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ن، در جنگ ھائی که اياالت متحده به نام تعبير خاصی از قدرت به راه انداخت، يپس از فروپاشی ديوار برل

 عمومی پنتاگون رايج گرديد،  تا غير نظاميانی ھمان اصطالحی بود که توسط ارگان ھای روابط» خسارات جانبی«

ناميدند تا از طريق اين » خسارت جانبی«را که در عمليات نظامی کشته می شدند به اين شکل تعريف کرده و آن را 

بازی زبانی در افکار عمومی غرب شکل و شمايل قابل قبولی را بازتاب داده و با جلب توافق عمومی عمل خشونت 

 خواست قدرت نظامی نبوده و از اشتباھات مصيبت – جانبی –ی که چنين خساراتی ئگو. نمايندتوجيه بار خود را 

  .باری که حاصل اطالعات غلط يا نقص فنی بوده اظھار تأسف و ندامت می کنند
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ه ولی اگر با دقت بيشتری به موضوع بپردازيم، پی خواھيم برد که اين نوع عمليات جنگی که طی سال ھای گذشته ب

، ناشی از اشتباھات اتفاقی و )١( انجاميدهامرگ ھزاران شھروند غير نظامی در افغانستان، عراق و يا ليبي

در عمليات نظامی که گوئی تنھا سربازانی را که لباس نظامی تن داشته و به جبھۀ دشمن تعلق » خسارات جانبی«

 زنان و کودکان و مردان غير نظامی بی عمداً اختياری بوده و داشته اند ھدف گرفته، نبوده است، بلکه مشخصا 

  .دفاع را آماج حمالت خود قرار داده اند

دکترين نظامی به اين پرسش چنين . اکنون می توانيم بپرسيم که به چه ھدفی چنين جنايت ھولناکی را مرتکب شده اند

  .برای تحميل ترس و وحشت به عنوان منشأ ھر گونه فرمانبرداری: پاسخ می دھد 

تحميل درد و رنج شھروندان غير نظامی يکی : ترين نظامی در اينجا قاطعانه تبليغات سياسی را تکذيب می کند دک

از راھکارھای پيروزی در جنگ است، شکنجۀ بدن آنھا يکی از راھکارھائی است که آنھا را به زانو در می آورد، 

بمباران ھای متفقين در (ھا را به تبعيت وامی دارد تسخير وجدان آگاه آنھا نيز يکی از راھکارھائی است که روح آن

 حال اين که تا چه اندازه ھدف وسيله را –پايان جنگ دّوم جھانی اين موضوع را به شکل گسترده نشان می دھد 

  ).توجيه می کند موضوع ديگری است

 به تشويق شھروندان تواندشايد ھنوز در اين مورد دچار ترديد ھستيد و فکر می کنيد که چنين روش ھائی تنھا می 

در سر تا سر جھان به ولی سربازان . ندازندبه راه بي) ٢](ارتش سايه[نجامد و اسلحه به دست گيرند و به مبارزه بي

قربانيان عمليات خوف آور انتقام نمی گيرند، در سکوت : ند و بی ھيچ پرده پوشی پاسخ می گويندنروشنی می دا

خاک بسپارند و بر مزار آنھا ه زومنديشان صلح است، تا بتوانند مرده ھايشان را برنج می برند و تنھا رؤيا و آر

  .سوگواريشان را به پايان ببرند

قربانيان بی گناه غالبا به جائی می رسند که از دژخيمان خودشان : اين موضوع حتی فراتر از اين می رود

 درھم شکسته پس از تحمل آن ھمه درد و رنج، به از پای افتاده، با روحی. درخواست حمايت و پناھندگی می کنند

  .دستی می آويزند که دشمنانشان از آن سوی لولۀ تفنگ به سويشان دراز می کند

دکترين نظامی خاصی را بنيانگذاری ) سرھنگ تريکيه و الشوروآ(طی جنگ الجزاير بود که نظاميان فرانسه 

انگليسی ھا اين ) (۴(مليات به عنوان ھدف مطرح می کردکردند که شھروندان عادی و غير نظامی را در مرکز ع

 در کنيا به کار بسته بودند، و عامدانه چندين دھکده و افراد غير نظامی را قتل عام کردند، ۵٠رو شرا در سالھای 

  ).ولی قصد نداشتند از اين حرکت دکترينی ايجاد کنند که شايستۀ مدارس نظامی باشد

نگ غير انسانی باشند، بلکه مردم غير نظامی به نام ھدفی انسانی، خيلی انسانی و نه اين که آماج ناخواستۀ ج

شکنجه، اعدام صحرائی، بمباران .  تبديل می شوند،بشردوستانه، به آماج نظامی که بايد تخريب و تسخير کرد

ت اھداف  رويکردھای نظامی در خدمۀشھروندان غير نظامی ديگر جنايت جنگی تلقی نمی شود، بلکه از جمل

مريکا صادر کردند و آنھا اسرھنگ تريکيه و الشوروآ اين نظريۀ نظامی را به مدارس نظامی . سياسی می باشد

مريکای امريکای التين و به ويژه در اتوانستند کامال مزيت چنين شيوه ای را درک کنند و اين نظريه را در 

  ).۵( کار بستندمرکزی، طی پنجاه سال پس از جنگ الجزاير، به طور کامل به

 رفتند و ھمين راھکار نظامی الژيون ھای آتالنتيست تحت فرماندھی ناتو به جنگ عليه يوگوسالوی، افغانستان و ليبي

  .و ليبراليسم فاتح به مردمان نافرمان به کار بستند) ۶(»مريکائیاشيوۀ زندگی «را برای تحميل 
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 به کار بردند در واقع چيزی نبود ٢٠٠٣جم به عراق سال مريکائی ھا در تھااکه ) ٧](شوک و بھت[نظريۀ نظامی 

مريکائی که به روز سازی پيکرۀ نظريه اجز تجديد حيات بخشيدن به ھمين نظريۀ نظامی توسط نظريه پردازان ه ب

  .پرداختی در زمينۀ نظامی را به عھده  دارند

روشيما و ناکازاکی توسط اياالت متحده در ، بمباران ھي)٨(بانيان اين نظريۀ تکراری، ھارالن اولمن و جيمز ويد 

جوی آن ھستند توصيف  و  را به عنوان الگو مطرح کرده اند و بی ھيچ ابھامی تأثيراتی را که در جست١٩۴۵اوت 

می بايستی، به جای حملۀ مستقيم به اھداف صرفا نظامی، تخريب انسانی و مادی در ابعادی انجام گيرد و : می کنند 

 گذاشته ءتحت تأثير قرار گيرد که منطبق بر اھداف آن جبھه ای باشد که شوک و بھت را به اجراجامعه به شکلی 

  ).٩(است

، سايۀ )١٠(در واقع روی تروريسم دولتی پردۀ استتار می کشد» خسارات جانبی«در نتيجه می بينيم که اصطالح 

غربی به راحتی با آن سازش می کنند، زيرا که خوف انداختن بر توده ھای مردم، تروريسم غربی که رسانه ھای 

  .محصول ارباب آنھا در آتالنتيک است

البته بايد دانست که رسانه ھای غربی در واقع در سازشکاری با تروريسم دولتی، کاری فراتر از سازشکاری 

زيرا با به . دجنايت رسانه ای مرتکب می شون» خسارات جانبی«آنھا با به کار بستن اصطالح : مرتکب می شوند

  .کار بستن چنين اصطالحی اعمال تروريستی و دست ھای کثيف رھبرانشان را پنھان می سازند

جالب است بدانيم که تروريسم دولتھای غربی، در مجموع، از تروريسم اسالمی خونبارتر است، تروريسم اسالمی 

مندی برای اھداف جغرافيای سياسی غربی  و سوريه می گذرد، جايگزين ارزشااز سوی ديگر، مانند آن چه در ليبي

  .ھا و رھبرانشان می باشد

بر اين اساس، اين گونه به نظر می رسد که تروريسم در مرکز نظريۀ نظامی و ستراتژی نظامی دموکراسی غربی 

برای مبارزۀ مؤثر عليه اين تروريسم، يعنی چيزی که رھبران سياسی ما در غرب مدعی مبارزه . واقع شده است

در غير اين صورت، به دليل رياکاری . يه آن ھستند، بايد تمام نيروی خود را در مبارزه عليه خودمان بسيج کنيمعل

دچار ) اگر ھنوز دير نشده باشد و اگر ھنوز دموکراسی وجود داشته باشد و نمرده باشد(ھای ما، دموکراسی نيز 

 .خسارت جانبی خواھد شد

 

  :پی نوشت 

کای مرکزی و يوگوسالوی نيز ياد يرامل ديگر به ھمين گونه می توانيم از ويتنام، کامبوج، برای افزودن چند مثا.١

 .کنيم

، اصطالحی است که ما )طی جنگ دوم جھانی(ارتش سايه، عنوان رمان ژوزف کسل دربارۀ جنبش مقاومت .٢

  .مبرای اشکل گوناگون مقاومت غير نظاميان در روياروئی عليه سرکوبگران به کار می بري

les Colonels Trinquier et Lacheroy ٣ .  

اسکادران « زير عنوان ،برای مطالعۀ عمومی دربارۀ اسکادران مرگ، کتاب ماری مونيک روبن را بخوانيد.۴

 ٢٠٠۴، »مدرسۀ فرانسوی. مرگ

Marie-Monique Robin, « Les escadrons de la mort. L’école française », 2004, La 

Découverte. 
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[۵] Voir, pour une analyse de cette doctrine militaire : « De la guerre coloniale au 

terrorisme d’État », de Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, novembre 2004. 

American Way of Life۶ .  

shock and awe٧.  

[٨] Harlan K. Ullman, James P. Wade, « Shock And Awe: Achieving Rapid Dominance » 

(National Defense University, 1996). 

[٩] « The second example is “Hiroshima and Nagasaki” noted earlier. The intent here is to 

impose a regime of Shock and Awe through delivery of instant, nearly incomprehensible 

levels of massive destruction directed at influencing society writ large, meaning its 

leadership and public, rather than targeting directly against military or strategic objectives 

even with relatively few numbers or systems. The employment of this capability against 

society and its values, called “counter-value” in the nuclear deterrent jargon, is massively 

destructive, strikes directly at the public will of the adversary to resist, and ideally or 

theoretically, would instantly or quickly incapacitate that will over the space of a few 

hours or days ». Op-Cit, chapitre 2, page 23. 

  .تروريسم ، روش ھای خشونت آميزی را گويند که عليه مردم برای اھداف سياسی به کار بسته می شود.١٠
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