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 واعتقادات بوجود آمد که رسا نه ها هاچنین با ورمندی  م جنگ ویتنابعد از      

 اعمال  فعاالنی سیاسی دولت را هما نند ی هاگاعمال وکارکردودیگر منتقد ین 

وصحبت های   که درمجالت  نظا می گرا  ودربیا نیه هاستون پنجم میپنداشتند، 

طبقه اقتدار گرایان ایاالت متحده  امریکا  به  یک ا مر عا دی  تبد یل شد ه بود   

دانشمندان واستادان را   به  باد انتقاد   رادفوردآنطوریکه  درمقاالت  بقلم ویلیم 

               .                                                       می برد  را بکار..میگرفت وبه آنها کلمات وواژه های خیانتکاروعهد شکن و 

 بجلو  ن ویا کشید پیش  یک دانشمند برای به پاسخ به سوال که چطور ویاچرا 

سوال مهمی است که باید     سلسله نظریات پرچم قرمز را  بلند نمیکرد اندن ر

     -حقوقی امنیت ملی پرسیده شود  این سوال از بوردهییات تحریر قبلی مجله

تلقی شود  که   با ارزش نمیتواند  سوال  چندان ولی  رویهمرفته این نوع        

برساند ویانه ؟    گیرد که مقاله ای ویلیم راد فوردرا به نشربیر مجله تصمیم  سرد

یا  و امنیت ملی  شخص مبتدی   چونکه   اقای راد فورد به ارتباط موضوعات

                                                                                        . نمیباشد   حکومتی می و  نا اگاه از مسایل نظا صشخ

توضیح ودرویب ملی    درمجله حقوقی امنیتنظر  موضوع موردباید گفت  که 

مجله مذکور توسط سردبیر (4102-4102)سایت مربوطه درفاصله ای سالهای 

سردبیری که دارای تجربه ای گسترده کاری  زیر نظر زیور نشر رایافت  یعنی 

وزارت  در چه خود  پیرامون  برنامه های  امنیت ملی در هردو بخش از کار 

داشت    (هنگام نشر مقاله رادفورد) عدلیه وچه در وزارت امنیت ملی داخلی 



دولتی   مقام   هنگی  ادغام وهمارفتیر د ون مد نیز به حیث معاهمین اکنون او و

  Fedral Emergency  Management )ا  بحران فدرال سازمان مدیریت 

Agency)  مشغول خدمت میباشد .                                                                                              

در امورات بیرونی       طبیب فامیلیهمسان یک  ،سردبیر انتخاب مقاالت      

وجوامع اطالعاتی وویب  سایت های  آنلین  بیش از سی سال  تجربه دارد  به 

چنین به  -پرداخته( سی آی ای)توضیح موضوع موردنظر  بعنوان یک کارمند 

تفنگداران دریایی    در سپاه   نظر میرسد که این سردبیر اجرایوی مجله مذکور

حقوق را با کمک   کولته  ید که او فا اجرای وظیفه می نمابه صفت یک افسر 

به پا یان رسا نیده وآز آن سند فراغت اش را  امریکا   مالی ارتش ایاالت متحده

                                        .                                                                                                                بدست اورده است 

دهنده ای  مفهوم  وا تصال    ترویج به صفت « رادفورد» اقای   مهم اینکه    

ویلیم وایتنګ   اقای   با  به نسبت که قانون مشترک جنگ ایاالت متحده امریکا

(William  Whiting   ) جنرال راهنما اتحادیه  نا سازګار بود از طرف ریس

بود (William witing)بلکه این اقای ویتنگ – هییت تحقیق حمایت  نمیګردید

بهرراه  کهودایاالت متحده امریکا چنین بتوصیه اوبه قضات در که بجلو میرفت

ندهند مورد  چالش  قرار را محبوسین شان ګردند که  یان مانع نظامباید  ورسم 

نسبت به سربازان  کنفدراسیون  دشمنان بزرګ  عامه   حتی اګراین محبوسین 

                                                                         .نیز بوده باشند 

(  00/9)این قانون عام جنگ  ساخت امریکا است که بعد از رخداد  واقعه ای   

قانونی   پیگرد  را  زندانیان  حقوقیو مشروع  نا قهعدم موجودیت سابودبا وج

د نهم سپتمبر  ً رخدابعد ازبه عباره دیگرخالف قوانین حقوقی وشرعی مینماید یا

مورد پیگرد قانونی  قرار زندانیان رابا وجودعدم موجودیت  سوابق جرمی  

 نظامی   تحقیق  کمیسیون  میکه قانون  هنګا  بادرنظرداشت ایجاد اینلهذا.میدهد

    یشکش نمایدپطر ثبوت موضوع مورد نظر نتواند  را بخا مواد الزمه ادالیل وی

جنایت جنگی مللی لمیثاق بین ا برمبنای   خود  به تروریزم  درآنصورت کمک

  مشترک داخلی   نونتحقیق  قا   در اینجا است که هییات  محسوب میگردد پس

بخواب دیده اندکه این خود  را ( domestic common law of war)جنگ  

و توتالیتارین   یکه تاز   دولت های  برخورد  از  بشکل صاف وساده نمونه ای

                                                                  .    قرن بیست چیزی دیگر نمی باشد



همسان  « رادفور» منطق واستدالل : نه ها و مجتمع علمی دولت ، رسا

امریکا ژورنالیستان  متحدهوزارت د  فاع ایاالت   که ه است دلیل وبرهانی بود

به  نقل  قول  از  جورج     -تلقی  میکرد «  متخاصم غیرممتاز» را به صفت 

گفته ای اورا درفوق ذکر نموده  آنطوریکه   (George H Aldrich)اچ الدریش

هردو طرف درگیر در جنگ    که هد ف  ویتنام مشاهده نمود بودیم  او درجنگ

همین اصل  به  درنظرداشت  با  که بود   مقابل  نی وتخریب اراده  طرفویرا

                                                                                                    .مبارزه شان طورپیگیر ادامه میدادند

براد فورد استدالل می نماید که اسالمګرایان باید ازحمایت ایاالت متحده           

شند  باربرخوردا بخاطر برد وغالب آمدن شان  زیورامریکا درجنګ مروج ام

آنها   که ازهرلحاظ دارای اهمیت میباشد درمبارزه « اطالعاتی   ُبعد » چونکه

االت اراده سیاسیی ایمی رزمند چونکه  دراینجا  این ُبعد درتالش بد ست اوردن

تخریب شود  چونکه  توسط آنهاکه این اراده باید متحده امریکا مطمخ نظراست 

                                                                                            . تخریب این اراده  زمینه ای موفقیت وبرد آنها را مساعد میسازد 

لهذا  بادرنظرداشت گفته ای  رادفورد ، اسالمگرایان  نیروی  درحال افزاینده   

نی  برای جذب  دارای  ظرفیت سازما توام با دانش فرهنگی قرابت اجتماعی  و

مهم  عبارت (  عقده)گره  این   .یی شده اند  اراده  ایاالت متحده امریکا  شناسا

 Government)  باهم پیوسته  نوی  حکومتی از یک کمپلکس  علمی  ورسا

Media  Academic Compleex “GMAC” ) میباشد رسانه ها مقامات دولتی

و دانشمندانیکه  آنها  افکار عمومی را  در موضوعات  حقوقی و امنیتی بیسج 

                                                                                    . وقالب ریزی مینمایند 

متعقبًا رادفورد چنین استدالل مینماید  که سه زمامدار اسبق روم  صاحبان         

با قدرت ومبارزین را در داخل این گره مغلق وپیچیده  جاداده  بود ند تا  آزآنها 

 –نظرداشت  همین  اصل  اکنون  این ژورنالیستان وبا  در -حمایت بعمل آورند

مقامات رسمی واستادان ودانشمندان ایدیولوژیک اند که باداشتن  جای پا دراین 

                                                     .   کشایند بسخن به لب  گره گاه  چه درفاع ویادرتخریب ازسیاست امریکا 

ژه  یکباربه بدگوی علیه یک همکارحقوقدان خود   پرداخته راد فوردخود بوی    

ن سروصورت دهد که  چنانوی   میتواند  افکارعا مه را رسا  قدرت  ومیگوید

نونی را  راه  قا  درجنگ  امریکا  متحده ایاالت   مشارکت  بتاسی  آزان برای

چرا افکار عامه را   حقوق  نشمندان  ینست که دا رادفورد اببازنماید  منظور از



شکل نمیدهند که ایاالت متحده امریکا بصورت قانونی ومشروع  داخل جنگ  

                                                                                                                         .شود  رسانوی 

ن درفوق ذکرنمودیم  آنرا با ذکر یک ادعای خود که آز اثبوت  برایرادفوردب  

نوی در  ن رسا سا سپا این عهد شکنان و نا  : مثال ساده چنین توضیح مینماید 

گسستنی  رشته موفقیت های نا یک  م  آنچنان کار کردند  که  طول جنگ ویتنا

رسانوی   جمیعت  واین  یده گرفتند ایاالت متحده امریکا را در میدان جنگ ناد

سالح   نایبه  نظر ما  نمودند و شمن خارجی  برای بار اول خودرا تسلیم به د

آنها   نه  نی کهاالت متحده امریکا بکار بستند  یعنوی را علیه خود ای بران رسا

نگرش »بلکه با اتخاذ یک درجنگ مورد انتقاد قرار دادند  راتنها اهداف امریکا

رشد ند  ودر رسا نه ها بشکل  پیگیراشاعه  علیه امریکا  دست بکا « خصمانه 

میکند  کردند که امریکایی ها دراین جنگ هرچیز را ازدست دا د ند ولذا ایجاب

  گ ادامه ندهند وجنگ را متوقف سازند که امریکایی ها دیگر به جن

برادفورد  می افزاید که روزنامه نګاران همچو کمیاګران  این قدرت را دارند .

منکر این درایت    را به شکست ها تبد یل نما یند که  نبا ید کسی که موفقیت ها

                                                                               وقدرت آنها شوند 

 فسانهء  برادفورد  اضافه مینماید که شرایط واوضاع اجازه نمیدهد تا این ا         

 وناسپاس اصطالح عهد شکن اما این رسانه های بهشان دادګان نبه همه غلط را

:  طوریکه اومی نویسد    نده است باقی ما بقوت خود  درذهن برادفوردتا هنوز

نفرت وبیزاری همچوغریزه انزجار به جنگ ازیکسو همدلی  با دشمنان ایاالت 

.                                                                     نزد رسانه ها  باقی مانده است بصورت دوامداراز سوی دیگر ویکامتحده امر

ح  صیهونیستی جنا می  نظا د  نها  :تحت هد ف قرارگرفتن روزنامه نگاران 

  Jewish institute for national security)راست امور امنیت ملی 

affairs “JINSA”)) اعضای  آنرا افسران  متقاعد  نظامی ایاالت   که  اکثریت

متحده امریکا تشکیل میدهدواکنون به صفت مشاورین نظامی در اردوی ایاالت 

متحده امریکا ایفای وظیفه می نمایند  با طرزتفکر نظامیگری روزنامه نگاران 

را  مورد تخت وتازونکوهش قرار میدهند   از جمله یکی ازاین بازنشسته های 

در  مجله  امور امنیت  بین المللی  (  Ralph Peter)جنرال رالف پیتر   نظامی

:                                                                                      در یک مقا له  اش چنین مینویسد ( 4119)درسال 

هرگز درجنگ مواجهه به یک  ایاالت متحده امریکا  ومتحدان اوامروز »       



 شمن سرسخت به د مواجهه  شد  بلکه  شمن شناخته شده یکتا ویگانه  نمی با د

سومی میباشد  آن یکی که ما نه تنها از حمله برآنها خودداری  می نما یم  بلکه 

آنها را فرصت نیز  داده ایم  که این دشمن سومی هما نا  رسا نه ها اند   که به 

ی میپردازند ومخالفین مارا علیه ما تحریک می نمایند  که ناگذیرًآ مذ یت وآزارا

یت  درنها و باید درآینده های نه چندان دور برنشرات  آنها سانسور وضع گردد

به حیث   ) «گیرد  امر الزم پنداشتنه خواهد شد که بر آنها حمله نظامی صورت

                                                                                                                .                 ( رنظر گرفته شود د  یک تاکید اصلی

تبلیغات رسا نه ها وتحریک توسط روزنامه )منطقی برای این  تفکرآشفته        

 Admiral)َباراول توسط  دریا سا الر  اولسیسس  گرانت  شا رپ (  نگاران 

Ulsses  S .Grant Sharp)  ودیگر افسران  بانفوذ  واقتدارگرا   بعد از جنگ

ده وما فرس »:شارپ این طرح را چنین  توضیح میثدهد.  ویتنام  مطرح گردید 

م  یعات لجا شا ما نبمبارد  رتحت ما د  شده ایم ویا فرسوده خواهیم شد چونکه

هرانه   را  بصورت ما احساسات ما  کسیخته ای  رسانه ها  قرار گرفته ایم  که

از امور ومسایل  ویتنا م  (  واقعات نیمه حقیقی ) با درنظر داشت  حقایق نیمه 

شایعاتیکه وحدت ملی ما را خدشه دار وازبین می برد   -تخریب وازبین می برد

لهذا این اقای براد فورد است که این باورها را  دربین  د یگر افسران  درونی 

ا این باورها را در آذهان افسران ترزیق نمود  وآن  اینکه  رسانه ها  ساخت وی

                                                     .به تخریب وبه ازبین بردن وحدت ملی ما به تبلیغات زهراگین شان میپردازند 

سران  از اف  توسط تعدادی«  پشت خنجر زدن »این تبلیغات افسانوی  از         

توسط ریس جمهور ریچارد نکسن  همسان همچو اردوی ایاالت متحده امریکا و

(Richard Nixon   )طوریکه دراینجا توضیح میشود »صورت میگرفت»- 

قرار میگرفت    ر راحتی  مورد قبول قابل یادآوری است که این تبلیغات به بسیا

د و ازاین جنگ چه کننتند که آنها چه مینس حالیکه نظامیان داخل جنگ نمیدادر

میان من حیث المجموع بارناکامی خودرا ا فلهذا این افسران ونظبرداشتی دارند 

شکست   درجنگ دقیق  بصورت  لیکه آنها  درحا  نه ها گذاشته  بر پشت رسا

 My)جنایتکا ران جنگی  شنا سایی  گردیند  مثل  مایا لیا خوردند و به صفت 

Lia = ر ت  است که به اسا نی تکث تا از نبافامیل  یک منظوراز ارزش زندگی

 .                                                                                                                            (د وازبین میروند    مینماین

ورد نکوهش روزنامه نگاران را همراه بامقامات داخل کشور م کسانیکهاما      



ودند می ب وانتقاد قرار میدادند دقیقًا شناسایی شده بودند که آنها جنرال های نظا

کسیکه از    (General .Fredrick Weyand)ازجمله جنرال فریریک ویاند  

دراین جنگ امریکایی ها قطعًا برد  میدانست که   بخوبی اغاز جنگ در ویتنام 

امریکا از یک رژیم    مستبد وفاسد ومتحد  ندارند چونکه  مقامات ایاالت متحده

خود درویتنام جنوبی حمایت  مینمود که این رژیم ازطرف قاطبه  مردم  ویتنام 

جاکمان ویتنام  قابل قبول نبود وآن اینکه نظامیان ایاالت متحده امریکا  بشمول 

 وتعدی  شکنجه تحت   درجلو چشم شانراجنوبی وپولیس مخفی آن رژیم مردم 

                                                                                                               . قرار میدادند

به ( Rand)  شرکت راند ( ۹۱۱۱)  ل درسا  : جنګ اطالعاتی امروزی

بی  ارزیا ی را درمقاالت ازمجموعه ای «   زلمی خلیل زاد » ویراش اهتمام و

چاپ ومنتشرساخت   دگرگونی نقش اطالعات درجنگ عنوانتحت استراتیژی از

درسال  « رهنمود برنامه دفاعی »برنامه طرح این  –بتاسی از ادعای مهتمم 

( Dick Cheney)روی دست گرفته  شد که درآن هنگام دیک چینی  (2991)

وزیر  بحیث معاون ( Paul Wolfwitz)به صفت وزیر دفاع  وپا ول  ویتس 

دراین جزوه  از نظریه و  دفاع ایاالت متحده امریکا ایفای وظیفه می نمودند 

ید در سراسر جهان   امریکا با  متحده  ایاالت  تیوری ذکر بعمل آمده است که

                                                                                                                                                   .بصورت دایمی مسلط و برازنده با شد

یک فصل ازاین ارزیابی ستراتیژیک رند رابگفته ای ویکی پیدیا توسط جیرمی 

رات امورخارجه ایاالت اکنون مشاورخاص  وز(  Jeremy Shapiro)شاپیرو

شاپیرو صریحًا توضیح میدهد  که ناتوانی از  –متحده امریکا نوشته شده است 

بمالحظه آن   کنترول جریان اطالعات  خود چنان نقشی را بازی می نماید که

باعث  اصلی   یک رکن  به حیث   به چشمان باز خود دیدیم که نقش اطالعات

یعنی  روپا واتحاد جماهیر شوروی گردیدسقوط رژیم های کمونیستی درشرق ا

عدم کنترول ازجریان اطالعات  زمینه را برای دگرگو نی مساعد  میسازد که 

.                                                                                                           جدًا باید مدنظر باشد

 perception)مدیریت برداشت } یریت برداشتمداوخاطرنشان میسازد  که 

management    = فعالیتی  است  که بما کمک میکند  تا تصور وبرداشت

این اصطالح بیشتر  –دیگران از خود را بگونه ای که میخواهیم  تغیر دهیم 



مروج برای   اصطالح  یک{ در ارتش ایاالت متحده امریکا بکار برده میشود 

ت مستقیم دریک اجتماع تاثیر  وتبلیغا  با ترویج  جنگ های روانی بوده  که

میگذارد  اوافاده مینماید  که اکثر ناظران  نگران آنند  که دشمن بالقوه شاید  

تکتیک مدیریت برداشت  را  همراه با ستراتیژی  نامتقارن آن   بکاربرد  که 

                                                           . سازدشه دار دخیکا را در جنگ تخریب واراده ایاالت متحده امردرآنصورت 

برد  برای ندی از  وی حجم زیا درنتیجه ُ دراین محیط جدید سیاسی  حا         

میبا شد یا به عباره ومفهوم پیروزی   سروصورت دادن  شرایط سیاسی جنګ

دیگر بیشتر جنگید ن وآنهم  بخاطر  تامین  شرایط   بهتر برای بد ست آوردن 

.                                                                                                                پیروزی دراین محیط جد ید سیاسی  میباشد 

تی   اطالعا و جنگ    اخالق پیرامون  «رهنمودی جنگ»اینیگر  فصل د     

تهیه گردیده است  که او درمورد  چنین   (Jhon Arquilla)توسط جان ارکیوال

باید کاماًل اشکارساخت  که مفهوم جنگ اطالعاتی  طوری درک گردد :میگوید 

،  طیف وسیعی  از  عملیات که جنگ اطالعاتی یک شکل واقعی ازجنگ است

جنگ اطالعاتی  به اساس گفته ای ارکیوال  ازمیدان جنگ تا جلو خا نه  دشمن 

گسترش دارد وطرح جنگ اطالعاتی بخاطر هجوم ویورش بردن باالی دشمن   

درقدم اول  از تدارکات لوژیستیکی  واراده  طرف مقابل   اطالع   موثق  باید   

                                                                                                                    .داشت 

فهوم جنگ اطالعاتی  به قول ارکیوال   ازاین قرار است که دراین جنگ م      

ه به شکست شوند  بلکه نیاز  آن دیده نمیشود که  نیروهای مسلح دشمن مواجه

   رتعقیب ودنبال میگردد  واگایکه موردهد ف است ویژه مناطق بدراین جنگ 

رهنمود جدید متحده امریکا میتواند طبق اصول  تاالای افتد آن ضرورت حیانا   ا

.                                                                                     بپردازدومتقابل  به اقدامات ضد (قانون جنګ )

آنست  که ریشه ورشته  گفته ای ارکیوال چیزی را که باید یاداشت نمودحسب   

 در  جنگ وجود دارد«  عمل»اجرای  و (رزمند ګان  ) تعریف از باای ذاتی  

که جنگ اطالعاتی بادرگیری های چریکی که اغلبًا غیرنظامیان در جنگ سهم 

ارکیوال  افاده   هوی دارد  آنطوریک به مسا تشا یک   میگیرند ویا داخل میشوند

قدرت   کسب بخاطر   هرکس  میتواند تقریبًا    در جنگ اطالعاتی که مینماید 

تداخل  وسهم  توان   ن کرد  که فلهدا میتوان چنین اذعا   .بجنگد  سهیم شود و

اکنون  بیشتر در دست  گروپ های  کوچکی از افراد گیری درهمچو جنگ ها 



بالقوه   افراد  دارای  تعداد  یکه ازنظر آنها  ست بد یعنی   واشخاص  میباشد

درجنگ اطالعاتی دارند  وخود  اعمال دول مخالف    یګیرپرتوان وپورزمنده و

ارکیوال  سپس .  بخود را دنبال مینمایند ومخالف سیا ست های آن دول میباشند 

                                                                                                                                          :چنین مینویسد 

 (۹۱۱۱)سال ( Rand)نګرانی به ارتباط جنګ اطالعاتی در هنګام مطالعه رند

 مجموعه ای چونکهوآن  بود ن جنگی  فیت رزمندگا موجودیت پرابلم حفظ  معا

  وزیربنا های  ت تاسیسااز ای همجموعبه   نسبتملکی ها  اهداف   کلی  یل تما

با وجود مرګ این  خود کهقرار داشت   یپذیرآسیب  درمعرض بیشتر می  نظا

 شود  شمرده ست یتوانم  تی اطالعا  جنگرکن  مهمی  از   چیز نا  وضایعات

ادرنظرداشت  اقتصاد غیرنظامی مبارزببهرصورت نقض اصول مصونیت غیر

.                                                           موضوعات قابل مالحظه ای برای غیرنظامیان بودهای هدفمنددیګر یدارایویا

جنگ  غیرنظامی های که  در:  آنچه که ارکیوال درمورد اضافه مینماید  اینست

اطالعاتی با قبول تعهد پابند میگردند ویا سیهم میشوند مثل  استادان  وروزنامه 

مورد  شان را ازدست میدهند  ومیشود که « امنیت غیرمبارز» طبعًا نگاران   

اقدامات  توام  با   ورشته ای تعریف رزمندګان ر تا .حمله وتهاجم قرار گیرند 

جنګی که قبال  در ادبیات نظامی بکار میرفت  یعنی که رزمندګان را درارتباط 

د   مجد بنام   اڼها( ۱/۹۹)از رخداد   میکردند  بعد  تعریف جنګی  اقدامات   با

      .ند  یروی از زبان  کنواسیون جینوا مسمی ګردیدپبا (  یرممتازغمتخاصم  )

بعد ازآن  که باالی  جمیعت  رزمندګان مرتبط به اقامات جنګی  نام مجدد       

به  ماده مشا  امریکا   داخلی ازجنګ  نون مشترک ګذاشتند  کمیسون تدوین قا

در قانون عام داخلی ازجنګ  «غیرممتاز طرفین جنګ »وبالمثل را تحت نام  

یعنی این ماده را بمنظور مالحظه ای استادان و روزنامه  نمودندامریکا اضافه 

ند  جا داد( متخاصم غیر ممتاز)نګاران در چوکات موازین  قانون رزمی  مثل 

                              .ګی  نوشته بود دراین مورد با بی مالحظه«براد فورد  »ه آنطوریک

«  جنگ اطالعاتی»ت   ما ت واقدا ید وآن اینکه عملیا اذعان مینما  ارکیوال      

« گردیده است  وطوری  طرح ودیزاین  »  گسترش یافته  اکنون تا جلودروازه

بل تهاجم  ااراده واهتمامات لوژیستکی طرف مقکه باید  بصورت مستقیم علیه 

که این خود معادل  آنچه که جنګ اطالعاتی نامیده میشود وحمله صورت گیرد 

                                                          تلقی میګردد واز نظر روانی جامعه ومبارزین داخل جنګ را  سبوتاژمینمایند 



جنگ همیشگی  زاده ای جنگ ها وعملیات  :(perpetual War) جنگ دایمی

موضوع  را  اقای ستیپان   ویا  مورد  های  ایاالت متحده امریکا است  که این

شده  به اهتمام    نشر جزوه  سوم   در فصل  ( Stephen T.Hosmer)هوسمیر

به ارتباط    روانی  ثیرات ازتا است  و  برشته تحریر دراورده زلمی خلیل زاد 

اودراین نوشته ای خود چنین افاده نموده .عاتی روشنی انداخته است جنگ اطال

وبه   ګسترش ګزینه ها برای رسیدن  به مخاطبان و مستمعان درکشورها: است

که در آینده ها  بصفت دشمنان بالقوه ای ایاالت  متحده  ګروه ها وګروپ هایکه

ای امریکا باید شمرده  امریکا درنیا یند این وظیفه ای تاخیر ناپذیر ایاالت متحده

مریکایی را  ید این احساس ضدا شود  که همین اکنون از طریق جنگ روانی با

به جنگ اطالعاتی را همسان جنگ واقغی باید   فرونشاند وآن به این مفهوم که

ال  جنگ  اعم  پیش  ببرد وآن به این مفهوم  که امریکا همیش  متهم به ارتکاب

یموردنیست که ب  بایک کمی تعجب  -شده است  نداشهعلیه دشمنان بالقوه خود پ

توسط ایاالت متحده امریکا   روسیه  گرفتن حمله فرار   تحتوالدیمر پوتین  از

                  .شکایت بعمل نیاورد  ودرتالش مقابله  علیه امریکا داخل اقدام نشود 

درمانیول ورهنمود   ه برخوردعلیه ضد شورش میباشداین نوع برخورد مشاب    

 اطالعاتی  عملیات های( 3 – 42ا)در ماده ه ( امریکا قانون جنگ)« 4102»

توانا یی های   و عملیا تهای  اطالعاتی  :  ضد شورش چنین تعریف شده است 

عبارت از توانایی های اند که بتواند از طریق جنگ روانی واطالعاتی  وایجاد 

ل و فساد و سبوتاژ قهروغضب دشمنان تصممیگیرنده را بار اورد  وزمینه اخال

    دراقیعت امر د شمن مساعد سا زد که   بالقوه  ای را برای کاهش  نیروی های

                                                                                                   .دفاع از خود میباشداین خود بمفهوم  

آنها را به صفت دشمن داخلی خود   (فاظت از خودبه نسبت ح)آنهایکه  ما       

کسا نی خته است  می شناسیم آنطوریکه درمورد شان براد فوردخاطر نشان سا

د مورد انتقا مارا فوقتا    وقتتا    اند که یرانگامه ن روزنا و استادان حقوق همچو

                                                                                                               . ونکوهش قرار میدهند 

منطق یکه تازی وتوتالیاتری  نظریه  پردازان  جنگ  اطالعا تی  را درهیچ    

موردی که با جنگ اطالعاتی امریکا همخوانی داشته باشد نمیتوان  سراغ کرد 

پس انجمن ها باید این مطلب را  به  همگان  روشن سا زند  وبویژه  مبهمترین 

یک ژورنالست راکه او   مورد را  که چرا  وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا



ید ترین    خود به شد  را درنوشته های امریکا   جنگ ایاالت متحده دایمًا پالیسی

به صفت دشمن ( قانون جنگ امریکا)مطابق به مانیول نماید انتقاد می افاده ها  

که البته اقای ویلیم براد فورد این دکترین را  .تلقی نکند(  متخاصم غیر ممتاز )

بی   ا در نوشته های خود توضیح وروشن ساخته است   البته با کمیباره باره

                                                                      . مالحظگی و با بی کفایتی بیشتر  این موردرا  برچسپ ساخته است 

ن یگا نه   نتیجه ای   را  که  میتوا    : این اتفاق دراینجا افتاده است

ازمطالعه  متن  تحت  عنوان  طرح دعوی دردادگاه که توسط اقای هیدس  وی 

مدعیان  که شده است بدست اورد اینست ترتیب  (Hedges V. Obana)اوباما 

اقتدارگریان را   مل روزنامه نگاران و  فعالین سیاسیی  میتوانند وعارضین  شا

آنست که از کمیته ای د فاع ملی با صال حیت تقاضا  یند بقه نما به مسا  دعوت

(  0140)  سکشنمطابق      اساسی  از قانون  حمایت که بخاطر  بعمل آورند  

 از قانون  اساسی می نامند( متخاصم غیرممتاز »آنچه را که (   4104)مورخ 

  وبه غیر نظامیان مظنون فرصت دهند  تا هرگونه حمایت   حذف وازبین بردارند

ازطرف دولت امریکا را بهرکسی آنچه را که  به ارتباط تروریزم  انجام میدهد  

 .                                                                                                                            بفهمند ویا درک نمایند 

 William)ویلیم  وایتنگ (   0684)سال  همچو حما یت وپیشتبا نی را   در    

 Whiting )  امروز ( جنگ اطالعاتی)توضیح  داده  است  وآنچه  را  که  در

مشاهده  مینمایم    بواسطه نیروهای نظامی ایاالت متحده  امریکا می  بیننیم  ویا

دولت   خود  زمینه ای   علیه خصومت   شمنی و داحساسا ت   :اینطور است 

با همی ګری را مساعد میسا زد  بی روحیه ګری وی عالقګی  ب–دی  بی اعتما

وهنګامیکه ارتش  بی اعتماد ګردد انوقت است که ارتش با عالقمندی در میدان 

                                                                                                   . جنګ برضد دشمنان نمی جنګد 

رمان نویس  مشهور ایاالت ( Sinclair Lewis)سینکلیر لیوس  با یاداوری       

دراینجا هرگز چیزی بوقوع نمی پیوندد تاجا یکه متهمان به جرم : متحده امریکا

جنایات علیه دولت  توسط  قضات نظا می از کمییسیون  نظا می ایاالت  متحده 

به عبا ره دیگر  هیچ  متهم به  امریکا تحت محکمه و دادخواهی قرار گیرند  یا

جنایت جنگی علیه حکومت امریکا مجرم شناخته  نمیشود  اگر قا ضی نظامی 

دراینجا یک وکیل  وزارت  .االت متحده امریکا خواسته باشدکمیسیون نظامی ای



هرچه   د یچن به اصطالح قا نونی   عدلیه به نمایندگی از دولت امریکا دالیل

ا  چر»زد که  خاطر نشان میسا  راا خودکامه ویکه تازاز حکومت ه فشرده تر

درهمچو دولتها وحکومت ها بجای قانون اساسیی  شد ید ترمورد « قانون جنگ

                                                                                      .نظر قرارمیگرد  که باید هم مد نظر باشد

معا ون  داد گستری      (Benjamin Torrance)دادگاه از بین ایمین  تورانس 

ایا  شما  موافق هستید که :  ایاالت متحده امریکا طی یک  سوالی چنین پرسید 

ت متحده امریکا  چنین تصمیم ریس جمهور نبا ید   درتحت نام امنیت ملی ایاال

احساس کند که  شخصی   رت آنرای را زندا نی سازد ویا ضروکه کساتخازنماید 

بخاطر  نماید و ممکن به عمل تروریستی علیه منافع ایاالت متحده امریکا اقدام 

                                                                                                    پیشگیری از وقوع عمل ترور اورا زندانی سازد ؟

رانس  بعوض آ نکه  به این سوال پیرامون اصول وپرنسیپهای قانون تو          

اوتوافق خودرا  بجواب سوال دادگاه بپردازد مستقیما   اساسی ایاالت متحده امریکا

 را خود  تصمیم جمهور ریس  صورتیکه  در  موافقم  ګفت منوچنین نشان داد

ن توضیح بصورت واضح به شهروندا درمورد شخصی را که زندانی میسازد 

که این یک عمل   نمود اضافه   سوال دادګاه  سخ به اپمه  ااد  اما او در. نماید

در ایاالت متحده امریکا بیدون تعین سرنوشت را ریاکارانه خواهد بود که مردم 

                                                                                                                   .در بند نګه داشت 

اکنون این واقعیت را همه میدانند  که مردم در هرجا توسط ارتش ایاالت         

اما میشوند    کشیده  بند  شت وبه بازدا  (سی آی ای )متحده امریکا وسازمان 

سکشن  که   این حق را نمیدهد  قانون اساسی  هدرایاالت متحده امریکا طوریک

را با ر می " ناقراری دولت "  مورد بحث  قرار گیرد که این  خود  (0140)

   بیشتر(0140)پنداشته نمیشود  که روی  سکشن صورت الزم  آورد پس دراین 

                                                                                 . تاکید  صورت گیرد 

که  دولت ها  هستید   بار دوم دادگاه از وکیل دادگستری پرسید ایا شما موافق

را درنظر داشته باشند ویا نداشته ( 0140)ویاادارات مختلف  چه آنکه سکشن 

باشند  به تغیر ذهن  واراده  خویش به ارتباط شهروندان ایاالت متحده امریکا  

شده    سوال طرح بپردازند، سارنوال ویا وکیل دادگستری بار دوم درپاسخ به 

سی  این یک حدس وګمان ویا احسا  ، چنین پرداخت   این ممکن است ؟ بلی

پس  دراینصور  شهروندان ایاالت . بنیاد  واقعی وریالیستیکی ندارد  است که



متحده امریکا  باید بدانند  که برای  آنها درقانون اساسی حق وحقوی نگه داشته 

نشده است یا به عباره دیگر قانون ا سا سی ایاالت متحده امریکا ضامن حقوق 

                                                                                                                                .  ایاالت متحده امریکا نمیباشد شهروندان 

مشروط به ریس جمهور باشد  درآنصورت آن را « حق»اګر قرار یک          

وان نتیجه گرفت  که ایاالت متحده امریکا پس اینطور میت:گفت « حق»نمیتوان 

از مد ت های طوالنی  تحت کدام قانون قرار نگرفته واجراءت خودرا در خال  

                                                                                                                 .ودر فضای بی قا نونی انجام داده است 

بیرگیتا  " (دربحث وتوضیحات  پیرامون فعال سیاسیی وروزنامه نگار خانم      

کسیکه درمعرض « آیسلند» شهروند- ) " Birgitta  Jonsdottir=جونسدوتیر

می  توسط کمیسیون نظامی ایاالت متحده ای  کمه  نظا محا خطر بازداشت  ویا

 ( Torrans) اقای  تورانسدادستان  ایاالت متحده امریکا – شتامریکا قرار دا

وچنین پاسخ  دو پهلوی  داد  یک سوال جواب به ر به ارتباط آن روزنامه نگا  

داللت  به دو رویه   شدهآنطوریکه به این روزنامه نگار اتهام وارد:  افاده نمود 

خود  پیرامون   چونکه او  به استناد  جواب قبلی  نمی نماید  گی ویا دوپهلوی  

ترجمه  و تفسیر  ه زده  شده بود گفت که او با قانون خودسرانه وبااتهامی که ب

نده نظامی  فرما  یک  بواسطه  که  شرایط  وشروط  وضع   نادرست وحسب 

ت  چه درحاالت  ما اتها همچو و به او اتهام بسته اند  که بستن  دستکاری شده

.                                                                       میتواند باالی هرکس زده شود  کنونی ویا چه در آینده ها 

آنچه که باالی این روزنامه نگار  چه واقع خواهد شد از کنترول واراده ای او  

کاماًل بیرون است وهرتصمیمی که به ارتباط او گرفته میشود  مربوط حکومت 

 تحت  نام  ین پنداشته میشود  که شاید اوراریکا است وغالبًا   چنایاالت متحده ام

به تغیر  فعالت های صرف نظر ازآنکه او ( متخاصم غیرممتاز) روزنامه نگار

خواهند نمود وخطر ابتالی معرفی است  مثبت ویا منفی پرداخته خودچه بشکل 

اه  خواهد بود  اوبه با زداشت  با هدایت  وزارت عد لیه  بطورکل  باتحمل  همر

هرآنچه  را که دولت ایاالت متحده امریکا  به ارتباط او درهرلحطه ای زما نی  

                                                                                                 .تصمیم اتخاذ نماید 

وشبهه  جای شک   هرګز  با درنظرداشت تذکرات فوق میتوان ګفت که دراینجا

وشعبه  امریکا   متحده  فاع ملی  ایاالت باقی نه میماند  وآن اینکه این مقامات د

به    رهنمود دفاعی  (۹۲۰۹)سکشن  رجات  مند طبق  ای اجرایوی  آنست که 



شان     شده ریزی  برنامه   فعالیت های   اجرای  بغرض  اش می ی نظا نیروها

واین اختیارات نامحدود شبیهه  اختیاراتی است که  اختیارات نامحدود داده است

قانون وایمر  المان  به (    ۸۴)در ماده ( ۹۱۱۱)وزارت عدلیه  المان در سال 

قانونی که توسط وکیل دادګستری وزارت عدلیه  –ریس جمهور المان داده بود 

درج رهنمود دفاع ملی ګردید ( Hedges V. Obama)اقای هیوس  وی اوباما 

                           . ه است یارات نامحدود داده شدتنیروی های نظامی ایاالت متحده امریکا اخوبه 

آن یکی چیزی که نیازبه حدس وګمان   :شته گذ سی اول  تنظیم متمم قانون اسا

به ارتباط  حکومت ایاالت متحده امریکا دیده نمیشود آنست که حکومت ایاالت 

های طوالنی  در صد د حفظ وتامین  فعالیت های  عملی متحده امریکا ازمدت 

توسط وکیل ویا   که مذکور  دولت  استدالل و  شد متمم قانون اساسی اش نمیبا

در  (Hedges V.Obama)څارنوال  وزارت عدلیه آن اقای هیدس وی اوباما 

نشان میدهد  که وزارت عدلیه  به شعبه ویا  رفتگصورت  دادگاه طرح دعوی 

تمنت اجرایوی دولت هدایت داده است    که از منشورحقوق  وابسته  به دیپار

 تنها چیزی که  . در حصه ای خویش اجراءت نماید «  قدرت جنگ »ادعای  

                                                                                                .موفق گردد   کور به دین آنممکن 

مین ونګهداری هدایت امر  مبنی بر  تا  لیه وزارت عد اما استدالل محکمه       

همین اکنون  نسبت   اینطور است  که   شورحقوق نمقامات زیربط  به ارتباط م

ها  پا نی جا تعداد ازازحوزه ای غربی ( G.DE Witt)به آنکه جنرال دی دیت 

ویا اردوګاه کاری احباری   پمو امریکایی ها را جبرا  ازخالنه های شان به ک

یعنی امروز نسبت به گذ شته ها مصونیت  تامین . راند  بیشتر مصون نمیباشد 

                                                                                 . نیست 

خود  ( 4102)در گذارش سال   امریکا  مجله کانون وکالی ایاالت متحده        

 اسکالیا اقای  انتونین  یعنی  قاضی   یک  که نید  یک گذارشی را به نشر رسا

( Antonin  Scalia  )فیصله :    به محصلین در هاویی  ضمن صحبتی  گفت

جاپانی ها  درحمایت  از توقیف (  Korematsu)ای دادگاه عالی  کوریماتیس 

عمل رانده شدن جاپانی ها وامریکایی ها را لی  این  وامریکایی ها اشباه بود  و

یک اشتباه  گرچه  از سواحل غربی  وجابجا ساختن  آنها را به اردوگاه اجباری

ممکن  غیر  در مواقع جنگ هات را تکرار همچو اشتباه  ولی   بزرک پنداشت

فیصله  با  بل این افاده ای قاضی مذکور کاماًل درتضاد وتقاالبته  که   ندانست  



با وجودیکه دیوان عالی کورومیتوس  میباشد  دیوان عالی  کورومیتوس  ای 

                                                                           .ګفته های وفیصله های خودرا باطل اعالن نه نموده است 

وی اوباما   هیدس  اقای  یشنهاد شده ایپ  موضوع  درنظرداشت با  دادګاه      

(Hedges  V  Obama) یه داد تا اعالم  امریکا چانس  به مجله کانون وکالی

ی ایاالت نظامی ها  وآن اینکه  ای تصویب شده را به متن ذیل  به نشر رساند

یند بیدون محاکمه میتوانند مرمانی را که با تروریزم کمک مینما متحده امریکا 

                                                                                                   .  دستگیر وبازداشت نمایند  

این   انسداد   اما یک محکمه ای حوزوی دیوان عالی ایاالت متحده امریکا  به

 امر انسداد قانون را   نیروهای نظامیمردم توسط  واجراءت  بازداشت   قانون 

واز  لبته این فیصله درمحکمه ایستینا ف دوباره  تجدید نظر شداعالم نمود که ا

صرف نظر ( ۹۲۰۹)سکشن   دات که ازمفا ه  شد آورد  محکمه تقاضا بعمل 

 که    است   برآن   امریکا    متحده  ایاالت فدرال   نون قا  ولی  صورت گیرد

کوریمتیوس  دیوان عالی عدالت وفیصله های  بازداشت ها باید همچو  یرامونپ

(Korematsu ) نظر  مورد   لی  موضوع عا ما دیوان  ا. درنظر گرفته شود  

حکم فرصت داده بود  تا بر ای محکمه بخاطر تجدید  نظر  (4102)را درسال 

ارزیابی شود  اما محکمه مذکور هما ن حکم  قبلی را  بید ون  تصرف به  فبلی

دیوان عالی   فیصله ای دیوان  کوریمیتوس را که برای جنرال  تصویب رسانید

درهنګام جنګ دوم جهانی  اختیارات کامل (  General  De Witts)دی ویتس 

  بیرون  ن های شا  نه ازخا  را  یی ها نی ها وامریکاپا  داده بود وآن جنرا جا

میتوان   که رد  خته بود نفی نک بجا سا کاراجباری جا ګاه  در  ا ردو را وآنها

آنرا بعنوان یک مثال روشن خاطر نشان ساخت چنانچه جنرال مارکس مارتین 

(General Marks Martin  )ایاالت   داخلی  درسطح جهان بر قانون جنګ

                                                                            .ت وافتخار مینماید  هاامتحده امریکا  مب

 Toddle E  »اقای توددل ای پیرس   :  درمورد سوابق نویسنده این مقاله

Pierce   »  جنرال متقاعد بلند مقام اردوی ایاالت متحده امریکا  وقاضی مدافع

هنگام انتساب خود  به   اودر.  بود (  4104)سپاه  عمومی در ماه نومبر سال 

وظیفه  ایفای   صفت وکیل مدافع  در دفتر  دفاع کمیسیون نظامی ارتش امریکا

سوابق واسناد   تمام   و بازنگری  پژوهش  به  مینمود  اود دردوره های اخیر 



کمیسیون نظامی  مدت زمان جنگ  داخلی امریکا را  که در ارشیف و ملی 

دام نمود ونتایج بازنگری های خودرا  به  دست نشر اق واشنگتن موجود بود

.                                                                                                               سپرد  

          با تقدیم احترامات    ----------------------------------------

 


