>
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻨﮓ و ﺿﺮورت
ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره آن

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ »ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزی« دارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺎ ﻓﻬـﻢ و
ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ در دورهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ،در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳـﺖ .ﮔـﺰارهﻫـﺎی ﺧﺒـﺮی ـ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﯾـﺎ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗـﺪرﯾﺠﺎً
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﯾﮑـﺮدﻫـﺎ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ،ﺑﺮداﺷـﺖ و ﺗﻔـﺴﯿﺮ از وﻗـﺎﯾﻊ دﺳـﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و روش ﻓﻬﻢ ﯾﻚ ﭘﺪﯾـﺪه و ﺗﺒﯿـﯿﻦ آن
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺗﺼﻮر و ﻓﻬﻤﯽ از ﺟﻨﮓ وﺟـﻮد دارد و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ؟ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در روﯾﮑﺮدﻫـﺎ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﭼﯿـﺴﺖ و ﭼـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮ ﺗﻔـﺴﯿﺮ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ »وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن دارد؟
ﻣﻨﻈﻮر از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان وﻗـﺎﯾﻊ ﻣﻬـﻢ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﻗـﺎﯾﻊ »ﻫﻮﯾـﺖﺳـﺎز« ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت و ﺑـﺎورﻫـﺎ در ﻫـﻢ آﻣﯿﺨﺘـﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی از رﺧﺪادﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﺰ دوره
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از دو وﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﻪ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ:
 ۱ـ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ
 ۲ـ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و روش ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ
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در واﻗــﻊ ﺗﻤــﺎﯾﺰ دورهﻫــﺎی ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺣــﺴﺐ وﻗــﺎﯾﻊ ،دو ﻣﺸﺨــﺼﻪ ﯾــﺎد ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻫــﺮ دو وﺟــﻪ ﺑــﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢ وﻗـﺎﯾﻊ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻤـﻞ در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ اﺳﺖ:
 ۱ـ ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲ـ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻬﻢ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﺧـﺪادﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄـﻖ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻋﻤـﻞ ﻓـﺮدی ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ واﻗﻌـﻪ ،ﻣﺎﻫﯿـﺖ واﻗﻌـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را ﺷـﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ روش ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮان و اﻫﺪاف و اﻏﺮاض آﻧﻬﺎ اﺛـﺮ ﻣـﯽﮔـﺬارد .ﻧﻈـﺮ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ در ﻫﺮ دورﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷـﻮد ،و ﻫـﺮ ﻓﻬﻤـﯽ در ﻫـﺮ دورﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻬﻢ و ﻋﻤﻞ در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺸﺨـﺼﻪﻫـﺎی واﻗﻌـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻧـﺴﺒﺖ وﺟـﻮد دارد.
ﻇﻬﻮر وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن وﻗﻮع ﺣﻮادث از ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺟﻨﮓ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر و ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﺑﻘﺎﺀ و ﺿﺮورت دﻓﺎع ،ﺑـﻪ ﯾـﻚ
ذﻫﻨﯿﺖ و اﺣﺴﺎس و در واﻗﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﻚ
ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻨﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨـﮓ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﻚ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺟﺪال ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد،
اﻣﺮوز ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ و ﯾﻚ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺘﻌﻠﻖ آﮔﺎﻫﯽ ،در ﻣﻌﺮض ﺟـﺪال ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﯽﻫـﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻞ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ ﻣﺤـﻞ ﻇﻬـﻮر روﯾﮑـﺮدﻫـﺎ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻇﻬﻮر ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
در واﻗــﻊ ﺿــﺮورتﻫــﺎی ﻋﻤــﻞ در ﺻــﺤﻨﻪ ﻧﺒــﺮد ،ﺟــﺎی ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺗﺎوﯾــﻞ و ﺗﻔــﺴﯿﺮ درﺑــﺎره ﺟﻨــﮓ ﺑــﺎ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻔـﺴﯿﺮ و
ﺗﺎوﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻬﻢ اوﻟﯿﻪ از ﺟﻨﮓ
ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻨـﮓ ،ﺣﺎﺻـﻞ ﻫـﺸﺖ ﺳـﺎل ﺟﻨـﮓ و ﺑﯿـﺴﺖ ﺳـﺎل ﺑﺤـﺚ درﺑـﺎره ﺟﻨـﮓ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﻤﻠـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق و ﺳـﻘﻮط ﺻـﺪام اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨـﻮﻧﯽ از
ﺟﻨﮓ ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ واﻗﻌـﻪ آﻏـﺎز و
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺪادﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﭘـﺎرﻫـﺎی از ﺗﻐﯿﯿـﺮات روﯾﮑـﺮدی و ﺗﻔـﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾـﺪ از ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺟﻨﮓ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت در
ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﮓ ،در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ادراك از ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻋـﺮاق
و ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﻓﺎع در ﺗﺠﺎوز ﺑﻮد:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه »اﺷﻐﺎل اﯾﺮان« در ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫـﺎی آن از ﻧﻈـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ
وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن )ﻗﺤﻄﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ـ اﺧﻼﻗـﯽ( ﻧـﺰد ﻧـﺴﻞ ﻗـﺪﯾﻤﯽ
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اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در واﮐﻨﺶ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻣﻘـﺎﯾﺲﻫـﺎی ﻣﯿـﺎن
ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣــﺸﺎﻫﺪه »ﺟﻨــﮓﻫــﺎی ﭼﺮﯾﮑــﯽ« در ﺑﺮاﺑــﺮ اﻣﺮﯾﮑــﺎ در وﯾﺘﻨــﺎم ،ﻓﻠــﺴﻄﯿﻨﯽﻫــﺎ در ﺑﺮاﺑــﺮ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ و
اﻟﺠﺰاﯾﺮیﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ ،ﻧـﺰد ﻣﺒـﺎرزان ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘـﻼب ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در واﮐـﻨﺶ اوﻟﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای
ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮاق داﺷـﺖ .ﺣـﻀﻮر ﺷـﻬﯿﺪ ﭼﻤـﺮان و ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ارﺗﺶ ،در ﻧﺰد ﻧﺴﻞ ﺟـﻮان و اﻧﻘﻼﺑـﯽ ،ﺑـﺮای واﮐـﻨﺶ
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻧﻘﺶ داﺷﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﻬﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﺟﻨﮓ
ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﯾﮑـﺮدﻫـﺎ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿـﻪ از ﺟﻨـﮓ و ﺳـﭙﺲ
ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺣﻤﻠـﻪ ﻋـﺮاق ﺑـﻪ اﯾـﺮان در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ .ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ادراك از ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻨـﮓ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺷـﻐﺎل اﯾـﺮان در
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺑﻮد و ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ادراك دﯾﮕـﺮی از ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻨـﮓ وﺟـﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﻠﯿﻪ رﺧﺪادﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻧﻈـﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘـﯽ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬـﻮم اﻧﻘـﻼب ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در واﻗـﻊ ﻣﻔﻬـﻮم اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺮای درك ﺟﻨـﮓ ،ﻣﻔﻬـﻮم اﻧﻘـﻼب ﺑـﻮد .وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ
ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘـﻼب ،ﻓﻬـﻢ آن را ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﭘـﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪ واﻗﻌـﻪ اﻧﻘـﻼب ،اﺳـﺘﻮار ﮐـﺮد .ﻟـﺬا
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ،در ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘـﻼب ﺗـﺎ
ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺪونﺗﺮدﯾﺪ واﻗﻌﻪ اﻧﻘﻼب و رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ
اﺳﺖ ﻧﺤﻮه ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻـﺤﺖ آن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .آﻧﭽـﻪ روﺷـﻦ اﺳـﺖ رﺧـﺪادﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه ،ﺣﺎدﺛـﻪ ﻃـﺒﺲ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در زﻣﺎن وﻗﻮع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧـﺸﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﭘـﺲ از
وﻗﻮع ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﺳـﺦ داد ﮐـﻪ؛ اﮔـﺮ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،ﭼﺮا در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و در ﺣـﺎل وﻗـﻮع ﺑـﻮد اﯾـﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪ؟ و اﮔﺮ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،دﻻﯾـﻞ آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﻬﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ از ﻋﻠﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی وﻗﻮع ﺟﻨﮓ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی
آن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺮوﺿﺎت ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ .در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ دو
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان زﻣﯿﻨـﻪ وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد ،واﻗﻌـﺎً
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ و ﻋﻼﺋﻢ و ﺷـﺮاﯾﻂ آن و ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼً ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ و روﻧـﺪﻫـﺎی ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر آن ﺷﺪ .ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﻨـﮓ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺎت
ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ از آن ﺷﺪ.
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اﺣﺘﻤﺎل دوم ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و دﻓﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آن ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ
در وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت آن
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روش ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان
»رﯾﺸﻪ ﺗﺠﺎوز« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﻗـﺮارداد
 ۱۹۷۵ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺟﻨﮓ« ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘـﻼب ﺗـﺎ وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﻃﺮاﺣـﯽ و اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺟﻨﮓ ،اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ ﺷـﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در زﻣﺎن واﻗﻌﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و اﮔـﺮ
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳـﻨﺪی دال ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ وﻗـﻮع ﺣـﻮادث ﺳﯿﺎﺳـﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘـﯽ ،اﯾـﻦ
ﺗﺼﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﻨـﮓ و ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻧـﺸﺪه
١
اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ« در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی راﯾـﺞ در رﺷـﺘﻪ
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘـﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت در ﭼـﺎرﭼﻮب اﯾـﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و اﻗﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ،ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ روش ﮔﺮﭼـﻪ ﻓﻬـﻢ ﺟﺪﯾـﺪی از وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﻬـﻢ اوﻟﯿـﻪ از وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ ،ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮار دارد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ ،ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺎع ﺑﺮ ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﻏﻠﺒـﻪ دارد و ﮔـﺎﻫﯽ ﻫـﻢ
ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﯾﮑﺴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨـﮓ ﺑـﺮ دو ﭘﺎﯾـﻪ »ﺗﺠـﺎوز ـ دﻓـﺎع«
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗـﺎ اﻧـﺪازه زﯾـﺎدی ،ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺎت و ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﺟﻨـﮓ ﻣﻨﻄﺒـﻖ و
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺎوز در درون ﻣﻔﻬﻮم دﻓﺎع و ﺿﺮوت آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻔﻬـﻮم دﻓـﺎع و »ﺟﻨـﮓ دﻓـﺎﻋﯽ« ،ﻧﻘﻄـﻪ ﺛﻘـﻞ و ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ و در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﺟﻤﺎع ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻗـﻀﺎوت ﮐﻠـﯽ
از ﺟﻨﮓ در اﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت آن ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪه ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ دﻓﺎﻋﯽ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿـﻖ »ﺟﻨـﮓ
دﻓﺎﻋﯽ« اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ و ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی آن را ﮐﺸﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐـﺮد
و از ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﻨﺰل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎﺀ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮازﻣـﺎﻧﯽ ـ ﻓﺮاﻣﮑـﺎﻧﯽ ،ﺧـﻮدداری

 .1ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﺧﺪادﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﻲ ـ اﻣﻨﯿﺘﻲ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب »از ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪ درودﯾﺎن« در ﺳﺎل  ٧١ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ در ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺟﻨـﮓ
ﺳﭙﺎه ،اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ دﻫﻪ از زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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ورزﯾﺪ ٢.دﻓﺎع ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ دﻓﺎﻋﯽ ،از ﻫـﺮ ﺣﯿـﺚ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ اﯾـﻦ اﻋﺘﺒـﺎر،
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﺠﺎم داد .زﯾﺮا ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎدﺗﺮدﯾـﺪ و
ﺗﺰﻟﺰل درﺑﺎره ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻚ ﻣﻠﺖ درﺑـﺎره ﻧﺤـﻮه ﺑﻘـﺎﺀ و ﺣﻔـﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ و ﻫﻮﯾـﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی در ﻓﻬﻢ از ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎوی
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ روش ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و دﯾﮕﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ اﺳـﺖ .روش ﭘﺎﯾـﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ در ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺛﯿﻖ ﻗﺮار دارد و ﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺟﻨـﮓ ﻣـﻮرد
ﻧﻘﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻢاﮐﻨـﻮن ﻧﺤـﻮه اﺗﻤـﺎم ﺟﻨـﮓ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘـﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ  ۵۹۸و ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ از ﯾﻚ ﺳﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧـﺪ ﺟﻨـﮓ و ﺣﺘـﯽ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی درﺑـﺎره
اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣـﺸﻬﺮ ،ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻨـﮓ را ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺣﻤﺎﺳـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﻮﻋﯽﺗﺮاژدی و ﻏﻢ و ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻮرده در ﮔﻠﻮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻨـﮓ و ﺣـﻮادث
و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻋﺎﺷﻮرا و ﺗﮑﻠﯿﻒﮔﺮاﯾﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺳـﻘﻮط ﺻـﺪام و ﭘﯿـﺮوزی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق ﺑـﻪ اﯾـﺮان را ﻫـﻢ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽداد ،ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ
وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺣﻤﻼت ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎز ﭘـﺲﮔﯿـﺮی آن
و ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ)ره( از آن ﺑـﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨـﮓ را ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﺗﻔـﺴﯿﺮی ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻠﺨـﯽ و
ﻧﺎﺧﻮﺷـﻨﻮدی ﮐـﺮده اﺳـﺖ.ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ ﺳـﻘﻮط ﺻــﺪام ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﺣﺘـﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺷـﺪن ﺟﻨـﮓ و ﮐﻠﯿــﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻨـﮓ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن در ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﻨـﮓ و
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ ،از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮﺿﻮع آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺑﺮرﺳﯽ آن اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ ،در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و ﺗﺤـﻮﻻت آن ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺟﻨﮓ ،دو ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﺳـﺎس »ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮاﯾـﯽ« ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﭘﯿـﺮوزیﻫـﺎ و ﺷﮑـﺴﺖﻫـﺎ و ﻧﻘـﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت آن و ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ.
ب( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮی از ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﺳﺎس »ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮاﯾﯽ« ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و رواﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻨﮓ.
دو ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺼﻮرات و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻨـﮓ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﮔـﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻗـﻀﺎوت و ارزﯾـﺎﺑﯽ از ﺟﻨـﮓ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ،ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮرات ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻨﮓ» ،ﻧﻬﻀﺖ آزادی« ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻨﮓ و ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره وﻗﻮع و اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
 .2ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﻲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﻚ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮي و ﻓﺮازﻣﺎن و ﻓﺮاﻣﮑﺎن ،ﻓﻬﻢ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺳـﺎزد ،زﯾـﺮا ﺟﻨـﮓ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،اﻫﺪاف و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ،ﺧـﺎرج ﻣـﻲﺷـﻮد و دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺣﺘﻲ ﯾﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر »دوﻟﺖ ﻣﻮﻗـﺖ« و
»ﻧﻬﻀﺖ آزادی« درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺪرﯾﺠﺎً ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ ،وﻗﻮع ﺣﻮادث اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳـﭙﺲ ﺟﻨـﮓ» ،دوﻟـﺖ ﻣﻮﻗـﺖ« و ﻣﻬﻨـﺪس ﺑﺎزرﮔـﺎن ﻧﺨـﺴﺖ
وزﯾﺮ وﻗﺖ را ﺑﻪ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮاق ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﻧﻬﻀﺖ آزادی« در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
اﺗﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣـﺸﻬﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪای را ﺻـﺎدر ﮐـﺮد ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ
»دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ« ﻧﻘﺸﯽ در وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر »ﻧﻬﻀﺖ آزادی« ﻃﯽ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اداﻣـﻪ ﺟﻨـﮓ ﭘـﺲ
از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺎن آن و ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ روﯾﮑﺮد ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار داد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻟـﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫـﺎی ﻧﻬـﻀﺖ آزادی ﺗﻠﻘـﯽ و از آن ﺧـﻮدداری ﺷـﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﺎرﻫﺎی از ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﯾﺎ اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺎﺗﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺶ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدداری ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻃﺮح و ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺣﺘـﯽ از ﺳـﻮی »ﻧﻬـﻀﺖ آزادی« ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﻧﺪ ﻧﻘﺪ و ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و واﮐـﻨﺶ ﺑـﻪ آن ،ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و روﺷﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗـﺮار
داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد ﻋﻘﻼﻧـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﻓﻬـﻢ از ﺟﻨـﮓ ،ﮐﻤﺘـﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺟﻨـﮓ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﻋﻤـﻞ در ﺟﻨـﮓ ،ﮔﻔﺘـﺎرﻫـﺎ درﺑـﺎره
ﺟﻨﮓ از دو ﻃﺮﯾﻖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﯿـﺎن ﺧـﺎﻃﺮات ﺣﺎﺿـﺮان و ﺷـﺎﻫﺪان و دﯾﮕـﺮی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﻫﻤﯿﺖ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در دوره دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ،ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻨﻮی ـ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘـﺲ از
ﺟﻨﮓ و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻣﻌﻨﻮی در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻧﮕﺮﺷـﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺟﻨـﮓ ﻧـﺎم
ﺑﺮد.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻨﮓ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺿـﺮوری
و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻨﻮی ـ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨﮓ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ و دﺷﻮاریﻫـﺎی آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺟﻨـﮓ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮك ﻓﺮدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ﯾـﻚ
اﻣﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻄﺤﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آن
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ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری از واﻗﻌﯿﺎت ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﻨﮓ در آﯾﻨـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺪاوم روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻨﻮی ـ اﻧـﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻨـﮓ ،ﺿـﺮورت ﻓـﻀﺎﺳﺎزی ﺑـﺮای ﺑﺎزدﯾـﺪ
ﻣــﺮدم از ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕــﯽ و ﻣﺘﻘــﺎﺑﻼً اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣــﺮدم از اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع و ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫــﺎی آن ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ .رواج
ﺧــﺎﻃﺮهﮔــﻮﯾﯽ از ﺟﻨــﮓ ﺑــﻪ ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﻧــﻮﻋﯽ رواﯾــﺖ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻣﻌﻨــﻮی از ﺣــﻮادث ﺟﻨــﮓ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﻣﺠﻤﻮع اﯾـﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ،ﺑﺮداﺷـﺖ از ﺟﻨـﮓ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی از ﺟﻨﮓ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎ
و ﻣﺮاﺣﻞ آن ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻘـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫـﺮ ﯾـﻚ در ﺟﻨـﮓ و ﭘﯿـﺮزوی و
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رواﯾﺖﻫـﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ از ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻨـﮓ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ،
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری و اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻨـﺎﺑﻊ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار
داده و ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﮓ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،ارﺗﻘﺎﺀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط در ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎ اﺟﺘﻨـﺎب از اراﺋـﻪ آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت رﺳـﻤﯽ ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺎﯾﻪ و اﺑﻬﺎمﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎﻧﻊ از روﺷـﻦ ﺷـﺪن ﻣـﺴﺎﺋﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻫﻤﻮاره از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ روشﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد
در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ ،در ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻬﻢ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ آﯾﻨﺪه و روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ دوره و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ
روﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺣـﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ،اﻃـﻼع از اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮل و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ روﻧـﺪ و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی آن از ﯾﮑﺴﻮ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻨﮓ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روﻧﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮓ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دروﻧـﯽ آن ،دو
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ:
روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از ﺟﻨﮓ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن
رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارﺷﺎت
در ﺣﻮزه ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ،ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑـﻪ درون ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮ ﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻼش اﺻـﻠﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل »ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی دﻻﻟـﺖﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد« و ﺳﭙﺲ ﻃﺮح ﺻﺤﯿﺢ از ﻣـﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و دﻓـﺎﻋﯽ ،ﺑـﻪ ﯾـﻚ
ﻣﻮﺿﻊ اﺑﺘﮑﺎری و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزﻫﺎی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی دروﻧـﯽ ﺟﻨـﮓ ،در ﻓﻬـﻢ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﻨﺎد و ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻗـﺮاﺋﻦ و ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﺎﺿـﺮان
ﺷﺎﻫﺪان ﺑﯿﺎن ﺷﻮد» .وﺿﻮح ﺑﺨﺸﯽ ﺑـﻪ ﻻﯾـﻪﻫـﺎ و اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻨـﮓ از ﻃﺮﯾـﻖ رواﯾـﺖ ﺻـﺤﯿﺢ آن«،
واﻗﻌﯿﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻨﮓ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی واﻗﻌﯽ آن و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه وﻗﻮع ،ﺣﻔﻆ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﯾﺎ ﮔﺰﯾﺪهﮔـﻮﯾﯽ در ﺗﻮﺿـﯿﺢ رﺧـﺪادﻫـﺎ و وﻗـﺎﯾﻊ ﺟﻨـﮓ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﯾـﺎ
رواﯾﺖﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﯾـﻒ و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨـﮓ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از آن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻬﺪﯾـﺪات و ﺟﻨـﮓ
آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺟﻨﮓ اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق ،ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ،ﻣﻮﺿـﻮع و
روش ،در دو ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 .۱ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ.
 .۲ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك ﻓﮑﺮی ـ ﻣﻌﻨﻮی و رﻓﺘﺎری اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﻨﮓ.
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