رویکرد نوین غرب به جنگ

به پیش گاه:
متفکران صاحب قلم
صاحب قلمان اندیشمند
اندیشمندان دردمند
دردمندان مقاوم
و
مقاومان صبور

که وارثان برحق آب وخاک سرزمینم هستند...
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مقدمه:
در اوایل قرن بيستم ،بيشتر رهبران و متفكران سياسي غرب بر
این عقيده بودند كه انها جنگ را بعنوان تنهاترین و كارامد
ترین شيوه ی حصول اهداف ملی وفراملی می دانند .آنها  ،حتی
درباره تصميمات خاص ،توافق نداشتند مثال بسياري از ایشان از
تجاوز ایالت متحده آمریكا و بریتانيا در سال  2003به عراق
ناراضي بودند با این حال بر یك اصل كلي توافق داشتند ,
و آن این بود که جنگ غالب ترین ابزار دست یابي به اهداف
سياسي می باشد.آنچه این كتاب به دنبال آن می باشد بررسی
الگوهای حاکم بر جنگ هاي نوین غرب است .مدافعان شيوه های
نوین جنگ غرب ،سيستم هاي تسليحاتي و كامپيوتري پيشرفته
فرماندهي و كنترل آن را مو شكافانه بر رسي کرده اند.
رویکردهای جدید به جنگ به خصوص بعد از جنگ سرد حاکی از ظهور
اشکال جدید جنگ های نرم ,عمليات روانی و نيز جنگهای ترکيبی
یا هایبریدی می باشد.برای بررسی الگوهای نوین جنگ غرب الزم
است پيش در امدی بر شيوه های جنگ غرب بعد از نبرد ویتنام
داشته باشيم انگاه با گذار از جنگ سرد وارد عصر جدیدی از
جنگ می گردیم که طی آن عناصر و مولفه های تازه ای وارد
تعریف ما از جنگ خواهندشد.
فصل

نخست :

مدل غربی جنگ بعد از جنگ سرد

تعریف جنگ :

درباره جنگ  ،همانند سایر مفاهیم ،تعریفهای مختلفی بیان شده که هر یک بیانگر نگرش
خاصی ،به جنگ است .به عنوان مثال ،هدلی بال جنگ را خشونتی سازمان یافته می داند که دو
یا چند کشور علیه همدیگر انجام می دهند.
این تعریف ،جنگهای داخلی را در برنمی گیرد .کالزویت معتقد است جنگ ،به کارگیری حد
اعالی خشونت در راه خدمت به دولت یا کشور است .البته همه جنگها در راه خدمت به دولت و
کشور صورت نمی گیرند .در مجموع ،به نظر می رسد تعریفی که کوئینی رایت از جنگ ارائه
می دهد ،جامعتر از تعریفهای باال باشد .وی می گوید :جنگ هنر سازمان دادن و به کارگرفتن
نیروهای مسلّح برای رسیدن به هدف است.
در مجموع ترکیبی از تعاریف فوق به گونه ای که شامل عناصری چون خشونت بی نهایت و
سازمان یافته ،به کارگیری نیروهای مسلح و وقوع جنگ بین دو یا چند کشور می تواند تعریف
مبسوطی از جنگ باشد.
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انواع جنگ
جنگ بر اساس معیارهای مختلف به چند دسته تقسیم می شود .به عنوان مثال بر مبنای
مقیاسهای جغرافیایی ،به جنگهای محلّی ،منطقه ای ،فرامنطقه ای و جهانی (عمومی)؛ با توجه
به انضباط و تاکتیک ،به جنگهای منظم (کالسیک) و نامنظم (چریکی)؛ بر اساس سطح
جغرافیایی ،به جنگهای دریایی ،هوایی و زمینی و باالخره بر اساس قلمرو ،به جنگهای داخلی و
خارجی تقسیم می شود.
جنگ اتمی :
پ از بمباران اتمی ژاپن ،در هیچ یک از میدانهای جنگ از سالحهای اتمی استفاده نشده است؛
چون در کنار پیشرفتهای کمی و کیفی سالحهای هسته ای ،محدودیتهای جدّی مانند ممانعت از
تولید ،انبار سازی و به کارگیری اینگونه تسلیحات وضع شد.آثار تخریبی چنین جنگی طبق
بررسیهای آماری انجام شده و در مقایسه با آنچه در ژاپن اتفاق افتاده بسیار زیاد خواهد بود.
.

:جنگ هسته ای به دو بخش تقسیم می شود
الف) جنگ نامحدود

در چنین جنگی از سالحهای اتمی استفاده شده و در زمانی کوتاه ،جنگ به اکثر کشورهای
جهان گسترش می یابد و همه امکانات مادی و معنوی آنان درگیر جنگ خواهند شد .این احتمال
وجود دارد که برتری سالحهای اتمی یکی از طرفین درگیری و یا مهارت در استفاده فوری از
آن ،باعث شود قبل از آن که جنگ عمومی (هسته ای) گسترش یابد پایان پذیرد.
ب) جنگ محدود
بازدارندگی ،وقوع جنگ را به کلی منتفی نمی کند .به بیان دیگر ،خطر جنگ همواره وجود
دارد و در صورت بروز یک جنگ هسته ای ،موجودیت کشور به کار گیرنده و درگیر جنگ
هسته ای در معرض خطر جدی قرار می گیرد .بنابراین برای آماده بودن به منظور جنگ و
پرهیز از انهدام کامل ،جنگ محدود می تواند راه حل مناسب باشد .در واقع جنگ محدود ،راهی
بین «انهدام و تسلیم» است .
.
جنگ غیر اتمی:

جنگ غیر هسته ای برخالف جنگ هسته ای به دفعات مورد استفاده انسان قرار گرفته است؛
زیرا انسان آشنایی و تجربه بیشتری در به کارگیری جنگ غیر هسته ای داشته و همچنین آثار
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مرگبار و تخریبی آن در مقایسه با جنگ هسته ای بسیار کمتر است .بنابراین به توضیح انواع
جنگهای غیر هسته ای می پردازیم
الف) جنگ محدود
جنگ محدود عالوه بر مفهوم هسته ای ،معنای غیر هسته ای هم دارد .جنگ محدود غیر هسته
ای در معانی مختلفی به کار رفته است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم
جنگ محدود از لحاظ جغرافیایی:
در چنین جنگی ،دامنه و وسعت میدان جنگ محدود به یک منطقه جغرافیایی کوچک است .بر
این اساس در جنگ محدود ،در مقایسه با جنگ عمومی ،به علت کوچک بودن محل درگیری
آزادی عمل کمتری وجود دارد .البته در آن هیچ گونه محدودیتی در استفاده از سالحهای مختلف
(به استثنای جنگ افزارهای هسته ای) وجود ندارد .در این صورت ،چنین جنگی یک جنگ
محدود غیر هسته ای است
تعریف جنگ محدود جغرافیایی (جنگ محلی) حداقل دارای یک نقص است ،زیرا این تعریف،
جنگهایی که از لحاظ جغرافیایی بین جنگهای محدود و عمومی (غیر هسته ای) قرار می گیرند
را شامل نمی شود .به بیان دیگر ،جایگاه جنگهای منطقه ای و فرامنطقه ای (قاره ای) در چنین
تعریفی نامشخص است.
جنگ محدود از لحاظ هدف:
در این جنگ ،طرفین درگیردارای هدف محدودی هستند؛ ا ّما اگر یکی از طرفین درگیر دارای
هدف نامحدود در جنگ باشد ،طبقه بندی چنین جنگی در جنگهای محدود خالی از اِشکال نیست.
افزون بر این ،در چنین جنگی معلوم نیست که هدف چه معنایی دارد .همچنین دایره و معیاری
که محدود بودن هدف را مشخص نماید ،به درستی معنا نشده است
جنگ محدود از لحاظ ابزار:
در چنین جنگی ،طرفهای متخاصم از ابزارهای غیر هسته ای استفاده می کنند .هرگاه در این
نوع از جنگ ،طرفین و یا یکی از طرفهای درگیر ،از سالحهای اتمی استفاده کند ،نمی توان آن
را یک جنگ محدود از لحاظ ابزار ،محسوب کرد .جنگی را جنگ محدود می نامند که در آن
از نفرات محدود استفاده گردد و یا اینکه دامنه تخریب آن اندک باشد .ممکن است یک جنگی که
.با تخریب اندک و یا نفرات محدود آغاز می شود ،منجر به جنگ عمومی غیر هسته ای گردد؛
ب) جنگ چریکی:

جنگ چریکی دارای سابقه طوالنی است .اصطالح چریک و
جنگهای چریکی در سال  1807م در پی حمله فرانسه به
شبه جزیره ی ایبری وارد فرهنگ نظامی شد.
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به دنبال آن ،به صورت محدود از جنگهای چریکی در جنگ
جهانی دوم استفاده گردید .بعد از جنگ جهانی دوم
نمونه های برجسته جنگ چریکی در چين ،کوبا و ویتنام
اتفاق افتاد.
جنگ چریکی ،جنگ نامنظم و دراز مدتی است که توسط دسته های کوچک مسلّح ،علیه دشمن
(داخلی و یا خارجی) صورت می گیرد .در این جنگ بیش از سایر جنگها ،بر اصولی چون
ایجاد انفجار در پشت خطوط اصلی ،به ستوه آوردن دشمن ،ناامن کردن و قطع راههای
ارتباطی دشمن ،عملیات ناگهانی علیه آن ،تغییر دائم میدان جنگ و نظایر آن تکیه میشود.
این جنگ در سه مرحله انجام می شود:
مرحله دفاع استراتژیک :که در آن ضمن تالش در جهت متحد کردن مردم ،به تدریج برای
عملیات نظامی و سیاسی (مانند اعتصابات) صورت می پذیرد.
مرحله تدارک آفندی :در این مرحله چریکها در جهت یکپارچگی بیشتر مردم ،به توسعه
عملیات و تدارک سالح و لوازم پزشکی و آذوقه اقدام می کنند.
مرحله آفند استراتژیک :چریکها در صورت گذراندن موفقیت آمیز دو مرحله قبلی ،توانایی الزم
را برای نیل به پیروزی پیدا می کنند .بنابراین ،با استفاده از قدرت حاصله در جهت تسلیم یا
انهدام دشمن اقدام می کنند به رغم این که جنگ چریکی متکی بر مردم است؛ ولی مردم همواره
به دلیل انگیزه های مذهبی از آن حمایت نمی کنند.
ج جنگ روانی

جنگ روانی عبارت است از مجموع اقدامات یک کشور به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و
رفتار دولتها و مردم خارجی در جهت مطلوب با ابزارهایی غیر از ابزار نظامی ،سیاسی
واقتصادی انجام می شود.
برخالف تعریف فوق ،جنگ روانی می تواند کاربرد داخلی هم داشته باشد که در این حالت،
شامل حمله های شدید تبلیغاتی دو گروه داخلی نسبت به یکدیگر می شود .این تبلیغات برای
ایجاد نگرش دلخواه در مردم صورت می گیرد.
همان طور که از تعریف جنگ روانی مشخص است ،هدف اصلی در جنگ روانی تضعیف و
انحراف افکار عمومی به منظور تحمیل اراده بر آنهاست؛ چه این افکار عمومی حق باشد یا
ناحق.
این اطالعات به وسیله ابزاهای جنگ روانی به کار گرفته می شود و در نهایت ،میزان تأثیر
جنگ روانی بر دشمن به منظور تقویت نقاط قوت و کاهش نقایص ،مورد ارزیابی قرار می
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گیرد.
شایعه به معنای انتقال اخبار غیر موثق است که در جاهایی که وسائل اطالع رسانی کم بوده یا
مسؤولین اجرایی اطالعات کافی در اختیار مردم نگذارند ،گسترش می یابد .کسانی که شایعه را
گسترش می دهند ،هدفهایی چون ،سلب اعتماد طرف مقابل ،بیرون ریختن ناراحتیهای درونی و
نظایر آن را دنبال می کنند .در هر صورت ،نتیجه نهایی «شایعه پراکنی» کاهش روحیه مردم و
سربازان ،بی اعتمادی و ایجاد تفرقه است.
د) جنگ شیمیایی و میکروبی
کاربرد عوامل شیمیایی همانند عوامل روانی ،سابقه ای طوالنی داردّ .اولین عوامل شیمیایی که
انسان در جنگ به کار برد ،نفت و قیر بود .به مرور زمان ،مواد شیمیایی دیگری چون کلر،
گاز خردل ، ،گاز اشک آور و مانند آن ،بر آنها افزوده شد .از این مواد به صورت گسترده و
وسیع ،در جنگ جهانی اول استفاده گردید .در جنگ جهانی دوم نیز ،به علت ترس طرفهای
درگیر از حمله شیمیایی طرف مقابل ،از آن استفاده نشد .این مواد که به صورت جامد ،مایع و
گاز به کار می روند ،از طریق پوست ،دستگاه گوارشی و تنفسی سالمت موجودات زنده را به
خطر می اندازند.
نوع دیگری از جنگ که در بخش جنگ شیمیایی مورد بحث قرار می گیرد ،جنگ میکروبی
است .در این جنگ ،موجودات زنده میکروسکوپی مانند ویروسها ،باکتریها ،قارچها ،انگلها و
مانند آن ،با همان کاربردهای مواد شیمیایی برای مقاصد نظامی و غیر نظامی به کار می روند.
این جنگ نیز قدمت زیادی دارد؛ زیرا تاتارها ،در سال ( 1347م) برای اولین بار از میکروب
طاعون و وبا ،علیه دشمنان خود استفاده کردند.
به نظر می رسد ،با توجه به اثرات وحشتناک به کارگیری عوامل شیمیایی و میکروبی ،تولید و
به کارگیری آنها کاهش یافته باشد؛ ا ّما به دو دلیل توجه به سالحهای شیمیایی و میکروبی در
حال افزایش است:
ّاول این که ،هزینه ساخت و انبارسازی آن در مقایسه با سایر سالحهای جنگی بسیار کمتر است.
همچنین به راحتی و بدون ابزارهای پیچیده می توان آن را مورد استفاده قرار داد.
دوم آن که ،بشر قادر نیست به علت قدرت تخریبی بسیار زیاد سالحهای اتمی از آن بهره گیرد
بنابراین ،سالحهای شیمیایی و میکروبی پاسخگوی نیازهای جنگی او خواهد بود

.
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علل مادی جنگ
هرگاه جنگ ،فقط با انگیزه ها و هدفهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و مانند آن همراه باشد ،در
آن صورت علل جنگ مادی خواهند بود.
علل سیاسی جنگ:
زمانی که سیاست در حل مسائل با شکست رو به رو شود ،جنگ تنها راه باقیمانده برای تحقق
هدفهای سیاسی است .اگر چه نمونه هایی از جنگ را می توان برای نظریه فوق پیدا کرد؛ ولی
جنگ فقط به دالیل و علل سیاسی انجام نمی شود .به بیان دیگر ،تصور این که پ از شکست
سیاست ،جنگ صورت می گیرد اشتباه است؛ زیرا پ از شکست سیاست ،ممکن است جنگ
صورت گیرد؛ ا ّما وقوع آن حتمی نیست؛ زیرا به عنوان مثال ،توسل به راههای اقتصادی می
.تواند راه حل مناسبی برای حل اختالفات دو طرف جنگ در این شرایط باشد
دولتها و کشورها برای تحقق اهداف سیاسی با گسترش حاکمیت ملّی و همچنین امپریالیستها
برای تحقق سلطه گری ،فقط متکی به جنگ نیستند؛ بلکه ممکن است از ابزارهای دیگری چون
پاداش و تنبیه نیز استفاده کنند .عالوه بر این ،باید یادآور شد که به هم خوردن هر توازن قوایی
منجر به جنگ نمی شود .به عنوان مثال ،پ از فروپاشی شوروی و با به هم خوردن توازن بین
آمریکا و روسیه ،جنگی بین این دو کشور صورت نگرفت
علل اقتصادی جنگ:
تالش برای دستیابی به امکانات اقتصادی ،منابع زیرزمینی ،از بین بردن منابع تجاری و
گمرکی و مانند آن ،از علل اقتصادی جنگ معرفی شده اند .به عنوان مثال ،عده ای جنگ جهانی
ّاول را ناشی از تالش کشورهای آلمان و ایتالیا برای دستیابی به بازارهای جهانی مواد خ ِام
میدانند.
مهمترین نظریه ای که ریشه جنگ را فقط در مؤلفه های اقتصادی جستجو می کند ،تفسیر
مارکسیستی از جنگ است .مارکسیستها از یک سوء عقیده دارند تقسیم کار و برقراری اصل
مالکیت خصوصی ،طبقات مختلفی را در جامعه بشری ایجاد کرده است و تا زمانی که این
طبقات باقی باشند ،جنگ نیز وجود خواهد داشت و از سوی دیگر ،آنها برای تحقق کمونیسم
جهانی ،جنگ را الزم می دانند؛ و آن جنگی است که بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار روی
خواهد داد.
شکی نیست که عامل اقتصادی می تواند در بروز جنگ نقش داشته باشد؛ ا ّما چنین عاملی نمی
تواند به صورت مطلق ،ریشه همه جنگهای بشری ،مانند جنگهایی که در جهت گسترش دین و
یا حفاظت از آن انجام می شود باشد .چنان که از نظر تاریخی ،ایجاد طبقات اجتماعی به آن
صورت که مارکسیستها می گویند آن هم در تمام دنیا که جنگ در آن کم و بیش جریان داشته به
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اثبات نرسیده است .البتّه فروپاشی شوروی ،خود دلیلی بر بطالن عقاید مارکسیسم و لنینیسم
بخصوص نظریه علل اِقتصادی جنگ به شمار می رود.
سایر علل مادی جنگ:
جنگ دارای ریشه های مادی دیگری هم هست که به برخی از آنها به اختصار اشاره می شود:
الف) علل زیستی جنگ :این نظریه به چند صورت مطرح شده است:
ّاول این که جمعیت جهانی در مقایسه با منابع غذایی ،از رشد بیشتری برخوردار است .بنابراین
برای برقراری تعادل بین این دو ،چاره ای جز جنگ نیست .این نظر نمی تواند درست باشد؛
زیرا بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد که مواد غذایی موجود در زمین ،برای تغذیه پانصد
برابر جمعیت فعلی کافی است
دیگر آن که ،تالش در جهت دستیابی به فضای بیشتر به منظور بهره مندی از امکانات افزونتر
منجر به جنگ می شود .این نظریه که ناشی از افکار برتری طلبی نژادی است ،یک دلیل عقلی
و منطقی برای شروع جنگ محسوب نمی شود .چنان که تعداد کمی از کشورهای جهان مانند
آلمان نازی ،رژیم صهیونیستی ،نژادپرستان سابق آفریقای جنوبی به چنین اصلی اعتقاد دارند.
ب) امپریالیسم :امپریالیسم هم در بعضی موارد به عنوان عامل اصلی برای آغاز جنگ معرفی
.شده است .در این دیدگاه ،امپریالسیم در دو صورت ،علت جنگ محسوب می شود
در سطح داخلی ،سرمایه داران برای دستیابی به سود بیشتر ،به غارت و چپاول خشونت آمیز
.دستمزدها و دست رنجها می پردازند
در سطح خارجی ،امپریالیسم برای بهره برداری از مواد ّاولیه ارزان و بازارهای وسیع به
جنگ دست می زند .این نظریه ،علل جنگهای سودجویانه و استعماری را نشان می دهد؛ ا ّما
انگیزه جنگهایی که غیر امپریالیستها در نقاط دیگر جهان انجام می دهند را روشن نمی سازد
علل معنوی جنگ
انسانهایی که به خدا ایمان دارند ،تنها به انگیزه های اقتصادی ،سیاسی ،و مانند آن به جنگ نمی
پردازند؛ به این معنی که یک انسان با ایمان ،انگیزه های فوق را تحت الشعاع انگیزه های الهی
قرار می دهد .در واقع در دیدگاه الهی ،جنگ برای برداشتن عضو فاسدی از پیکره اجتماع ،یا
به منظور نابود کردن عقایدی که حیات مادی و معنوی انسانهای دیگر را تهدید می کند و یا
برای نجات تعدادی از انسانهایی که در بند ظلم و ستم هستند ،صورت می گیرد.
از نظر اسالم جنگ در جهت اموری که مورد رضای خداوند است ،صورت می گیرد و به
همین دلیل جنگی از نظر اسالم مشروع است که در راه خدا انجام شود .بر این اساس ،جهاد و
للا» همراه است
جنگ ،در قرآن مجید با عبارت «فی سبیل ّ
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انگیزه جنگ در اسالم:
به طور خالصه جنگ در اسالم به دو انگیزه صورت می گیرد؛
نخست:
جهاد ابتدایی ،که مشروط به تشکیل دولت اسالمی از سوی امام معصوم علیه السالم و یا به امر
ایشان است و بر تعدادی از انسانها که واجد شرایط برای شرکت در جهاد هستند ،واجب می
شود .چنین جنگی یک جنگ تهاجمی و تعرضی نیست؛ بلکه در واقع به منظور دفاع از
.انسانیت ،عدالت و مانند آن صورت می گیرد
دوم:
انگیزه دیگر جنگ در اسالم ،دفاع است .مسلمانان باید در مقابل عواملی که موجب تهدید آنان از
ناحیه داخلی و یا خارجی می شود ،از خود دفاع کنند.
می توان گفت ،انگیزه اصلی جنگ در اسالم ،به نابودی شرک ،بت پرستی و گسترش آیین خدا
بر می گردد.

شیوه جدید جنگ غرب بعد از جنگ سرد:
جنگ خلیج فارس()1991

هنگامي كه جنگ سرد خاتمه یافت غرب با مسائل مختلف چون
درگيري هاي داخلي در ميان جمهوري هاي تازه استقالل یافته
مواجه شد .
در دهه 1990صدام حسين دیكتاتور عراق به كشور همسایه نفت
خيز ،كویت ،حمله كردکه بحرانی بزرگ بود.
ماهيت تجاوز نظامي عراق به گونه اي بود كه آمریكا توانست
حمایت و همراهی سازمان ملل را برای عمل نظامی به دست
آورد.
بوش سرانجام توانست بریتانيا  ،فرانسه ،ژاپن و آلمان را با
خود همراه سازد و نوعي اشتراك مساعي ميان آمریكا و غرب از
یك سو و سازمان ملل از طرف دیگر به وجود آمد.ائتالف به رهبري
آمریكا و با مشاركت فعال عربستان و دیگر دول غرب وارد عمل
شد .
جنگ خليج فارس  ،بزرگ ترین جنگي بود كه دول غرب بعد از
ویتنام در آن درگير شدند.
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در جنگ بيش از نيم ميليون تن از قواي متحد و بيش از یك
ميليون نفر نظامي عراقی حضور داشتندو شش هفته طول کشيد.
جنگ خليج فارس تلفات بسياري برای عراق داشت .دست كم صدها
هزار عراقي در جنگ كشته شدند .تعداد بسياري از شهروندان غير
نظامي بر اثر بمباران مناطق مسكوني از بين رفتند .در پنج
هفته اول ،جنگ خليج فارس منحصرا تحت کنترل نيروی هوایی
بود که مواضع عراق رادر كویت و جنوب عراق و نيز زیر ساخت
هاي اقتصادي در بغداد بمباران كردند.
 88111تن بمب در  43روز نبرد هوایي پرتاب شد و  3000نفر
در نتيجه این حمالت كشته شدند.
در خاتمه امریكاو بریتانيا نظاميان خود را از عراق بيرون
كشيده و یك منطقه امن براي كردهاي خود مختار ایجاد کردند.
در جنگ خليج فارس مواضع گسترده اي از نيروهاي نظامي
بمباران وتعداد بسياري كشته شده و زیرساخت هاي اساسي از
بين رفت .
بحران انساني و جنگ كوزوو (:)1999
طي دهه  ،1990توجه غرب به سمت ارتقا دموكراسي و حقوق بشر
بيشتر شد .با شكست اروپا در اولين مرحله جنگ یوگسالوي در
كرواسي در سال  1991تعدادي از حافظان صلح سازمان ملل در
انجا مستقر شدند .ایجاد تعدادي از كمپ هاي نيروهاي نظامي
سازمان ملل در بوسني در سال  1992نيز در این راستا صورت
گرفت.
بعد از آنكه صرب ها دست به نسل كشي وسيع زدند شوراي امنيت
سازمان ملل ،شش منطقه را به عنوان مناطق امن در بوسني اعالم
كرد .شكست سازمان ملل كلينتون ریيس جمهور وقت امریکا را
مجبور ساخت ،بيانيه دایتون  1996را به طور یكجانبه تحميل
كرده و نيروهاي ناتووسازمان ملل به منطقه اعزام شوند .در
مراحل پایاني جنگ بوسني آمریكا از قدرت نظامي خود بهره جست
و مواضع صرب ها را در اطراف سارایوو بمباران كرد و به آموزش
و تعليم آنها پرداخت.
بمباران سارایوو نشان داد آمریكا به جاي آنكه با كل نيروهاي
نظامي صرب مواجه نماید تنها زیر ساخت هاي اساسي را مورد
حمله قرار داد.
همچنين آمریكا سعی کردبا ميلوشویچ گفتگو کند و هنگامي كه
شكست خورد متحدان خود را مجبور كرد در پاریس بيانيه اي را
در اوایل  1999به امضا برسانند .ميلوشویچ در مقابل این
بياینه مقاومت كرد و در نتيجه ناتو مواضعی را در بوسنی
بمباران کرد.
نيروي هوایي ناتو در  24مارس  1999جنگ هوایي خود را آغاز
كرد و مواضع جنگ را در بوسني مورد حمله قرار داد.
ناتو به منظور حمایت از غير نظاميان البانيایي در مقابله
با نظاميان صرب و در راستاي شناسایي حقوق آنها برطبق بيانيه
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دایتون واردعمل شد اما این اقدام باعث شد تعداد بسياري از
آلبانيایي ها آواره شده و در اردوگاه هاي آوار گان در
البانيا و مقدونيه مستقر شوند.
در اروپاي غربي انتقادات بسياري بر این نبرد وارد شد و آن
را ناشي ازضعف مستقيم قانونگذاري در غرب دانسته و خواستار
تغييرات عميق در ان شدند.
ميلو شویج وارد كرده و او را
نهایتا غرب شكست مهمي بر
متواري ساخت.یك سال بعد دولت او سرنگون شد و اندکي بعد از
آن در دادگاه بين الملي محاكمه شد.
جنگ جهانی علیه ترور:از افغانسان تا عراق:
باید توجه داشت که جنگ هاي منطقه اي مانند جنگ یوگسالوي
پایان پذیرنيستند .جنگ های دهه  1990چالش مستقيم بر خواسته
هاي غرب وارد كرد تا جایی که برای چندین دهه توجه دول
غربي را به خود معطوف ساخت.در سال  1998شبه نظاميان القاعده
امریکا را
به رهبري اسامه بن الدن سفارت خانه های
درنایروبی و دارالسالم بمب گذاری كردند و موجب كشته شدن بيش
از  200تن و زخمي گردیدن عده ی زیادی كنيایي و تانزانایي
شدند .در سال  2000آنها ناو جنگي  -یو.اس.اس.كول -آمریكا را
درعدن مورد حمله قرار داده و موجب كشته شدن  100خدمه نظامي
آن گردیدند .در سال  1998و زمان ریاست جمهوري کلينتون
امریکا با حمالت موشكي كارخانه داروسازي سودان را كه ادعا می
نمود پوششی برای توليد اسلحه توسط القاعده است موردحمله
قرار داد .تهدید تروریسم چندان در معرض توجه سياست گذاران
امریکا نبود تا زماني كه مركز تجارت جهاني پنتاگون در 11
سپتامبر  2001مورد حمالت القاعده قرار گرفت و حدود  3000نفر
كشته شدند .آمریكا حمالت یازده سپتامبر را با گشایش جبهه ی
جدیدی پاسخ داد و جرج بوش آن را جنگ با ترور توصيف كرد .بوش
به سرعت وارد تشكيل ائتالف ضدجنگ عليه تروریسم شد .جنگ جهاني
عليه ترور جنگ عليه یك پدیده كه در چارچوب سياسي و
ایدئولوژیك روي مي دهد نبود .چنين جنگي شبيه مدل جنگ سرد
بود كه در آن دشمن نظامي اصلي  ،شوروي ،به عنوان یك "ایسم"
یعنی كمونيسم تلقي مي شد .این فقدان چارچوب نشان مي دهد جنگ
جهانی عليه ترور انعطاف پذیر تر از جنگ سرد است .همه دولت
هایي كه عليه دشمناني كه برچسب "تروریست" برآنها مي چسبيد مي
جنگيدند منفعت نسبي در این جنگ داشتند .از هند تا اسرائيل و
از فيليپين تا روسيه همگي كوشيدند تا باآمریكا منافع سياسي
خود را هم سو نمایند .عالوه براین آمریكا به جاي اتحاد رسمي
به ائتالف دست زد .دومين مرحله از جنگ جهاني عليه ترور در
افغانستان آغاز شد  .با این وجودحمله به عراق متفاوت بود.
آمریكا صدام را متهم به در اختيار داشتن تسليحات كشتار جمعي
كرد با این وجود دولت هاي فرانسه و آلمان كه در افغانستان
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با آمریكا همراه شدند از حمله به عراق اجتناب كردند .در 6
اكتبر  2001هواپيما هاي امریكا و بریتانيا مواضع طالبان در
كابل ،قندهار و دیگر مكان ها مانندپایگاه هاي القاعده را
بمباران كردند .هر چند نيروهاي القاعده كامال از بين نرفت و
به كوهستان ها و در ميان مناطق قبيله نشين پناه برد .
سرانجام نهاد جدید حكومتي ایجاد و رژیم طالبان ساقط گردید.
دست كم  1000نفر در اثر این حمالت كشته شدند بر اساس یك
مطالعه قربانيان این جنگ بالغ بر 10000نفر ارزیابي شده كه
تعدادي از آنها بر اساس انفجار مين ها و سالح هاي منفجر شده
بعد از جنگ كشته شدند .دشواري تعقيب تروریست ها در نواحي
كوهستاني و ماهيت جامعه افغان و تاریخ منازعات مسلحانه آن
را نباید نادیده گرفت .این جنگ نشان داد نيروي زميني عنصر
اساسي نبرد باقي خواهد ماند.
فصل دوم:
شیوه ی جدید جنگ غرب
جنگ ها به لحاظ خصيصه از یكدیگر متفاوت هستند.
تاریخ نگاران جنگ را به مثابه رویدادهاي نامنسجم منحصر به
فرد می دانند.
مثال ,جنگ خليج فارس در مقایسه با جنگ كوزوو ،افغانستان و
عراق جنگ جدیدتري بود كه بر اساس شيوه هاي مدرن مدیریت شد.
آشكار است هر ارتشي شيوه جنگي خود را دارد كه در هر زمان
تغيير مي كند.
تيلور دیویس هانسون ،تاریخ دان،؛ریشه ي باور هاي خود را از
اندیشه یونان باستان مبني بر تصادم آشكارسربازان مسلح گرفته
است.همچنان كه کالزویتس معتقد به "حمالت چكشي" و یا تخریب
كامل نيروهاي نظامي دشمن در عرصه مبارزه است .هانسون معتقد
است که قهرمانان نبرد به عنوان نمادهای آن هستند .هانسون بر
تفاوت هاي مهم جنگ یونان باستان و آمریكاي مدرن تاكيد
دارد .ادبيات جنگ در یونان باستان بر این اصل استوار بود
كه همه بتوانند همچون سربازان ماهر بجنگند ،به تسليحات مجهز
شوند و مهارت هاي نرم را بياموزند .هانسون مي گوید در زمان
ما جنگ شكل جدیدي به خود گرفته و نوع خطرات متفاوت از عصر
یونان باستان شده است .از این رو بحث هانسون با یك چالش
مواجه است :آیا شيوه غربي جنگ پایان یافته است .شيوه غربي
جنگ هانسون مفهوم ساده اي از جنگ در یونان باستان است .جنگ
در یونان باستان منحصرا و یكپارچه منطبق با ساختار اجتماعي
طراحي مي شد و در جامعه غربي هم در سطح تسليحات هسته اي و
هم مفاهيم اخالقي آن باید در نظر قرار گيرد .اگر بخواهيم
شيوه جدید جنگ غرب را بشناسيم مي بایست تغييرات جامعه غرب
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را نيز درك كنيم .این چالش متدلوژیكي است كه پژوهشگران
معاصر با ان مواجه اند.

انقالب در امورنظامي:
به لحاظ تكنولوژیك ،پتانسيل جدید تكنولوژي هاي نظامي از
كارامدي باالیي برخوردار اند .تكنولوژي اطالعاتي ،تحت عنوان
انقالب در اطالعات سایبرنتيك ناميده شده است.
تحليل گران این انقالب نه تنها برمفهوم جدید تسليحات تمركز
دارند بلكه بر انتقال سيستم هاي اطالعاتي و كنترل ،فرماندهي
و ارتباطات هم توجه دارند .توماس ليكني و الویت كوهن
معتقدند  ،تكنولوژي به تنهایي نمي تواند انقالب ساز باشد،
چگونگي سازمانهاي نظامي ،تكنولوژي جدید ،سيستم نظامي و
مفاهيم عملياتي مهم تراند .به هر حال این اطالعات توانست در
تصميم گيري و سياستگزاری آمریكا سودمند باشد .چنانچه ليکنی
و كوهن مي گویند :انقالب در توليد تسليحات جنگی و تكنولوژي
جدید و یكپارچگي آن با سيستم هاي نظامي اتخاذ مفاهيم جدید
عملياتي و باالخره ایجاد سازمانهاي سياسی همگي از مصادیق
انقالب اطالعاتي هستند .در هر حال تغييرات تكنولوژیك با
تغييرات سازماني و تاكتيكي مرتبط مي باشند .مکتب رثاليسم
كالسيك به انقالب در امور نظامي بسيار توجه دارد.
انقالب در امورنظامي در جامعه امریكا كه دارای استاندارند
هاي آكادميك و نظامي پيشرفته اي است ،با باورهاي رایج چندان
منطبق نيست .الویت و كوهن جنگ كوزوو را مبتني بر الگوي
قدیمي جنگ آمریكا مي دانند .از نظر كوهن ،جنگ خليج فارس
چندان با این الگوي قدیمي جنگ آمریكا منطبق نبوده است .جنگ
كوزوو نيز این سنت را رعایت نكرد و شرایط جنگ مطلق بود.
شيوه جدید جنگ آمریكا حاصل تغيير شرایط است .این شرایط
امریكا را مجبور به مبارزه بر سر سياستي مي كند كه براي
خواسته هاي ان حياتي نبوده بلكه به دنبال جنگ منافع ثانویه
وحتي درجه سوم است .از این رو رهبران آمریكا ميان اهداف
سياسي و ابزارهاي نظامي تمایز قایل مي شوند .شيوه جدید
آمریكا بيشتر سياسي و از طریق متدهاي تكنولوژیك دنبال مي
شود.
استراتژیست ها تفكر انحصاري درباره جنگ ندارد .تغييرات در
جنگ ها در رابطه با جوامع ،تغييراتی كامال مهم و اساسي هستند
كه عمال در صحنه نبردها اتفاق مي افتد .استراتژیست ها مایل
هستند جنگ را بدون پيش زمينه غيرضروري بنگرند اما جنگ ها
غالبا رویداد هاي مهم هستند كه مناسبات اجتماعي پيش زمينه
آنها نيستند .امروزه مباحث جامعه شناسي وارد مباحث
استراتژیست ها شده و باعث تغييرات بنيادین در آن گردیده
است .جامعه شناسان نظامي به نقش ارتش در ساختارهاي جامعه
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توجه دارندو تكنولوژي نظامي تسليحاتي را با در نظرگرفتن
مهارت هاي اجتماعي لحاظ مي كنند .این تغييرات ابزارهایي
هستند كه در جنگ ها باید در نظر گرفته شوند .به گفته الیك
ویس جنگ خليج فارس تنها یك جنگ رسانه ایي بوده است.
مدل هاي جنگ:استراتژیست ها زمينه هاي اجتماعي،سياسي و رسانه ایي را كه
دول غربي جنگ هاي خود را بر اساس آن تنظيم مي كنند ،شناخته
و بر عنصر جنگ تمركز دارند .موضوع دیگر شناسایي عناصر مرتبط
مانند اهداف سياسي ،محيط ،عرصه نبرد و سمت گيري نيروهاست كه
مي تواند با سایر نهادهاي اجتماعي مرتبط باشد .كالزویتس با
ارایه یك چشم انداز اجتماعي مي كوشد پاره اي ارتباطات را
نشان دهد .ارتباطات ميان نيروهاي اجتماعي (حكومت ،زمامداران
و مردم) و هر سه عنصر جنگ (رفتار منطقي ،شانس و خشونت).
سودمند ترین كوشش هاي صورت گرفته براي توسعه ایده هاي
كالزویتس ،توسط ماري كالدورس انجام شده است .اوچارچوبي براي
تعریف مدل جنگ به منظور قياس با روش های دیگر بكاربرده
است.
مدل و شيوه داراي معاني مشابه هستند كه مي توان آن را كامال
بطور متفاوت در جامعه شناسی جنگ بكاربرد .بنایراین مدل جنگ
را براي توصيف مناسبات پيچيده اجتماعي ،فرایند ها و
نهادهایي كه جنگ را مهيا مي كنند قدرت نظامي راسازماندهي
کرده شناسایی ميشوند ،بررسي می گردد.
براي توصيف آشكارتر این مبحث ،مختصرا مباحثي كه به شناسایي
جنگ كامل منطبق با مدل تاریخي جنگ در جامعه صنعتي مدرن
هستند را بررسي مي كنم .جنگ كامل دو عنصر در خود دارد:
جامعه به عنوان طرف عرضه كننده جنگ و اقتصاد به عنوان
عامل تعيين كننده .سيستم تكنولوژیك عرضه كننده نيازهاي
منطقي نظامي است .مشخص است كه مدل جنگ كامل نمي تواند بدون
شناخت مدل هاي اجتماعي بررسي شود .جنگ كامل جنگي است كه
ساختار اقتصادي فرهنگ و سياست در آن موثراند  .توصيف
ونهادهایي که جنگ راندارك مي
پيچيدگي مناسبات اجتماعي
بينند در قرن  21تسریع شد براي شناخت این مدل به یك نمونه
عملي نياز داریم .در فصل یك دیدید كه جنگ خصایص خود را
دارد .جنگ هاي  1914-181و  1939-4به عنوان جنگ هاي جهاني
عمال از یكدیگر متفاوت بودند(عالوه بر این در مقابله با
رویدادهاي جهاني دولت ها و ملت ها قرار دارند كه عمال وارد
تشکيل ائتالف مي شوند .برای مثال در جنگ دوم جهاني نه تنها
متحدان و قدرت هاي محوري وارد شدند بلكه بسياري دیگر نيز
درگير گردیدند .شبه نظاميان و شهروندان مسلح نيروهاي
نظامي رسمي ،نيروهاي هوایي و ارتش هاي مسلح نيز دیگر
بازیگران یك جنگ هستند .خشونت عليه جمعيت شهروندان غيرنظامي
كه توسط نيروهاي نظامي و یا شبه نظامي اعمال مي شود را مي
توان نسل كشي ناميد .مي توان ميان جنگ كامل و جنگ چریكي
در چارچوب شيوه هاي جنگ غرب تمایز قائل شد .به هرحال
متغيرها و شيوه هاي مختلف وجود دارد كه هر یك جنگ ها،
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منازعات و درگيري ها را تفسير مي كنند مي توان چارچوب مدل
جنگ كامل را براي نشان دادن تفاوت شيوه هاي جنگ استفاده
كرد.
باز بیني جهاني مدل جنگ:
نوشته هاي موجود اساسا بر شيوه غربي یا آمریكایي جنگ تمركز
دارند .چنانچه در فصل قبل دیدیم جنگ هاي جدید ميان دول غربي
و جنبش هاي مسلح از این دسته اند .به نظر مشكل مي رسد جنگ
غربی و غير غربي را در یك چارچوب واحد مفهوم سازي مي كنيم
همه جنگ هاي غرب كه دیده ایم مستقيما عليه دول غربي و جنبش
هاي مسلح بوده و آنها معموال در پاسخ به جنگ ها در مناطق
غير غربي و نه حمالت عملي غربي بوده اند .مداخالت نظامي
تاثيرات اساسي بر جنگ هاي غير غربي داشته اند .بنا بر این
قایل شدن فاصله ميان جنگ هاي غير غربي و غربي غير ممكن است
 .چنانچه نشان دادشد تسليحات سيستم هاي ارتباطي و دیگر
تكنولوژي هاي جنگي در بازار هاي سراسر جهان پراكنده اند.
حتي شبه نظاميان بنيادهاي مالي و سياسي خود را از طریق شبكه
هاي جهاني تامين مي كنند .الگوهاي جهاني سازمان نظامي هم در
غرب و هم در جهان غير غرب مشهود است .به عقيده من یك مدل
جهانی جنگ وجود دارد كه با اقتصاد سياست و رسانه در جامعه
جهاني هماهنگ است این
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مدل پيچيده است و داراي كيفيت منحصر به فرد مشخص مي باشد.
نظم نظامي جهاني و جهاني نظامي:
مبناي درك سازمان جهاني جنگ به عنوان یك كليت اندكي توسعه
یافته است .مجموعه سودمندي از اطالعات  ،نظریات آماري و
الگوهاي جغرافيایي وجود دارد اما تالش هاي اندكي براي ارایه
نمونه هاي كلي صورت پذیرفته است )1(.اصطالح نظم نظامي جهاني
براي توصيف این الگوها و پيشنهاد پيوند ميان پيشرفت ها در
مناطق صنعتي و جهان سوم بكار مي رود( .)2یکی از نظریات
توسعه نظریه دیوید هلر و همكاران اوست كه فرایند جهاني شدن
نظامي گري مبتني بر رشد روابط نظامي گسترده ميان واحد هاي
نظام جهاني است( .)3مراكز قدرت نظامي جهان پتانسيل نزدیك
شدن به یكدیگر را داشته و علي رغم تفاوت هاي موجود توانایي
ایجاد یك اتحاد نظامي منسجم را دارند( .)4نظم نظامي اي كه
هلر پيشنهاد مي كند به سه دليل جهاني است :رقابت براي تبدیل
شدن به قدرت بزرگ ،توسعه تسليحات جهاني و گسترش حاكميت
جهاني امور نظامي .جهاني شدن نظامي گري در این معنا منحصر
به دوره اخير نيست( .)5جنگ به طور روزافزون جهاني مي شود.
تجربه جنگ نشان مي دهد فاكتورهایي وجود دارد كه در سراسر
جهان آن ها را به عنوان فاكتورهاي مشترك در تاریخ و موقعيت
جهاني ميشناسند .هلر سه فاكتور جدید در مناسبات نظامي ارایه
مي دهد كه بيانگر تحول ایجاد شده در سطوح قدرت نظامي است.
 -1رشد شكاف ميان توانمندي هاي نظامي آمریكا و دیگر قدرت
هاي نظامي ،همچنين شكاف ميان قدرت هاي بزرگ با قدرت هاي
محلي و منطقه اي()6
 -2گسترش دول صاحب كارخانه هاي توليد تسليحات نظامي و صد
ور اسلحه با برتري صنایع نظامي غرب()7
 -3رشد جهاني نظامی گری به منظور حاكميت رژیم هاي بيشتر
امنيتي و مدیریت رو به فزوني جنگ)8(.
بنابر این رشد جهاني سازي معاصر در هر دو سطح گسترش توليد
تسليحات و چندپارگي و توزیع قدرت نظامي ميان آمریكا و
دیگر قدرت ها با بازیگران نظامي محلي مشهود است .تغييرات
در نظم نظامي به طور نزدیكي با تغييرات سياسي پيوند داشته
كه در ميان انها مي توان به فروپاشي شوروي و رشد نهادهاي
منطقه اي و جهاني اشاره كرد .تغييرات اقتصادي شامل
بازرگاني توليد تسليحات و رشد توليدات فر امعيشتي مي شود.
این محاسبه از نظم نظامي جهاني چگونگي جایگزیني سيستم هاي
نظامي در سيستم هاي اقتصادي و سياسي در جهان آن سوي
اقيانوس آرام را تشریح مي كند .مطالعه سيستم هاي نظامي
متمرکز بر توانمندی هاي نيرو ي انساني و تسليحات هزینه ها
و سازمانهاي نظامي و غيره است .قدرت هاي بزرگ مي توانستند
توانمندي نظامي و تسليحاتي خود را تا حد امكان باال برده و
به سطح توانمندي آمریكا ارتقا دهند( .)9مطالعه جنگ ها
نشان مي دهد غرب همچنان اصلي ترین بازیگر در عرصه جنگ هاي
محلي منطقه اي است .همچنين سطح توليدات نظامي غرب در
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مقایسه با سایر مناطق جهان بسيار باالتر است .هزینه هاي
باالي نظامي و سيستم هاي منحصر به فرد نظامي نشان دهنده
این موضوع مي باشد .سيستم هاي توليد سالح هاي هسته اي هر
ساله ميليون ها دالر هزینه به خود اختصاص مي دهد(.)10
هزینه هایي كه دول غربي درگير در جنگ ها متحمل مي شود نيز
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قابل اغماض نيست( .)11كاهش جنگ ميان دولت هاي بزرگ از سطح
هزینه هاي نظامي آنها نکاسته است از سوي دیگر تغيير در
ساختار قدرت جهاني را باید لحاظ داشت .از سال  1945دول
غربی هيچ جنگی عليه یكدیگر نداشته رقباي اقتصادي باقي
مانده اند .این امر به دليل ارتقا نظریات صلح دموكراتيك
است كه مي گویند دموكراسي ها ذاتا صلح طلب تر از نظام های
اقتدارگرا هستند .ایاالت متحده دولت هاي اروپایي و ژاپن
شبكه اي مرتبط از نهادهاي چند جانبه سياسي و اقتصادي و
اتحاد نظامي ایجاد كرده اند .دیگر دولت هاي بزرگ غيرغربي
مانند چين  ،هند و پاكستان در گذشته جنگ هایي عليه یكدیگر
داشته و هنوز درگير منازعات مرزي هستند .گسترش حكومت
جهاني و نظارت آمریكا و سازمان ملل و رشد هزینه هاي
اقتصادي جنگ در شرایط به هم پيوستگي مستقل جهاني جنگ ميان
دولت هاي بزرگ را مانع مي شود .قدرت هاي بزرگ در جنگ سرد
به نحو گسترده اي از تجربه جنگ هاي ميان دولتي اجتناب مي
كنند .موقعيت غالب غرب در ظرفيت توليدنظامي به طوركامل
مانع از آن نشده كه جنگ را دنبال نكند .در این جا دچار
نقيضه اي مي شویم .در حالي كه دول غربي توليد كنندگان
بزرگ تسليحات جهان هستند اكثر جنگ هاي جهان در آفریقا و
دیگر مناطق غير غربي اتفاق مي افتد .در فصل یك دیدیم كه
همه ابزارهاي جدید غرب به استثناي جنگ  2003در پاسخ به
اعمال متجاوزانه دولت هاي غربي یا عليه غرب و یا عليه
دیگر بازیگران منطقه ایي بوده اند .اکثر جنگ هاي مهم در
 50سال اخير اتفاق افتاده و دولت هاي غربي و سازمان ملل
تنها در تعداد اندكي از جنگ هاي اخير حضور مستقيم داشته
اند در اكثر موارد غرب و سازمان ملل در مداخالت نظامي و در
جنگ هاي جاري ميان قدرت هاي محلي و منطقه اي درگير بوده
اند و یا نقش نظامي مستقيم نداشته و تنها به روش سياسي
وارد شده اند( .)12سابقه موارد خاص مي تواند مد نظر باشد
.اما یك الگوي كلي مبين تر است .اكثر جنگ ها در ميان
بازیگران محلي و منطقه ایي بوده و نه در ميان آنها با
دولت هاي غربي .دیگر دولت ها معموال در درجه كمتر و یا
بيشتر در سطح سياسي وارد این منازعات شده اند .به عبارتي
جنگ ها غالبا در ساختارهاي سياسي جهان غيرغرب روي داده
درحالي كه ارتباط پيچيده اي با شيوه هاي ساختارهاي جهاني
جنگ مرتبط با غرب و غيرغرب داشته اند.
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جنگ هاي جدید و جنگ هاي غرب:
در ابن قسمت كوشش مي شود جنگ هاي جدید در چارچوب شيوه جدید
جنگ تشریح شوند .هزینه تسليحات كوچك خودروهاي زرهيي كوچيك ،
كالشينكف ها و موشك هاي دسيتي – بيه سيختي در محاسيبه هزینيه
نظامي جهان به چشم مي خورند .اما در بسياري از جنيگ هيا بيه
مقدار زیاد استفاده مي شوند .ما نياز داریم تنوع و پيچييدگي
جنگ را بر اساس نوع طراحي و استراتژي و تاکتيک هاي آن بررسي
كنيم تا بتوانيم مدل معاصر جنگ را درك كنيم .تعجيب برانگ يز
نيست كه اکثر تئورسين ها و دانشجویان جنگ مایيل انيد مييان
يي و
ير سياسي
يا تغييي
يابق بي
يات مطي
يتراتژیك و مطالعي
يات اسي
مطالعي
اقتصادي خط فاصله ترسيم كنند .در سال های اخيير اسيتقبال از
ياد
يه ایجي
ير بي
يده و منجي
يت بيشترشي
يعه و امنيي
يان توسي
يه ميي
رابطي
سيستماتيك و متداوم دانش جنگ با توجه بيه یكپيارچگي سياختار
جهاني شده است( .)13از مطالعات سودمند صيورت گرفتيه مطالعيه
ماري كالدور درباره مفهوم جنگ هاي جدیيد ميي باشيد .كاليدور
آشكارا بيان مي كند جنگ هاي قبيله اي منازعه سياسي اي هستند
كه قدرت دولت را به شكل متنوع درگير مي كنند .هویيت سياسيي
يي
ابزاري ست در اختيار نخبگان كه قدرت خود را بياز تولييد مي
كنند( .)14كالدور نشان داد چگونه یك جنگ اقتصادي سياسي نوین
كه در آن نظاميان ارتش دولتي نيروهای شبه نظامي یگيان هياي
دفاعي تجار و نيروهاي نظامي بين المليل در حيال شيكل گييري
هستند .الگوي كالسيك جنگ اقتصادي كه در آن توليد عنصر تعييين
كننده در سيستم بين الملل و اقتصادجهاني ست مد نظير كاليدور
مي باشد .كالدور معتقد است كه اقتصاد سياسي جنگ تحيت شيرایط
بحراني جهان قابل درك مي باشد .خشونت از طریق جهاني شدن باز
توليد شده و نيروهاي مسلح را مجهزتر مي كند( .)15بنابر ا ین
شبكه هاي فرا امنيتي با جنگ هاي جدید مرتبط انيد .قهرمانيان
يي
جنگ ها سالح هاي خود را در بازارهاي اسلحه جهاني به فروش مي
رسانند به جاي آنكه از طریق كارخانه هاي داخلي اقدام كننيد.
مداخالت بين المللي شده جهياني غيرب دیگير شيكل جهياني شدن
يم
است( .)16این ها دو نوع متفاوت از جنگ نيستند .ما دیده ایي
كه جنگ هاي جدید اغلب منجر به مداخالت غرب شده اند گاهي جنيگ
هاي جدید غرب به سياست گذاري كمك انسان دو ستانه و بازسيازي
يد
بعد از جنگ منجر شده اند و اگر ایين اقيدامات نياموفق باشي
منجر به فازهاي جنگ جدید (جنگ شبه نظامي و عمليات ضد شيورش)
يي
خواهد شد .جنگ غرب و غير غرب در هميان محييط مشيابه روي مي
دهد .همان منياطق جنيگ هميان فضياهاي اجتمياعي و سياسيي كيه
نيروهاي نظامي در آن بكار مي رود و نيز محيط جهاني سياسيي-
نظامي.
انتقال به مدل جهاني جنگ:
يت
آنچه ما به آن نياز داریم شناخت تطبيقي مدل معاصر جنيگ اسي
كه در آن روابط دیگران شيوه هاي جنگ مراحل جنگ و محيط هياي
نظامي مي تواند شناسایي شود .شيوه مواجه با این موضوع پر سش
این سوال است كه چگونه مدل قدیم
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جنگ تغيير شكل داد .كالدور كمتر در ایين بياره توضييح داده
معتقد است جنگ هاي جدید پست كالزوتيسي هستند( .)17او دکتيرین
هاي نظامي را با مدل هاي جنگ و انواع جنگ تلفيق مي كند .مدل
جدید جنگ را در یك نوع خاص جنگ بيان مي كند و متعاقبا اهميت
ایده هاي كالزولتيس براي تئوري جنگ را بازگو ميي نمایيد(.)18
اما اگر یك مدل جنگ شكل پيچيده اي از روایيط اجتمياعي سيت و
اینها نهادهایي هستند كه جنگ را مهيا مي كنند  ،قدرت نظيامي
سازمان دهي شده و جنگ هاي دو تيپ از اجتماع نمي تواننيد بيه
وسيله یك دكترین خاص تعریف شوند .آندروالسمن بر ارتباط مييان
پویایي تكنولوژیك وافزایش نيروهاي مسيلح نظيامي تاكييد ميي
كند( .)19به عقيده او انقالب امورنظامي پاسخي عقالیي به پشرفت
تكنولوژي و ظهور تهدیدات جدید بعد از جنگ سرد است .كه امنيت
آمریكاو غرب را تهدید مي كند( .)20چنانچه السيمن معتقيد اسيت
شيوه جنگ و مدل جنگ غرب با شيوه اي كيه کيا ليدور ميي گویيد
يت كيه اقتصياد ،
متفاوت است .ماهيت جنگ كامل به گونيه اي اسي
سياست و فرهنگ را در گير مي كند( .)21یك جنگ كاميل توانيایي
تسلط بر جامعه را دارد  .چنين جنگي نمي تواند روابيط بيازار
يت
يانه هيا را تحي
عرضه كنندگان سياست مداران دميوكرات و رسي
تاثير قرار دهد .جدول 201نشان مي دهد چگونه مشخصه هاي جد ید
جنگ جهاني با سياست اقتصاد و رسانه ارتباط دارنيد .همچنيين
نشان مي دهد چگونه در جنگ سرد ساختار روابط اقتصادي سياسي و
نظامي به جنگ كامل منجر مي گردد .آمادگي براي جنيگ هسيته اي
در زمان جنگ سرد حاكي از وجود ساختاري بود كه زمينه را براي
یك جنگ كامل فراهم مي كرد( .)22سلطه غيرب بر اقتصياد جهيان
كشورهاي بسياري را مانند چين به عرصه رقابيت اقتصياد جهياني
تشویق كرد .در حقيقت موفقيت كشور ها بيه رقابيت مييان آن ها
وابسته گردیده بود( .)23پایان جنگ سرد به منزله ظهيور شييوه
جنگ غرب بعد از بحران ویتنام بود .غرب در حال حاضر مي كوشيد
بر سياست هاي جهاني نفوذ كند بدون آنكه نگيران شيوروي سيابق
باشد( .)24پایان جنگ سرد همچنين به منزله پيدایش اشكال جدید
نظامي گري ست كه با سياست  ،اقتصياد و رسيانه پيونيد دارد و
نوعي نظارت جهاني ا برای بازیگران جنگ جدید ایجاب مي نماید.
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قطعه قطعه شدن :شیوه متنوع جنگ:
جنگ جدید در جامعه جهاني به طور روزافزوني در حال توسعه
است .قدرت جهاني به نحو گستر ده ای در حال ساختارسازي و
نهادینه کردن خویش است .همه بازیگران به یك ميزان بر نظام
جهاني تاثير دارند .اما شيوه هاي متفاوتي براي هر بازیگر
وجود دارد و در نتيجه جنگ ها نيز متفامت خواهند بود .حقوق و
نهادهاي بين الملل به غرب مترقي وابسته اند .این به معناي
آن است كه نه تنها نهادها و هنجارهاي غربي توسط دول غير
غربي به كار مي روند بلكه آنها به طور بالقوه اشتراك مهمي
مقابل دول غربي دارد .غرب بر بازار هاي جهاني مسلط است.
دولت هاي غربي بر رشد اقتصاد و بازار سهام و مبادالت آن
تاثير چشم گيري دارند .رسانه هاي جهاني نيز نقش به سزایي در
گسترش این نفوذ در سراسر جهان دارند.دولت هاي غربي با حضور
داوطلبانه در جنگ ها به پوشش رسانه اي كمك مي كنند و مي
كوشند آن را سازماندهي كنند .سياست هاي جهاني بازارها و
رسانه ها از یكدیگر متفاوت نيستند .جهان ساختار پيچيده اي
از مناسبات محلي  ،ملي ،بين الملل ،محلی و منطقه اي در خود
دارد(.)25شبكه هاي گسترده اي از اجتماعات اقوام ،مذاهب،
فرهنگ ها و سنتها به ساختار جهان شكل مي دهند .شخصيت هاي
اصلي جنگ هاي معاصر در یك زمينه كلي عمل كرده اند .اما هر
یك از ساختارها و شبكه ها بسيار متفاوت بوده است .در جدول
 303چهار اصل به عنوان شيوه هاي جنگ در نظام جهاني تعریف
شده است .شيوه غربي تجربه شده توسط آمریكا و بریتانيا و
فرانسه نظامي گري – ملي تجربه شده توسط دولت هاي غير غربي
مانند روسيه  ،چين  ،هند و پاكستان  .ناسيوناليست قومي
تجربه شده توسط دولت هاي جدید و جنبش هاي مسلح در یوگسالوي
سابق بسيار ی از بخش هاي آفریقا اندولزي و تروریست تجربه
شده توسط كردهاي اسالم گراي مرتبط با القاعده و جنبش هاي
اسالم گراي فلسطين .این چهار نوع ایده آل بود و ضرورتا به
همين انواع خالصه نمي شود(.)26جدول  303تشابهات بسياري ميان
شيوه هاي به ظاهر متنوع جنگ پيشنهاد مي كند .بنابراین هر
بازیگر مسلح یك عامل سياسي به همراه خود دارد  ،علي رغم
آنكه در جنگ كامل لشگركشي مستقيم و اغلب اقتدارگرایانه است
تنوع گسترده و متنوع است .در دموكراسي هاي درون رسانه ها به
ميزان كافي بر امور كنترل داند .نخبگان قوم گراو
ناسيوناليستها از خشونت استفاده مي كنند.
اغلب تروریست ها بازیگران انتخابي نيستند و سياست هاي خود
را از طریق خشونت و یا القا ایدئولوژیك بسيج مي كنند .در
بسياري از موارد انتخاب شدگان و دیگر مباني سياسي و هم تيپ
هاي بازیگر سياسي از محيط هاي قانوني و سياست هاي ملي جهاني
آگاهي دارند كه در آن بسياري از دولت ها و بازیگران غير
دولتي بر سركارند و مي توانند ایده هاي خود را بيان دارند.
همه بازیگران مسلح حمایت جهاني را بسيج مي كنند .نگرش بين
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الملل و دیگر مباني سياست جهاني گسترش یافته اند  .شوراي
امنيت سازمان ملل و به خصوص پایتخت هاي غربي و رسانه هاي
دسته جمعي غرب در جهان ارگان هاي قانوني نظام بين الملل
مانند  NGOو دیگر بازیگران فعال در حقوق بين الملل به شدت
از
طریق نظارت رسانه اي گسترش مي یابند .بازیگر مسلح مباني
سياسي خود را تحت تاثير این چارچوب شكل مي دهد .براي اكثر
بازیگران هنوز رسانه هاي ملي در اولویت اند .در دولت هاي
غير غربي رسانه ها هنوز توسط دولت ها كنترل مي شود .اما همه
بازیگران از محيط رسانه اي جهاني آگاهي دارند و وقایع به
سرعت در سراسر جهان توزیع مي شوند .حتي آنها در مناطق مختلف
توسط پایگاه هاي تلوزیوني و رادیویي روزنامه ها و سایت ها
در اختيار عموم قرار مي گيرد .همه بازیگران مسلح  ،همچنين
به یك اقتصاد سياسي وابسته اند .بسياری از دولت ها صنایع
نظامي ملي دارند .در سال هاي اخير این دولت ها اسلحه هاي
توليدي خود را در اختيار جنبش هاي مسلح یا دیگر دولت ها به
منظور حفظ زیر ساخت هاي نظامي ملي خود ارسال مي كنند.
بسياري از صنایع نظامي ملي بطور سنتي در اختيار دولت هاي
بزرگ قرار دارند تابه بازار جهاني عرضه شوند .سرمایه گذاري
در زمينه تسليحات و توليد سالح هاي جهاني به طور روزافزوني
مهم شده است .در سال  1991آمریكا در جنگ خليج به همراه
متحدان خود ژاپن و آلمان سرمایه گذاري بسياري در این باره
كرد .در جنگ  2003عراق نيز این موضوع به خوبي مشهود بود.
صنایع نظامي غرب به نحو روزافزوني بين ا لملل مي شوند(.)27
تفاوت هاي مهمي ميان چهارشيوه جنگي كه تعریف كردیم وجود
دارد .دولت ها اكثرا هنوز از مدل جنگ كامل پيروي مي كنند.
سالح هاي انها كالسيك و ارتش شان سرباز وظيفه است .آنها در
اغلب مواقع نگران تلفات شهروندان غيرنظامي خویش مي باشند.
جنبش هاي ناسيوناليست قوي اكثرا در معرض پراكندگي بوده و
خود را قوم گرایان فرا ملي مي خوانند .فشارجهاني بر نخبگان
غير غربي هماهنگ با نهادها و بازارهاي جهاني به نحو
فراینده اي تداوم دارد .)28( .تجاوز صدام به كویت و صرب ها
به رهبري ميلوشویچ درسي براي دولت هاي غيرغربي شد كه
نميتواند هزینه هاي سنگين چنين اقداماتي را بپردازند .شيوه
تروریستي جنگ به نحو فرایند ه اي گسترش یافته است .تروریسم
به معناي توسل به خشونت به منظور وارد كردن تلفات ایجاد
رعب و وحشت در ميان شهروندان غيرنظامي است .البته همه اشكال
جنگ رعب انگيزاند .غير نظاميان بيشتر هدف قرار مي گيرند و
ایجاد ترس هدف تمامي جنگ هاست( .)29تروریسم بعنوان نوعي
متفاوت از جنگ ترس را به شكل گسترده اي در ميان غيرنظاميان
گسترش مي دهد .تروریسم شيوه جدید جنگ است كه موجب بسط نسل
كشي و افزایش تلفات و خسارات در ميان شهروندان غير نظامي
است( .)30بمبگذاري انتحاري یكي از مهم ترین ابزارها و
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راهكارهایي است كه تروریست ها با توسل بر آن مي كوشند.
اهداف جنگ خود را قانونی تر جلوه دهند)31(.
نسل كشي و قد غن کردن کشتار شهروندان غیر نظامی
این شيوه تروریستي جنگ از سوي نظام جهاني منع شده و شكل
خطرناكي از جنگ تعریف شده است .از اشكال مختلف جنگ كشتار
همگاني و نسل كشي قد غن گردیده و ممنوع است .یكي از مهم
ترین حقوق عام جنگ آن است كه كشتار همگاني به عنوان شيوه
جنگ عملي نادرست و ناقض قوانين بين الملل مي باشد(.)32
بنابراین بمب گذاري هاي تروریستي كه شهروندان
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غيرنظامي را مورد هدف گيري مستقيم قرار مي دهد از سوي رسانه
ها و افكارعمومي رد مي شود .تروریسم به نحو گسترده اي بر
كشتار دسته جمعي استوار است .زیرا شهروندان ابزارهاي حمله
به دول دشمن بوده و از این رو تروریسم خطرناك است .جنگ هاي
قومي ملي نيز از آن جهت كه شهروندان را مورد هدف مستقيم
قرار مي دهند یك شيوه نسل كشي هستند .زماني كه ناسيوناليست
های قومي عليه دشمنان مسلح مي جنگند گروه هاي غير نظامي
متبوع دولت هاي دشمن را نيز تهدید مي كنند .نسل كشي هاي
معاصر اكثرا از جانب افكار عمومي جهاني قبيح دانسته شده
اند .هدف چنين اقداماتي ایجاد ترس و وحشت براي دست یابي به
اهداف عامالن آن است .راه هاي نظامي نيز معموال به منظور هدف
گيري جنبش هاي مسلح و یا دول صورت مي گيرد( .)33سوال
اینجاست كه در بررسي شيوه هاي معاصر جنگ  ،نسل كشي چه
جایگاهي دارد؟ این مساله اي است كه در فصل بعدي به آن
پرداخته ایم.
انواع جنگ  ،جنگ ها به عنوان عوامل اقتصاد پنداري:
در مطلب پيش رو من كوشيده ام مشخصه هاي كلي مدل نظارت جهاني
جنگ را تشریح كنم به گونه اي كه روش هاي جنگ در انواع مختلف
توسط بازیگر مسلح اتخاذ مي شود .مساله باقي مانده چگونگي
تعریف جنگ است واینکه چگونه مناسبات و اشكال جنگ جهاني
راتعریف كرده و منازعه بازیگران كه شيوه هاي مختلف جنگ را
برمي گزینند توصيف كنم .مي توانيم انواع مختلف جنگ را عملي
و بالقوه بر اساس امكان پذیری ها و درگيري ميان بازیگران
تعریف نمایيم( .)34به طور كلي در طبقه بندي جنگ هاي ميان
دولتي مطابق با جدول  304جنگ ها ميان دول غيرغربي به نحو
روزافزوني افزایش یافته و آنها با جنبش هاي مسلح دولت هاي
جدید و شبكه هاي تروریستي درگير هستند .دول غربي غالبا عليه
دولت هاي ثالث جنبش هاي مسلح با شبكه هاي تروریستي و دول
غير هسته اي وارد جنگ مي شوند( .)35در تعریف انواع جنگ نياز
داریم پندارهاي موجود را بررسي كنيم همه شيوه هاي جهاني جنگ
عوامل اقتصادي را شامل مي شود كه نه تنها تهدیدات بلكه
دشمنان و ابزارهاي جنگ رانيز دربر مي گيرند( .)36انواع
اصلي جنگ غرب را مي توان به سه شكل تعریف كرد :مداخله بشر
دوستانه ،جنگ عليه ترور ،جنگ عليه دولت هاي یاغی( . )37این
جنگ ها به عنوان جنگ هاي مقدس شناخته شده اند پنداشت هاي
كلي مانند جنگ جهاني عليه ترور كه توسط جرج بوش بعنوان
چارچوب ایدئولوژیك جنگ ترسيم شد باید در نظر گرفته شود .بوش
با تعریف خير و شر موافقان با جنگ عليه تروریسم را در محور
خير و تروریسم را در محور شر قرار داد .جنگ عراق وافغانستان
نيز در همين چارچوب شكل گرفت  .صدام و بن الدن بعنوان رهبران
تروریست در محور شر واقع شدند كه مسببان اصلي اشاعه خشونت و
تروریسم در منطقه اند .به این ترتيب آمریكا كوشيد پدیده
تروریسم را عنصر مخرب شناخته و با آن وارد جنگ شود( .)38در
بررسي انواع جنگ هم بازیگران اعم از دولت ها ،جنبش ها،
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سازمانهاي غير دولتي و بازیگران حقيقتي تحت تاثير قرار
دارند.
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حمالت تروریستي 11سمپتامبر كه قربانيان بسياري داشت كاخ
سفيد را بر آن داشت تا وارد جنگ سازماندهي شده اي عليه
تروریست ها و رسانه هاشود .رسانه ها نقش مهمي در ارسال پيام
دولت بوش كه ضرورت مبارزه با تروریسم را تاکيد می کرد بازي
كردند .فيلم هایي كه هاليوود درباره حمالت تروریستي ساخت
بسيار مورد توجه قرار گرفتند.

فصل چهارم:
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الگوی جدید جنگ ترکیبی یا هایبر یدی:
در گزارش منتشر شده از اجالس امنیتی مونیخ در سال  ،2015ملزومات یک جنگ هیبریدی هشت مورد ذکر شده است:دیپلماسی ،جنگ اطالعاتی و تبلیغاتی ،حمایت از نابسامانی ها و شورش های محلی ،نیروهای نامنظم و چریکی ،نیروهای
.ویژه ،نیروهای کالسیک نظامی ،جنگ اقتصادی و حمالت سایبری
به نظر می رسد نیروهای جبهه مقاومت و جریان های آزادیبخش و اسالمی باید به سمت و سوی چنین مدلی از جنگ حرکت
کنند ،چرا که درک پیچیدگی های آن توسط نیروهای کالسیک دشمن سخت است .در واقع اصلی ترین ویژگی این مدل از جنگ
.ها ،ابهام و غافلگیری ناشی از ابهام است .در این مطلب ،جنبه های مختلفی از این مدل جنگ ها را بررسی کرده ایم
جنگ های بی تعریف ،جنگ های بی مرز
جنگ هیبریدی چیست؟ تاکنون درباره آن چیزی شنیده اید؟
« ابهام ،پیچیدگی و چند بعدی بودن؛ اینها مهم ترین ویژگی های مدرن ترین شیوه جنگی است .جنگی که در دنیا به آن
Hybrid Warو در ایران به آن جنگ ترکیبی می گویند .نقطه عطف تغییر جنگ های کالسیک جنگ های هیبریدی،
جنگ  33روزه رژیم صهیونیستی و حزب هللا لبنان در سال  2006بود .جایی که سید حسن نصرهللا اعالم کرد« :مقاومت
دیگر قواعد جنگ را رعایت نخواهد کرد و ما این حق را داریم تا در هر زمان ،هر مکان و به هر شیوه ای ،با دشمن
روبرو شویم ».عدم رعایت قواعد جنگ باعث شد الگوی جدیدی در میدان جنگ به نمایش گذاشته شود.
نظر داووس امنیتی
کنفران امنیتی مونیخ در سال  2015نقطه عطفی در پذیرش جنگ هیبریدی به عنوان یک مدل جنگی بود .این کنفران
چنان اعتباری یافته است که به آن «داووس امنیتی» می گویند .در این کنفران گفته شد که جنگ های ترکیبی شامل مولفه
های مختلف جنگی است .جنگ اقتصادی ،حمله سایبری ،جنگ با نیروهای منظم ،جنگ های نامنظم (چریکی) ،جنگ
اطالعاتی و تبلیغاتی ،حمایت از ناآرامی های داخلی و دیپلماسی ،هشت مولفه ارائه شده درباره جنگ ترکیبی بوده است

نگ هیبریدی یا همان جنگ ترکیبی به راهبرد نظامی پیچیدهای اطالق میشود که ترکیبی از نبردهای متعارف ،نامتعارف،
سایبری ،روانی و اطالعاتی را در خود جای میدهد .دراینمیان ،برای بررسی ویژگیها و وضعیت و پیامدهای بهکارگیری آن
گفتگویی با دکتر میرطاهر داشتهایم.
سابقه و ویژگیهای جنگ هیبریدی چیست؟
جنگها را از دیدگاهها و زاویههای مختلف میتوان به چند دسته تقسیم کرد؛ لذا برای شناخت جایگاه جنگهای هیبریدی ،نیاز به
یک تقسیمبندی منطقی وجود دارد .جنگها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :دسته اول جنگهای منظم یا کالسیک چون جنگ
ایران و عراق هستند .در این نوع جنگها از نیروهای منظم سهگانه و تجهیزات متعارف وارد جنگ میشوند و هدف بیشتر
تصرفات ارضی است .معیار شکست یا پیروزی در این جنگها حفظ مرزها و یا بالعک  ،گسترش مرزها بوده است .نوع
دیگر جنگها ،جنگهای نامنظم یا چریکی است که شیوع این نوع جنگها از بعد از جنگ جهانی دوم ،در قالب پیدایش
گروههای مختلف و جنبشهای آزادیبخش ملی و بهویژه بعد از حادثه  11سپتامبر  ،2001در قالب انواع و اقسام گروههای
تروریستی رخ داده است .در جنگ نامنظم شاهد وجود گروهها یا دستهها یا جنبشهایی هستیم که معموالً از سلسلهمراتب نظامی
پیروی نمیکنند .در اینگونه گروهها ساختار سلسلهمراتبی کمتر حاکم است و بیشتر ساختار سلولی وجود دارد .همچنین
تاکتیکهای جنگی بیشتر حاصل ابتکار جنگجویان ،شبهنظامیان و یا تروریستهاست و سالحهایی که در این جنگها استفاده
میشود ،سالحهای سبک ،نیمهسنگین و راکتها هستند .این جنگها کمتر بهدنبال افزایش قلمرو یا زمین خود هستند .در این
جنگها ،هدف اصلی وارد آوردن خسارات جانی و مالی به طرف مقابل است .توانایی بقا مهمترین مسئله در این نوع جنگها
شمرده میشود.
بعد از بحران اوکراین ،شاهد نوع جدیدی از جنگها هستیم که از آنها بهعنوان جنگهای هیبریدی یا ترکیبی یاد میشود .در این
نوع جنگها که بیشتر توسط دولتها صورت میگیرد ما شاهد بهکارگیری ترکیبی قابلیتهای یک کشور اعم از قابلیتهای
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نظامی متعارف ،انواع جنگافزارها ،انواع نیروها ،انواع تاکتیکها و انواع شیوهها هستیم که اگر بهترتیب نام ببریم ،شامل
دیپلماسی ،جنگ اطالعاتی ،حمایت از شورشهای داخلی یا محلی ،استفاده از نیروهای نامنظم و چریکی ،استفاده از نیروهای
نظامی ویژه و جنگ اقتصادی و حمالت سایبری است .این چهارچوب تعریفی است که کنفران مونیخ درمورد جنگ ترکیبی
از آن یاد کرده است .بنابراین در جنگ ترکیبی ،یک دولت متمرکز ،از انواع شیوهها و روشهای در دسترس خود برای نیل به
هدف موردنظر در کشور هدف استفاده میکند و بهاینترتیب در جنگ ترکیبی با یک مرکز فرماندهی متمرکز مواجه هستیم که
بهصورت آگاهانه و هماهنگ از کلیه امکانات ،قابلیتها ،مقدورات و توانمندیهایی که دراختیار دارد ،برای رسیدن به هدف
مدنظر استفاده میکند.
علل افزایش توجه و بهکارگیری جنگ هیبریدی چیست؟
اساسا ً از زمانیکه بحران اوکراین روی داد ،نیروهای ناتو بعد از یکی دو سال متوجه این مسئله شدند که روسیه در بحران
اوکراین دقیقا ً از شیوههای جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی استفاده میکند و همین مسئله باعث شد که فرماندهان ناتو در این
مورد اعالم خطر کنند و ضعف آشکار ناتو در مقابله با این نوع جنگ و بهکارگیری این نوع جنگ در شرق اوکراین را یادآور
بشوند و اینکه بایستی برای مقابله با این شیوه جنگ جدید برنامهریزیهای جدیدی صورت گیرد .ما شاهد این بودیم که یکی از
فرماندهان ارشد ناتو به نام ژنرال دنی وورسیف ،در مرداد ( 13۹۵ژوئیه  )201۶هشدار داد که بایستی ناتو آمادگیهای الزم
را برای مقابله با جنگ ترکیبی ایجاد کند و برنامههای مدنظر را دراینزمینه ارائه دهد .همچنین خانم فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دراینزمینه اعالم کرد که اتحادیه اروپا و ناتو ،همکاری خود را برای برخورد با چالشهای
بیسابقهای که در شرق اروپا از جانب روسیه مطرح شده است ،مخصوصا ً تهدیدات ترکیبی ،امنیت سایبری و مسائل دفاعی،
تقویت میکند؛ لذا میتوان گفت که علت توجه غربیها بهویژه ناتو به جنگ هیبریدی ،استفاده مؤثر روسها از این شیوه جنگی
در شرق اوکراین بوده است که تاکنون هم نتایج قابل توجهی را برای روسیه در شرق اوکراین بهدنبال داشته است .با توجه به
عناصر هشتگانه تشکیلدهنده جنگ ترکیبی یا هیبریدی ،در مرحله اول شاهد این بودیم که بعد از گذشت بحران اوکراین در
سال  ،201۴روسیه در وهله اول از توانمندی اقتصادی و انرژی خود استفاده و در ابتدا اوکراین را تحریم کرد و در مرحله
بعدی در چهارچوب دیپلماسی به تعامالت دیپلماتیک خود با اتحادیه اروپا ادامه داد و جنگی رسانهای را ازطریق شبکه
رسانهای و همچنین شبکههای اجتماعی درمورد اوکراین راه انداخت.
پیامدهای جنگ هیبریدی بهویژه در بحران اوکراین چیست؟
دغدغه اصلی از جنگ هیبریدی این است که روسها این جنگ را در دیگر نقاط ازجمله جمهوری بالتیک هم بهکار ببرند.
روسیه در چهارچوب جنگ هیبریدی ،در ابتدا تالش کرد که اوکراین را تحت فشار اقتصادی قرار دهد .در بعد سیاسی یا
دیپلماتیک ،تالش کرد که تعامالت دیپلماتیک را با کشورهای غربی مخصوصا ً اتحادیه اروپا درمورد بحران اوکراین تشدید کند.
روسیه جنگی رسانهای را ازطریق رسانههای خبری این کشور ،با توجه به توانمندی سایبری که دراختیار دارد ،علیه اوکراین
شروع کرد .بعد دیگر جنگ ترکیبی که ازسوی روسها در شرق اوکراین پیاده شد ،حمایت همهجانبه نظامی ،لجستیکی ،مالی و
انسانی از گروههای تجزیهطلب یا جداییطلب در شرق اوکراین بود که درنهایت منجربه اعالم استقالل یکطرفه دو استان
شرقی اوکراین شد .درعینحال ،روسها بارها از نیروهای ویژه خود در شرق اوکراین برای مقابله با نیروهای دولتی اوکراین
استفاده کردند .بهعالوه درعینحال روسها از نیروهای منظم خودشان ،یعنی نیروهای ارتش روسیه نیز برای انجام رزمایشها
در جوار مرزهای غربی روسیه که هممرز با اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی میشد ،برای ارعاب مقامات اوکراین و
سایر کشورهای غربی استفاده کردند و از همه مهمتر در موارد مختلف توان سایبری خود را علیه اوکراین بهکار گرفتند .این
ترکیب باعث شد که راسموسن ،دبیرکل قبلی ناتو صراحتا ً اعالم کند که آقای والدیمیر پوتین ،متخصص جنگهای هیبریدی
است.
آینده نگاه به جنگ هیبریدی در حوزههای مختلف چیست؟
با توجه به کاربرد موفق جنگ ترکیبی توسط روسیه در پهنه اوکراین و هشدارهایی که ناتو و سایر مقامات غربی درمورد
کاربرد این نوع جنگ در آینده ازسوی دولتها یا کشورهای معارض غرب در نقاط مختلف ارائه میشود ،بهنظر میرسد که
در وهله اول باید انتظار داشت که کشورهای غربی در چهارچوب ناتو با برگزاری نشستها و جلساتی به تنظیم یا برنامهریزی
برای طراحی تاکتیکها و یا تکنیکهای مختلف برای مقابله با جنگ هیبریدی مبادرت کنند و در مرحله دوم غربیها بهویژه
کشورهایی مانند آمریکا که داعیه دخالت در نقاط مختلف جهان را دارند تالش کنند که از این شیوه جنگی در راستای رسیدن به
اهداف مدنظر خود در کشورهای هدف استفاده کنند .درعینحال میتوان انتظار داشت که بهطور کلی ،با توجه به کاربست
موفقیتآمیز جنگهای هیبریدی ،در آینده کشورهای مختلفی بهخصوص کشورهایی که از توانمندیهای نظامی ،اقتصادی،
سایبری و سیاسی بیشتری برخوردارند ،مانند چین و هند ،از این شیوه جنگی در برخورد با کشورهای رقیب خود استفاده کنند.
بهعالوه ،در کنار روسیه ،آمریکا و برخی کشورهای غربی میتوان انتظار داشت که حتی کشورهایی که قدرت منطقهای چه در
خاورمیانه و چه در دیگر نقاط دنیا محسوب میشوند نیز از این شیوهها استفاده کنند.
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«جنگ هیبریدی» یا همان «جنگ ترکیبی» به راهبرد نظامی پیچیده ای اطالق می شود که ترکیبی از نبردهای متعارف،
نامتعارف ،سایبری ،روانی و اطالعاتی را در خود جای می دهد .در واقع طیف گسترده ای از ابزارهای متعدد به شیوه متقارن
یا نامتقارن در این نوع جنگ که نبردی غیرخطی به شمار می رود مورد استفاده قرار می گیرد.
تحلیل ماهیت وجودی این جنگ
این الگوی نوین در نبردهای سیاسی -نظامی -امنیتی پ از آن قویا ً مطرح شد که پیچیدگی در تهدیدهای مطرح ،تأمین امنیت به
ویژه پ از پایان جنگ سرد و به اصطالح آغاز دوران تک قطبی در جهان و نیز ورود بازیگران مهم غیر دولتی به موازات
بازیگران دولتی به عرصه رقابت های امنیتی در جهان رو به فزونی نهاد.
لذا «جنگ هیبریدی» به سفارش نهادهای نظامی -امنیتی مانند سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در دستور کار نظریه
پردازان حوزه امنیتی و نظامی ق رار داده شد تا بدین وسیله فارغ از هرگونه محدودیت در استفاده از امکانات و ابزارهای
دشمن مورد نظر به اقدامات بی ثبات کننده مبادرت نمود.
متعارف بتوان در قلمرو
ِ
مبنای تمرکز بر «جنگ هیبریدی» (که گاهی از آن با عنوان عملیات های پیچیده نیز یاد می شود) تنوع و گستردگی طیف
تهدیدها و پیدایش دشمنان جدید بر مبنای مجموعه پیچیده ای از مسائل درهم تنیده به شمار می رود؛ لذا در مقابله با آن نیز طیف
گسترده ای از ابزارهای پیچیده و گوناگون (بسته به شرایط میدان نبرد) اعم از تبلیغات رسانه ای و ایجاد رعب و وحشت تا
اعمال تحریم های اق تصادی ،ترور ،عملیات روانی و یا حتی جنگ سخت (در ساختار متعارف و یا چریکی) به کار بسته می
شوند.
از آنجائیکه عناصری که به ایجاد یک «جنگ هیبریدی» مبادرت می ورزند از ابزار و روش های گوناگونی استفاده می کنند،
تاکنون تعریف دقیق و منحصر به فردی از جنگ ترکیبی توسط اندیشکده ها و مراکز مطالعات راهبردی در غرب ارائه نشده
است.
پیچیدگی تهدیدات بهره برده ،به دفع
بر همین اساس ،مقابله کنندگان با آن نیز الزم است از پاسخ هایی متناسب با شرایط و نوع
ِ
ت یک «جنگ ترکیبی» بپردازند .عدم شفافیت و قطعیت حین مقابله با چنین تهدیداتی است که پاسخ به آن ها را از سطح
مخاطرا ِ
تدابیر بازدارنده علیه متجاوز به اندازه ای می افزاید که
ملموس به انتزاعی سوق داده ،بر دشواری های تصمیم گیری در اتخاذ
ِ
حتی «واکنش سریع» نیز نمی تواند در چنین میادین جنگِ راهبردی مؤثر به شمار آید .به صورت خالصه می توان الزمه
دائمی تاکتیک ها ،اولویت ها و اهداف عنوان نمود.
مقابله با «جنگ ترکیبی» را در نکاتی مانند انعطاف در تغییر
ِ
ویژگیهای تهدیدات؛ جنگ های هیبریدی
بر اساس اعالم سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) هرگونه تهدید مادامیکه به یک شکل یا بعد از مبارزه محدود نباشد ،در
زمره تهدیدات هیبریدی به شمار می آید.
گزارش منتشره از کنفران امنیتی مونیخ ( )MSCدر سال  201۵میالدی ،ملزومات هشت گانه جنگ هیبریدی را به شرح
زیر معرفی نموده است :دیپلماسی؛ جنگ اطالعاتی و تبلیغاتی؛ حمایت از نابسامانی ها و شورش های محلی؛ نیروهای نامنظم و
چریکی؛ نیروهای ویژه؛ نیروهای کالسیک نظامی؛ جنگ اقتصادی و باالخره حمالت سایبری.

ژنرال «بریدالو» ( )Breedloveاز فرماندهان اروپائی عالیرتبه ناتو در اظهارات خود در یک کنفران امنیتی در این باره می
گوید :یکی از ابعاد مهم جنگ هیبریدی ،حمله به اعتبار یک حاکمیت و تالش برای جداسازی یک کشور از مکانیسم های
حمایتی آن است؛ یعنی همان چیزی که از آن به عنوان ابزارهای گوناگون در ایجاد یک روایت متفاوت از واقعیت یاد می شود.
در این روش به سرعت و قدرت دروغ پردازی ،چگونگی اشاعه روایتی خالف واقع و نهایتا ً نحوه پایداری آن با تمامی
ابزارهای موجود پرداخته می شود.
وی در تشریح ابعاد یک جنگ هیبریدی تصریح کرد :اینکه از ابزارهای نظامی چگونه استفاده می شود و یا چگونه آن ها را به
شکل پنهانی باید مورد استفاده قرار داد ،از ابهاماتی است که برای طرف مقابل در نبرد هیبریدی ایجاد ابهام می نماید.
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این فرمانده اروپائی عالیرتبه ناتو یکی از راهکارهای مقابله با این جنگ را استفاده از ابزارهای سنتی اطالعات نظامی توسط
نیروهای نظامی برای تفهیم واقعیت در قالب توسل به شایعات و دروغ پراکنی ها دانست .به گفته ژنرال «بریدالو» در این
راستا می توان از اِعمال فشارهای دیپلماتیک نیز به صورت همزمان بهره برد.
متغیرهای مهم در جنگ هیبریدی
* اهتمام همه جانبه دشمن درخصوص اقدام هماهنگ نمایندگان دیپلماتیک کشورهای شریک علیه کشور هدف در راستای به
انزوا کشاندن آن در عرصه های بین المللی مهم را می توان با عنوان «عملیات دیپلماتیک» ( )DOو به عنوان یکی از
متغیرهای اثرگذار در جنگ هیبریدی نام برد.
*«عملیات رسانه ای» ( )MOبه اهتمام تعداد زیادی از رسانه ها و مطبوعات در به نمایش گذاشتن واقعی یا نمادین نقاط ضعف
دشمن ،دومین متغیر راهبردی در یک جنگ هیبریدی به شمار می رود.
*القاء اطالعات جهت دار با هدف اثرگذاری بر رفتار ،فرهنگ و یا عملکرد مردم یا مقامات دولتی ،نظامی و حتی امنیتی با
هدف اختالل در امور عادی و یا جاری یک کشور به «عملیات اطالعاتی» ( )IOمشهور است.
*«عملیات نظامی» ( )MOاز دیگر اَبعاد جنگ هیبریدی به شمار می آید .نبردهای نظامی در نظام جنگ هیبریدی بر خالف
ساختار
جنگ های نامتقارن و چریکی از نظر عملیاتی فرماندهی شده هستد؛ لذا مستلزم برخورداری از فرماندهی متمرکز و
ِ
کنترل رون ِد نبرد است .ساختار نظم در این نوع جنگ نه مانند جنگ متقارن به صورت کامالً کالسیک است و نه از بی قاعدگی
جنگ های چریکی و نامنظم استفاده می کند.
*جنگ سایبری ( :) CWدر نشست اعضاء سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) که در ماه جوالی سال جاری میالدی در
«ورشو» پایتخت لهستان برگزار شد 2۸ ،کشور عضو این سازمان ،فضای مجازی را به عنوان مؤلفه مهم جنگ هیبریدی
اعالم و بر تبادل اطالعات در این راستا تأکید کردند.
نمادی از جنگ هیبریدی
« فلورن گاب» ( )Florence Gaubتحلیل گر ارشد مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا در گزارشی در این باره اذعان
کرد که پ از آنکه تعدادی از اعضای بلندپایه حزب هللا لبنان در اواخر ماه ژانویه سال  200۶توسط هواپیماهای رژیم
صهیونیستی به شهادت رسیدند ،مقاومت لبنان اعالم کرد که دیگر قواعد جنگ را رعایت نخواهد کرد .جنگ  33روزه نیز
آشکارا ماهیت هیبریدی ساختار نبرد حزب هللا را به تصویر کشاند.
« فلورن گاب» تصریح کرد :این گروه توانست تاکتیک ها و قابلیت هایی را از خود نشان داد که بسیار فراتر از آن چیزی بود
که انتظار می رفت و لذا به نماد جنگ های هیبریدی مبدل شد.
سران ناتو معتقد هستند که هنوز نتواسته اند به پیچیدگی های جنگ هیبریدی حزب هللا پی ببرند.
ناتو و جنگ هیبریدی
در اجالس اعضای ناتو در «ورشو» پایتخت لهستان در  ۸و  ۹جوالی سال  1۸( 201۶و  1۹تیرماه سال جاری) ،سران
کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنیتک شمالی موافقت خود را مبنی بر همکاری در حوزه سایبری اعالم کردند .همچنین
اعضای این سازمان بر لزوم تأسی یک مرکز مقابله با تهدیدات هیبریدی در ناتو به اجماع رسیدند.

«یارنو لیمنل» ) (Jarno Limnéllمحقق نظامی برجسته فنالندی ،این طرح جدید را نشانی از تمایل ناتو برای ورود به مقابله
با تهدیدات جدید و مبادرت به جنگ هیبریدی می داند.
«ین استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز در سخنانی در این نشست گفت :اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک خود و اقدامات این
کشور در ش رق اوکراین از نمونه های کالسیک جنگ هیبریدی به شمار می آید؛ چرا که ترکیبی از تهدیدات را به کار برده
است.

31

دبیرکل ناتو در ادامه از تأمین اعتبار کافی برای حمایت از ارتباطات راهبردی این سازمان در مقابله با تالش های تبلیغاتی
.روسیه و نیز اعالم موافقت ترکیه برای مشارکت در این طرح استقبال کرد
این در حالیست که کارشناسان ،تحرکات نظامی و مانورهای متنوع ناتو به ویژه در حوزه «بالتیک» را به مثابه بسترسازی
برای ورود به جنگ هیبریدی با روسیه در این منطقه قلمداد می کنند .تحوالت اخیر نیز از تالش برای کسب آمادگی ناتو و
آمریکا برای جنگی احتمالی با روسیه در این منطقه از اروپا حکایت دارد.
نشریه آلمانی «دویچهویرتشافت ناخریشتن» ( )Deutschewirtschaft Nachrichtenچندی پیش در گزارشی نوشت :پنتاگون
تهاجمی ناتو رویکرد نظامی خود را بر روسیه متمرکز کرده و همسایگان روسیه در حوزه بالتیک را به عنوان
با اتکاء به توان
ِ
میدان جنگ جدیدی علیه رقیب قدیمی خود انتخاب کرده است .لذا تمامی مانورهای نظامی ناتو در این منطقه با هدف آماده
هیبریدی این
سازی شرایط برای مقابله با سناریوهای نظامی مختلف و منعطفی در حال طراحی و اجرا است که از جنگ
ِ
سازمان پرده بر می دارد.
بنا بر این گزارش ،آنچه ناتو به سرکردگی آمریکا در سر دارد ،آغاز یک جنگ هیبریدی است که شامل استقرار نیروهای
غیرمتعارف و تمرکز بر بی ثبات سازی منطقه از طریق به راه اندازی اعتراضات گسترده و نیز انجام حمالت سایبری به
زیرساخت های حیاتی مسکو می شود؛ عناصری که پیشتر و به ویژه در آستانه انتخابات هشتم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا
بود
مشاهده
قابل
مسکو
علیه
واشنگتن
مقامات
وارده
اتهامات
در .
این نشریه آلمانی عالوه بر این تأکید می کند :استفاده از عبارت «تهدیدات روسیه» نیز به عنوان بهانه ای برای توجیه افزایش
فزاینده هزینه های نظامی در کشورهای شرق اروپا مطرح شده و تنها با این هدف مورد استفاده قرار می گیرد که ناتو و آمریکا
نیز بتوانند حضور نظامی خود در این منطقه را توجیه کنند.
از سوی دیگر ،تا پیش از سال  201۴موضوع جنگ هیبریدی بیشتر توسط کارشناسان نظامی و استراتژیست ها با هدف تبیین
اهداف و ابزارهای مورد استفاده در آن مورد تحقیق قرار می گرفت .اما بر اساس گزارش انتشار یافته از کنفران امنیتی
مونیخ در سال  201۵؛ غرب روسیه را متهم کرد که در جریان الحاق کریمه به خاک خود و نیز در ماجرای بحران در شرق
اوکراین ،به مؤلفه های جنگ هیبریدی متوسل شده است .لذا با طرح این اتهام که نبردی نوین در قالبی کامالً جدید در اروپا
درحال انجام است؛ بررسی های دقیق تری درخصوص این جنگ در دستور کار ناتو قرار گرفته است.
همچنین ،آنچه در نشست مشترک وزرای خارجه عضو این سازمان و همتایان اروپائی خود در روز های اول و دوم دسامبر
سال  201۵اعالم شد و از آن به عنوان «درگیری ها در مناطق خاکستری» تعبیر گردید ،از تداوم تالش ناتو برای القاء لزوم
سرمایه گذاری بر جنگ هیبریدی پرده برداشت .سخنان مطرح در این نشست توسط وزاری خارجه و کارشناسان ،دارای یک
وجه مشترک بود و مقوله ای با عنوان «چالش های راهبردی جدید» نام گرفت.

ادعائی ناتو به سرکردگی آمریکا بر این محور استوار است که چون (تروریست های) داعش از یک سو به دنبال
دیگر استدالل
ِ
برهم زدن ساختار کنونی خاور میانه هستند و از سوی دیگر روسیه می کوشد تا نظم امنیتی اروپا را تغییر دهد؛ ناتو در جنوب
و شرق تهدیدات ویژه و جدیدی را علیه خود احساس می کند؛ لذا اعضاء باید بر رویکردهای نوین مقابله با چنین مخاطرات
جدیدی متمرکز شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)« ،باراک اوباما» رئی جمهور آمریکا در سخنان  2۸سپتامبر
سال  201۴با اشاره به تهدیدات مطرح از سوی داعش و لزوم بهره گیری از توانمندی های هیبریدی گفته بود :برخی ها سیستم
گران اطالعاتی نیز قابلیت های مبارزاتی نیروهای عراق در مقابله با آنان را
های اطالعاتی داعش را دست کم گرفته و تحلیل
ِ
بیش از واقعیت تصور می کنند.
در ی کی از اسناد منتشره متعلق به کمیته امنیتی و دفاعی ناتو (به نقل از پایگاه اطالع رسانی این سازمان) ،روسیه نیز ناتو و
تالش های آمریکا در مرکز و شرق اروپا را تهدید مستقیمی علیه خود دانسته ،به اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص روی آورده
است.
در ادامه این سند تأکید شده است که ناتو بر اساس ماده  ۵اساسنامه این سازمان ،خود را متعهد به تضمین امنیت اعضاء در
برابر تهدید مسکو علیه تمامیت ارضی کشورهای عضو می داند .سازمان پیمان آتالنتیک شمالی بنا به آنچه در مستندات مربوط
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به نشست های پیشین خود منتشر کرده است ،این موضوع را به ویژه درباره متحدینش از حوزه بالتیک تا جنوب شرقی اروپا
مورد تأکید قرار داده است؛ اقدامی که می تواند دلیل تمرکز تسلیحاتی و نظامی گسترده ناتو در مرزهای غربی روسیه (شرق
اروپا و حوزه بالتیک) را فراتر از ادعاهای این سازمان افشا نماید.
آنچه رسانه های جمعی در روز او ل نوامبر سال جاری میالدی از آن به عنوان رزمایش جداگانه اما هم زمان روسیه و ناتو به
ترتیب با کشورهای صربستان و مونته نگرو (در منطقه بالکان) خبر دادند؛ نمونه دیگری است که مؤید تقویت مواضع نظامی
طرفین علیه یکدیگر در این راستا است.
نتیجه گیری
ناتو می کوشد تا ب رای تحقق آنچه در آرزوی آن یعنی تسلط کامل و بالمنازع بر رقبای محرض یا بالقوه اش است؛ آمادگی های
الزم برای جنگ هیبریدی با این کشورها را از طریق رسیدن به سطح باالیی از هشیاری راهبردی به همراه همکاری های
نزدیک تر میان بروکسل و اعضاء خود به دست آورد.
در پایان توجه به یک نکته ضروری به نظر می رسد.
با اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان به ریاست جمهوری (نهم
نوامبر سال جاری) برخی اخبار از تغییر مسیر آمریکا در برخی حوزه ها مانند شیوه برخورد با تروریست ها در سوریه و نیز
مواضع واشنگتن در قبال مسکو و یا ناتو سخن گفتند و تالش کردند بر اساس اظهارات ترامپ در جریان فعالیت های انتخاباتی
وی به این نتیجه برسند که سیاست های آمریکا دست کم در این چند حوزه و نیز در برابر ناتو تغییر یافته است؛ مسأله ای که
ت پ از  20ژانویه سال  2017و ورود
الزم است با تأکید بر موضوعات زیر به دیده تردید به آن نگریست و منتظر تحوال ِ
رسمی رئی جمهور منتخب آمریکا به کاخ سفید شد:
* «ماتئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا دو روز پ از اعالم پیروزی ترامپ و گمانه زنی ها درباره سیاست های وی مثالً
ای دولت جدید آمریکا در قبال ناتو گفت :سخنانی که ترامپ پیشتر گفته بود ،مربوط به کارزار
پیرامون تغییر مسیر  1۸0درجه ِ
انتخاباتی وی بوده و با عملکرد آتی او تفاوت دارد.
* «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه مطبوعاتی  1۴نوامبر خود با خبرگزاری تاس درباره آنچه
ترامپ در جریان ت بلیغات ریاست جمهوری خود گفته بود و آنچه وی پ از تکیه بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا به انجام
خواهد رساند ،تصریح کرد :باید بر اساس عملکرد به قضاوت نشست ،نه با عالئم و قول ها.
تحلیلگر آمریکایی در حوزه اطالعات اخیراً در مصاحبه ای تأکید کرد که با تجربه ناچیز ترامپ در زمینه »پل پیالر« *
سیاست خارجی و نیز اطالعات متناقضی که درباره سیاست های اتخاذی به وی داده شده است ،انتخاب اعضای ارشد تیم دولت
.او موضوعی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود
وی که هم اکنون کرسی استادی در دانشگاه «جرج تاون» را در اختیار دارد ،تصریح کرد :روندی که ادامه آن را به مشاهده
نگران آن باشیم این است که با رئی جمهوری مواجه هستیم که در بسیاری از مسائل سیاست خارجی فاقد
نشسته ایم و باید
ِ
.هرگونه اطالعات است
لذا می توان نتیجه گرفت که وی قادر به ایجاد تحوالت بنیادین در عرصه سیاست خارجی این کشور نیست ،بلکه تنها با امتیاز
.گرفتن های بیشتر ،صرفا ً رویه کنونی را تغییر داده ،توانی برای تحول در راهبردهای مشخص کشورش را نخواهد داشت
* بررسی ادبیات پیشین رفتارهای سیاسی آمریکا به وضوح مؤید این واقعیت است که تنها عاملی که می تواند سیاست خارجی
این کشور را دچار تغییر و تحو ل اساسی کند ،وعده های داده شده توسط مقامات این کشور نیست ،بلکه مواردی است که البی
های بزرگ و تأثیرگذار به ویژه صهیونیست ها تعیین کننده آن هستند؛ مسأله ای که قطعا ً درباره ترامپ نیز صادق بوده و لذا در
مسیر دست یابی به
جای تحوالت بنیادین ،تنها باید منتظر تغییر در ساختار تصمیم سازی و یا تغییراتی در
این موارد هم به
ِ
ِ
اهداف گذشته باشیم.

چگوني جنگيدن غرب در نبرد ها در شرایط جنگ نظارت جهاني
تماما پر خطر است .به خصوص درباره مدیریت روابط ميان
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مخاطرات سياسي ( براي سياست مداران) و براي نيرو هاي نظامي
و شهروندان كه فرایند مدیریت خطرات را تماما به آنها
انتقال مي دهد .از این رو در نهایت من شيوه جنگ غرب را جنگ
انتقال خطر مي نامم .در پایان فصل حاضر به معناي كلي این
مفهوم رجوع خواهم كرد .در ابتدا مي خواهم اهميت آنها را در
قوانين پانزده گانه اي كه بر قوانين عملكرد جنگ ها ي جدید
غرب ناظر است تشریح كنم.
 جنگ ها باید در پاسخ به فرضيات باوركردني خطر نسبت بهخواسته ها  ،هنجارها و ارزش هاي غرب باشند.
به نظر مي رسد جنگ ها مي بایست در هر دوره در پاسخ به
تهدیدات الزام آور باشند .به هرحال عمال این یك پنداشت
غربي مدرن است .به لحاظ تاریخي قانون گذاران اغلب جنگ ها
را براي درك فرصت ها تعقيب كرده اند .اكنون جنگ ها براي
دولت ها زمينه گشایي مي كنند.در حقوق بين الملل جنگ
تنها به شكل رسانه ای خود به منظور دفاع از صلح بين الملل
و امنيت تحت اقتدار شوراي امنيت سازمان ملل مي تواندروي
دهد .افكار عمومي غرب تجربه جنگ هاي قرن  20در اروپا و
ژاپن جنگ دوم جهاني و در آمریكا به خصوص ویتنام مردم را
عميقا از جنگ بيزار كرده است .نهادها و افكار عمومي جهاني
بهترین حامي هستند و یا دست كم بهترین موانع جنگ را در
خطوط تهدیدات از دولت ها و بازیگران مسلح دنبال مي كنند.
اساسا ميزان تهدیداتي كه نيرو هاي مسلح پاسخ مي دهندگسترش
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یافته اند .منافع ملي مشترك غرب با خواسته هاي جهاني به نحو
قابل مالحظه اي مرتبط اند .خطرات نسبت به شهروندان در مناطق
جنگ به همان ميزان كه خواسته هاي سنتي دولت ها را به مخاطره
مي اندازد تهدید آفرین اند .اما این ایده جنگ تنها پاسخ به
تهدیدات است  ..به هرحال آشكار است كه اكثرا جنگ هاي جدید
نه تنها به این روش متداول شده اند بلكه عمال پاسخ واكنشي به
تجاوز بوده اند .بریتانيا در حنگ فالكلند در پاسخ به تجاوز
آرژانتين دست به ابتكار جدیدي زد .آمریكا در جنگ خليج و در
پاسخ تجاوز عراق به كویت دست به ابتكار زد .اقدام ناتو در
جنگ کوزوو در پاسخ جنگ صرب ها عليه جمعيت آلبانبایي تبار
نيز ابتكاري بوده است .آمریكا در جنگ جهاني عليه ترور در
افغانستان ابتكاري عمل كرد .در هر مورد به استثناي كوزوو ،
شوك و تجاوز انساني پاسخ غرب بوده است.
 جنگ ها باید در خطراتي كه براي جوامع اقتصاد و سياست غربایجاد مي كنند محدود شوند .جنگ هاي جدید غرب باید در پاسخ
منطقي به خطر باشند آنها همچنين باید خطرات بزرگ تري براي
جوامع غربي ایجاد نكنند شيوه جدید جنگ غرب بر اساس این
مفهوم ساخته شده كه هيچ جنگي نباید به گونه اي باشد كه
حكومت یا رژیم سياسي را به مخاطره اندازد .ویتنام جنگي بود
كه آمریكا در آن چيزي جز تسليحات زرهي كامل و توانمندي
نيروي انساني اش را بكار نيرد سالح هاي هسته ایي در آن بكار
نرفت( .)1به لحاظ سياسي و اجتماعي ویتنام جنگ محدود بود
اما مساله آنجا بود كه جنگ به عنوان یك مبارزه نظامي
موفقيت آميز نبود زیرا مردم و افكار عمومي داخل آمریكا به
شدت با ان به مقابله پرداختند و بحران عمومي در سيستم قدرت
غرب در دهه  1970ایجاد شد .درس هایي كه از این جنگ آموخته
شد آن بود كه جنگ محدود به طور قابل مالحظه ایي نسبت به هر
زمان قبل محدود تر شده است( .)2و اكنون تنها جنگ ها به شيوه
هاي جدید رایج اند .همه جنگ هاي پيش گفته مي توانند محدود
باشند اما نه به لحاظ نظامي و جغرافيایي بلكه اجتماعي سياسي
و اقتصادي بنابر این كليد درك آن است كه جنگ باید با هنجار
هاي زندگي غرب منطق باشند .و نباید سياست اقتصاد و جامعه
را به هيچ وجه به مخاطره اندازد این درك جدید از جنگ بر
تغيير اساسي تاكيد دارد كه ارزیابي از جنگ كامل در جنگ هاي
مهم تلقی ميشود، .در دول غربي مشخصه هاي متعارف حيات
اجتماعي سياسي و اقتصادي به حالت تعليق در مي ایند و به جاي
آن فرامين نظامي بر همه آنها غلبه مي یابد این فرامين
قادرند انتخابات را به تعدیق انداخته توليد و نيروي كار را
تحت تاثير مستقيم قرار دهند رسانه ها را سانسور كنند هيچ یك
از این امور در یك جنگ محدود امكان پذیر اگر جنگ اقتصاد ،
بازار  ،رسانه ها  ،انتخابات دموكراتيك و  ...را احاطه كند
مي تواند تاثيرات فاجعه باري داشته باشند در مجموع آنكه جنگ
مي تواند به شيوه اي باشد كه اقتصاد  ،سياست  ،رسانه ها و
جامعه را با مخاطره مواجه نكند با این حال جنگ خطر بيثباتي
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در سيستم ملي  ،اقتصادي  ،سياسي و اجتماعي را در خود نهفته
دارد.
 -3جنگ ها باید تا حد ممكن براي دولت ها خطرات كمتر و
حداكثر منافع را داشته باشند .در جنگ هاي كامل  ،نخبگان
سياسي و دموكراتيك نمي توانند خود را از خواسته هاي ملي جدا
كنند .به منظور كنترل كامل دولت اقتصاد و مكانيسم رسانه
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ها نخبگان اغلب بر یك مبناي دوجانبه عمل مي كنند( .)3هر
چند آنها اكثرا درجه قابل مالحظه اي از حمایت دو جانبه را در
نظر دارند اما دولت ها و رهبران نسسبت به مواضع خویش محوري
تر از جنگ هایشان عمل مي كنند .چنانچه دیده ایم اكثرا كوشش
ها براي شكست تجاوز بوده است .براي رهبران سياسي جنگ هاي
جدید غرب نمي باید ثبات سياسي و اقتصادي و اجتماعي را به
مخاطره اندازد این به معناي توجه به حفظ اقدامات تيم نظلمي
عمل كننده است جنگ ها نباید در نزدیك انتخابات انجام شود
زیرا سياست هاي انتخاباتي را تحت تاثير قرار مي دهند در
حقيقت جنگ مي تواند موقعيت انتخابات و سياست هاي مرتبط را
تحت شعاع قرار دهد .بسياري از دولت ها قادر هستند مانع شيوع
جنگ به زیر ساخت هاي سياسي  ،اقتصادي و اجتماعي شوند.
-4جنگ ها باید مسایل تحت نظارت جهاني را پیش بیني كنند:
به دليل آنكه راي دهندگان اكثرا ملت هاهستند دول غربي هنوز
فكر مي كنند به ميزان زیادي تحت نظارت ملي قرار دارند .عموم
ملتها به آنچه كه دولت هاوسياستمداران فكر مي كنند توجه
دارند .رسانه هاي ملي توسط رسانه هاي جهاني تحت تاثيرر قرار
مي گيرند .سياست ها و رسانه هاي ملي تحت تاثير هنجارهاي بين
الملل  ،تصميمات و قضاوت هاي نهاد ها هر چند دولت ها منطبق
با حوزه افكار عمومي فكر مي كنند .به هيچ وجه نمي توان
عرصه یك جنگ کامل را خود مختار و بي ارتباط با جهان در نظر
گرفت .دولت ها باید هميشه بدانند چگونه رسانه ها نهاد ها و
افكار عمومي یكپارچه شده اند دولت ملت هاي غربي به طور
روزافزون بين المللي شده جهاني شده و گسترش می یابند .حكومت
هاي غربي نياز به توجه مداوم و نظارت جهاني بيشتر نسبت به
سایر بازیگران مسلح دارند .دولت هاي آنها در مركز شبكه هاي
نهادهاي جهاني قرار دارند بيشتر از دیگران آنها قانون وضع
مي كنند كه از این رو انتظار مي رود پابرجاتر بمانند .حوزه
هاي عمومي غرب نسبت به سایرین توسعه یافته و یكپارچه تراند
و منابع اطالعاتي متنوع تري در اختيار دارند( )4جامعه مدني
مترقی تر بوده و سازمانهاي جهاني غير دولتي تاثير بيشتري بر
دول غربي دارند .با توجه به تجارب جنگ جهاني دوم و جنگ
ویتنام تهدید به تخریب هسته اي حساس تر و جنبش هاي صلح طلب
در حوزه سياسي فعال تر وارد مي شوند .در جوامع غربي بطور
افزون دولت ها نمي توانند حقوق بين الملل را نادیده بگيرند
و ملزم بكاربندي آن هستند.
-5جنگ ها باید مطلقا محدود به زمان باشند:این جنگ ها جنگ
هاي نیم بند هستند:
چنين جنگ هایي به زمان و مكان محدود مي شوند .جنگ محدود جنگ
نيم بند و سریع است .هيچ یك از جنگ هایي كه من از فصل 1
سنجيدم بيش از سه ماه طول نكشيد و از فالكلند تا خليج تا
افغانستان و عراق عمال به سمت كوتاه شدن پيش رفته اند از یك
جنگ كوتاه سه ماهه تا یك جنگ كوتاه سه هفته اي جنگ كوزوو از
آنچه كه انتظار مي رفت بيشتر طول كشيد اما حتي جنگ
كوزوونيزبيش از سه ماه طول نكشيد .جنگ خليج ميان آمریكا
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ومتحدانش با عراق در زمان ریاست جمهوري بوش پدر در 20
فوریه  1991خاتمه یافت اما عراق جنگ خونيني را عليه
شهروندان در جنوب و شمال عراق شکل داد و نهایتا سازمان ملل
وارد عمل شد و نيرو هاي ناظر جنگ را كنترل كردند.اما كشتار
ادامه داشت و موجب مداخله نظامي و سياسي غرب شد .در
افغانستان جنگ ميان آمریكا و دولت افغان به سزعت خاتمه یافت
و طالبان از انجا بيرون رانده شد عمليات ضد شوررش عليه
طالبان و القاعده دو سال بعد ادامه یافت نشانه هاي اندكي
از خاتمه آن به چشم خورد .در جنگ  2003عراق چنانچه در فصل
آینده خواهيم دید جنگ سریع عليه شورشيان موفق آميز بود.
موفقيت شيوه جدید جنگ غرب به ميزان آگاهي آنها از شرایط
زماني و مكاني جنگ بستگي دارد .سازمان دهي منظم نيرو ها
استفاده از تكنولوژي نظامي برتر هماهنگي نيرو ها و مدیزیت
جنگ همه عناصر مهم در یك جنگ محدود و سریع هستند(.)5
-6جنگ ها باید به مناطق محل وقوع جنگ محدود شوند:
شيوه هاي جدید جنگ غرب محدود شدن آن به مناطق محل وقوع جنگ
و مجزا ساختن آن سرزمين هاي غرب در آمریكاي شمالي  ،اروپاي
غربي  ،ژاپن و استرليا است را به این روش مي توان حيات
متعارف اقتصادي سياسي و اجتماعي را حفظ كرد .جنگ واقعي
باید به گونه اي باشد كه در راستاي منافع اروپا و آمریكا
صورت بگيرد .نيروهای نظامي غرب به مناطق جنگ اعزام مي شوند
اما باید به سرعت بيرون كشيده شوند .جنگ نباید به لحاظ
فيزیكي براي غرب قابل لمس باشد .ممكن است تصور شود جنگ
جهاني عليه ترور این قاعده را نقض كرده است در حقيقت فاصله
ميان مناطق محل جنگ با جوامع غربي زیاد است زمانی كه بوش
سخن از جنگ عليه ترور به ميان آورد دو منظور داشت .جنگ در
افغانستان  ،فيليپين  ،عراق و دیگر نقاط و جنگ در سرزمين
هاي غربي آمریكا و اروپا .جنگ پيش گيرانه جنگ با تروریسم
در مناطق مد نظر بود جنگ هاي جدید ميان بازیگران منطقه اي
و مداخله دول غربي به طور روزافزون بر تعداد آوارگان افزوده
است( .)6این آوارگان كامل در مناطق محل سكونت خود محبوس مي
شوند و این بر شدت وخامت اوضاع جنگي افزود( .)7دول غربي
محدودیت محل جنگ را حفظ كرده و مي كوشند با حمایت از
آوارگان و ایجاد اردوگاه هاي نزدیك به منطقه جنگ از عواقب
انساني آن جلوگيري كنند به این دليل بود كه آمریكا ،
بریتانيا و فرانسه در سال  1881در كردستان كمك كردند كه
خانه هاي خود بازسازی كردند به جاي آنكه آنها مجبور شوند به
تركيه بروند بعد از اخراج جمعيت آلبانياني تبار توسط ميلو
شویچ از كوزوو دولت هاي اروپا از مردم متعدد و آلباني خواست
آوارگان را بپذیرند و به آنها اجازه داد به سرزمين هاي دول
غربي وارد شوند آنها به منظور جلوگيري از فجایع انساني
بيشتر آوارگان را تحت حمایت خود قرار داد.
-7جنگ ها باید تلفات نیروهاي نظامي غرب را كاهش دهند:
دولت هاي غربي در رویارویي با مساله تلفات انساني و خطر
افزایش ميزان تلفات پرسنل نظامي خود حساس هستند از این رو
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مي كوشند تلفات را تا حد ممكن كاهش دهند در جنگ كوزوو این
استاندارد توسط دولت هاي غربي رعایت شد و آنها كوشيدند تا
حد ممكن از تعداد كشته شدگان نظامي خود بكاهند  ،ازیك جامعه
 ،خشونت و هراس افكار عمومي را مغشوش مي كند و هزینه آن
براي دولت بسيار سنگين است( .)8سزبازان نيز تحمل جنگ ها
طوالني را ندارند حتي سربازان حرفه اي و ماهر نيز با وجود
پذیرش خطرات ویژه به واسط حرفه ي خود نيز به اميد بازگشت به
آغوش خانواده خود مي كوشند از خطرات اجتناب كنند در بعضي
جنگ ها هزینه تلفات براي افكار عمومي قابل قبول است مثال در
جنگ افغانستان كه در پاسخ به حمالت  11سپتامبر صورت گرفت هم
آمریكا و هم بریتانيا با تلفات سربازان خود مساله اي
نداشتند اما در عراق چنين نبود و این موضوع مساله باز شد و
افكار عمومي كمتر با آن كنار آمدند.
به منظور كاهش خطرات ناشي از كاربرد نيروي زميني غرب روز
به روز به نيروي هوایي خود متكي مي شود در فاكلند كوزوو
خليج و افغانستان بمباران هوایي در كنار استفاده از نيروي
زميني به عنوان ابزار جنگ به آمریكا استفاده شد (البته
كوزوو نيروي زميني غرب زماني كه اوضاع جنگ در دست غرب قرار
نگرفت استفاده نشد ).هنگامي كه در عمليات استفاده از نيروی
ضد شورش پرسنل نظامي اجباری مي شود  ،نيروهاي ویژه اميني
به صحنه بزد اعزام مي شوند .در جنگ هميشه این كار امكان
پذیر نيست .افزایش پيوستگي روز افزون ميان نيرو نظامي فوق
پيشرفته با ارتش هاي كم تجربه محلي در بوسني– هرزگوین ،
كوزوو  ،افغانستان و در عراق و شبه نظاميان دليل این ادعاست
 .ا ین امر بيشتر تلفات جنگ را به نيروهاي نظامي انتقال
داده است .چنين انتقاالتي در زمينه هاي نظامي تاثير خواهد
داشت زیرا متحدان غرب ضعيف هستند با این وجود آنها در جنگ
ها مستقيما وارد عمل مي شوند و از این رو دولت هاي غربي می
خواهند خود را از سطح تلفات باال محفوظ نگه دارد نقش متحدان
غرب در جنگ ها به صورت بالقوه همچنان باقي است مع الوصف
زماني كه غرب در حمایت از جنبش هاي رژیم هاي صلح طلب وارد
جنگ منطقه اي مي شود  ،نمي توان انتظار داشت ميزان تلفات
نظامي غرب در همان سطح اندك باقي بماند.
-8دشمن باید به شیوه قابل مالحظه ای در هم کوبیده شود:
جنگ غرب طرف مقابل مي كوشد قدرت و مقاومت دشمن را در هم
كوبد این همواره به معناي موفقيت زیاد نيست بلكه به معناي
خواست كشتار حتي در صورت ضرورت است .جنگ كامل كه كشتار
شهروندان به شدت دنبال مي شود گشودن قدرت آتش بر نيروي
نظامي دشمن دنبال مي شود در كل سربازان و شهروندان كشته مي
شوند اما آنچه مساله ساز است كشتار شهروندان از طریق حمالت
نظامي مستقيم مي باشد .این حال در جنگ غرب هدف كشتن
محتاطانه  ،سودمند و سزیع دشمن به منظور تضعيف آن است.
-9خطرات تلفات اتفاقي غیر نظامي باید كم شود اما كشتار دسته
جمعي كوچك باید ناگزیر شود:
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تاریخ جنگ هاي مدرن غرب دچار این نفيضه است در حالي كه ميان
بادرهاي نظاميان و غير نظاميان تمایز هر روز آشكار
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تر مي شوند عمل جنگ نسبت به غيرنظاميان رنج آور تر از گذشته
مي گردد حمایت قانوني از شهروندان افزایش یافته اما کشتار
آنها توسط ارتش هاي مسلح اجتناب ناپذیر است شيوه جدید جنگ
غرب براي اولين بار دولت هاي قدرتمند را به سمت آغاز شيوه
اي از جنگ به نحوی كه تناقض با مطلب بيان شده دارد کشيده
است.دولت هاي غربي شهروندان عراقي  ،افغان یا صرب را
بعنوان دشمن دولت خود نمي دانند .هدف آزادي جمعيت ها از بند
رژیم هاي متجاوز است  .زیرا مطرح مي شود نه آنها تحت حاكميت
رژیم هاي متجاوز و نيرو هاي مسلح آنها هستند .عالوه بر این
بخش بسياري از این شهروندان كه در مناطق محل جنگ ساكن هستند
حامي غرب اند و کردهاي عراق  ،آلبانيایي هاي كوزوو برخي
افغان ها و به پيروزي غرب اميدوارند .بسياري از شيعيان عراق
برخي افغان ها و برخي صرب ها و فقط برخي از مناطق تحت جنگ
كه اكثرا در اقليت اند برخي سني هاي عراقي ،پشتون های
افغانستان و صرب ها در كوزوو از دشمنان غرب متداوال حمایت
كرده اند.
10جدایي سياسي شهروندان از دولت دشمن یا جنبش مسلح سياستهاي مد نظر را به شكل بمب گذاري و دیگر اقدامات به عنوان
اهداف سياسي و نظامي به همراه هدف گيري ساخت اقتصادي از راه
هاي تضعيف قدرت دشمن است .در جنگ خليج اكثر بمباران ها
مستقيما عليه ارتش نظاميان و ساختار دولت عراق صورت گرفت
البته ماهيت جنگ به گونه اي است كه قربانيان از ميان غير
نظاميان نيز مي باشند .در جنگ صرب ها نيز اكثرا مواضع پيش
رو ساختار هاي سياسي نظامي بوده در افغانستان امریكا اهداف
از پيش تعيين شده اي را در نظر داشت كه اكثرا در كوهستان ها
و مخفی گا های طالبان بود .ایده جنگ پاك بر چهار راه
استوار است .امکان جداسازي شهروندان بطور حتمي از مخفی گاه
های دشمن مسلح اکه در عمل مشكل مي باشد اكثر تجهيزات نظامي
دشمن در مجاورت نواحي شهري قرار دارد و سازمانها و نهاد هاي
مورد نظر به لحاظ ساختماني در شهرها واقع اند به هر حال
كوشش مي شود حمالت دقيق و حساب شده بوده و از كشتار و زخمي
كردن شهروندان تا حد امكان جلوگيري گردد  -2هدف دیگر
اشتباهات عملياتي و تاكتيكي مي تواند منجر به كشته شدن
شهروندان شود اطالعات جنگ مي تواند اشتباه باشد در جنگ 1991
یك پناهگاه شهروندان با پایگاه نظاميان اشتباه گرفته شد و
تعداد بسياري از شهروندان را كشت همچنين سفارت چين در بغداد
به اشتباه هدف گيري شد .بمب ها  ،سالح ها و موشك هاي هوشمند
نيز هميشه نمي تواند آن طور كه مدنظر است عمل كنند گاهي
آنها به اشتباه ساختمان ها و مردم را هدف گيري مي كنند.
 -3بسياري از تجهيزات هم استراتژیك بخشي از ساختار اقتصاد
شهري است از این رو هدف گيري این مواضع استراتژیك باید به
آشكارا از اهداف نظامي دیگر جدا شود .در جنگ خليج حمالت به
زیر ساخت هاي اساسي مانند (آب و برق) تعداد بسياري از
شهروندان را كشت .استفاده از مراكز انساني بعنوان پناهگاه و
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پایگاه توسط نظاميان نيز مي تواند موجب كشتار شهروندان شود
حمله به ایستگاه تلویزیوني صرب ها كه بعنوان مركز فرماندهي
نظاميان صرب انتخاب شده بود تعدادي از غير نظاميان كشته
شدند .شهر هاي كوچك مورد حمالت قرار مي گيرفتند و هيچ گاه
عاري از وحشت جنگ عام نبودند در موارد بسياري اجساد آنها در
زیر آوارها پيدا شد .كشته شدگان غير نظاميان در جنگ هاي
جدید غرب شكل كوچكي از كشتار همگاني را به خود گرفته اند
عالوه بر این
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كشتار هاي همگاني غرب اتفاقي بوده به نحوي كه آنها تا حد
امكان كوشيده اند از آن اجتناب ورزند .هرحال كشتار هاي
همگاني كوچك مشخصه شيوه جدید جنگ هاي غرب است .چنين خطراتي
از جانب طراحان جنگ شناخته شده و توسط تحليل گران خطرات
جنگ برنامه ریزي شده است خطر كشتار جمعي كامل در یك طرف
تاكتيك ها و استراتژیك هاي جنگ غرب قرار دارد بنابر این
انتقال خطر از پرسنل نظامي غرب به شهروندان صورت مي گيرد.
 -4كاهش خطرات در قبال شهروندان كامال نسبي است .آشكارا است
كه شيوه جدید جنگ غرب تلفات كمتر انساني را نسبت به تلفات
نظامي دشمن لحاظ مي دارد شهروندان كمتري در جنگ هاي غرب
كشته مي شوند و كوشش مي شود این ميزان كاهش یابد با این حال
جنگ غرب همچنان خطرناك باقي مي ماند.
-11جنگ باید برحسب کارامدی تکنولوزیک باشد
اهميت تكنولوژي به طور جهاني پذیرفته شده است چنانچه در فصل
 2دیدیم بسياري از پژوهشگران انقالب تكنولوژیك در امور نظامي
را قلب تغييرات در جنگ غرب مي دانند .البته انقالب در امور
نظامي به تغييرات تكنولوژي تحت تاثير فرهنگ ژئوپولتيك جدید
و محيط امنيتي و مبحث جدید تهدیدات توجه دارد .ارایه یك
چارچوب سياسي جدید از جنگ نقش تكنولوژي هاي جدید تعریف مي
كند .مضامين تسليحات جدید حاكي از دقيق بودن آن است كه در
هدف گيري و تخریب دقيق و مطمئن مواضع دشمن قابل توجه
اند( .)9به لحاظ نظامي تسليحات در هدف گيري در زمان و مكان
دقيق و اهداف تعيين شده را تخریب مي كنند از نظر سياسي این
امر به غرب كمك مي كند كه زمان جنگ را محدود كرده و افكار
عمومي را با تشویق مواجه نكنند .در بعد اجتماعي نيز افكار
عمومي جامعه معطوف به زمان و مكان محدود شده و شهروندان
كمتر دچار تلفات مي شوند .به هر حال جنگ با تسليحات دقيق
رابط ميان اهداف و نتيجه را منطبق تر مي كند با این حال در
هر جنگي خسارات و تلفات در قبال سربازان وجود دارد شهروندان
قرباني مي شوند و زیر ساخت اساسي آسيب مي بيند و یا در معرض
آسيب هاي جدید قرار مي گيرند.
-12رنج و مرگ باید غيرقابل رویت باشد خطرات غير مستقيم غير
قابل رویت و به لحاظ تعداد كمتر قابل قبول تر اند .البته
جنگ در واقع به این شكل وجود نداشته است نيرو هاي نظامي
دشمن به تعداد فراوان مرده اند كمي از شهروندان كشته شده
اند و رنج و صدمات ناشي از جنگ بسيار بوده است .حتي در ميان
سربازان دول غربي با وجود خدمات پزشكي و روانشناسي ميزاني
از مرگ و تلفات وجود داشته است .به هر حال جنگ ها تا زماني
كه رهبران غرب مایل نباشند خاتمه نخواهند یافت .اغلب آنها
براي مدت زمان طوالني ادامه مي یابند و مردم همچنان صدمه مي
بينند عده اي آواره مي شوند و عده اي مجروح و ا كشته مي
شوند در افغانستان اكثر سربازان آمریكایي كشته شده بعد از
دستگيري در كابل جان خود را از دست دادند و این نشان مي دهد
سزبازان غربي در جنگ ها بعد از خاتمه آن نيز كشته مي شوند
همچنين تعدادي از شهروندان نيز بعد از جنگ در اثر انفجار
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سالح هاي باقي مانده از دوران جنگ جان خود را از دست مي دهند
و یا صدمه مي بينند .بنابر این جنگ هاي غرب همواره در پي
كاهش تلفات و خسارات بوده تا از این طریق قابل قبول باشد در
عين حال مساله پاسخگویي مطرح است كه كوشش مي شود اقدامات
انسان دوستانه در قبال آوارگان و یا شهروندان آسيب دیده
صورت پذیر است.
-13خطرات بلند مدت تر بعد از جنگ باید تا حد ممكن از
طریق سيستم گسترده بين الملل توزیع شوند .از آنجا كه جنگ
هاي غرب هميشه مستقيم یا غير مستقيم روي مي دهند به تخریب
قابل شهود نهاد هاي سياسي و اقتصادي و صدمه زدن به حيات
انساني از مسایل قابل توجه بعد از جنگ است از آنجا كه جنگ
ها اكثرا در مناطقي روي مي دهد كه درگير جنگ هاي بلند مدت
منطقه ایي بوده اند .چالش هاي متعددي بعد جنگ گریبان گير
شهروندان خواهد بود به این دليل در شيوه جدید جنگ غرب دول
غربي مي كوشند بعد از جنگ خطرات را در سطح نظام بين الملل
توزیع كرده و به نحوي آن را تشویق دهند به عنوان مثال جنگ
جهاني عليه ترور به معناي درگير كردن سایر بازیگران د ر
عرصه مبارزه با ترور و تشویق خطرات ناشي از آن به مناطق
دیگرام  ..از  1991تقریبا هم دولت ها ي غربي به همراه
آمریكا درگير جنگ هاي مهم بوده اند( )10تعریف خواسته ها و
منافع مشترك در ميان دولت هاي غربي نوعي منافع و اهداف
آنها را یكپارچه كرده است .از جنگ خليج تا كوزوو
افغانستان و عراق چنين یكپارچگي به طور نسبي وجود داشته
است انگلستان و فرانسه نقش كليه اي در حمایت از آمریكا
بازي كرده اند اتحاد به آمریكا اجازه داد حداكثر انعطاف
پذیزي را در مدیریت جنگ هایش داشته باشد و به ویژه بتواند
به سرعت نقش خود را بعد از جنگ ها تغيير دهد البته در هر
جنگ آمریكا محوري خود را حفظ كرده به كه بعنوان محور و
هسته جنگ را مدیریت مي كند.
14سازمانهاي انسان دوستي و باید به منظور جبران خسارتخشونت عليه شهروندان ملحق شوند:
 .توجه روزافزون غرب به شهروندان مشمول تالش براي جبران
خسارت وارد شده به شهروندان با اتحاد سياست انسان دوستي
است از زمان بحران آوارگان كرد بعد از جنگ خليج رهبران
غرب از یافته اند تلفات غير مستقيم نيز حتي مي تواند
بحران آفرین باشد .انسان دوستي شيوه جدیدي است كه آنها در
قبال این مساله در پيش گرفته اند( )11از شرهاي انسان
دوستانه غرب عمل چارچوب سازمانهاي بشر دوست و انجام
اعمال انسان دوستانه تعریف مي شود .دول غرب سازمانهاي بين
الملل  NGOتوجه زیادي به تلفات انساني وارده به شهروندان
نهد و در صدد حمایت پزشكي در سال مواد غذایي و بریال
اردوگاهاي آوارگان از آنها بر آمده اند با این اقدامات
آنها مي كوشند تا حدودي از ميزان آالم و رنج هاي وارده بر
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مردم كاسته و اصل پاسخگویي در قبال افكار عمومي را رعایت
كند.
15مدیریت رسانه ها  :رسانه باید تصاویر جنگ را موشكافانه
توضیح دهد:
مدیریت رسانه اي هسته مركزي شيوه جدید جنگ غرب و كارامد
ترین عنصر است .رسانه ها به كنترل و پوشش خبري جنگ مي
پردازند روزنامه نگاران به شرح روزانه وقایع و حوادث جنگ
مي پردازد و افكار عمومي را تنبيه مي نماید .مدیریت رسانه
اي در زمان جنگ باعث مي شود ابعاد و زوایاي جنگ تشریح و
تغيير شود البته ناگفته نماند كه در هر جنگ برخي وقایع و
حوادث همواره از نظر خبر نگاران دور مي ماند انچه چالش بر
انگيز است این است كه گاهي روزنامه نگاران در بيان وقایع
تحت تاثير رهبران و یا مقامات رسمي مجبور مي شوند به نقل
كامل وقایع نپردازند دولت هاي غربي در بخش تصادیر كشته
شدگان و بيم ناك هستند آنها مي خواهند چنين وقایعي كمتر
مشهور باشد بخش تصادیر كشتار جمعي در تلویزیون قلب مساله
مدیریت رسانه اي است در بمب گذاري مادرید  2004كه تعدادي
از سربازان
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غربي كشته شدند بخش تصادیر اجساد آنها افكار عمومي را
بسيار تحت تاثير قرار داد شوك وارده از كشتار جمعي به
عنوان الگوي خشونت توجه مردم را به عمق فجایع جنگ جلب مي
كند آنچه براي دولت هاي غربي مهم است آن است كه آنها
همواره از ميان ميزان واقعي خسارات و تلفات از طریق رسانه
اجتناب مي كند.
جنگ انتقال خطر و نظامي گري:
درابتداي فصل حاضر مطرح كردم كه شيوه جدید جنگ غرب
درباره چگونگي مدیریت خطرات است .قوانين پانزده گانه كه
در اینجا بررسي كردیم در معرض توجه دولت ها قرار دارند در
نهایت جنگ ها نباید تداوم یابد و مي بایست منافع داخلي
دولت ها را تامين كنند .به هر حال جنگ خطرات خاص خود را
به همراه دارد و من آن را انتقال سيستماتيك خطر مي نامم
كه تابع قوانين زیر است:
خطرات فيزیكي جنگ براي دول غربي از دولت ها به نظاميانخود انتقال مي یابند البته این یك هنجار متداول در جنگ
مدرن است و خاص شيوه جنگ غرب نيست .منابع دولتي مي كوشند
این خطرات را به حد اقل برساند .این كوشش ها منجر به
چگونگي توزیع خطرات در ميان دیگر بازیگران مي شود.
 غرب مي كوشد مهم ترین خطرات را به نيروهاي نظامي دشمنتسري دهد و آن را در سطح شهروندان كم رنگ كند .در مقایسه
با شيوه هاي پيشين جنگ این شيوه خطر را از شهروندان نيروي
مسلح دشمن انتقال مي دهد.
در به حداقل رسانيدن خطر در قبال نيرو هاي نظامي غربمتداوما شيوه هاي جنگ را به نحوي كارآمد تر كه بتوانند
انتقال خطر دهند را برمي گزینداز یك سو غرب مي كوشد تا
ميزان تلفات را از پرسنل نظامي خود به نيروهاي غيرمسلح
دشمن انتقال دهد و از این رو تعداد بسياري كشته مجروح و
یا بي خانمان مي گردند .در هر دو حالت غرب مي كوشد خطر را
از پرسنل نظامي خود انتقال دهد .خطر شكلي از نظامي گري
جنگ است ()12نظامي گري كالسيك(جنگ كامل) بوسيله بسيج جامعه
آن را تحت تاثير قرار مي دهد و ارتش به سوی صنایع-جنگ و
سازمان هاي سياسي حامي جنگ هدایت مي شود انتقال خطر حاكي
از نفوذ شكلي از نظامي گري بر شكلي از جنگ است در عمليات
هاي نظامي انتقال-خطر از طریق رسانه ها و دیگر نهادهاي
نظارتي تحت نظارت و تحت عمل قرار دارند.
تئوري جنگ و خطر:
در هر جنگ به طور متوسط دو بازیگر وجود دارد اما در
منازعات اجتماعي نهاد ها و چارچوب هاي هنجاري بسياری به
طور غير قابل پيش بيني درگير مي شوند( .)13سربازان و حتي
شهروندان نقش مهمي در حمایت از شيوه جدید جنگ غرب بازي مي
كنند( )14تا جایي كه امروزه بخش مهمي از توجه دانش جنگ به
جلب رضایت افكار عمومي معطوف شده است( .)15در تئوري هاي
جنگ كه عمدتا در آنها ارا كالزویتس
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مشاهده می شود .خطرات جنگ ناشي از افزایش تلفات نيروهاي
انساني و نيز غير نظاميان مورد توجه به دقت قرار مي
گيرد .عالوه بر این زیر ساخت هاي سياسي  ،اقتصادي و
اجتماعي تهدید مي شود( .)16البته در مواجه با خطر مردم با
یكدیگر متفاوت هستند برخی از آنها ا ز ظرفيت خطر پذیري
باالتري برخوردارند( .)17همه بازیگران جنگ نيز از ظرفيت
یكسان برخوردار نبود ه و حدود دامنه خطربرای انها متفاوت
است
 )18(.جامعه شناسان بر اینكه جنگ ها جوامع غربي را به
نحو روزافزوني تحت تاثير قرار مي دهند و اینکه خطر هاي
حياتي باید كنترل شوند تاکيد دارند )19(.منظور آنها از
خطرهاي حياتي  ،خطراتي است كه شهروندان و سربازان را
تهدید مي كند( .)20شناسایي واقعي ابعاد و دامنه هاي خطر
دشوار است ونمي توان حد و مرز مشخصي براي آن قایل شد)21(.
جدول  304تيپ شناسي جنگ هاي جهاني
نظامي گري – ملي
غرب
ملي گرایي-قوميت گرایي
گرایي
جمعيت شهري
تروریست
كشتار
جنگ ضد
غير هسته اي انسان
هسته
غرب
دسته
دوستي/جنگ ترور
اي جنگ حاكميت بين
جمعي
مداخله
الملل در
منطقه
جویانه
مقابل دولت
اي یا
شورشي
جهاني
كشتار
عمليات ضد جنگ ضد
جنگ منطقه
جنگ
هسته
همگاني
ترور
شورش
اي
منطقه
اي
اي
نظامي
گري –
عمليات
عمليات
جنگ ميان
جنگ ميان
جنگ
غير
ملي
ضد شورش ضد
دولتي به
حاكميت دولتي به
هسته
گرایي
شورش
خصوص
خصوص منطقه
ملي
ایي
منطقه اي
اي
استقالل استقالل ملي
ضدیت
ملي
جنگ  ،قوميت
گرایي – با جنگ ملي
گرایي
مداخله جنگ ،
قوم
جویانه قوم
گرایي
گرایي

استقالل
ملي جنگ
قوميت
گرایي

جنگ ضد
تروریست

كشتار

فصل پنجم
عراق خطر اقتصادي یك جنگ:
شيوه جنگ انتقال خطر  ،هر جنگ به مثابه یك فرایند است كه
خطر اقتصادي خاص خود را دارد دررابطه با خطر اقتصادي من
این اصطالح را متفاوت از كساني که جنگ را به مثابه حوزه
اقتصادي مي بينند به كار مي برم .منظور آنها این است كه
جنگ ها منبعث از اقتصاد و حوزه تجارت و بازرگاني هستند.
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حتي اگر چنين باشد جنگ غربي یك پروژه سياسي ست كه چارچوب
سياسي آن روابط بازار را شكل مي دهد اگر روابط ميان
بازیگران بر اساس ریسك هزینه ها تعریف شود .این ریسك
هزینه جنگ هاي غرب است اما انواع متفاوتي از ریسك وجود
دارد ریسك اقتصادي یك جنگ فراتر از این هاست .در فصل حاضر
كوشيده ام با الگو قرار دادن تجاوز آمریكا – انگليس به
عراق  2003خطر اقتصادي جنگ
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را مورد آزمون قرار دهم .البته این فقط یك مطالعه موردي
است و تنها مورد نمي باشد موفقيت یا شكست در عراق مي
تواند چشم انداز هاي كلي براي جنگ جهاني عليه ترور ارایه
دهد و شيوه جدید جنگ غرب را تداوم بخشد.
تعریف و تشریح خطرات سیاست:
در تدارك تجاوز به عراق كابينه بوش در ابتدا قانون جنگ
جدید غرب را به روش جدید بيان كرد .هيچ گونه عمل
متجاوزانه پيش دستانه توسط صدام حسين صورت نگرفته بودو
بوش دکترین خود را بر دو اساس پي ریزي كرد :جنگ پيش
دستانه در قالب حمله به دشمن براي جلوگيري تهدید آن در
آینده و تغيير رژیم به منظور سقوط سيستم حكومتي كه براي
مردم خود و حتي جهان خطرناك بود( .)1بنابر این جنگ عراق
متفاوت از جنگ هایي بود كه قبال روي داده بود صدام اساسا
ركورد دار تجاوز خشونت بار بود پيش تر عليه ایران كویت و
اسرائيل و بعد عليه كردها مسلمانان شيعه و اعراب چنين
پيشينه اي موجب منازعه متداوم ميان شوراي امنيت امنيت و
عراق گردید .سازمان ملل كوشيد رژیم كنترل تسليحات را بر
عراق تحميل كند ( )1991زماني كه صدام مي كوشيد از این
امر شانه خالي كند به منازعه منجر شد .سازمان ملل تحریم
هاي خود را عليه عراق ادامه داد( )2عمليات طوفان صحرای
آمریكا و بریتانيا در شمال و جنوب عراق مناطق پرواز ممنوع
اعالم كردند از آن پس آمریكا  ،بریتانيا و سازمان ملل عراق
را بعنوان یك خطر نظامي شناختند و تهدیدي كه باید كنترل
شود( .)3در سال  2001-2عمل نظامي و تهدید كار ساز بود.
كالين پاول گفته بود ما این موفقيت را جشن خواهيم گرفت ما
او را دز تگنا قرار خواهيم داد ( .)4بعد از 11سپتامبر دو
نالد رامسفلد وزیر دفاع در شوراي امنيت سازمان ملل گفته
بود چرا نباید عليه عراق وارد عمل شویم و نه فقط
القاعده( )5پيروزي در نبرد افغانستان كابينه بوش را به
سمت بغداد کشانيد .بار دیگر آمریكا مساله تسليحات
شيميایي بيولوژیك و هسته اي عراق را به ميان كشانيد قطعه
نامه هاي سازمان ملل درباره  WMDآشكارا زمينه اقدام در
عرصه بين الملل را فراهم كرد ()6تنها مساله تسليحات كشتار
جمعي عراق نبود بلكه اساسا افكار عمومي آمریكا جنگ عليه
ترور و نبرد در افغانستان را خواهان بودند( .)7نظر سنجي
ها نشان مي داد كه  %69از آمریكایي ها گفته بودند آنها
معتقدند صدام حين حمالت دستي  11سپتامبر به برج هاي تجارت
جهان وینتاگون دست داشته است( )8با ا ین جود دموكرات ها
مخالف این امر بودند در خارج از آمریكا بسياري از کشورها
ها چون در این كره جنوبي و استراليا در اروپاي غربي
ایتاليا  ،اسپانيا و پرتغال در اروپاي مركزي هند دیگر
كشور ها و اعضاي جدید ناتو در كنار بریتانيا حامي آمریكا
بودند( .)9آنها نه تنها نيروهاي خود را به منطقه گسيل
داشته بلكه بعدا براي حفظ صلح و كمك انسان دوستانه نيز
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نيرو اعزام كردند .دولت هایي مانند روسيه فرانسه چين
(اعضاي دائم شوراي امنيت) آلمان و دیگران مخالف جنگ
بودند .شوراي امنيت ناخواسته جنگ را پذیرفت .مدل جنگ پيش
دستانه  ،استراژي جنگي آمریكا بود بوش در هنگام اعزام
نيروهاي نظامي به عراق در وضعيت تيره ناشي از تهدید جدید
جهاني قرار داشت در شرایطي كه متحدا نش در طرف دیگربازي
بودند)10(.
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وضعيت شبيه زماني بود كه یك دولت با یك قدرت انقالبي و یا
یك گروه رادیكال كه نظام مشروع را نمي پذیرد مواجه مي
شود( .)11پائول كورگمن با اذعان این مطلب هشدار داد كه
نباید شيوه ای را در پيش گرفت که جنگ دامنه نامحدودي به
خود بگيرد .ضعف حقوق بين الملل موجب آنار شيسم است .
هزینه چنين جنگي حتي براي هردوطرف بسيار زیاد خواهد
بود( .)12در گام نخست جنگ عليه ترورریسم آمریكا توانست هم
دست هاي بسياري را با خود همراه كند( .)13اما چنانچه
ميخائيل خان خاطر نشان مي كند .در جنگ عراق دولت ها دليل
قانع كننده اي براي تجاوز نظامي به عراق نداشتند و از
این رو پاسخ آنها تردید آميز بود( .)14پائول من این وضعيت
را روي خط خطر ناميد به هر حال آمریكا ممكن است توانسته
باشد كنش ميان ترك ها وكرد ها ي عراق را مدیریت كند
نيروهاي نظامي آمریكا در جنگ عراق اشتباهات بسياري
كردند( .)15القاعده نه تنها محدود نشد بلكه جنگ عمال به
رشد آن كمك نمود( .)16رادیكاليسم جنگ را براي تغيير رژیم
جنگ دشوارتر ساخت و قوانيني كه جنگ هاي غرب بر اساس آن
كوتاه تر مي شوند را حاكم نمود تا منطقه امن شده و
تاثيرات كمتري برجامعه غرب داشته باشد( )17آلن گرینسن
سناتور امریکایی هشدار داد این تنش هاي ژئویلتيك طی سه
سال گذشته گسترش فعاليت اقتصادي را با بحران مواجه ایجاد
یک روزنامه نگار بریتانيایي گزارش داد
كرده است)18(.
چشم انداز جنگ عليه عراق انگلستان را مجبور كرد براي یك
منازعه خونبار و بلند مدت خود را آماده كند كه اقتصاد و
بازار را تحت تاثير قرار مي دهد( .)18در آمریكا نيز جنگ
تسليحات منتقي اي بر اقتصاد آن به جاي گذاشته است.
()19عواقب انساني غير قابل پيش بيني جنگ عمق خطر را بيشتر
مي نماید)20(.
برا ساس امار موجود در جنگ عراق بيش از  100000شهروند
مجروح
شده و  400000هزار نفر بی خانمان گشته اند)21(.
بر طبق گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل وضعيت
 3.3ميليون نفر از مردم عراق بحرانی بوده و انها تحت رنج
واسيب
فراوان قرار دارند)22(.
دست کم  900000هزار عراقی اواره به ایران پناه برده
اند()23
و  2ميليون نفر از انها در بيابان ها اواره اند )24(.و
 3.6ميليون نفر
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به کمک های فوری نيازمندند)25(.
استراتزی تغيير رزیم به معنای منازعه جدید از زمان جنگ
خليج فارس بين 2000تا  5000کشته در بغداد  1200و30000
کشته در جنوب
و شمال بصره کرکوک و موصل بر جای گذاشت)26(.
به گفته برخی دولتمردان چون بلر برای تغيير رزیم صدام حتی
اگر تعدادی از مردم کشته یا زخمی شوند در مقابل ما حيات
سایرین را خارج از حکومت دیکتاتوری صدام تضمين کرده
ایم()27
در فوریه  2003هنگامی که تلوزیون تصاویر کشته شده ها را
پخش ميکرد بلر اذعان داشت اگر امروز بالغ بر  500000هزار
نفر کشته شده باشند این ميزان کمتر از تعداد کشته شدگان
در
زمان حاکميت صدام است)28(.
حتی اگر یک ميليون نفر باشند باز هم کمتر از آن زمان
ميباشد()29
این امر به معنای آن بود که رنج مردم عراق مداوم خواهد
بود.
تعدا قربانيان مبحث مهم پيش روی است.خطرات از زمان حاکميت
صدام به مراتب بيشتر شده و قربانيان غير نظاميانی هستند
که
در اثر جنگ کشته یا زخمی شده اند.مردم عراق بهایی سنگين
پرداختند)30(.
هزینه ای که مردم عراق پرداختند شاید بيشتر از هر هزینه
دیگری باشد که یک ملت ميتواند بپردازد)31(.

و هيچ کس خود را مسوول این فاجعه نمی داند)32(.
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کارل رو از طراحان جنگ عراق این جنگ را جنگ با ترور
ارزیابی
ميکند که برگزیده ان امریکاست.جنگ بعد از انتخابات نوامبر
 2002و قبل از رای گيری نوامبر 2004صورت گرفت.
آنها اميدوار بودند بتوانند بر بحران امنيت ملی تاثير
بگذارند
و به کنترل یک جانبه کنگره و سنا بپردازند()33
امریکا به عنوان مهم ترین شرکت کننده جنگ پاسخگوی رسانه
ها
احزاب و مقامات بود .در انگلستان بلربر این باوربود خطر
را
متوازن کند.او فکر ميکرد خواهد توانست مردم را به جنگ در
عراق متقاعد کنددر حالی که نتوانست ومحاسبات او اشتباه از
اب در امد)34(.
اصول حاکم بر جهان سازمان ملل دولت ونيز بر اینده نظام
جهانی
کامال بی مالحظه رقم خوردند)35(.
بلر با اذعان مطلب فوق خاطر نشان کرد نتيجه انتخابات در
انگلستان هر چه باشد حاکی از بحذانی عميق در داخل خوهاد
بود()36
خطر جنگ بيش از هر چيز حيات سياسی اقتصادی
افراد

و اجتماعی

جامعه را تحت تاثر قرار ميدهد.انچه مهم است چگونگی برخورد
سياستمداران با خطر است.

پرسنل نظامی غرب-هزینه ای خونين:
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تجارب نشان ميدهددر جنگ هاآن کسانی گرههای تعریف شده اند
نظاميان شهروندان غيرنظامی ونظاميان دشمن هستند.
در قسمت های قبل دیدیم که شهروندان چگونه درمعرض خطرات
قرار
دارند.سازمان های غير دولتی انسان دوست سازمان های بين
املل
و دولت ها پاسخگوی انها هستند اما خطرات حياتی تر که
امریکا وبریتانيا با ان مواجه اند بر پرسنل نظامی وارد
ميشود.درعراق مشخص شد که نيروهای نظامی زمينی باید به
کار گرفته شوند وتلفات ان نيز پذیرفته شد)37(.
در پاسخ به به یک گزارشگر که پرسيده بود:ایا بریتانيا
حاضر
است نظاميان خود را برای پرداخت :هزینه خون"به عراق اعزام

کند تونی بلر گفت :بله انچه مهم است بحرانی است که با ان
مواجهه هستيم ویابد هزینه ان را بپردازیم()38
چنين سياستی بر دو راهکار استوار بود:بکارگيری نيروهای
نظامی و تاکتيک های کاهش تلفات مدیریت رسانه ها جهت
پوشش خبریعواقب سياسی جنگ.
استراتزی جنگ عراق چنين تعریف شده بود:بمباران مواضع
نيروی
زمينی دشمن حمله به مواضع دشمن در سطح هوایی و زمينی شهر
ها و شهرک ها به جای انکه مورد هجوم وتاخت وتازقرار
گيرندو
محاصره شوند .
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نيروهای عراقی باید منزوی شوند ودرتنگنا قرار
گيرند.مقامات
عراقی دستگيرشوند تااینکه بغدادسقوط کند)39(.
شيوه جنگ عراق"شوک و هراس" و براین اساس که چگونه حداکثر
ضربات را بردشمن وارد کندبود()40
تالش مضاعفی برای کسب پيروزی به عمل امدوفشارهای متعددی
بر دشمن واردشد.رسانه های امریکاکوشيدند با بزرگ نمایی
دستاوردهای جنگ در ابتدا موفقيت نظاميان امریکا رامشهود
جلوه نمایند)41(.
جنگ عراق سه هفته طول کشيد:از  20مارچ تا 18اوریل 2003
که در این زمان امریکایی هامنزل خود را در بغداداستقرار
داده وشهر سقوط کرده بود.
تلفات کشته شدگان عبارت بود از11:نظامی امریکایی 31نظامی
بریتانيایی)42(.
در مجموع تلفات امریکا بریتانيا وعراق از جنگ  2003خليج
کمتربود.ميزان تلفات عراق 37درصد و امریکا وبریتانيا48
درص براوردشد)43(.
شهروندان غيرنظامی برابر پنداری با سربازان:
هوگو اسليم معتقداست انچه درجنگ عراق برای امریکاو
بریتانيا مهم است ان است که انها شهروندان غيرنظامی را
همانند سربازان کشتار ميکنند()44
گزارش های موجود حاکی از ان است که سربازان ميان نيروهای

55

نظامی وشهروندان تمایزداده ميشوند.انها به راحتی به سرعت
و
انعطاف پذیر درجبهه نظامی جابه جا ميشوند()45
شهروندان از ان جهت که درشهرهاساکن بوده وتحت حمایت اندک
قرار دارند در معرض خطر بيشتر قرار دارند.
سربازان حفاظت شده ودرخودروهای زرهی مستقر بوده وحتی
ميتوانند با پناه گرفتن در سازمانها ونهدها از خود
مراقبت کنندوبا استفتده از تسليحات موجود به تهدیدات
فيزیکی پاسخ دهند.حتی روزنامه نگاران وکارکنان سازمانهای
غيردولتی نيز جليقه های نظامی ميپوشند
به این لحاظ بخش عمده تلفات مستقيما برشهروندان نظامی
وارد ميشود.دربغداد ساختمان های بسياری ویران شدومردم
بسياری کشته وبی خانمان شدند)46(.تلوزیون تصاویر تکان
دهنده ای از این مناظر به نمایش گذاشت)47(.
هدف گيری نظاميان عراقی در بغداد در مناطق مسکونی نيروهای
غير نظامی بسياری راازبين برد.عده ای از شهروندان مجبور
به
ترک خانه های
کشته

خودشدند.نتيجه ان بود که شهروندان بغداد

یامجروح شدند وامریکایی ها کنترل شهر را به دست گرفتند.
جنوب بغدا د اماج حمالت قرارگرفت .زنان وکودکان بسياری
کشته شدند.
تالش نيروهای ائتالف برای حفظ یکپارچگی مواضع خود ادامه
داشت()49
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نيروهای نظامی امریکابيمناک از حمالت شهروندان غيرنظامی
اتومبيل ها را نشانه گيری ميکردند)50(.
جستجو برای یافتن مبارزان دشمن وتسليحات انها ادامه داشت
و
این خود عامل دیگر افزایش تلفات در ميان غيرنظاميان بوددر
پی تعقيب صدام در خانه ای در محله المنصور بغداد حمام
خونی
به راه افتاد()51
در جنگ پارتيزانی نيروهای امریکایی حمالت خود را ادامه
ميدادندومشابه به انچه اسرایيل در کرانه باختری و نوار
غزه انجام می دهدبه تخریب خانه بمب گذاران انتحاری
پرداختند()52
دراوریل  2004درفلوجه600نفرکشته شدندکه عده بسياری ازانها
کودک بودند()53
زنرال ریچارد مایر ریيس ستادارتش امریکا بر این باور بود
که تنها در یک روز  1500بمب خوشه ای توسط نيروهای ائتالف
تلفات بسياری بر شهروندان وارد کرده است)54(.
به گفته جفری هون وزیردفاع بریتانيا ميگوید:
چگونه ميتوان در این ميان توازن برقرار کرد؟
شمابه نيروهای نظامی اجازه ميدهيد درمعرض خطر قرار گيرند
در حالی که ظرفيت ان را ندارند)55(.
خطرات غيرمستقيم-صدمه غيرمشهود:
خطراتی که شهروندان غير نظامی با ان مواجهه اند صدمات
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مستقيم جنگ اند.عالوه بر این بمب های خوشه ای از انجا که
بعدا ممکن است عمل کنند نيز خطرناک اند.دیده بان حقوق بشر
گزارش ميدهد که تعداد کشته شدگان بالغ بر 1000شهروندبوده
که تا اواخر سال  2003توسط بمب خوشهای از بين رفته
اند()56
در سال 1991هرچند جنگ به سرعت خاتمه یافت اما بمب های
خوشه ای
موجب کشته شدن عده بسياری شدند()57
به هر حال شهروندان غير نظامی بيشتریت هزینه جنگ را
پرداختند
قبل از جنگ کالج مطالعات جنگ ارتش امریکا هشدار اده بود
که امریکا همچنين باید اماده باشد نيروهای نظامی
قابل توجه وپول فراوان به منظور تالش برای بازسازی عراق
بعد از جنگ اماده کند()58عالوه بر این امریکا ميبایست
خود را برای مواجهه با تهدیدات متفائتی اماده کند
ودر معرض مسایل جدید قرار گيرد()59
طرح اماده شدن برای جنگ بعد از جنگ عراق مبتنی بر بازسازی
سياسی با شکست مواجه شد زیرا امریکا نتوانست در عراق ثبات
ایجاد کند هزینه پرداخت شده برای جنگ عراق حتی اگر انهدام
تسليحات کشتار جمعی باشد تهدید تروریسم وبی ثباتی در
منطقه
را ادامه خواهد داد)60(.
علی رغم این هشدارهای محکم طرح برای جنگ با بازسازی سياسی
و اجتماعی سودمندی برای بعد از جنگ عراق منطبق نبود.

58

تمام وزارت خانه های عراق جز وزارت نفت از بين رفت وارتش
و
پليس منحل شد.
بی ثباتی به سرعت در سطوح سياسی و نظامی وپليس رشد کرد.
در جنوب عراق و حومه های بغداد شيعيان و شبه نظاميان
کنترل منطقه را به دست گرفتند.بی ثباتی سياسی و خشونت به
همراه بی قانونی
وسيع در انواع مختلف رایج شد.
در بغداد حتی بيمارستان ها مورد حمله قرار گرفتند.
جنگ تلفات بسياری بر جای گذاشت.به گفته روبرت فيسک
کشتاردر
جنگ  2003عراق بدون شک کمتر از نسل کشی صدام نبود)61(.
در چنين محيطی مردم در ترس زندگی ميکردند وبه خصوص زنان
از بيرون امدن از خانه وحشت داشتند)62(.
ماهها بعد از جنگ

خدمات عمومی با دشواری مواجهه بودند

و مردم عراق مشکالت بسياری داشتندبه خصوص در تامين اب برق
وامکانات پزشکی با مشکل مواجه بودند)63(.
70درصد کودکان بغداد اسيب دیدند .در بصره شيوع وبا گزارش
داده شد
که البته اپيدمی نگردید.
مشکالت بهداشت و پزشکی اکثرا ناشی از ان بود که بيمارستان
ها ویران شده و یا زا عرضه امکانات پزشکی ناتوان
بودند()64
عالوه بر این بسياری از مجروحان نياز به کمک های فوری
پزشکی
داشتندو بيمارستانها قادر به پذیرش بيماران نبودند)65(.
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مهمترین خطرات غيرمستقيم برشهروندان وارد شد وموجب ضرورت
کمک های انسان دوستانه
پزشکی شد)66(.

ونياز به ترسال کمک های فوری

در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا امکان ارسال موادغذایی
وجودنداشت()67
عالوه بر این جنگ موجب شد عده بسياری از اوارگان بی خانمان
بمانند که همگی ازنتایج غير مستقيم جنگ است.به هرحال شاید
هر جنگ سریع و خشن چنين تلفات گسترده ای داشته باشد مشخص
بود امریکا برای بعد از جنگ برنامه ای ندارد.
امریکا در حالی وارد جنگ شد که برنامه ای برای بازسازی
سياسی عراق بعد از جنگ داشت)68(.
اندازه گيذی خطر کم هزینه:
به گفته زنرال تامی فرانکس فرمانده امریکایی در عراق "به
درستی نميتوان گفت وضعيت به دست امده در عراق در ميان
بحرانهای
نبرد امریکا سنت شکنی بوده است"()69
این سخن فرانکس به ان معنی است که تعدادتلفات دشمن در
عراق ميزان موفقيت را تعييننميکند چنانچه در ویتنام
نيزچنين نشد()70

دپارتمان دفاعی امریکا در وب سایت خود ليستی از کشته
شدگان امریکا در عراق منتشر ساخته است()71
چنين سایت هایی به دانش یگان های نظامی وابسته است.
در ارتش های مدرن معموال تعداد کشته شدگان و زخمی ها
براورد ميشود)72(.
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برخی از سایت های غيردولتی امارهای متفاوتی درباره جنگ
وقربانيان ان ارایه ميدهندکه حاکی از تفاوت ميان مقياس
درفازهای مختلف نبرد است()73
دولت ها ونظاميانهم معموال همه اطالعات نظامی را الزم را
دراختيار
متقاضيان قرار ميدهند.تصاویروجداول مختلفی در این باره
وجود دارد.البته برخی اطالعات طبقه بندی شده و سيستماتيک

از وب سایت ها حذف می شود ودر اختيار عموم قرارنميگيرد
هرچند ارایه اماردقيقتر درباهميزان تلفات غير نظاميان
دشوارتر
است اما غير ممکن نيست واکثرا این امار توسط گروههای
وابسته به سازمان ملل و یا برخی سازمانهای غير دولتی

انجام ميشود()74
شمارش اجساد وتعدا انها از شاخصه های
است()75

یک جنگ پرخطر

به این ترتيب مشخص ميشودجنگ به چه ميزان مخاطره اميز بوده
است()76
در برخی موارد اجسادقربانيان مدت ها مخفی مانده است و
هرگز یافت نشده که حاکی ازدشوار بودن کار ميباشد()77
وب سایت IBCحداقل و حداکثر تلفات غيرنظاميان عراق راچنين
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گزارش ميدهد:تامارچ2004این ميزان ميان-8581
10340یعنی70درصد
افزایش یافته است()78
IBCکوشيده ميزان مجروحان رانيزتخمين بزندوان را30000نفر
براوردکرده است()79تعدادکل تلفات درجنگ
عراق15100تا10800نفر
کشته است که 3200-4300نفرغيرنظامی بودند()80
درمجموع30درصدازتلفات ازميان غيرنظاميان عراق بوده
است)81(.
IBCاین امار اشاره کردهاست()82همچنين در یک تحليل مقایسه
ای
ميان دوجنگ  1991و2003صورت گرفته وميزان تلفات وارده در
جنگ
عراق را50درصدبيش ازعمليات طوفان صحرا دانسته است()83
به عبارتی تلفات وارده برغيرنظاميان

درحدوددوبرابرشده

یعنی30درصددرمقابل15درصدافزایش یافته است()84
درحالی که جنگ25روز بيش از عمليات طوفان صحراطول کشيد()85
نتيجه حاصله از این همه تلفات فقط یک
چيزبود"تغييررزیم"()86
نقش مهم نيروهای زمينی وارتش در جنگ ها مهم است.
حضورگسترده نيروهای زمينی بر ميزان تلفات غيرنظاميان
افزود
تاجایی که2000نفر فقط در بغدادکشته شدند()87
عده ای از این افراد به دليل مقاومت در برابر نيروهای
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ائتالف جان خود را ازدست دادند()88
به هر حال مليات ازادسازی عراق جنگ جدیدی در تاریخ جنگهای
غرب به حساب می اید()89
اهداف استراتزیک امریکا وتسليحات مدرن پيشرفته این جنگ را
متمایز ميکند()90
خطرات حياتی-خطرات سياسی:
یک سال بعد از سقوط صدام مشخص شد خطرات سياسی ای که بوش
بلر ودیگر متحدان در جنگ دنبال ميکردندتشدید شده است.
در عراق زندگی برای اشغال گران دشوار شده بود()91
جنگ با ترور به مثابه بخشی از پيامدهای جنگ صورت گرفت.
کابينه بوش در عراق متعهد به برقراری امنيت گردید.
افکار عمومی امریکا خواستار توقف و خاتمه جنگ و بازگشت
سربازان خود به خانه گشتند()92
این وضعيت در شرایطی بود که شهروندان عراقی با خطرات
فراوانی دست به گریبان بودند()93
رفتار سربازان امریکایی با زندانيان عراقی و پخش تصاویر
ان در رسانه های جهانی موجب رسوایی و فضاحت امریکادرعراق
شد()94
نظاميان امریکا در خيابانهای عراق امنيت نداشتند به نحوی
که
خودروهای نظامی ویا کاميون های زرهی به وسيله گروه های
شورشی مورد حمله قرار ميگرفتند()95
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این پدیده به طور روزافزون برای سربازان امریکایی اتفاق
ميافتاد.
یک سال بعد از جنگ تعدا د تلقات نظاميان نيروهای متحد
بيش از 665نفر شده بود که 556نفر امریکایی بودند()96
این تلفات بيش از جنگ ویتنام بود
تلفات بعد از جنگ برای بوش دردسر ساز بود.
و موجب تغييراتی در سطح سياسی مدیریت و رسانه ای گردید.
کابينه بوش کوشيد با وجود موفقيت های اندک در جنگ به ان
جنبه بين المللی بدهد وتعدا بيشتری از نيروهای نظامی
وابسته
به سازمان ملل وپليس کشورهای متحد مانند هلند ایتاليا
زاپن و کره جنوبی را به عراق اعرام کند.

با توسعه سریع حکومت عراق خطرات امنيتی از نيروهای خارجی

به نظاميان محلی و پليس عراق انتقال یافت.
بوش اميدوار بودکه تغير رزیم فرایند دولت ملت سازی را
تسریع کند()97

راهکار دیگر استفاده از نيروهای امنيتی محلی برای حفظ
امنيت
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وکنترل جاده ها ومسيرها ی بين شهری و خيابان ها بود()98
شورشيان همچنان به کشتار امریکایی ها ادامه می دادند.
انها همچنين پليس ایتاليا و نيروهای سازما ن ملل را مورد
حمله قرار داده و تعدادی از شهروندان خارجی راربوده
وکشتند()99
فعاالن احزاب کرد شيعيان وپليس محلی از دیگر اهداف
شورشيان بودند.
در چندین حمله صدها تن کشته شدند.یک سال بعد از جنگ بيش
از
صدپليس عراقی کشته شدند)100(.
عالوه بر این بيش از نظاميان اغلب شهروندان عراقی براثر
حمالت نيروهای امریکایی کشته ميشدند.
به گزارش IBCممکن است بيش از  3000نفر شهروند بعد ازیک
سال
کشته شده باشند.هنگامی که دراوریل  2004مقتدی صدربه
فعاليت های
ضدامریکایی خود دامن زدامریکا در دوجبهه درگير شد()101
در نتيجه تعدا نظاميان امرکا در عراق افزایش یافت()102
بریتانيا با دشواری های فراوان مواجه شد.
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روزنامه نگاران شروع به انتقاد نسبت به سياست های امریکا
در عراق نمودند()103
سرویس های امنيتی در وضعيا اضطراری قرار گرفتند()104
افکار عمومی نيز به مقابله با دولتهای خویش پرداختند()105
در حالی که هيچ نوع سالح کشتار جمعی اعم از شيميایی
بيولوزیک و هسته ای در عراق یافت نشد اعتراضات نسبت به
ادامه حضور نيروهای نظامی امریکا در عراق ادامه یافت()106
عده ای بر این باوربودند که هيچ گاه در عراق سالح کشتار
جمعی وجود نداشته است.این ایده که صدام سالح کتار جمعی در
اختيار نداشته و حتی تالش برای به دست اوردن ان ننموده
همواره وجود داشت()108

نهایتا جنگ در عراق "شکل جنگ با ترور "به خود گرفت.
برای موجه جلوه دادن جنگ پيوند ميان جنگ وصدام اجتناب
پذیر
بود.بعد از جنگ مرزهای عراق گشوده شد و ان دسته از

نيروهایی که در زمان حاکيت صدام قادر به ورود به کشور
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نبودن وارد عراق شدند.

گروه االنصار االسالم در شمال شرق عراق ونيز در مرکز مسووليت
بسياری از حمالت تروریستی را به عهده گرفتند()109
القاعده به شدت در عراق توسعه یافت تا جایی که عراق به
پایگاه مهم انها تبدیل شد)110(.
بمب گذاری های استانبول ومادرید به شبکه القاعده در عراق
پيوند خورد)111(.
پيش از حمالت 11سپتامبر القاعده برای امریکا چندان مهم
نبود()112

بعد از انالقاعده در راس دشمنان امریکا وگسترش دهندگان
تروریسم در منطقه وجهان به حساب ميامد.عراق نيز در مسير
مبارزه غرب با تروریسم قرار گفت.

شيوه جنگ در بحران:
شيوه جدید جنگ غرب الزاما به جنگ عراق منتهی نميشود.
این شيوه در فالکلند و جنگ خليج فارس نيز نمودپيداکرد.

بااین حال 11سپتامبربرای کابينه بوش فرصت طالیی برای
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جنگ جدیدبود)1(.
جنگ جهانی عليه ترور دست کم طی یک دهه گذشته جایگزین های

جدیدی پش روی بوش قرار داد)2(.
اکنون بار دیگر یک دشمن شناخته شده پيداشده بود".تروریسم"

هماند کمونيسم در زمان جنگ سرد".شما یا با ماهستيد یادشمن
ما"

جنگ جهانی عليه ترور دو برتری نسبت به جنگ با کمونيسم داشت
تروریسم دشمنی بود که در نظر غرب به لحاظ تاکتيکی
واستراتزیک
انعطاف پذیر بود.هسته دشمن یعنی القاعده نيت تخریب امریکا
را
نداشت.با این حال بعد از 11سپتامبر تردید وجود نداشت
القاعده تهدیدات متعددی

برای امریکا وغرب خواهد داشت.جنگ جهانی عليه ترور فرصتهای
بسياری

برای امریکا ایجاد کرد که عمليات های گستر ده ای را مشروعيت
بخشيده
وبا متحدان بالقوه و بالفعل خود وارد عمل شود.
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انتقال شيوه جدیدجنگ غرب به متغيرهای جدید اجتناب
ناپذیربود.
جنگ جهانی عليه ترور انعطاف پذیر بودزیرا به راحتی بوش
توانست صدام حسين را به عنوان تهدیدتروریستی معرفی کند.

امریکاو اتحادیه اروپابا کشتارهای دسته جمعی القاعده
دراندونزی وترکيه و بمب گذاری مادرید غافلگير شدند)3(.
خطری که ازجانب القاعده متوجه جوامع غربی است واقعی
ودردناک است.

این یک بحران جدی پيش روی غرب ميباشدکه فقط جنگ جهانی عليه
ترور نيست بلکه شيوه جدید جنگ غرب است)4(.

تئوری فقط جنگ و جنگ انتقال خطر:
یکی از مسایل مهمی که غرب در شيوه جدید جنگ خود با ان مواجه
استدشواری فراهم کردن پاره ای از ابزارها و دالیل قانونی
ومشروع برای اهدافی که در چاچوب حقوق بين الملل ونظام جهانی

برای خود تعریف کرده است بوداصول اخالقی که مادر اختيار
داریم منبعث ازسنت فقط جنگ است()5
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ریچارد فالک پزوهشگر ومنتقد جنگ های مدرن غرب معتقد بود
"دکترین فقط جنگ" چارچوب انعطاف پذیری ایجاد کرده و ریشه
های

ان در اخالقيات ومذهب است()6
بر طبق این سنت ابزارها واهداف باید فقط متمرکز بر عواقب
مساله ساز جنگ هستند.شيوه جدید جنگ غرب توجه به اهميت این
موضوع رانشان ميدهد.ميخائيل والزر در این باره ميگوید:
تخریب دشمن تنها هدف جنگ نيست.اگر هدف ازکشتار دشمن تضعيف
ان باشد مشروعيت دارد)7(.
خشونت نه تنها برای وصول به اهداف بلند مدت بلکه برای
اهداف کوتاه مدت هم ضرورری است(.)8والزر معتقد است کشتار
شهروندان غيرنظامی نيز در راستای رسيدن به همين هدف
صورت ميگيرد(")9عمل به موقع برای نتيجه مناسب است"()10
به هر حال والزر به یکمساله مهم اشاره ميکند و ان اینکه
مرگ هروندان به منظور حفظ سربازان قابل قبول است()11
در جنگ انتقال خطر این اقداماجتناب ناپذیر ميشودو
هزینه های بسيار دارد()12
به این معنا که انتقال خطر فقط تخریب زیرساخت ها بدون کشتار
خواهدبود()13با کشتارهمگانی ونسل کشی در شيوخ جنگ انتقال
خطر
با مالحظه ومحتاطانه برخورد ميشود.به این ترتيب در تئوری فقط
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جنگ کشتار شهروندا کمتر ازکشتار سربازان موردتوجه
قرارميگيرد()15

بحران شيوه جدید جنگ غرب:
بحران امریکا وبریتانيا ذر عراق بيش از یک شکست ایدئولوزیک
ویا حتی چيز دیگر است.
این بحران برخاسته از شيوه جدید جنگ غرب طی ربع قرن گذشته
از زمان شکست در ویتنام ميباشد.جنگ عراق به نظرموفقيت اميز
نميرسد.هرچند ایده تغيير رزیم متحقق شد اما نمی تواند چشم
انداز مثبتی برای غرب داشته باشد()16
شکست امریکا در عراق دشمنان جدیدی در مکان های دیگر برایش
ایجاد کرد()17
اسرایيلی شدن غرب ویا حداقل امریکا را نميتوان نادیده
گرفت.
به هر حال شکست در عراق این ایده را ایجاد کرد که امریکا در
ویتنام دیگری گرفتار شده است.
تالش غرب برای یافتن جایگزین برای جنگ اجتناب ناپذیر است.
افکار عمومی در غرب خواهان راه حل های مسالمت اميز و کم خطر
بوده و نمی خواهند در معرض تهدیدات

مداوم باشند()19

بحران شيوه جدید جنگ غرب فرصتی را به غرب داد
که نقش خود را در جنگ و در جامعه جهانی مورد تجدید نظر قرار
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دهد.این امر ميتواندپایانی برای جنگ باشد.

مقدمه
دوره جنگ سرد" مطرح شده است .برخی از
طی دههی گذشته مباحث و مطالب زیادی در مورد "تغییر شیوهی مبارزه ،پ از
ٔ
کارشناسان بر این باورند که "انقالبی در شیوههای مرسوم جنگ" پدید آمده است .فرانک هافمن این بحثها و نوشتهها را با
توجه به درک کامل این نکته که جهان در حال ورود به دوران زمانی خاصی است (زمانیکه دشمنان آمریکا و غرب انواع
مختلفی از جنگ را بطور همزمان بهکار میگیرند) مطرح میکند .وی این ایده را "جنگ ترکیبی" مینامد .هافمن اشاره میکند
که دشمنان امروز و آینده ،مجموعه الگویی از جنگهای مختلف را بکار خواهند گرفت .نیروهای شبهدولتی ،اغلب ممکن است
حالتهایی از جنگ غیرمعمول را بکار بگیرند ،اما اگر نبرد معمول (سنتی) ،آنها را به اهدافشان برساند ،در آن حضور
خواهند یافت .بطور مشابه ممکن است که حکومتها عالوه بر روشهای مرسوم جنگ (برای رسیدن به اهدافشان) در نبردهای
][1غیرمعمول نیز شرکت کنند
وقایع  11سپتامبر سال  2001میالدی باعث پایان دوران بروز جنگهای معمول و استفاده مطلق از این شیوهٔ جنگ شد و
نظریهپردازان نظامی را مجبور به تغییر دیدگاههایشان کرد .دوران جدید سیاستگذاران و برنامهریزان نظامی را متوجه شیوهی
آینده جهان ،خبر از
جنگی ویژهای کرد و موجب نگرانی کارشناسان نظامی شد .در حال حاضر نیز پیشبینیهای انجام شده از ٔ
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وقوع بحرانهای شدید و نگرانیهای فزاینده میدهد .نظریهپردازان مطرحی نظیر دکتر بروس هافمن اشاره میکنند که نوع
جدیدی از تروریستها با تفکرات افراطی بوجود آمدهاند که در شرایط مختلف بهطور مثال در عراق و افغانستان به خوبی
آموزش میبینند و با انگیزه و مهارت بیشتری به کشورشان جهت انجام اعمال مجرمانه و تروریستی بازمیگردند یا در نقاط
درگیری دیگری حضور مییابند .سیر تکاملی گروههای تروریستی باعث شده تا آنها برای مبارزه با ارتشهای مجهز دنیا
از حمالت سالهای  1۹1۹و ][2نظیر آمریکا جسورتر شوند و تمایل بیشتری برای جنگیدن با ارتشهای مدرن داشته باشند
 1۹20شورشیان ایرلندی به واحدهای نظامی ارتش بریتانیا ،توانایی مجاهدان افغانستان در سال  1۹۸0و تجارب شورشیان
در اتفاقات بالکان نیز (بعد از دوره [3].چچن در مقابله با ارتش روسیه میتوان بهعنوان نمونههای این سیر تکاملی یاد کرد
حکمرانی یوگوسالوی) فعالیتهای غیرمعمول ،سنتی ،تروریستی و مجرمانه به شکل کاملی رخ داده است .موارد باال را
][۴میتوان بهعنوان نسل اول جنگهای ترکیبی معرفی کرد

مبدأ و توسعه جنگهای ترکیبی
در جنگهای نظامی و غیرنظامی که با اهداف ملی و فراملی روی میدهند ،معموالً محدودهی جنگ قابل پیشبینی است و
][۵میتوان در آنها از تمام ابزار موجود و روشهای ترکیبی استفاده کرد
جنگ عراق و افغانستان ،پیش بینی معروف ژنرال کروالک را در مورد جنگهای آینده ثابت میکند .وی بر این باور بود که
جنگهای آینده شباهت کمتری به عملیات وسیع طوفان صحرا دارد و بیشتر شبیه به جنگ موسوم به "فرزند خوانده چچن" است
][۶
نیروهای چچنی از تاکتیکهای ترکیبی در شهرها و مناطق حضورشان استفاده کردند تا میزان حمالت روسیه را کاهش .
داده یا خنثی کنند .این الگو نه از سیر مطالعات شورای امنیت ملی و نه با اسناد متعدد بهدست آمده در بیروت ،موگادیشو یا
اقدام دیر هنگام پنتاگون نسبت به تحلیل جنگهای غیرمعمول و حفظ ثبات عملیاتها ،باعث شد که [7].سارایو توسعه نیافته است
شورای امنیت ملی آمریکا به بررسی ابعاد جنگهای آینده و میزان منابع مورد نیاز سرعت بخشد .کارشناسان بهمنظور تحلیل
چالشها و فرصتها ،تحقیقی را با عنوان "تغییر ابعاد جنگ" آغاز کردند که هدف آن بررسی حالتهای طرحریزی شده و
تغییرات ابعاد جنگ است .بسیاری از کارشناسان ،جنگهای اخیر را با عنوان جنگهای نوین که دارای ویژگیهای مخصوص
[۸].به خود نظیر خشونت جنسی ،جنبههای جنایی و اعمال خشونتآمیز است ،توصیف میکنند

نقش فناوری در شکلدادن به ویژگیهای جنگ
برای بهکارگیری این مفاهیم اساسی در جنگهای قرن  ،21باید تأثیر محصوالت جانبی پیچیده تکنولوژی را نیز در نظر گرفت.
از ساخته شدن نفربرهای هوایی و زیردریاییهای هستهای گرفته تا پیشرفتهای رخداده در صعنت هوانوردی و طراحی
هواپیماهای بدون سرنشین و خودروهای تاکتیکی فوق سبک تا رشد فعالیتهای فضایی و فضای سایبری همگی تأثیر زیادی بر
استراتژی و ویژگیهای جنگ داشتهاند ،اما ماهیت اساسی جنگ را تغییر ندادهاند .پیشرفت تکنولوژی در سیستمهای اطالعاتی
نیز باعث کاهش «ابهامات موجود در جنگ» شده ،اما ساختار این دستگاهها باعث شکلگیری آسیبهای جدیدی در سیستم
[۹].عملکردی نیروهای نظامی شده است که بهعنوان نمونه میتوان به گسترش حمالت سایبری اشاره کرد

مثلث جنگ و چهاروجهی جنگ
است که در آن آتش وابسته به اکسیژن (یا یک اکسیدکننده) ،ماده سوختنی و بسیار شبیه به مثلث آتش سهگانه کالوزویت
حرارت است و نوسانات آتش نیز وابسته به ترکیب این سه جزء است .جنگ نیز مثل آتش ترکیبی از حکومت (یا نیروی حاکم)،
قدرت نظامی و مردم است که تحت تأثیر اجزاء اشتیاق ،شان و عقالنیت به یک حالت سوختن میرسند .اما مثلث سنتی سهگانه
نمیتواند پیچیدگیهای جنگهایی را که قبالً در مورد آنها صحبت کردیم را بهخوبی مدلسازی کند .به همین دلیل ،یک مدل
.جدیدتر و سازگارتر موردنیاز است
اخیرا ً مثلث آتش با «چهاروجهی آتش» جایگزین شده است که مدل مناسبتری است .چراکه مثلث آتش نمیتواند واکنش شیمیایی
اشتعال را در نظر بگیرید .با استفاده از این مدل بهعنوان یک مبنا ،اجزاء مثلث سهگانه اصلی کالوزویت را میتوان کمی
تغییر داد تا اجزاء جنگ را به این شکل نشان داد :منافع استراتژیک (حکومت) ،خشونت سازماندهی شده (نظامی) ،اقدامات و
).تصمیمات اجتماعی (مردم
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تکامل چهاروجهی جنگ
بدون وجود رزمندگان ،ابزاری برای انجام خشونت سازماندهی شده وجود ندارد .اگر سیاست تعریف شدهای توسط یک مقام
حاکم تدوین نشده باشد ،خشونت سازماندهی شده نمیتواند به اهداف سیاسی دست پیدا کند ،و اگر حمایت حداقل بخشی از
اجتماع وجود نداشته باشد ،نمیتوان جنگید .اگرچه این حمایت میتواند بهصورت بیتفاوت بودن نسبت به اوضاع و اتفاقات
باشد .اگر برای در نظر گرفتن اثر ابعاد غیرنظامی شامل دیپلماسی ،فرهنگ ،مذهب و خطرات محیطی موجود ،یک جزء
چهارم نیز به سهگانه اشتیاق ،شان و عقالنیت اضافه شود ،آنگاه میتوان ماهیت پیچیده تمام این عوامل در کنار جنبههای
اصلی را با یک مدل دینامیکتر نشان داد که به آن «چهاروجهی جنگ» گفته میشود .وقتی جنگ شروع میشود ،این مدل
میتواند تعامل بین اجزای مختلف در زمان بروز جنگ را نشان دهد .برای مثال ،تغییر در اقدامات و تصمیمات اجتماعی (در
 ،تلفات نیروهای نظامی ،تأثیر فرهنگ ،مذهب ،دیپلماسی ،اطالعات ،اقتصاد و درک از خطر افزایش یافته ،همگی )هر طرف
][10میتوانند آتش جنگ را برافروخته کنند یا شرایطی برای حل اختالف (یا پیروزی) به وجود بیاورند
منافع استراتژیک مانند اکسیژن در چهاروجهی آتش هستند و خشونت سازماندهی شده مثل «حرارت» است .اینها با اقدامات و
تصمیمات اجتماعی ترکیب میشوند تا یک اشتعال اولیه تشکیل دهند و وضعیت جنگی را ایجاد کنند .اما قبل از اینکه جنگ به
نقطه اشتعال برسد ،اجزای مثلث پایینی ،همگی بر سه جزء دیگر تأثیر میگذارند .با توجه به فیلترهای اشتیاق ،شان و
عقالنیت ،فرمول بهدست آمده میتواند باعث مختل شدن واکنش زنجیرهای جنگ شود یا آن را مشتعلتر کند .این مسئله دقیقا ً مثل
استفاده از یک کاتالیروز است ،که اولی آتش را خاموش میکند و دومی آن را شعلهور میکند .اگرچه این نمایش سهگانه
پیچیدهتر از نسخه اصلی ارائه شده توسط کالوزویت است ،اما میتواند خصوصیات جنگهای هیبریدی قرن  21را به نحو
][10بهتری نمایش دهد و اساس تئوری جنگ را با جنگ عملی ترکیب کند

شش ویژگی نبرد هیبریدی بر اساس یافتههای پژوهشگران به شرح زیر تعریف
شدهاند
.ترکیب ،قابلیتها ،و تأثیرات یک نیروی هیبریدی ،در محیط پیرامون آن ،بیهمتا هستند )(1
.هر نیروی هیبریدی یک ایدئولوژی منحصر به فرد دارد که منجر به ایجاد نوعی روایت درونی برای سازمان میشود )(2
.یک نیروی هیبریدی همواره متوجه تهدیدی نسبت به بقای خودش است )(3
.در جنگ هیبریدی نوعی برتری قابلیتی میان طرفین جنگ وجود دارد )(۴
.یک نیروی هیبریدی هم اجزاء متداول و هم اجزاء غیرمتداول را شامل میشود )(۵
.نیروهای هیبریدی به دنبال استفاده از عملیات دفاعی هستند )(۶

سه «ضرورت» اصلی برای هنر اجرای عملیات در نبرد هیبریدی را میتوان چنین
تعریف کرد
.یک رویکرد عملیاتی باید منطق شکلهای مختلف درگیری را که در یک تهدید هیبریدی به کار میرود ،مختل کند )(1
.موفقیت تاکتیکی و اهداف استراتژیک باید در همان فضایی که تهدید هیبریدی در آن بهوجود آمده ،ایجاد شود )(2
.یک رویکرد موفق باید از اقدامات معمول در زمان و مکان ،دوری کند )(3
تعریفهای متفاوت و متناقضی برای تهدیدات هیبریدی و جنگ هیبریدی وجود دارند .این تفاوت و تناقض باعث میشود
.برنامهریزان بخش نظامی نتوانند بهدرستی آماده مقابله با این چالش شوند
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نیروی هیبریدی را میتوان به صورت خالصه یک سازمان نظامی که از ترکیب سازمانها ،تجهیزات و روشهای متداول و
.غیرمتداول در یک محیط منحصر به فرد استفاده میکند تا از اثرات استراتژیک و هم افزای آنها بهرهمند شود ،تعریف کنیم
فارغ از وجود مثالهای تاریخی متعدد ،یک مانع مهم در برابر درک تهدیدات هیبریدی این است که پاسخی برای این سؤاالت
که تهدید هیبریدی چیست و چرا خطر هیبریدی به وجود میآید ،ارائه نشده است .تعریفهای متناقضی که برای این مفهوم ارائه
شده ،موجب گردیده تا نظریهپردازان و برنامهریزان بخش نظامی نتوانند انگیزهها و فعالیتهای بالقوه تهدیدات هیبریدی را
تعریف» و منحصر به فرد «بهدرستی درک کنند .بر این اساس ،مشکلی که وجود دارد این است که شکافی بین منطق شناختی
بودن هرکدام از زمینههایی که «هیبرید» خود را در آن نشان میدهد ،بهوجود آمده است .یعنی هیچ تعریف جامعی وجود ندارد
.که بتواند همه زمینهها را در هر زمان ،مکان یا در هر منطقی دربرگیرد
نظر دکترینی و دقیق ارتش آمریکا که در دستورالعمل عملیاتهای یکپارچه زمینی روشهای مختلف برخورد با جنبههای
تهدیدات هیبریدی را بیان کردند نیز قابل توجه است .بهطور خاص ،این دکترین توصیه میکند که «از روشهای امنیتی مربوط
به عملیاتهای ضدشورش در مناطق پرجمعیت و گسترده برای مقابله با بخشهای غیرمتداول تهدیدات هیبریدی و از روشهای
»مانور ترکیبی نظامی برای مقابله با بخشهای متداول تهدیدات هیبریدی استفاده شود
که در سال  200۶انتشار یافته ،کارشناسان به ) (QDRهمچنین در مستندات هیئت بازبینی چهارساله اسناد دفاعی ایاالت متحده
.طور رسمی وجود تهدیداتی از نوع هیبریدی را به رسمیت شناختند
این تفکر نوظهور در پی کارهای فرانک هافمن در زمینهی سازمانهای هیبریدی به وجود آمده است .اگرچه سازمانهای
.دفاعی غربی بهخصوص در آمریکا ،انگلی و اسرائیل ،وجود این دو مفهوم را پذیرفتند ،اما تعریف و درک آنها یکسان نبود
.یک راه خوب برای بحث در مورد این تئوری نوظهور این است که آن را نقطهای در طیف تکامل تئوریهای جنگی بدانیم
که ) (QDRوزارت دفاع آمریکا مفهوم نسل چهارم جنگها و جنگ ترکیبی را در بازبینی چهارساله اسناد دفاعی ایاالت متحده
سال  200۶خطرات را با توجه به احتمال رخداد آنها و اثرات بالقوهای ). (QDRدر سال  200۶انجام شده ،وارد کرده است
که بر آمریکا دارند به دستههای غیرمعمول ،سنتی (متداول) ،فاجعه آفرین (با تخریبهای حجیم) و شکننده
(مجرمانه/تروریستی) تقسیم کرد .جنگ هیبریدی در اسناد مربوط به استراتژی ناوگان دریایی آمریکا در سال  2007نیز
بهعنوان یک عبارت نظامی بهکار برده شد ،که بهصورت ترکیب شدن خطرات متداول و غیرمتداول با استفاده از فناوریهای
.ساده و مرکب با برنامهریزی و اجرای غیر مرکزی تعریف میشد
هافمن جنگ هیبریدی را بهصورت ترکیب نیروهای متداول و غیرمتداول به همراه رفتارهای تروریستی و مجرمانه تعریف
کرده است .همچنین از نظر کلنل السیکا جنگ هیبریدی یک تاکتیک و در عین حال یک استراتژی از ترکیب کردن ابزارها و
روشهای متداول ،غیرمتداول ،مجرمانه و تروریستی است؛ بنابراین یک نیروی هیبریدی میتواند تمام سطوح جنگ را
دربرگرفته و در سطوح استراتژیکی و تاکتیکی با روشیهایی سریعتر از نیروهای متداول عمل کرده و شتاب عمل بیشتری
داشته باشد؛ بنابراین ،در آینده ویژگی محیط عملیاتی تهدیدات هیبریدی بدین صورت خواهد بود :ترکیبی از گروههای متداول،
غیرمتداول ،تروریستی و مجرمانه که بهطور غیر مرکزی صفآرایی خواهند کرد و قابلیتهایی دارند که در گذشته فقط در
اختیار دولتها قرار داشت .این تهدیدات هیبریدی محیط امنیتی رقابتیتری ایجاد میکنند و باید در برابر این خطرات آمادگی
.الزم وجود داشته باشد
جنگ هیبریدی توسط نیروهای غیرمتداولی انجام میشود که به سالحها و سیستمهایی پیچیدهای دسترسی دارند که به طور
معمول در اختیار نیروهای متداول است .جنگ هیبریدی ممکن است در صورت فراهم بودن شرایط و منابع ،فقط برای یک
جنگ خاص شکل بگیرد .پیشبینی میشود که رهبران گروههای غیرمتداول ،به تالش خود برای خرید و دستیابی به سالحها و
فناوریهای پیچیده ادامه بدهند و یگانهای پدافندی با تهدیداتی که در گذشته فقط در اختیار نیروهای مسلح و ارتش یک کشور
.بود رو به رو شوند
در انگلستان منطقی که برای شکلگیری و عملکرد جنگ هیبریدی به کار میرود ،تفاوتی با جنگ غیرمتداول ندارد و به این
.ترتیب شکافی از نظر درک جنگ هیبریدی بین آمریکا و نزدیکترین متحد نظامیاش وجود دارد
نظریهپردازان نظامی اسرائیل نیز تهدیدات هیبریدی و جنگ هیبریدی را از روشهای جنگ اجتماعی میدانند که محدودیتهای
به این ترتیب ،جنگ هیبریدی نه تنها میتواند با ترکیب کردن فناوریها و سازمانهای متداول با .اجتماعی در آن وجود ندارند
تاکتیکها و روشهای غیرمتداول امتیازی بر رقبای خود به دست آورد ،بلکه با حذف کردن محدودیتهای اجتماعی میتواند
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یک امتیاز ازنظر شناختی در برابر نیروهای متداول دولتی ایجاد کند .چراکه نیروهای متداول باید به قانون جنگ زمینی ،پیمان
.ژنو و قوانین درگیری پایبند باشند
درنتیجه تعریف اسرائیل با دیدگاه آمریکایی متفاوت است و بیشتر برهمافزایی موجود در ایجاد اثرات نظامی توسط اجزای
.هیبرید تأکید دارد و به تفاوتهای موجود در ظرفیتهای کارکردی موجود در نیروی هیبریدی چندان توجهی نمیکند
بنابراین یک نیروی هیبریدی میتواند تمام سطوح جنگ را دربرگرفته و در سطوح استراتژیکی و تاکتیکی با روشیهایی
سریعتر از نیروهای متداول عمل کرده و شتاب عمل بیشتری داشته باشد .در این مدل نظری ،نتیجه تاکتیکی هر چه که باشد،
.نیروی هیبریدی همیشه یک امتیاز استراتژیک برتر در برابر نیروهای متداول خواهد داشت
عملیاتها و تهدیدات هیبریدی را بهشکل کارکردی ،به این صورت تعریف میکنند: :دستورالعمل میدانی ارتش آمریکا ۳–۰
یک ترکیب متنوع و دینامیک از نیروهای متداول ،غیرمتداول ،اجزای مجرمانه یا ترکیب این نیروها و اجزا بهگونهای متحد و
بهشکلی که هرکدام مزایایی برای دیگری داشته باشند .این نیروها تواناییهای خود برای استفاده از سالحها و تاکتیکهای
".متداول و غیرمتداول را باهم دیگر ترکیب میکنند
بهعبارتدیگر ،بهترین راه برای تعریف جنگ هیبریدی این است که آن را یک فرم بهینه شده از جنگ تعریف کنیم که در آن
طرف هیبریدی جنگ میتواند از تمام منابع موجود (هم متداول و هم غیرمتداول) در یک زمینه فرهنگی استفاده کرده تا بتواند
.اثرات خاصی را در برابر رقیب متداول خود ایجاد کند

همچنین جنگ هیبریدی را میتوان بهطورکلی بر اساس این هفت اصل تشریح کرد
ترکیب ظرفیتها و اثرات جنگ هیبریدی در بستر زمانی و مقطع خاص مربوط به آن نیرو ،منحصربهفرد است: .اولین اصل
.این بسترها شامل مقطع زمانی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی است که در آن مقطع جنگ رخ میدهد
یک ایدئولوژی در جنگ هیبریدی وجود دارد که باعث تشکیل یک گفتمان درون سازمانی میشود .این ایدئولوژی :اصل دوم
بهطور معمول ،به زمینه استراتژیک مرتبط است و ریشه در هویت اجتماعی ،فرهنگی و دینی نیروی هیبریدی دارد .گفتمان
.حاصل به نیروی هیبریدی کمک میکند تا قوانین موجود در آن زمینه استراتژیک را به طور مجدد تعریف کند
نیروی هیبریدی ،معتقد است رقبای بالقوه در پی از بین بردن آن هستند .این احساس خطر باعث میشود نیروی :اصل سوم
.هیبریدی از دانش نظامی متداول دست کشیده ،تا بتواند هر چه بیشتر به بقای خود ادامه دهد
همیشه یک اختالف ظرفیت بین نیروی هیبریدی و دشمنان بالقوه آن وجود دارد .نیروی هیبریدی ظرفیت نظامی :اصل چهارم
.متداول کمتری در مقایسه با دشمن خود داشته و در نتیجه باید به دنبال راهی باشد که بتواند امتیازات رقیب را جبران کند
نیروی هیبریدی هم دارای اجزای متداول و هم غیرمتداول است .این اجزا به طور معمول شامل فناوریهای نظامی :اصل پنجم
و فناوری پارتیزانی غیرنظامی است .همچنین ممکن است تاکتیکهای مجرمانه یا تروریستی در اجزای آن وجود داشته باشد.
.این ظرفیتهای ترکیبی یک امتیاز غیرمتقارن را برای نیروی هیبریدی ایجاد میکنند
سازمانهای هیبریدی وابسته به عملیاتهایی هستند که ماهیت دفاعی دارند .نیروی هیبریدی تالش میکند که از :اصل ششم
موجودیت خود دفاع کند و استراتژی کلی مبتنی بر عملیاتهای دفاعی دارد .این عملیاتها چندین جزء هجومی نیز دارند اما
.گرایش اصلی آن دفاعی است
سازمانهای هیبریدی از تاکتیکهایی استفاده میکنند که فرسودگی دشمن را بهدنبال داشته باشد .این تاکتیکها هم :اصل هفتم
.بهصورت فیزیکی و هم بهصورت شناختی خود را نشان میدهد تا تمایل رقیب را در استفاده از نیروهایش کاهش دهد

مرکز بین المللی مطالعات صلح :جنگ هیبریدی چه ویژگی ها و مشخصاتی دارد؟
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از چند زاویه می توان به این موضوع نگاه کرد ،اما در مجموع به جنگ های ترکیبی گفته می شود .این نوع جنگ ها از قبل
نیز وجود داشته اند .اما جنگ های مدرن ترکیبی جنگ هایی هستند که از تمام ابزارهای نظامی و سیستم های الکترونیکی
استفاده می کنند .قبال جنگ های ترکیبی مدلی از جنگ های شیمیایی ،میکروبی و جنگ های متعارف بودند ،اما جنگ های
الکترونیک و سایبری نیز به آن ها اضافه شده است .در این جنگ ها پیچیده تر عمل می کنند ،مانند استفاده از اورانیوم ضعیف
شده .اما در جنگ های هیبریدی مدرن ،بیشتر بر جنگ های الکترونیک و سایبری تاکید دارند و سیستم های بدون سرنشین هم
مورد توجه قرار گرفته است .یکی از ویژگی های جنگ های هیبریدی این است که شما وارد دورانی شده اید که شروع آن از
سال  1۹۹1با جنگ عراق بوده است و در جنگ افغانستان و جنگ مجدد در عراق پیگیری شد .در حقیقت جنگ هیبریدی،
ترکیبی از ابزارهای پست مدرن است که در جنگ های مدرن به کار گرفته نمی شود و در جنگ های پست مدرن مورد استفاده
قرار می گیرد .در واقع مفهوم قتل ،جنایت ،کشتن در جنگ عوض شده است .نوعی از درگیری و چالش به وجود می اید که
امروزه از آن ها به عنوان جنگ های پست مدرن یاد می شود .به عبارت دیگر جنگ پست مدرن ،جنگی است که در آن حتی
گاهی دشمن را نمی بینید و نمی دانید که دشمن کیست ،اما می دانید که باید نابود شود .مانند هواپیمای بدون سرنشین عمل می
کند .آمریکایی ها تا سال  2030قصد دارند که بیست درصد کل نیروهای خود را در زمین ،هوا ،دریا و زیر دریا بدون
سرنشین کنند .این موضوع موجب می شود که از ابزار ترکیبی استفاده کنند .به طور مثال باید از ابزار ماهواره ،سایبری و..
استفاده شود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :در دهه گذشته علل توجه قدرت های نظامی به این مسئله چه بوده است؟
این جنگ ها هزینه کمتری دارند و احتمال پیروزی در آن ها خیلی بیشتر است .جنگ اصوال باید با تلفات کمتر و دستاوردهای
بیشتر باشد .هر چقدر که تلفات انسانی و غیر انسانی شما کمتر باشد ،طبیعتا شما پیروزید .چنانچه سن تزو می گوید ژنرالی
پیروز است که بدون جنگ پیروز باشد .یعنی بدون این که جنگ عمده ای صورت گیرد ،پیروز شوید .دو مثال در این جا مطرح
است :زمانی که آمریکایی ها وارد جنگ با ویتنام شدند 250 ،هزار نفر کشته دادند و بعد از ویتنام خارج شدند ،در حالی که
عراق را اشغال کرده اند و در حدود چهار هزار کشته داشتند و افغانستان را نیز اشغال کردند و تلفات آن ها در حد سه هزار
کشته بود .بنابراین این موضوع نشان دهنده آن است که جنگ های ترکیبی بسیار موفق بوده اند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :چه بسترها و شرایط و الزاماتی برای افزایش توان هر کشوری برای جنگ های هیبریدی
مورد نیاز است؟
اولین مورد آن استفاده از فناوری های نوین است ،دومین مورد استفاده از استراتژی های نوین است .سومین موردی که می
توان به طور خالصه مطرح کرد این است که استراتژی شما باید چشم انداز نوینی نسبت به دنیا داشته باشد .در واقع در حال
حاضر دیگر کسی با سرباز و اسلحه کشیدن وارد جنگ نمی شود ،این ابزارها به درد جنگ پست مدرن نمی خورد ،زیرا جنگ
بسیار پیچیده ای و فناوری نوین باشد .دوما باید استراتژی ها نیز نوین باشد ،دیگر استراتژی هایی که دشمن را تعیین می کرد،
تغییر کرده است .در حال حاضر مشخص نیست که دشمن کیست و در کجاست ،چیزی به عنوان خط مقدم جبهه وجود ندارد.
همه جا خط مقدم جبهه است .وقتی می توان یک سد را با مقدار کمی اورانیوم به گونه ای آلوده کرد که مردم یک شهر کامال از
بین بروند و یا با میکروب سیاه زخم منابع آبی یک کشور را نابود و مردم را از بین ببرید ،دیگر مفهوم جنگ تغییر کرده است.
سومین مورد چشم انداز است ،چشم انداز نسبت به جهان باید تغییر کند .جنگ تدافعی و تهاجمی از مد افتاده است .امروزه در
حوزه تهاجم و تدافع باید به صورت ترکیبی عمل کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :هر یک از سازمان های جهانی مانند ناتو چه نگاهی به جنگ هیبریدی دارند؟
هنوز الگوی مشخصی را معلوم نکرده اند .در استراتژی نظامی ای آقای اوباما در سال  2011صحبتی از جنگ هیبریدی نبوده
است .در واقع مفهومی تئوریک است که سند عملیاتی آن بیرون نیامده است .
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مرکز بین المللی مطالعات صلح :نقش جنگ هیبریدی در توان و افزایش قدرت هر کشوری در سطح منطقه یا بین المللی
چیست؟
بستگی به کشور دارد و این که آن کشور به چه سطحی از فناوری رسیده باشد و در چه حوزه ای می خواهد عمل کند .طبیعتا
قدرت منطقه ای با سطح علمی پایین با قدرت هایی جهانی یا قاره ای عمل می کنند بسیار متفاوت است .به طور مثال هیچ گاه
نمی توان قدرتی مانند عربستان را که قدرت منطقه ای است با قدرتی مانند روسیه که قدرتی بین المللی است ،مقایسه کرد .یا
چین که قدرت قاره ای است را نمی توان با آمریکا که قدرت جهانی است ،مقایسه کرد .در همین حوزه بودجه نظامی آمریکا
چیزی بیش از  600میلیارد دالر است ،در مقایسه بودجه نظامی روسیه در نهایت حدود  60میلیارد دالر است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :تهدیدات جنگ هیبریدی برای رقبا در چه حوزه هایی می تواند مد نظر قرار گیرد؟
جنگ هیبریی مفهوم جبهه ،جنگ و تلفات را تغییر داده است .زمانی که وارد حوزه سایبری می شوید و ضربه ای اقتصادی به
شما زده می شود ،تلفات آن ممکن است بیشتر از یک گردان باشد .به همین خاطر مفهوم جنگ ،تلفات ،خسارت و حمله در
جنگ هیبریدی به طور کلی تغییر داده است .البته هنوز سند رسمی آن ارائه نشده است ،اما به صورت تئوریک بر روی آن کار
می کنند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :در اجالس اخیر ناتو در لهستان نگاه نوینی نسبت به جنگ هیبریدی انجام شد ،آیا ممکن
است توجه گسترده تری از سوی سازمان های نظامی چون ناتو در این زمینه انجام شود؟
در صورتی که انجام شود نیز محرمانه است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :رابطه جنگ هیبریدی با منافع ملی ایرانچیست و چه فرصت ها و تهدیدهایی را برای ایران به
دنبال خواهد داشت؟
ما در بخش هایی در حال تجربه مدل های سایبری هستیم .اما هنوز وارد جنگ هیبریدی نشده ایم و اصوال این که حاضر هستند
که چنین هزینه ای را بپردازند یا خیر .اما من فکر میکنم ایران نیز در حال حرکت به این سمت است و عقب نمی ماند .اما این
که پا به پای کشورهای دیگر پیش برویم و یا با شتاب آن ها حرکت کنیم ،جای بحث دارد .اولین فرصتی که جنگ هیبردی می
تواند برای ایران ایجاد کند ،با توجه سطح فناوری باالی ما دست باال را در منطقه خواهیم داشت .در حال حاضر کشورهای
دیگری نیز در منطقه هستند .ما در منطقه با قدرتی مانند ایاالت متحده رو به رو هستیم که درگیری آن بیشتر از تمام کشورهای
منطقه است .بنابراین اگر جهتگیری استراتژیک باشد ،رویارویی آخر ما با آمریکا خواهد بود وباید در این حوزه کار کنیم .به
عالوه تا زمانی که نحوه عمل دیگر کشورها را ندانیم ،نمی توانیم تهدیدات را مشخص کنیم .طبیعتا امنیت ملی کشور یک بسته
است و ما باید ببینیم که آن ها نوک پیکان را کجا می گیرند .آن ها می توانند از کف خیابان تا ارتفاع  33هزار پایی شما را
تهدید کنند ،بنابراین باید روی این قضیه باید بیشتر کار شود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح :آینده جنگ هیبریدی چه خواهد بود؟
من فکر میکنم جنگ ها فضاپایه خواهد شد .با توجه به این که آمریکایی ها سیستم لیزر را پیاده کردند ،تقریبا می توان گفت که
فناوری را به سمتی خواهند برد که در صورت ترکیب کردن آن ها ،جنگ از زمین و هوا و زیر دریا و فضا خواهد بود و توجه
بیشتری به جنگ هیبریدی خواهد شد.
منبع :مرکز مطالعات صلح
بازنشر مصاحبه به معنای رد یا تایید نظرات مصاحبه شونده از سوی پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی نیست.
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:چکیده
به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی در جهان امروز پدیده ها نیز به همان میان پیچیده و چندوجهی شده اند .جنگ یکی از پدیده
هاست که هم به دلیل ماهیت و هم ویژگی و هم شکل عملیاتی آن دچار تحول بنیادین شده است .به همین دلیل است که امروزه
جنگ ترکیبی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و استراتژیک مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است .بنابراین شناخت
های آینده از الزاماتی است که می تواند های ترکیبی به عنوان یکی از مصادیق جنگ ها و اهداف جنگ مبانی ،اصول ،ویژگی
در سیاستگذاری کشور در اولویت قرار گیرد .در این گزارش تالش شد ضمن بررسی تاریخچهای از انواع جنگها و ویژگی-
های هریک از آنها نسلهای مختلف جنگ را مورد بررسی قرار دهیم و به این تعریف رسیدیم که جنگ ترکیبی شکل پیچیده و
پیشرفته ای از جنگ است که به دلیل وجود تهدیدات نوین شناخت آن و راهبردسازی برای عملیاتی کردن آن امری ضروری
.است
جنگ ،یکی از مفاهیم بنیادین علوم سیاسی ،نظامی و دفاعی است .جنگ از نظر شكل ،محتوا و گستردگي در دوره هاي مختلف
تاریخي تغییرات بنیادینی پیدا نموده است .اندیشمندان نظامي و راهبردي بر اساس مباني فكري خود این تغییرات را در قالب
انواع مختلف نسل بندي جنگ ها ارائه نموده اند .تفاوت اصلي نظریه ها در مورد نسل بندي جنگ ها در تفاوت مكتب هاي
فكري پایهگذاران آن ها ریشه دارد .نسل هاي جنگ را از این منظر مي توان به چهار دسته جنگ های سنتی ،جنگ های مدرن،
جنگ های فرانوین (پست مدرن) و جنگ های آرمان طلبانه تقسیم نمود .جدیدترین و پیچیده ترین سبك جنگیدن كه تاكنون
مطرح شده جنگ هاي تركیبي است .این جنگ تركیبي از ابزارهاي متعارف ،نامنظم و نامتقارن تشکیل شده است .جنگ تركیبي
شامل استفاده یك بازیگر دولتي یا غیر دولتي از همه ابزارهاي دردسترس دیپلماتیك ،اطالعاتي ،نظامي و اقتصادي با هدف
ایجاد بي ثباتي در كشور هدف مي باشد .درواقع ،به دلیل پیچیدگی فضای جنگ و استفاده از سطوح مختلف از یک سو و
افزایش ضریب فریب از سوی دیگر ضرورت تأکید بر جنگ های ترکیبی در جهان نوین اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.
برای جنگ های ترکیبی می توان ویژگی های زیر را احصاء کرد:
الف .حضور عناصر عمده نیروهاي منظم و نامنظم دولتي و غیردولتي
ب .مشاركت راهبردي
پ .فرماندهي چندوجهی
ت .اقدامات همزمان
ث -تهدیدات متنوع و سریع
ج -فقدان دكترین عملیاتی مشخص.
درکنار ویژگی ها می توان جنگ های ترکیبی را به اشکال مختلف طبقه بندی کرد:
 .1جنگ ائتالفي یا مركب
 .2جنگ شبكه محور
 .3جنگ موازي

[

 .4جنگ ناهمگون (نامتقارن)
 .5جنگ ناهمتراز (ناهمطراز)
[جنگ دورایستا 6.

79

[ .]1تركیب عناصر عمده دو یا چند نیرو (زمیني ،دریایي ،هوایي و نیروهاي ویژه) با ملیتهاي متفاوت
[ .]2معماري شبكهاي محیط عملیاتي براي ارتقاي آگاهي از وضعیت و تحلیل سیستم دشمن و در نتیجه انجام عملیات تاثیرمحور
[ .]3عملیاتهاي موازي از سه بعد زمان ،فضا ،و سطوح جنگ (تاكتیكي ،عملیاتي و راهبردي) براي دستیابي همزمان استفاده
ميكنند
[ .]4قابلیت ضربه زدن از فاصلهای دورتر از برد عملیاتی دشمن با استفاده از تركیبي از حمالت موشكي ،پهپادها ،جنگ
الكترونیك ،عملیات رواني و ...
از جنگ ،تعریف واحدی نشده است .اصوالً از هیچ واژه مربوط به حوزه علوم انسانی ،مفهوم یکسانی وجود ندارد؛ از این رو،
هرک و هر اندیشه ای جنگ را به گونه ای تعریف می کند که با تعریف دیگری ناسازگار است .تعدد در تعریف جنگ ،تنوع
در طبقه بندی و انواع آن را نیز پدید می آورد .به همین نسبت ،انگیزه جنگ نیز متفاوت است و بر سر انگیزه مشروعیت جنگ
مقاله حاضر می کوشد ،تعریف جامعتر و قابل قبولتر از جنگ ،انواع و انگیزه های آن ،با تکیه به جنگ .اتفاق نظر نیست
.تحمیلی ارائه کند
.

جفری ام الیوت و رابرت رجینالد ،فرهنگ اصطالحات سیاسی و استراتژیک ،ترجمه میرحسین رئی زاده ،دفتر مطالعات 5
.سیاسی و بین المللی ،تهران ،137۸ ،ص421
.بهمن آقایی و غالمرضا علی بابایی ،فرهنگ علوم سیاسی ،نشر وی  ،تهران ،1366 ،ص 22 253
.فونگوین جیاپ ،هنر نظامی جنگ خلق ،ترجمه احمد تدین ،آگاه ،تهران ،135۹ ،ص23 6
.ویلیام داقرتی ،جنگ روانی ،ترجمه حسین حسینی ،دانشگاه امام حسین علیه السالم  ،تهران ،1372 ،ص 29 41
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