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  جنگ در عراق و افغانستان
  پياده نظام ناتو

  نسانی ويژۀ کارشناسان علوم ا]قطعۀ[يگان
  

  

 در افغانستان و به ھمين گونه در عراق، از اين پس کارشناسان علوم انسانی را برای شناسائی امريکاارتش 

با اين وجود قدمت تاريخی چنين راھکاری متعلق به ديروز نيست، ولی . دمت می گيردخصوصيات فرھنگ بومی به خ

  . موجب برانگيختن بحث و جدل شديدی در اياالت متحده شداخيراً 

ئی سالح نوينی را که امريکادر اين پناھگاه طالبان که در شرق افغانستان واقع شده، چتربازان . درۀ شبک، افغانستان«

نام اين سالح .  عليه شورشيان ضروری دانسته بودند ھمراه با چتربازان ديگر در منطقه پياده کرده اندبرای عمليات خود

تريسی به داليل امنيتی نمی خواست نام فاميل او . است که با صدای لطيفی حرف می زند و انسان شناس است» تريسی«

ر چوب برنامۀ تجربی پنتاگون که از انسان عضو نخستين تيم انسان شناسی است که در چھا» تريسی«. منتشر شود

اين گروه از کارشناسان علوم انسانی در ھمآھنگی . شناسان و ديگر کارشناسان علوم انسانی تشکيل شده فعاليت می کند

ابتکار عمل تيم پژوھشی تريسی برای شناسائی .  در افغانستان و در عراق کار می کنندامريکا رزمی قطعاتبا 

او به ويژه موفق (ی موجب قدردانی افسران شد که از نتايج عينی چنين پژوھشی ياد کرده اند ئ قبيله خصوصيات زندگی

  )١(»). ھا موفق شده بودند قبيلۀ بزرگی را تھديد کننداسائی کند که در اين منازعه طالب را شن نزاع مرزی طالبانشد

 قطعۀ« تصميم گرفته است که يک امريکارده اند، ارتش برای بيرون آمدن پيروزمندانه از باتالق جنگ ھائی که به پا ک

 قطعۀبه ھمان شکلی که در جنگ دوم عليه عراق ھمراه با نظاميان يک ( رزمی ضميمه کندقطعاتنيز به » انسان شناس
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را مأمور کرد ) بی ای ئی سيستمز(ارتش يکی از مقاطعه کارانش ). روزنامه نگار نيز در محل عمليات پياده کرده بود

در اعالميۀ استخدام مشخص شده بود که برنامۀ جديد ارتش . که تعدادی کارشناس در زمينۀ انسان شناسی را استخدام کند

شناخت . عبارت است از ارتقاء قابليت نظاميان در رابطه با زيست محيط اجتماعی و فرھنگی در عراق و در افغانستان

 اجرای آن را به شکل مؤثر تری به انجام رسانند و نياز کمتری به مردم بومی به نظاميان اجازه می دھد که طرح ھا و

  ».اعمال زور داشته باشند

به دليل موفقيت .  رزمی ضميمه شده بودقطعۀبه شش » انسان شناس ھای گسيل شده«، ٢٠٠٧بر ودر اواسط ماه اکت

 در زمينۀ علوم انسانی بتوانند در نخستين آزمون ھا، تأمين مالی برنامۀ تجربی به شکلی افزايش يافت که پژوھشگران

  .ئی حاضر در افغانستان و در عراق فعال گردندامريکا قطعۀ ٢۶

ھر تيم انسان شناسی بومی در مناطق عملياتی متشکل از يک انسان شناس، يک کارشناس زبان محل، و يک نظامی 

 گسيل شده یانسان شناس ھا. ت ويژه از اعضای قديمی سرويس ھای اطالعاتی، امور مدنی يا عمليابازنشسته عموماً 

آموزش نظامی می بينند و وقتی به محل مأموريت رسيدند برای انجام پژوھش ھايشان در بھترين شرايط لباس نظامی و 

  .اسلحه دريافت می کنند

 گسيل انسان شناسانی که مأموريت گرد آوری داده ھای جامعه شناختی و فرھنگی برای ارتش به آنھا واگذار شده،

  . در زمينۀ عمليات ضد شورش در افغانستان و در عراق استامريکاژی نوين يبخشی از سترات

انسان شناسان بايد به نظاميان کمک کنند تا اعتماد مردم بومی را جلب کنند، اين موضوع برای عمليات و ايجاد امنيت 

دارند که اعتماد قبايل بومی را نسبت به از کارشناسان علوم انسانی انتظار . از اھميت بسيار زيادی برخوردار است

  .دست آورند و در عين حال از پيوستن آنھا به طالبان يا شورشيان عراقی جلو گيری کننده  بامريکااھداف 

 برای پيروزی در جنگ متعارف عليه ارتش کشور ديگری جای ھيچ امريکااگر برتری نظامی و فن آوری ھای 

برای تسلط بر جمعيت منطقۀ اشغال شده در متن جنگ » فرھنگ بومی«اخت ترديدی بر جا نمی گذارد، ولی شن

 در اين زمينه به اندازۀ کافی آمادگی امريکاولی به مرور ايام آشکار شد که ارتش .  ضروری خواھد بودنامتعارف کامالً 

  .اه اندازی شد ردر پيوند با اطالعات نظامی ضرورتاً » اطالعات مردم شناسی«بر اين اساس طرح . نداشته است

انسان شناسان گسيل شده در محل با گردآوری اطالعات دست اّول، درک و شناخت از فرھنگ و ساخت و ساز 

 فرھنگی که می -داده ھای اجتماعی.  ممکن ساختند، بدان نيازمند بود قوياً امريکااجتماعی مردم منطقه را که ارتش 

ن در اختيار مقامات نظامی قرار می دھند، به عنوان مثال می تواند به تواند برای ارتش حائز اھميت باشد و انسان شناسا

  .ی، کد شرافت و نقش انتقام در مناسبات آنھا مرتبط باشدئساخت و ساز اجتماعی قبيله 

ايجاد پايگاه داده ھا است که بتواند قبايل مختلف، رؤسای ) يا مردم شناختی(يکی از اھداف اين طرح انسان شناختی 

در برخی . ھا و به ھمين گونه مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سياسی مردم منطقه را شناسائی کندمحلی آن

يجاد يک درمانگاه رايگان در شرق افغانستان ا  شرکت می کنند، تيم تريسی برایموارد، تيم انسان شناسی مستقيماً 

در مورد زندگی روزمرۀ تيم ).  را تعريف کنيمبا اين وجود مشکل بتوانيم نقش مشخص تيم انسان شناسی(شرکت داشت 

  .انسان شناسی که در محل مستقر شده اند، می توانيم به وبالگ يکی از آنھا در عراق مراجعه کنيم

]Il reste néanmoins difficile de se faire une idée précise du travail des anthropologues 

embarqués. Pour un aperçu des références mobilisées par les Human Terrain Teams :  

http://iraqht.blogspot.com 
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ھمانگونه که می توانيم حدس بزنيم، تشکل اين تيم کارشناسی علوم انسانی بحث و جدل انتقادی شديدی در بطن انسان 

ن دليل شبکه ای برای محکوم کردن برنامۀ انسان شناسی در منطقۀ عملياتی به ھمي.  بر پا کرده استامريکاشناسی 

  :تشکيل شده است 

 Network of Concerned Anthropologists  

بر و اکت٣١. گوئی به ھمين منظور در انترنت ايجاد کرده است و  نيز تاالر گفتامريکاانجمن پر نفوذ انسان شناسی 

.  عليه طرح تيم انسان شناسی منطقۀ عملياتی موضع گيری کرد رسماً امريکاشناسی ، دفتر اجرائی انجمن انسان ٢٠٠٧

البته بسيج انسان شناسان و کارشناسان علوم انسانی در بخش خدماتی ارتش و اطالعات، موضوع تازه ای نيست و 

  .مناسبات علوم انسانی با قدرت سياسی قدمت تاريخی دارد

 به گذشتۀ اين رشتۀ علمی که چندان ھم افتخار آميز نيست  دائماً امريکاان شناسی از تاريخ اين موضع گيری انجمن انس

طی قرن نوزدھم و آغاز قرن بيستم، مردم : نمونۀ انسان شناسی استعمار بر ھمگان آشکار است . مراجعه شده است

برای بخش ) ای سرخپوستاندر رابطه با اردوگاه ھ (امريکاشناسان در امپراتوری فرانسه يا بريتانيا و سپس در خود 

  .خدماتی نھادھای استعمارگر در سرزمين ھای اشغال شده کار می کردند

چندين پژوھشگر ). ٢(بسيج انسان شناسان طی دو جنگ جھانی يکی از برگ ھای ناشناختۀ تاريخ اين رشتۀ علمی است 

تی خود را به ويژه در رابطه با  دانش مردم شناخ»مارگارت ميد، گرگوری بتيسون يا روت بنديکت«سرشناس مانند

  .قيانوس آرام در خدمت جنگ متفقين قرار دادندوجوامع آسيا و ا

ی ئحتی برخی از انسان شناسان به شکل مخفيانه برای نخستين نسل سازمان سيا، زير پوشش تقلبی پژوھش منطقه 

در مجموع موضوع » عادالنهجنگ «مداخلۀ انسان شناسان ميھن دوست در خدمت . اطالعات جمع آوری می کردند

، فرانز بوآس چھار ١٩١٩منتشر شده به تاريخ » ملت«با اين وجود، در مقاله ای زير عنوان . بحث نبوده است

  ). ٣(ی التين متھم کرده استامريکاپژوھشگر را بی آن که نام ببرد طی جنگ جھانی اول به فعاليت جاسوسی در 

پس . تکيه دارد که بايد در خدمت حقيقت باشند و آنھائی که در خدمت دولت ھستندانتقاد او به تضاد بين انسان شناسانی 

 از امريکا طی گردھمآئی ساالنۀ انجمن انسان شناسی امريکااز انتشار اين مقالۀ انتقادی، پدر بنيانگذار انسان شناسی 

رای اين انجمن برای برکناری او از  مورد انتقاد قرار گرفت و خواستار استعفای او شدند، و شوسوی ھمقطارانش شديداً 

  .مشاورت پژوھش ملی نيز پا فشاری کردند

 عکس، برخی از آنھا طی ه آغاز شد موجب توقف فعاليت ھای انسان شناسان نشد بلکه ب١٩۴۵جنگ سرد که پس از 

ی اطالعاتی ی التين به خدمت ارتش و سرويس ھاامريکا و ويتنام و به ھمچنين در عمليات مخفيانه در ورياجنگ ک

  . درآمدند

را برای استخدام انسان شناسان راه اندازی کرد تا برای جمع آوری اطالعات به » کملوت«، پنتاگون طرح ١٩۶۴سال 

  .شوند يلی فرستاده چی التين و به ويژه به امريکان شده و حساس از ديدگاه سياسی مانند ييمناطق تع

ی التين و آسيای جنوب شرقی در بطن انجمن انسان امريکادر بسيج انسان شناسان در خدمت عمليات ضد شورش 

.  به بحث و جدل ھای شديدی دامن زد  به شکل جنجالی١٩٧١، به ويژه طی گردھمآئی ساالنه در سال امريکاشناسی 

ی برای انسان شناسی در زمينۀ ئ کد اخالق حرفه ١٩٧٠ر تدريجی رفتار انجمن موجب شده بود که طی سال ييتغ

 به وقوع پيوست بسيج امريکا در سياست خارجی ٢٠٠١ سپتمبر ١١ولی تحوالتی که پس از حملۀ . ی تدوين کندکاربرد

  .انسان شناسان را دوباره مطرح ساخت

بر پا کردند که ) ليبرال ھا(از سوی ديگر، محافظه کاران به شکل فوق العاده ای اردوی مکارتيستی عليه پروگرتيستھا 

  ).۴( به ويژه درزمينۀ انسان شناسی -  اکثريت بودند در مناطق دانشگاھی در
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The Professors : The 101 Most Dangerous Academics in America , 

جبھۀ نئو مجافظه کاران گرويده بود، منتقدان به  چپ گرای قديمی که »ديويد ھوروويتز«عنوان کتابی است که 

شوی مغزی  و ودند به خيانت به کشور خودشان و شست نوشته بامريکادانشگاھی را که عليه سياست خارجی 

از سوی ديگر، بنگاه ھای دولتی برنامۀ بسيج دانشگاھيان را برای خدمات اطالعاتی و ارتش راه . دانشجويان متھم کرد

  .اندازی کردند

 ءپردازد، افشامجله ای که به امور اخالقی در انسان شناسی می » آنتروپولوژی تودی« يک مقالۀ کوتاه در ٢٠٠۴سال 

کرد که سازمان سيا می خواھد مبتديان جاسوسی را به شکل محرمانه در رشتۀ انسان شناسی در دانشگاه ثبت نام 

فليکس موس استاد انسان شناسی در دانشگاه کانزاس بر اين باور است که تھديدات تروريستی که اياالت متحده ). ۵(کند

جھان آکادميک و سرويس ھای اطالعاتی را بيش از پيش ضروری ساخته بايد با آن روياروئی کند، نزديکی فوری 

  .است

 را متھم می دانند که به دليل فقدان اطالعات انسان شناختی و سھل انگاری در امريکادر واقع سرويس ھای اطالعاتی 

  .ر نبوده اندمب سپت١١ قادر به جلوگيری از حملۀ مورد مأموران عملياتی و تکيه کردن به اطالعات تکنولوژيک

طرح انسان شناسی کاربردی برای ارتش و سرويس ھای اطالعاتی به دانشجويانی که برای ھمکاری با سازمان سيا 

داوطلبان در دانشگاه بايد رابطۀ خود را با سازمان سيا مخفی نگھدارند، . متعھد شوند بورس تحصيلی مکفی می دھد

طرح ھای مشابه ديگری نيز راه . اغاز حرفۀ جاسوسی خواھد بوديعنی موضوعی که در عين حال تمرين خوبی برای 

  . منتشر شده استامريکااندازی شده و فراخوان داوطلبان به شکل رسمی در سايت انجمن انسان شناسی 

، پيرامون موضوع »آنتروپولوژی تودی«بر اين منوال بود که بحث و جدل پر شوری، به ويژه در ستون ھای مجلۀ 

فليکس «در مقابل. ناسی در خدمات اطالعاتی آغاز شد و سپس به انتشار تعدادی مقاله و پاسخ منجر گرديدبسيج انسان ش

 و چند انسان شناس ديگر که از طرح ھمکاری انسان شناسی و خدمات اطالعاتی برای سيا و ارتش دفاع می »موس

 که »ايس، روبرتو گونزالس و ھوگ گوسترسونديويد پر«کردند، مخالفانی که بيش از ھمه ايستادگی کردند عبارتند از 

  . به شکل منسجم تری عليه طرح پياده نظام انسان شناس متشکل شدندبعداً 

 تصميم می ٢٠٠۵محکوم نکرده است ولی سال  را  طرح پياده نظام انسان شناسی رسماً امريکاانجمن انسان شناسی 

  . را بی اعتبار اعالم کند سال پس از عمل انجام شده٨۵، »فرانتز بوآ«گيرد که حذف 

 عليه طرح انسان شناسی کاربردی در منطقۀ عملياتی موضع در انگلستان، انجمن انسان شناسان به سھم خود رسماً 

به اعتقاد اين ). ۶)(ئی که در دانشگاه ھای انگلستان تحصيل می کنندامريکابا آگاھی به حضور دانشجويان (گرفت 

 امنيت انسان اشتۀ انسان شناسی لطمه بزند، و حتو جاسوسی تنھا می تواند به اعتبار رانجمن نزديکی بين انسان شناسی 

. نون خواھند شدظبيش از آنچه معمول است به آنھا مخطر می اندازد و ه شناسانی را که در مناطق مختلف فعال ھستند ب

 عملياتی در پی آموزش انسان شناسی  در منطقۀستراتيژيکدر نتيجه مدافعان اين انجمن می گويند، طرح انسان شناسی 

در واقع آنھا را به . برای جاسوسان آينده است ولی نه برای ارسال آنھا به کشورھای خارجی زير پوشش انسان شناسی

طی ھمان سال موضوع ديگری انسان شناسی را . هنام انسان شناس برای جاسوسی در دانشگاه فرستاده اند و نه در منطق

 طی مقاله ای که در نيو يورکر منتشر شد، نوشته بود که شکنجۀ زندانيان در »سيمور ھرش« .لرزه درآوردبه 

 از سوی مقامات عالی پنتاگون ئی نبوده و مستقيماً امريکاابوغريب در عراق ناشی از اعمال انفرادی و ساديک سربازان 

نسان شناسان منبع الھام بخش شکنجۀ عالوه بر اين اضافه می کند که کتاب پژوھشی يکی از ا). ٧(طراحی شده است

  .روانی و به ويژه راھکار تحقير جنسی بوده است
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منتشر شد، او ) ١٩٩۶-١٩١٠( توسط رافائل پاتی ١٩٧٣نام کتابی است که سال ) The Arab Mind(ذھنيت عرب

سی فرھنگ گرای او در اين کتاب در راستای انسان شنا. انسان شناس بود و در کلکبيا و پرينستون تدريس می کرد

رتبط به آن را ترسيم کرده و يک فصل کامل به سکسوآليته و تابوھای م» شخصيت عرب«ئی، الگوی چھرۀ امريکا

 اگر از مدتھا پيش از سوی انسان شناسان به شکل گسترده مورد انتقاد قرار گرفته ولی احت. اختصاص يافته است

نويسنده در نظريۀ مرکزی اين . رابطه با اين موضوع بوده است انجيل نئو محافظه کاران در حویبه ن» ذھنيت عرب«

 حساسيت شکننده ای در رابطه با تحقير جنسی از خود فصل از کتاب ذھنيت عرب مدعی شده است که اعراب عموماً 

، کاربرد مطمئناً .  گذاشته می شودءنشان می دھند، و ھمين نظريه است که در ابوغريب به شکل غم انگيزی به اجرا

اعترافات يکی از مشاوران آموزش نظامی با . شکنجه بی گمان می تواند از خواندن ادبيات انسان شناسی قطع نظر کند

  ).٨( از کتاب رافائل پاتی نقل قول می آورند دائماً امريکاد کرده است که مشاوران آموزش نظامی در ارتش ئيندامت تأ

 وقتی در خدمت شکنجه قرار می گيرد به اندازۀ کافی - ل شده باشد  ھرچند که باط-اين گونه ابزارسازی علوم انسانی 

 در  را نيز وادارد که رسماً امريکامی تواند به دانشگاھيان شوک وارد کند و در عين حال انجمن انسان شناسی 

و در نتيجه در متن بسيار تنش ). بر اساس مخالفت گونزالز( اين جريان را محکوم کند ٢٠٠۶گردھمآئی ساالنه در سال 

 تصميم گرفت که طرح انسان شناسی منطقۀ عملياتی را نيز ا حتامريکابود که يک سال بعد انجمن انسان شناسی  آميزی 

 اياالت متحده است  توسط» جنگ عليه تروريسم«ن انسان شناسی در در اينجا نقش مشکل آميز کارشناسا. محکوم کند

  .که زير عالمت سؤال می باشد

ئی نسبت به طرح انسان شناسی منطقۀ عملياتی ترديد دارند، با اين وجود واکنش آنھا از امريکااگر اغلب انسان شناسان 

 از آنھا ھنوز از طرفداران پر و پا قرص و حتی می توانيم بگوئيم که برخی. يک مخالفت صريح خيلی به دور است

 است که در دانشکدۀ انسان »مونتگومری مک فيت«مشوق اصلی اين طرح . طرح پياده نظام انسان شناسی ھستند

  ).٩(شناسی دانشگاه يال از مدت ھا پيش برای بسيج انسان شناسی در خدمت نظاميان مبارزه می کند

ی در ھمکاری با ارتش، يکی از نويسندگان کتاب راھنمای ضد ئحرفه  بر حسب عادت »مونگومری مک فيت«خانم 

مک فيت ). ١٠( است که نوآوری ھائی در زمينۀ رويکرد اجتماعی فرھنگی عرضه کرده است٢٠٠۶شورش در سال 

. کند» ناسی سازیانسان ش« عکس، می گويد که می خواھد نظاميان را هانسان شناسی نيست و ب» نظامی سازی«موافق 

 تکيه به مضامين انسان شناسی کاربردی، او مخالفان خود را به کوتاه بينی و برج عاج نشينی آکادميک متھم می کند با

که نمی خواھند دانش و فن آوری خود را در خدمتگذاری به جامعه بسيج کنند، و می گويد بھتر اين است که راھی برای 

که نظاميان را به باد انتقاد بگيريم بھتر  جای آنه در نتيجه ب. کنيمجای اين که ھيچ کاری نه کمک رسانی پيدا کنيم ، ب

 در منطقۀ  ستراتيژيک يکی از نظاميانی است که انسان شناسی»استيو فونداکارو«. اين است که آنھا را آموزش دھيم

ما افراد بدی ھستيم، نه به اين علت که «:  به اين راھکار آموزشی پاسخ می گويد عملياتی را ھدايت می کند، مستقيماً 

و چه کسی می تواند آموزش ما را . در نتيجه، دارو برای درمان اين حماقت، آموزش است. بلکه فقط کمی احمق ھستيم

  »به عھده بگيرد؟ اگر شما انسان شناسان نباشيد پس چه کسی خواھد بود؟

 culture-centric( فرھنگ جنگ«دليل و برھان مک فيت بر اين اساس است که جنگ ھای عراق و افغانستان 

warfare(است » پايه)يا جنگ با مرکزيت فرھنگی(  

رو می باشد، ناشی از زنجيره ای از سوء ه  با آن روبامريکااو بر اين باور است که بخشی از مسائلی که ارتش 

  .تفاھمات فرھنگی است
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ئی، نشان دادن امريکادر فرھنگ .  يک مثال ساده و در عين حال مؤثر را برای اثبات نظرياتش مطرح می کنداو غالباً 

خوش «است، در حالی که ھمين حرکت دست در فرھنگ عراقی به مفھوم » ايست«کف دست به شکل سرباال به مفھوم 

  .است» آمديد

» خسارت جانبی«جای کاميکازھای خطرناک می گيرند، و ه ئی بر اين اساس عراقی ھای بی گناه را بامريکانظاميان 

) culturally informed occupation. (به ھمين دليل مک فيت. جز سوء تفاھم ميان فرھنگی نيسته نيز چيزی ب

  .است» اشغال با آگاھی فرھنگی«مدافع 

ئی امريکاانسان شناسان گسيل شده به منطقۀ عملياتی بايد به نظاميان : ر واقعی ديدگاه است ييع تغبر اين اساس موضو

  .بياموزند که وضعيت را از ديدگاه عراقی ھا و افغان ھا ببينند

، انسان شناسی در واقع به دليل قابليت خود در تشريح اشياء و موضوعات ]مردم نگاری منطقه[از ملينوفسکی و ابداع 

در بازی زبانی نظاميان اين موضوع به اين شکل مطرح خواھد بود که . خود را متمايز ساخته است» از ديدگاه بوميان«

ر نگاه خالی از ابھام ييبا اين وجود اين تغ. »مسائل بايد از نگاه مردمی که ھدف قرار گرفته شده مد نظر قرار گيرد«

  .نيست

ه  ياری انسان شناسان منطقه از ديدگاه مردم منطقه ببينند، با اين وجود اين گونه باگر نظاميان دريافته اند که چيزھا را به

در ھر صورت اين موضوعی . نظر می رسد که انسان شناسان منطقه سعی می کنند چيزھا را از ديدگاه نظاميان ببينند

 با يادآوری »مارکوس گريفين«. است که در وبالگ يکی از ھمين انسان شناسان منطقۀ عملياتی در عراق مطرح گرديده

ولی اين . اصرار می ورزد» بومی شدن«اصل روش شناختی معروف به درستی برای انجام مأموريت روی ضرورت 

او در مورد انسان شناسان منطقه از روند تدريجی انطباق ھويتی با نظاميان . بوميان آنھائی نيستند که ما فکر می کنيم

اصالح خاص موی سر رايج در ارتش، تمرين ھای بدنی با وزنه، : حقق می پذيرد می گويد که در اشکال متنوع ت

، تمرين تيراندازی و آشنائی با زبان رايج بين نظاميان که گرايش زيادی در به کاربردن )يونيفرم(پوشش نظامی 

الی که خودمان به فرد در اين صورت چگونه می توانيم اختالف ديدگاه عراقی ھا را ترسيم کنيم، در ح. دارند] سرنام[

  نظامی تبديل شده ايم؟

از اين پس ما مسائل «:  اعالم کرده است که از کار انسان شناس ھايش رضايت خاطر دارد امريکابا اين وجود ارتش 

از اين پس در پی ادارۀ . از اين پس روی دشمن تمرکز نداريم. را از ديدگاه انسانی، از ديدگاه جامعه شناسی می بينيم

  ».قه در بھترين شکل ممکن ھستيممنط

») we’re focused on bringing governance down to the people («  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 او موجب کاھش عمليات قطعۀيکی از فرماندھان نظامی چنين اظھار داشته است که حضور تيم انسان شناسی در 

تی، بھداشتی و آموزشی بين مردم  درصد بوده و نظاميان بر اين اساس می توانند به امور امني۶٠نظامی در سطح 

ئی ھا و به ھمين گونه در امريکاکاھش استفاده از خشونت و در نتيجه کاھش تلفات انسانی در صفوف . منطقه بپردازند

صفوف افغان ھا و عراقی ھا، در واقع اصلی ترين دليلی است که طرفداران انسان شناسی منطقۀ عملياتی برای توجيه 

کاری که ما انجام می «: گريفين با تسلطی که بر واژگان بومی دارد چنين می گويد که .  کننداين برنامه مطرح می

سينتيک (دھيم؛ کمک به ارتش در درک مردم منطقه در متن يک منازعه است که به تحريک عمليات سينتيک انجاميده 

در حالی که اگر درک عميقتری از )  استبه انواع واژه گزينی خوش آيند تعلق دارد که در زبان نظاميان به معنای نبرد

  .»فرھنگ بومی وجود می داشت می توانست راه حل ھای غير سينتيک داشته باشد

دانش اجتماعی فرھنگی موجب کاھش خشونت می شود، دقت نظر بيشتری را فراھم «مک فيت بر اين باور است که 

  .»يھای نظامی را نيز متحول می سازدساخته و برای ادارۀ امور نقش بھينه داشته و روند تصميم گير

بر اين اساس مأموريت دارند که جنگ را به شکل انسانی تری سروسامان ] منطقۀ سينتيک[انسان شناسان گسيل شده به 

فرشته ھای کوچک روی «مثل : مک فيت انسان شناسان منطقۀ عملياتی را به شکل خاصی تعريف می کند . ببخشند

  »کار اجتماعی نظامی«شيوۀ بيانی او اين طرح عبارت است از )armed social work (، و بر اساس»دوش نظاميان

بر اين اساس انسان شناسی منطقۀ عملياتی جزئی از . را ممکن سازد» در نبرد پيروزی بر قلب و روح«که بايد 

جاد کرده و آن را به ر کيفی اييي است که در عمليات نظامی اشغال منطقه تغامريکاژی گسترده تری در ارتش يسترات

ھمان گونه که گريفين به شکل ھوشمندانه ای توضيح داده است، حضور . عمليات برای ادارۀ امور مدنی تبديل می سازد

 برای حفاظت از عراقی ھا در مقابل عراقی ھای ديگر است، يعنی موضوعی که حاکی از پيچيدگی ھای امريکاارتش 

اسانی که در منطقۀ بحرانی فعاليت می کنند می توانند جنگ را به صلح مبدل به باور او انسان شن. خاصی می باشد

  .سازند

 در عراق و امريکاضور نظامی ح بر اين اصل تکيه دارد که نظريۀ طرفداران انسان شناسی منطقۀ عملياتی کامالً 

ن وضعيت در بھترين انسان شناسان بايد دست به کاری بزنند که اي. جنگ است: افغانستان يک واقعيت ناب است 

و به اين علت که دانش آنھا . شرايط انجام گيرد، و به اين معنا که دست کم اين وضعيت با کمترين خسارت ممکن گردد

در زمينۀ فرھنگ ھا می تواند جان انسان ھا را نجات دھد، در نتيجه وظيفۀ اخالقی ايجاب می کند که آن را در خدمت 

  .نظر می رسده ا متعالی بچنين ھدفی قرار دھند که الزام

. » می گذارندءمردان سياسی اعالم جنگ می کنند، سربازان فرامين را به اجرا«:ھمان گونه که گريفين گفته است 

 به بومی تبديل شده است به شکلی حرف می زند که گوئی انسان شناسان بايد ھمپای گريفين با اثبات اين امر که کامالً 

دۀ آنھا نيست که پيش از پذيرش و گزينش چنين مأموريتی، حقانيت خود جنگ را زير سربازان عمل کنند و به عھ

  .عالمت سؤال ببرند

 و کتاب راھنمای ضد -  خدمت می کند امريکاداويد کيلکولين، انسان شناس و نظامی در ارتش استراليا که در ارتش 

اين «) : ١١(ی خاصی توضيح می دھد  اين وضعيت با خرد گرائ-شورش را نيز به ھمکاری مک فيت نوشته است 

  .» و نه قانون مرتبط به حق اعالم جنگ- کاربست قوانين وقتی که جنگ اعالم شده است - قانون مالحظات جنگ است 

بيشترين خوبی ھا را برای بيشترين افراد «تعھد انسان شناسان در واقع اخالقی بوده زيرا بر آن ھستند تا در متن جنگ 

  .بيشترين خوبی ھا را در اين اينجا بايد مترادف کمترين خسارت تعريف کنيم -» فراھم سازند

 می گويد که موضوع قانونيت جنگ در حيطۀ انسان شناسان نيست و به شکل گسترده تری به تمام کيلکولين مشخصاً 

دون پاسخ به چنين ولی مطمئن نيست که بحث و جدل پيرامون تعھدات انسان شناسان بتواند ب. شھروندان مربوط می باشد
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، بر اين اساس موضوع به اتخاذ تصميم امريکابا اجتناب از بحث دربارۀ حقانيت مداخلۀ نظامی . پرسشی روشن گردد

با اين وصف نتيجه می گيريم که نظريۀ مدافعان انسان شناسی .  ابزاری تقليل می يابد اخالقی در سطح کامالً صرفاً 

  .تکيه دارد، فرھنگی سازی و سياست زدائی جنگمنطقۀ عملياتی به يک عمليات مضاعف 

 طرح امريکادر جبھۀ مخالفان انسان شناسی منطقۀ عملياتی، ھمه موافق ھستند که آموزش انسان شناختی برای نظاميان 

  .معتبری است، ولی تعھدات انسان شناسان نمی تواند تنھا به اين ديدگاه منحصر باشد

انسان «برخی از آنھا با قاطعيت تمام بسيج . در چھار چوب ديگری مطرح می کنندله را أدر نتيجه مخالفان گسترۀ مس

خيلی به دور از جھانی امن تر، انسان :  درآمده اند امريکا می کنند که به خدمت امپرياليسم ءرا افشا» شناسان مزدور

 راين صورت انسان شناسی عمالً د. د می کنندئيشناسان منطقۀ عملياتی، درواقع جنگ اشغالگرانه و خشونت آميز را تأ

در اياالت . با اين وجود شاخص ھای انتقادات اصلی بيشتر اخالقی است تا سياسی. به يک سالح جنگی تبديل می شود

اين کميته بر . د شودئيتأ» کميتۀ حفاظت اشخاص«متحده ھر طرح پژوھشی مرتبط به موضوعات انسانی بايد توسط 

انسان شناسان بر . ھزيستی افراد مرتبطه پرونده ھا را مورد بررسی قرار می دھداساس شاخص حفظ رعايت حقوق و ب

دست آورده اند و يا به دليل ه د اين کميته را بئيآن ھستند که بدانند آيا ھمکاران آنھا در انسان شناسی منطقۀ عملياتی تأ

  .اقتدار و مداخلۀ وزارت دفاع از چنين آزمونی معاف شده اند

Julien Bonhomme 

 ٢٠٠٠او در منطقۀ گابون از سال .  تدريس می کند٢ژولين بونھوم انسان شناس است و در دانشگاه لومير در ليون 

  .پژوھش می کند
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