الیوت آرونسون تبلیغات مدرن را 

می» ھا و روان شناسی فردکاری سمبولتاثیرگذاری با استفاده از دست«و یا » ھای گسترده
ھایی است کھ با تبلیغات شامل استفاده ماھرانھ از تصاویر شعارھا و سمبول« :گویندآنان می.خوانند

ھای مربوط بھ یک دیدگاه، با ھدف نھایی لذا در آن، پیام. کندھا و احساسات ما بازی میپیش داوری
 .ھاستترس بھترین اسلحھ تبلیغاتچی ».گرددیرش داوطلبانھ آن از سوی مخاطب، بھ وی ارائھ میپذ

ھای سپتامبر بھ وقوع پیوست، تقریبا در تمام پیام ١١ترس از وقوع یک حادثھ دیگر از نوع آنچھ در 
 سالح منتخب دیگری است کھ از سوی ،اتھام بستن. ارائھ شده از سوی کاخ سفید وجود دارد

ھا را مردمان آنھا در سالھای جنگ جھانی اول، آلمانی. شودکااستفاده مییھای دولت آمرتبلیغاتچی
ھار و ھایی مثل انسانجنگ جھانی دوم و جنگ ویتنام، اتھام بستن در دوره. خواندندقبائل ھون می



در سخنان است کھ بھ ندرت » تروریست«امروز ھا راه یافت و بر چسبزردھای کثیف بھ رسانھ
ھای آلمانی تبار، ھای جنگ جھانی اول، امریکاییدر سال .شودسردمداران کاخ سفید، استفاده نمی

ھایی متمرکز اسکان ھای جاپانی تبار، در اردوگاهشدند و در جنگ دوم، آمریکاییشیطان خوانده می
ھای ر کانون حملھ رسانھمردمان آمریکایی مسلمان نیز اغلب احساس می کنند کھ د. داده شده بودند

ھا و تبلیغات در ھنگام جنگ، بھ صورتی غیرقابل اجتناب بر سمبول.اندجمعی این کشور قرار گرفتھ
شود و ھای نبرد ستایش میآید، شجاعت در میدانپرچم کشور بھ اھتراز می. تصاویر متمرکز است

شان متنفرند، نشان داده میھنمنتقدان جنگ بھ صورت افرادی کھ از وطن خویش و نیروھای نظامی 
ای جذاب، بر حمایت پروردگار از ھا بھ گونھشود و رسانھبر دین تاکیدی ویژه می. شوندمی

  .کنندکشورشان تاکید می
ایجاد ھراس، تکرار یک پیام ساده برای دفعات  ،تبلیغات موفق از ابزارھایی مقدماتی نظیر اتھام بستن

ھا گیرند؛ حتی ھنگامی کھ درگیریمخاطبان پیام رسوخ کند، بھره می متعدد، تا ھنگامی کھ در اذھان
ھمان طور کھ ھنوز . ماندکند، آثار و نتایج این تبلیغات ھمچنان بر روی مخاطبان باقی میفروکش می
ھای کشتار جمعی بوده، صدام حسین و ھا نفر از مردم آمریکا معتقدند کھ عراق دارای سالحھم میلیون
سپتامبر  ١١ھای حادثھ اند و باالخره یک عراقی در میان تروریستعده با ھم ھمکاری داشتھگروه القا
ھای امروز دیگر نظیر جنگ دموکراسی غربی با نسل کشان آلمان نازی و یا درگیری .بوده است

تردید یک کھ بی(جنگ ما علیھ تروریسم . ھای جنگ طلب، ھویت مشخص و روشنی نداردجاپانی
گیرد کھ ھیچ یک از علیھ دشمنی نامریی با عناصری در سایھ صورت می) تبلیغاتی است ناتھام بست

ھمان طور کھ ھر گاه رئیس جمھور . (یابداین جنگ ھیچ گاه پایان نمی. آنان ملت و یا اردوی ندارد
کشوری کھ دائما خود را در خط .) شودآورد، روز بعد بمبی منفجر میسخن از پیروزی بھ میان می

پذیرد؛تا اینکھ شود،میقدم جنگ قرار داده است، بھ صورت مداوم، بیشتر آنچھ را کھ بھ او گفتھ میم
شده است، دروغ و یا نیمھ دروغگو زمانی رسوا شود و مخاطبان ھم دریابند کھ آنچھ بھ آنان گفتھ می

ش را در خالل ھا، دولت بواین دروغ . دھداند؛ حقیقتی کھ در اکثر تبلیغات روی میدرست بوده
میالدی یاری داد؛ اما اعتبار رئیس جمھور با ورود بحران  ٢٠٠۴انتخابات ریاست جمھوری سال 

 ١١مدت کوتاھی پس از بحران  .اشغال عراق بھ چھارمین سال متوالی خود، وضعیتی نزولی یافت
» آمریکامارک «سپتامبر، پیش از تصرف عراق، دولت بوش تالش نمود تا در یک برنامھ گسترده، 

  .را در خاورمیانھ مطرح کند
  

  ٢٠٠٩اپریل  ٢۴جمعھ، 
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