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در پی مقاله جنگ نامتقارن از نگاهی دیگـر در فصـلنامه علـوم و فنـون نظـامی سـواالتی       
ــه   ــد کـ ــرح شـ ــا   مطـ ــی از آنهـ ــه بعضـ ــع بـ ــت راجـ ــه   الزم اسـ ــن مقالـ ــب ایـ در قالـ

پرداخته شود.
که اصطالح جنگ نامتقارن اصطالحی است که زائیده تفکـرات   در مقاله فوق اشاره شد

منظور جنگ روانـی و اتـالف نیروهـاي فکـري اسـت و لـذا ایـن        ه هاي اطالعاتی و بنیرو
جنگ صرفاً یک جعل اصطالح است و در مجموعه کتب و یا مقاالتی که در این رابطـه  

شـود.عدم درك صـحیح از نـوع و چگـونگی     نوشته شده به مطالب جدیدي برخورد نمی
د آورده که عملیـات نظـامی صـورت    عملکرد آمریکا در عراق این سوء تفاهم را به وجو

شود کـه بایـد   اي بوده که شکل جنگ جدیدي از آن استنباط میگرفته در عراق به گونه
آنرا جنگ نامتقارن نامید.اگر شکل عملکرد آمریکا در عراق تجزیه و تحلیـل شـود ایـن    

گردد.این سوال مهمی اسـت کـه بایـد جـواب آنـرا یافـت. آیـا        مغلطه عملیاتی مرتفع می
گسـترش  آیاگان با یگان انجام داد؟ یمریکا در عراق عملیات نظامی به معناي درگیري آ

بـر جنگهـا در ایـن عملیـات     شکل گرفت و اصـول حـاکم  این جنگنیروهاي طرفین در 
جاري شد؟
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اگر گسترش نیروهاي عراقی روبروي واحدهاي عملیـاتی آمریکـا صـورت گرفـت ایـن      
وم کـه در اثـر فشـارهاي نیروهـاي مقابـل صـورت       ترکیب و گسترش نیرو و تغییرات مدا

گرفته بطور روزانه چگونه بود ؟
کـدام یـک از تاکتیـک هـاي رخنـه اي، احاطـه اي و ... را بکـار بـرد و         آمریکا 

این تاکتیک چه میزان کشته و یا اسیر عراقی بود ؟حاصل 
بـدان معناسـت کـه عملیـات صـورت      اگر بتوانیم به سواالت فوق جـواب دهـیم  

هاي فرمانـدهی و سـتاد ارتشـهاي    ه مشابه و مطابق تاکتیکهایی است که در دانشکدهگرفت
شود و عنوان جنگ نامتقارن یک اصـطالح جعلـی اسـت و اگـر نتـوان      جهان تدریس می

پاسخ آنرا یافت، سوال دیگري مطرح است و آن اینکه آیا اشغال نظامی در پـی عملیـات   
عملیات رزمی صـورت گیـرد اشـغال انجـام شـده      رزمی انجام شد و یا اساساً بدون اینکه 

است ؟ آنچه در اخبار و وسایل ارتباط جمعی مشاهده شد یک سناریوي عملیات رزمـی  
بود. نه یک عملیات رزمی به معناي واقعی آن.

بخشد عدم انجام مقابله در نقـاط حسـاس نظـامی و    آنچه این احتمال را قوت می
هـاي تلویزیـونی جهـان    امال و بطور زنده از شـبکه عدم مقاومت در اشغال بغداد بود که ک

پخش شد.
در ورود نیروهاي نظامی آمریکا به بغداد نیروي نظامی مشاهده نشـد و قبـل از آن پلهـاي    

هاي عراق است تخریـب نگردیـد. حتـی صـدام کـه در شـهر       مهمی که بر روي رودخانه
شـد و از فرمانـدهان و   یداد حدود صد نفر از مردم بغداد در کنارش مشاهده مجوالن می

یا نیروهاي نظامی خبري نبود.
هاي نظامی بپذیرنـد  مجموعه این ابهامات این فرضیه را تقویت کرد که مجموعه

که در عراق عملیات رزمی و تاکتیکهـاي رایـج انجـام نشـده و بایـد ابهامـات را در نـوع        
مطالـب مطـرح   دیگري از جنگ یافت و لذا با طرح جنگ نامتقارن بدون توجه بـه عمـق  
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شده و مغلطه صورت گرفته توسط سرویسهاي اطالعاتی آمریکا ارتش آمریکا را ارتشی 
فوق تصور ترسیم کردند اما مصاحبه با فرماندهان و نظامیان عراقی بخوبی این موضوع را 

کند. آنها میگویند جنگی در کار نبود. میرد
ملیات و غافلگیر شدن آنهـا  نجنگیدن نظامیان عراقی را ناشی از برق آسا بودن ع

ــی ــن را     مـ ــز ایـ ــزي جـ ــا چیـ ــاحبه هـ ــی در مصـ ــان عراقـ ــورتیکه نظامیـ ــد. در صـ داننـ
کنند.عنوان می

چگونه آمریکا با تعداد بسیار کم کشـته و تلفـات،  بغـداد را فـتح کـرد ولـی در       
% (یـک  1اي از ارتش عراق وبعثیهـاوافراطیون وهـابی بـا نیـروي کمتـراز حتـی       ادامه عده

اند.نزدیک به سه هزار نفر نیروي آمریکا را کشتهقبل از اشغال درصد)
آیا ارتش عراق غافلگیر شد؟ چگونه ممکن است یک ارتش آرایش یافتـه کـه   
در خط جلویی نبرد است به این شکل غافلگیر شود. و در یک زمان بسـیار کـم پایتخـت    

گردد.کشورش عرصه جوالن نیروي بیگانه 
نگین آمریکا تـوان مقابلـه را گرفتـه بـود چگونـه ممکـن       اگر بپذیریم آتشهاي س

است ارتشی که سابقه و تجربه جنگ با آمریکا را قبال نیز داشته این چنین تسلیم شـود. و  
اي از قبل براي مقابله نداشته باشد.برنامه

آمریکـا عملیات رزمـی نه وآمریکارمنمجموعه اقداماتارتش عراق در مقابل
حانه کشـورش را جوالنگـاه آمریکاییهـا قـرارداد، امـا بایـد دقـت        شکست خورد و مفتض

داشت که ارتش عراق در مقابل ارتش آمریکا شکست نخورد چون ارتش عـراق قبـل از   
برابر ارتش آمریکـا شکسـت خـورده بـود و ارتـش آمریکـا کـار مشـکلی         در رویارویی 

نداشت.
نه انجام یک عملیات ارتش آمریکا صرفاً عملیات اشغال نظامی عراق را رقم زد 

.امی رزمی و رویارویی یگان به یگاننظ
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قبل از روبرو شدن با ارتش آمریکا لباس شخصی پوشیده یعراقنیروهاي نظامی
بودند و قبل از انجام عملیات نظامی صحنه نبرد را ترك کردند.

این موضوع بسیار مهم اسـت کـه آمریکاییهـا سـعی در مخفـی نگـه داشـتن آن        
ها براي اینکه افتخار پیروزي را به ارتش آمریکا بدهند سعی بر این دارند کـه  کنند. آنمی

عامل موفقیت به نام ارتش آمریکا ثبت شود در صورتیکه واقعیت جز این است، آنهـا بـا   
رسند، یک ارتش آمریکا را یک مطرح کردن جنگ نامتقارن در حقیقت به دو هدف می

د کنند و از طرف دیگر بعد انسانی به این ارتـش  العاده و شکست ناپذیر قلمداارتش فوق
نگ تروریستها ،وحشیها و... می نامند. در این جرامتجاوز دهند.چون طرف متقابل

ارتش عراق در جنگ نرم شکست خورد و اساساً جنـگ سـخت رخ نـداد و بـا     
شکست ارتش عراق در جنگ نرم ارتش آمریکا بدون درگیـري اقـدام بـه اشـغال عـراق      

نمود.
تا چند دهه قبل بقا و یا عدم بقاي حکومتها صرفاً با مولفه توان نظـامی رقـم مـی    

انضمام موفقیت لشکریان در جنگها خورد و قدرت در توان نظامی خالصه می شد. و لذا 
کشور دیگر را در پی داشت و با شکست آن از دسـت دادن حکومـت و کشـور رخ مـی     

داد. 
قتصادي، مولفه نظامی پشتوانه مولفه هاي ا

بود و به همین جهت سیستم حکومتی سیاسی و فرهنگی 
و هرگونه مشابه خیمه اي بود که یک ستون داشت. 

تزلزل در این ستون، خیمه را فرو می ریخت و لذا 
جنگهایی که رخ می داد به منظور از بین بردن این ستون 

بود .
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ی از اهمیـت  اگرچـه همچنـان سـتون نظـام    امروزه در کشورهاي در حال توسعه
فوق العاده اي برخوردار است ولی مولفه هاي اقتصادي و سیاسی و فرهنگی نیز به عنـوان  

عمل می کنند که سـقف حکومـت   یستونهای
را به روي آن بنا نهاده اند. بنابر این حکومتهـا  
از شکل خیمه اي به شکل خانـه تبـدیل شـده    
اند بـه گونـه اي کـه بنـاي حکومـت بـر روي       

ا چهــار مولفــه سیاســی،   چهــار ســتون و یــ  
اقتصادي، فرهنگی و نظامی قرار گرفته است. 

موجـب فشـار مضـاعف بـر     در این شرایط هرگونه تزلزل یا فساد در این سـتونها  
لذا براي فروپاشی حکومت الزاماً نیازي می شود. حکومتسایر مولفه ها و نهایتاً گسست

سقف را بـا ایجـاد تزلـزل و فسـاد در     به از بین بردن مولفه نظامی نیست بلکه می توان این
سایر مولفه ها نیز فرو ریخت. 

بر این اساس هرگونه درگیري با مولفه نظامی را جنگ سخت و هر اقـدام بـراي   
دنیـاي  از بین بردن مولفه هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی را می توان جنگ نـرم نامیـد.   

وسـعه اسـتفاده نمـوده و بـدون از     کنونی از غفلت کشورهاي توسعه نیافته و یـا در حـال ت  
دست دادن فرصت، جنگ نرم را انجام می دهد و با توجه به این موضوع که جنـگ نـرم   
ویژگیهاي متفاوتی با جنگ سخت دارد که مهمترین آن این است که حاصل این جنـگ  

خود را نشان می دهد و لـذا متولیـان امـور متوجـه حرکـت موریانـه اي       در طوالنی مدت 
و نمی شوند. و در موارد زیادي بدون توجه در راستاي اهداف آنها همکـاري  کشور روبر

نیز می کنند. 

همدل حاکمیت در کشورهاي در حال توسع
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اقداماتی که معموالً در سازمانهاي نظامی براي آمادگی انجام می شـود همچـون   
رزمایشها و تمرینها و ... در مولفه هاي دیگر در این رابطه اقدامی صورت نمی گیرد چون 

س نیست. احساس دشمن در روبرو ملمو
از دیگر تفاوتها این است که در جنگ سخت هرگونـه حرکـت، رفتـار، گفتـار     
یک نظامی که در آن دشمنی نسبت به طرف روبرویش نباشد نابخشودنی اسـت و همـین   
رفتارها و حرکات موجب روح شجاعت می گردد ولی در جنـگ نـرم همکاریهـا حتـی     

زدورانه تلقـی مـی گـردد. اقـدامی     دادن اطالعات که در جنگ سخت اقدامی خائنانه و م
انسان دوستانه و در جهت کمک به بشریت نامیده می شود و دنیاي اسـتکباري بـا تـالش    
وسیعی سعی دارد واژه کمک به بشریت در بین صاحبنظران گسترش یابد تا بـا همکـاري   

شریت را در خدمت منافعش سوق دهـد و جـالبتر از همـه اینکـه در حالیکـه      این غافالن ب
کشور در حال جنگ نرم است اندیشمندان و صاحبنظران بدون اطالع از این جنـگ  یک 

لـزوم اجتنـاب از جنـگ سـخنرانی     ی جنـگ و  ت و سمینارها اندر باب نتایج منفـ در مقاال
می کنند چون آنها جنگ را صرفاً جنگ سخت تلقی می کنند و نمی دانند که خود انهـا  

خوردن هستند و به همین دلیل به دنبـال راههـاي   در جبهه اي ایستاده اند و در حال ضربه 
مقابله و یا تهاجم اقتصادي سیاسی و فرهنگی نیستند. 

مهمترین تفاوتی که ستونها و مولفه هـاي نگـه دارنـده حکومـت در کشـورهاي      
توسعه یافته با کشورهاي در حـال توسـعه و یـا    
توسعه نیافته دارد این است کـه در کشـورهاي   

مولفه ها در هم تنیده اند یعنی توسعه یافته این
ــادي    ــاي اقتص ــه ه ــتون، مولف ــار س ــر چه در ه
سیاسی، نظامی و فرهنگی وجود دارد ولـی در  

مدل حاکمیت در کشورهاي توسعه یافته
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ــت        ــین جه ــه هم ــتند و ب ــم هس ــدا از ه ــه ج ــار مولف ــن چه ــه ای ــعه نیافت ــورهاي توس کش
آسیب پذیرند. 

اگر در کشوري چهار مولفه جدا از هم باشد چنانچـه ضـربه اي بـه یـک مولفـه      
آید سایر مولفه ها در کوتاه مدت و حتی میان مدت متوجه ضـربه نمـی شـوند و در    وارد

مواردي در مراحل بسیار حساس که فرصت چندانی وجود ندارد متوجـه مـی شـوند کـه     
معموالً کارایی چندانی نیز ندارند. نهایتاً ایـن کـه جنـگ نـرم در حـوزه هـاي اقتصـادي،        

ر حوزه نظامی است. سیاسی و فرهنگی رخ می دهد و جنگ سخت د
چنانچه یک انسجام و در هـم تنیـدن در ایـن چهـار حـوزه انجـام نشـود الجـرم         
ستونها، تفکیک شده و به علت عدم اطالع صاحبنظران و اندیشـمندان سـه حـوزه جنـگ     
نرم فشار فزاینده اي بر ستون نظامی وارد می آید به گونه اي که وحدت بردارهـاي نگـه   

بـه سـختی میسـر اسـت و جنـگ سـخت در ایـن مختصـات قابـل          دارنده و مقابله کننـده  
پیش بینی نیست. 


