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 سخن مترجم
(   به مثابه پر استفاده Proxy warfareبرای تقریبا یک دهه، جنگ نیابتی)

سط قدرت های بزرگ ترین شیوه جنگ با کم ترین هزینه انسانی و مالی، تو

 و منطقه ای، مطمح نظر بوده است. جنگ های نیابتی که راهکار های ساده 

هم موثر جنگ را در رویارویی قدرت های بزرگ نشان میدهد، در جریان و

جنگ  یا ایجنگ واسطه جنگ نیابتی،جنگ سرد، کار برد وسیعی داشت.

ینکه مستقیماً های درگیر به جای اوضعیتی است که در آن قدرت وکالتی

های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از با یکدیگر شوند با حمایت جنگ وارد

های مسلح دیگری که با قدرت مقابل یا متحدین آن در کشورها یا گروه

و این کار به  .نمایندآن میجنگند، سعی در تضعیف آن قدرت یا فشار بر 

در بسیاری مواقع، قدرت های بزرگ به علت عدم تمایل به  علتی است که

درگیری و رویارویی مستقیم و پائین نگهداشتن هزینه مالی و انسانی جنگ، 

تالش می کنند تا از نیروهای بومی و محلی برای پیشبرد رقابت با حریف های 

علت توان به  د. چون در بسیاری حاالتخود، از جنگ نیابتی استفاده کنن

ها با یکدیگر های اصلی، درگیری نظامی مستقیم آنباالی نظامی قدرت

های سیاسی، اقتصادی و انسانی باالیی را برای هر دو طرف در تواند هزینهمی

جنگ  کنند که بدون وارد شدن بهپی داشته باشد و از این رو طرفین تالش می

های ثالث به طرف مقابل ضربه ها و دولتاز طریق حمایت از گروه تمام عیار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1


بزنند. در موارد دیگری ممکن است دو قدرت اصلی به جنگ مستقیم با 

ول شده باشند، اما همزمان در مناطق دیگری با حمایت از یکدیگر مشغ

پردازند. جنگ ها و کشورهای ثالث به جنگ نیابتی با قدرت مقابل نیز بگروه

هایی که با یک کشور خاص در نیابتی خالص تقریباً وجود ندارد، زیرا گروه

های خاص خود هستند که ممکن جنگ هستند معموالً به دنبال منافع و هدف

معموالً بیشترین  .ها یکی نباشدهای کشور حامی آنت با منافع و هدفاس

است، زیرا به این  جنگ سرد هایای در دورانهای واسطهکاربرد جنگ

با قدرت مقابل و ورود در یک جنگ توان بدون درگیری مستقیم وسیله می

اما این امر از یک  .بزرگ و بسیار پرهزینه، به فشار بر قدرت مقابل ادامه داد

ی که: مداخلهکند و آن اینپوشی میهای نیابتی چشمواقعیت مرکزی جنگ

یک حامی مالی، در همان لحظه با آوردن تغییرات در محاسبات بازیگر 

شود. با تکیه بر یک حامی وری آن درگیری میجنگ نیابتی، باعث تغییر ف

های نیابتی دلیل بیشتری برای مند، بازیگران جنگنعمت قدرتمالی/ولی

 -بیشتر منابع و–ها دلیل بزرگتر جای سازش دارند. آنانتخاب خشونت به

 برای بیشتری خطرات گونه،این و دارند درگیری یشعله به زدندامن برای

های نیابتی در جوامع بازیگران جنگ .کنندمی ایجاد انشحامیان و خودشان

جنگ که تسلیحات خود را از یک حامی مالی خارجی دریافت -پسا

شان را برای مدت چنین خطر خشونت بیشتر در درون جوامعکنند، هممی

آمیز در این کشورها، طوالنی و با میزان باالی قتل و سایر جنایات خشونت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AF


ین نیست که بگوییم تدارک سالح به بازیگر جنگ پذیرند. بازهم، امی

نیابتی، همیشه یک تصمیم اشتباه است. اما، چه از طریق تکنالوژی بهتر برای 

ها را زمان خاصی این سالحهایی که پس از مدتردیابی یا از طریق مکانیسم

 -نیابتی جنگ بازیگران به سالح تدارک–کنند، خطرات غیرفعال می

جنگ در هر حالتی پیچیده و درهم  .یابد کاهش باید و است پذیرامکان

تواند تر است. این جنگ میتر و درهماست، اما جنگ نیابتی اغلب پیچیده

و اثرات جدی و زیانبار را برای ما های ما را به تمسخر بگیردسادگی ارزشبه

های بزرگ افزایش که رقابت بین قدرت یطورهماندر ضمن،   . پدید آورد

ی جنگ نیابتی نیز در حال فزونی است، جنگی که به بد، جذبهیامی

ها را از رویارویی دهد و در عین حال، آنهای بزرگ امکان رقابت میقدرت

دقیقا جنگ نیابتی است و هزینه کمتری نسبت به درگیری  داردمستقیم بازمی

  مستقیم دارد.

برند؛ زمانی نام میای از جنگ نیابتی به عنوان نمونه سرد جنگ معموالً از

که شوروی و آمریکا در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان، با یکدیگر 

و هرکدام در تالش پیشبرد رقابت به نفع خود بودند،  در رقابت سنگین بودند

با این حال مهم است بدانیم که  .جنگ نیابتی بیشتر مورد استفاده پیدا کرد

حدی که حتی  در خودِ جنگ قدمت دارد.ی جنگ نیابتی تقریباً به اندازه

با  و حدود بیست و پنج قرن پیش، ایران با اسپارتا در جنگ با آتن همراه شد



 .ای از جنگ نیابتی را ایجاد کردحمایت از شورشیان آتن عمالً نمونه

ها برای جنگ نیابتی توضیحات و توجیهات فراوانی دارند. از جمله دولت

ها و ار، از جنگ رو در رو اجتناب کنند یا جنگکوشند با این کاینکه می

 .ی دیگران( مدیریت کنندی کمتر )یا به هزینهاختالفات خود را با هزینه

ها علیه یکدیگر اهرم فشار کاربرد دیگر جنگ نیابتی هم این است که دولت

ی مخالف خود چنین به برآوردی دائمی از قدرت جبههکنند. همایجاد می

ین کشورها ضمن اینکه در فضایی که اعتماد ببه هر حال،  .پردازندمی

 سرزمین یک تخریب یمتق به معموالً البته –شود، جنگ نیابتی کمرنگ می

اما هیچ  شودمی تبدیل هاائتالف و هادوستی اعتبارسنجی برای ابزاری به –

متناع ادولتی تا حال از امکانات پیش آمده مبنی بر توسل به جنگ نیابتی 

رای اینکه آیا تا به حال شده که بو این منطق ساده می خواهد. .زیده استنور

تان مطمئن شوید، یک سیلی محکم در گوش فرد از عمق دوستیِ دوست

کند یا تان از شما حمایت میدیگری بنوازید و بعد بنشینید و ببینید که دوست

فردی که سیلی خورده است؟ )نخندید. در مقیاس جهانی گاهی چنین 

دارد و تنها کسی برنده نکه در درون هیچ منطقی جای  افتدهایی میاتفاق

ن توسل آاست که بتواند به گونه سریع و برق آسا نتایج آن را بسنجد و به 

 .جوید(



نوشته اندریو  (Proxy warfareجنگ های نیابتی)  کتاب حاضر

و مطالعات ممفورد، استاد دانشگاه با تجربه تدریس مسائل استراتیژیک نظامی 

امنیتی، دریچه کوچکی از این دست ابتکارات است که تالش شده تا جنگ 

نیابتی بعنوان داغ ترین مسئله مورد بحث در روابط بین الملل و مطالعات امنیت 

ملی، مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته و ریشه یابی گردد.  وی کوشیده تا 

مورد حالجی قرار داده و به  شاخص های اصلی این نوع جنگ را با تیز بینی،

نتایج قابل قناعت دست یابد. در امتداد اثر، بار ها نویسنده از خواننده پرسیده 

است که چرا جنگ نیابتی تا این حد، مورد استفاده قدرت ها بوده ولی تا 

هنوز کار علمی و تحقیقی که بتواند ریشه یابی قابل قناعت از ابعاد آن کند، 

ممفورد، با ردیف بندی فصول پنجگانه با یک مقدمه صورت نگرفته است. 

کوتاه و نتیجه گیری مبتنی بر دریافت های پنج فصل، تالش کرده از یک 

طرف خالی اطالعاتی اذهان عامه را در مورد جنگ های نیابتی بر طرف 

سازد و از دیگر، راهی برای تحقیقات مزید در زمینه بگشاید. نویسنده از اینکه 

یس مسائل امنیتی و نظامی و تاریخ جنگ های بشری شامل بوده عمال در تدر

با کنجکاوی و ژرف نگری بیشتر به این مسئله مهم پرداخته که چرا تااکنون 

گونه ای خالصی از جنگ نیابتی وجود نداشته و آن هم به علت تضاد در 

دیدگاه ها میان دولت حامی و گروه های بوده که منحیث ابزار نیابتی مبتنی 



به هر حال تالش مترجم این بوده  ر حمایت آن، با جوانب دیگر جنگیده اند.ب

دری با نهایت -تا کلمات و اصطالحات را از زبان انگلیسی به زبان فارسی

دقت و همخوانی و حفظ امانت داری که از اصول اساسی ترجمه است، 

جانب  برگردان نموده و با ساده سازی مفاهیم، زمینه برداشت سهل تر متن از

خواننده عزیز را مساعد سازد. نهایت تالش شده تا سطور متن اصلی کتاب با 

دری برگردان گردد. -همان شیوایی و ظرافت خاص خودش به زبان فارسی

علت مزید بر این تالش، همخوانی محتوای کتاب با شرایط افغانستان است 

ونی بوده و که از چهار دهه بدینسو، قربانی اهداف مغرضانه کشور های بیر

این کار عمدتا توسط نیروهای نیابتی انجام شده است. ترجمه این اثر را برای 

نسل جوان کشورم تقدیم می کنم تا با خوانش و مطالعه آن، درک درست و 

با توجه به آن  صحیح از جنگ نیابتی داشته و بر ابعاد آن وقوف پیدا نمایند.

مخوانی آن با رویداد های به علت آنچه ه چه که گفته شد، ترجمه حاضر

جاری در عرصه جنگ و نزاع در افغانستان و درک خوبتر آن مفید واقع شده 

و مبانی استوار و قابل قناعت را برای تحلیل رویداد های نظامی و امنیتی 

 بدست دهد.

 عبدالناصر نورزاد

 شهر ساراگوسای ایالت اراگون اسپانیا - 2022جنوری 



 نویسنده سپاس گذاری
 

ا ارائه بت از همه خود را مدیون لویز نایت در مجمع پولیتی میدانم که نخس

ر و طرح تحقیق، زمینه عینی تحریر کتاب حاضر را مساعد ساخته و با صب

شکیبایی زاید الوصفی در امر تکمیل آن نگارنده را کمک شایانی 

ای نمودند.دیوید وینترز نیز در طول فرایند تحریر کتاب حاضر، کمک ه

 ه را برای نگارنده ارزانی فرمودند.ارزند

 نگهامینات الملل در دانشگاه نیو روابط ب استیمن از همکارانم در دانشکده س

 سمیترور و تی، امن تحقیقاتی نزاعکه در مرکز  یکسان ژهیبه و ؛کنم یتشکر م

 داشته های مفصلی با من بحث نیابتیجنگ  یدرباره جنبه ها مشغول کار اندو

آنها واضح  نشیب لیموجود در کتاب به دل یتدالل هااسکه بدون شک 

 .بوده و زمنیه عینی بحث های جدی را در خصوص می گشایدتر

فرصت  نیا لطف نموده و یبه اندازه کاف موتیپل یالملل نیمرکز مطالعات ب

تاب را ک یاصل یها دهیاز ا یبرخ یدعوت یسخنران کیتا در  ندرا به من داد

فکر خود تپس از آن با آنها روبرو شدم باعث شد تا  که یارائه دهم. سؤاالت

 .ایمنم کامل در رابطه به جنگ های نیابتی از مسائل یاریرا در مورد بس



 خیمعاصر من در تار های جنگ صنفدانش آموزان  از دیبا ژهیتشکر و

 ورود من قیاز طر ماًیمستق بنا بر تقاضای آنها که شود نگهامیدر نات 2011/12

 تیدجی، با در برنامه درس ی، به عنوان موضوع نیابتی یگ هاجن به لکچر

رف ژوگاهی اوقات  کتاب بودند نیمطالب مندرج در ا بررسی مشغول بیشتر

 ییایه پوکشاند تا دربار می مرا به چالش هاآن یفکر نشیو ب یکنجکاو بینی،

 .مکوشیده و تعمق بیشتر نمایمدرن سخت تر  یایدر دن نیابتی یها جنگ

 یکمک ها به خاطر ارائه زمیسه نفر از دانش آموزان عز ن مدیون موه، برعال

جکسون ،  لیسپاسگزارم. وبرای تدوین کتاب حاضر، یارزشمند پژوهش

بهم را م موارد، دیمقاالت مف  که با ارائه روتا ریمیو والد ستیآنوک سیکر

 ررا جهت غنامندی کتاب حاضارزشمند  ه و ایده هایکرد جستجو و واضح

ی بهای  همکاری علتبه  مدیون تمام افراد فوق الذکر من اهم کردند.فر

که نگارنده  مسلماً ؛هستم شائبه شان جهت کمک در تدوین کتاب حاضر

 .مسول هرگونه کوتاهی و خطا در اثر حاضر می باشم

کتاب  نیا حاصل کار که است همسر من ، هانا در آخر، سپاس ویژه مختص

امکان را  نیاو به من ا یبانیعشق و پشت بدون شک، .امرا به او اختصاص داده 

علی رغم چالش ها در عرصه تدوین هرچه  داد که از زمان شروع نوشتن 

به من  یو نظر های انتقادی. بیشتر این کتاب، موفق به عبور از آن ها شوم



 قیکنم. تشو یکمک کرد که استدالل ها را در هنگام توسعه پروژه قالب بند

،  گریموارد د یلی، و خ نیا یرا به سمت اتمام سوق داد. براگرم او کتاب 

 سپاسگزارم.وی   شهیهم یمن برا

 

   

  



 ظهور جنگ های نیابتی
 

تاریخی از جنگ در تاریخ بشر است. توسل به  نیابتی، گونۀ جنگ

جنگ نیابتی با هزینه ای کم، نمادی از تمایل بی سابقه ملت ها و قدرت 

ن در جریان قرون متمادی کار گیری از آهای بزرگ در استفاده و 

بوده است، در حالیکه مطالعه جنگ های نیابتی منحیث حلقه مفقوده 

جنگ نیابتی بعنوان  مطالعات معاصر جنگ و امنیت باقی مانده است. 

پر کاربرد ترین نوع تقابل میان قدرت ها، تا هنوز به گونه ریشه یی 

تالش می کند تا ریشه ها و  مورد بررسی قرار نگرفته است. این کتاب

وضعیت پویا و قابل تامل جنگ نیابتی را از جنگ سرد گرفته تا نبرد 

علیه تروریزم مورد بررسی قرار داده و با بررسی آن در یک قالب 

مفهومی، شرایط را برای درک بهتر آن برای مامساعد سازد.  فصول 

از وضعیت  بعدی این کتاب، به بررسی زمینه های تاریخی و راهبردی

جنگ نیابتی در دنیای مدرن، با مدنظرداشت خاصیت پویای آن در 

جریان یک قرن گذشته پرداخته و آن را منحیث عمده ترین عامل 

معاصر نزاع در دنیای کنونی به تصویر بکشد. همچنین سواالتی مانند 



این که جنگ نیابتی چه است و چرا مورد استفاده قرار می گیردو کی 

 ل می شوند نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.به آن متوس

برعالوه، این کتاب تاکید دارد که چرا با وجود جنگ علیه تروریزم و 

بهار عربی که منجر به رویارویی مستقیم میان طرف های جنگ شده 

و توسط بازیگران غیر دولتی انجام می شوند، زمان حال، مهمترین 

 پدیده جنگ نیابتی است. مقطع زمانی برای مطاالعه

درگیری غیر  "جنگ های نیابتی در این جا این طور تعریف می شود

مستقیم توسط بازیگر سومی که در تالش است تا بواسطه نفوذ در آن 

. طوریکه خواهیم دید،  این "اهداف راهبردی خود را بر اورده سازد

مستقیم و  تعریف نوعی ابهام را با تعاریف ارائه شده در مورد مداخله

این مسئله اذعان  عملیات مخفی بوجود می آورد. از لحاظ نظری،

منابع جنگ نیابتی همواره بعنوان یک عنصر دائمی خواهد شد که 

جنگ مدرن باقی مانده ودر آینده نیز خاصیت پویایی خود را حفظ 

خواهد کرد، چراکه حصول نتایج دلخواه راهبردی در این نوع جنگ 

داخله مستقیم به اساس منافع ایدیولوژیک و خطرات ها، توسط نتایج م

بر خاسته از آن، بر آورده می شود. این تمایل بیشتر از زمان جنگ 



منحیث سایه جنگ هسته یی منجر به استفاده بیشتر  1945جهانی دوم 

نسبت به جنگ هسته یی کمتر محسوس  آن از آن شده و خطرات

خطر نیست مگر امکان  جاییکه بقای دولت ها و گروه ها در است.

حصول منافع وجود دارد، دولت ها و گروه های شبه دولتی به گونه 

تاریخی منحیث توسل جویندگان جنگ های نیابتی برای تامین منافع 

راهبردی خود در در جنگ ها مورد سوظن قرار گرفته اند. تالش 

نگارنده در این جا طوری نیست تاسیر تاریخی هر جنگ نیابتی را که 

ا اکنون در دنیای مدرن اتفاق افتیده به گونه ای مجرد بررسی کند. ت

در عوض، در این جا تالش می شود تا نمونه های عملی جهت روشن 

سازی و تعارف بیشتر از مفهوم جنگ نیابتی و توضیح گسترده تر از 

 علل، نحوه راه اندازی و نتایج آن در گذشته، حال آینده ارائه گردد.

مختص جنگ های نیابتی در مطالعات امنیتی صورت  تا کنون تحلیل

جنگ  "کی جی هالستی اظهار داشت که 1996نگرفته است. در سال 

همواره منحیث نقطه تمرکز و محوری در مطالعات روابط بین الملل 

در حالیکه این اظهارات وی می  "در سه قرن گذشته قرار داشته است

که اگر ما جنگ را به مفهوم تواند تنها در صورتی مصداق پیدا نماید 



. درگیری غیر "جنگ میان دولت ها به گونه متعارف تصور کنیم

مستقیم که با خشونت نیز همراه است در هردو حالت جنگ میان 

دولت ها و فراتر از آن، جایگاه حاشیه یی را در مباحث جنگ های 

مدرن اختیار کرده است.  نا اکنون یک قسمت زیادی از نظریات، 

قاات و مطالعات کیفی جنگ در دنیای مدرن، نوع جنگ نیابتی تحقی

را بعنوان بخشی اصلی جنگ مدنظر نگرفته است.  حتی تحقیقات انجام 

 "جنگ سرد جهانی "شده مانند کتاب تالیف شده توسط اوود آرنی 

از مفهوم جنگ نیابتی ذکری نکرده و حالیکه از مداخله قدرت های 

است.  به استدالل های وی، چنین  بزرگ در جهان سوم نام برده

درگیری ها و مداخالت قدرت های بزرگ در دامنه تاریخی جنگ 

از سوی دیگر،  سرد پنهان می شوند و ماهیت اصلی خود را می بازند.

از لحاظ مفهوم، جنگ های نیابتی منحیث مطالعه میان رشته ای در 

تالشی مطالعات جنگ مورد توجه قرار نگرفته است. پس این کتاب 

است در جهت تبیین و توضیح سیر تاریخی ادبیات معمول جنگ در 

مورد جنگ های نیابتی جهت درک بهتر آن و شامل آن سازی منحیث 

نظریه راهبردی رشته مهم روابط بین الملل و مطالعات امنیت ملی. 



کالزویتس تاکید بیشتر به ویژ گی پویایی جنگ از یک زمان به زمان 

هدف کتاب حاضر است تا نشان دهد که چگونه دیگر دارد.  این 

خاصیت پویایی جنگ در دنیای مدرن منجر به تغییرات در رابطه به 

نحوه های استفاده از جنگ نیابتی شده که تا حال توسط بازیگران 

دولتی و غیر دولتی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر و نتایج آن برای 

در قرن بیستم در آستانه   است.حصول اهداف راهبردی قابل لمس بوده 

عدم کارایی جنگ های تمام عیار، مداخالت نیابتی شکل تشدیدی جدید 

بخود گرفت، زیرا نتایج جنگ های تمام عیارجز  تخریب گسترده ، هزینه 

 های گزاف انسانی، ویرانی زیر بناها و  نابه سامانی سیاسی را در پی داشت.

 خطرات آمد، وجود به ای هسته گخطر جن که دوم جهانی جنگ با پایان

 کشور یک امنیت کشیدن چالش به یا جنگ تمام عیارو به رفتن از ناشی

برجسته نمود که نگرانی جدی برخاسته از آن، شرایط  آشکارا را ای هسته

 تناقض این. توسل به جنگ های نیابتی را بیشتر از پیش مساعد ساخت

 کشورها که شد باعث ای تههس سالح از ناشی ثباتی بی/  ثبات از ناشی

و  برآمده ملموس نتایج در صدد خود استراتژیک های طلبی جاه برای

 بیستم قرن اواسط جهان در درود. کنند جستجو جایگزین را راهکار های



 ابزاری نیابتی های جنگ به داد که توسل نشان زودی به سرد جنگ به

 نفوذ توانستند یم ابرقدرت های دولت آن از استفاده با که بود مناسب

 از هایی بخش در را خود منافع حداکثر کنند تالش و گیرند بکار را خود

 سیستم آنکه از پس حتی .دهند انجام همزمان حال عین در ، سوم جهان

 مداخله ، داد جهانی نوین نظم به را خود جای 1990 دهه در قطبی دو

 زیرا ، قی ماندبا المللی بین های بحث در مسلط عنصر یک همچنان نیابتی

قابل  افزایش با و شد منجر اطالعات انقالب به سازی جهانی جدید عصر

 بیستم قرن گذشته دهه در الملل بین روابط در دولتی بازیگران غیر مالحظه

 و "و محافظت  مسئولیت" کار دستور با صراحت به "مداخله" مفهوم ،

 ، زیادی حد تا لاین عام.  خورد گره دوستانه انسان به مربوط مباحثات

 می شدند را کشور های جهان به آن متوسل که را نیابتی مداخالت ادامه

نتیجه آن دوری و دلسردی دولت های غربی بود  .داد قرار الشعاع تحت

که سیاست خارجی لیبرال را اختیار کرده از سیاست عدم مداخله بهره می 

 .بردند

نیافت  مبر نه تنها که کاهشاز یازده سپت پس جهان در نیابتی جنگ توسل به

با   "علیه ما یا یا باما " ایاالت متحده امریکا با اعالن شعار آن موجب به بل



 جنگ با خود استراتژیک منافع تأمین جهت جهانی سیاست هایی پیروی از 

نمود، تا به گونه ای در مسیر جنگ نیابتی فعال تر عمل کند  تالش ترور علیه

ایاالت متحده امریکا با مخاطب . د را تحکیم ببخشدو از این طریق منافع خو

 محور" تحت نام تروریسم مالی حامیان عنوان قرار دادن بعضی کشور به

 ائتالف" هم بتوان که بواسطه آن  روشی نمود، که یگانه اعالم "شرارت

 استراتژیک اهداف بتوانند هم متحدان راهبردی و را بوجود آورد "قدرتمند

به جنگ  گسترده توسل طریق از زیادی حدود تا کنند، صیلبیشتر تح را خود

 که نیستند ها ابرقدرت فقط این ، حال این با .امکان پذیر است های نیابتی

 مشارکت شیوه به توجه با اند، بل داده شکل را نیابتی مضمون اصلی جنگ

 جمله از دولتی غیر بازیگران از ، پایین ریسک با اغلب ، تر هزینه کم محتمل

بیشترین  عنوان به خصوصی امنیتی های شرکت اخیراً و تروریستی های گروه

 طیف کتاب این ، بنابراین. توسل جویندگان به نوع جنگ نام برده می شود

 را معاصر و تاریخی نظر از ، نیابتی جنگ در درگیر بازیگران از ای گسترده

 کشورهایی هاتن نه کامل تحلیل و تجزیه به تا ، دهد می قرار بررسی مورد

 آن های انگیزه بلکه ، که به این نوع جنگ مستقیما تداخل می روزند بپردازد

 کنند، نیز می عمل نیابتی عنوان گروه های به که را هایی گروه از دسته



 . ارزیابی شود

است؟  مدرن دنیای در مهمی جنگ نیابتی هنوز هم مسئله چرا بنا این که

است که میباید به آن علمی، عمیق و اساسی  سئوالی بسیار اساسی و قابل توجه

پرداخته شود. اما کتاب حاضر به نتیجه رسیده است که توسل به جنگ های 

 نخست. است جنگ قابل تامل تحلیل در اصلی جریان دو دلیل به عمدتا نیابتی

 یا ، جنگی تمام عیار ."عدم توسل به جنگ تمام عیار" ، مولر جان تعبیر به ،

 تغییر به توجه با "دولت مقابل در دولتی" جنگی است کهمتعارف نوعی 

بیستم به آن توسل  قرن اواخر اواسط در المللی بین نظم و دولت سیستم ماهیت

 آکادمیک جدی تمرکز هرگونه که گوید می ما به تاریخ ، دوم. جسته است

 ترور علیه جنگ طول در حاضر حال در که همانطور) شورش ضد بر نظامی و

 ادامه نیروها استقرار زمان تا فقط اغلب و است ای لحظه( هستیم آن شاهد

 با اما ، است انگیز غم بسیار ویتنام جنگ پیرامون علمی تحقیقات. دارد

 متحده ایاالت نشینی عقب از پس ، شورش ضد شیوه و ماهیت بر تأثیرگذاری

 در و) آمریکا ارتش ، نتیجه یک عنوان به. تأثیر قراوان خود را داشته است ،

 " باید عراق و افغانستان جنگ در آغاز زمان از( آن دانشگاهی جامعه واقع

 جنگ به توجه الگوی اگر اما. می کردند آغاز را "شورش راهبرد ضد

 مقدم خط از جنگی نیروهای خروج از پس ویتنام خروج از پس غیرقانونی



 را رششو ضد شورشیان که شد خواهد ناگزیر ، شود تکرار ترور علیه جنگ

 شدن منسوخ با. کنند منتقل استراتژیک به میدان جنگ پشتوانه به دیگر بار

 جنگ های چشمگیر تأثیر و دولت بر محوریت مبتنی سنتی جنگ قواعد

سربازان به  مجدد اعزام برای آمریکایی ها آینده تمایل بر افغانستان و عراق

جه ویژه به این راهبرد ضد شورش در محوریت راهبردی های نظامی با تو

 نیروهای نیابتی قرار خواهد گرفت.

 تجزیه دنبال به که شود می تقسیم تحلیلی متمرکز و فصول به کتاب این

 برای مفصلی مطالعات فصل هر در. هستند جنگ اساسی عناصر ساختار

 واقع در آنچه تحلیل و تجزیه 1 فصل. شد خواهد ارائه تجربیات به کمک

 و شکل این مولفه ای از جنگ نوین. دهد است را ارائه می نیابتی جنگ

 گسترده تصویر در را آن و کند می تعیین را گونۀ جدیدی از جنگ خاص

 شده ارائه قبالً که تعریفی به فصل این در. دهد می قرار مدرن جنگ از تر

 مناقشه یک در غیرمستقیم درگیری نیابتی جنگ که شود می مبادرت است

از آن  را خود استراتژیک نتیجه واهندخ می که است ثالث اشخاص توسط

 از ای گسترده روایت به اغلب که فصل این. داد خواهد شرح ، حاصل نمایند

 از خاص بخش این مشاهده لزوم ، است شده گرفته نظر در جنگ تاریخ

 و ها شیوه ، ها انگیزه زیرا ، کند می مطرح سازنده و به شکل مجرد را جنگ



 می تقاضا خواننده بنا از. است گ های نیابتیخاصی جن ای مؤلفه بازیکنان

مطالعه نموده  را مدرن معاصر تاریخ در نیابتی جنگ بودن گیر همه که شود

 که آنچه کردن مشخص با ، چیست نیابتی جنگ که سؤال این و با طرح

 نظامی نیروهای آشکار اعزام جنگ نیابتی شامل. شد خواهد روشن ، نیست

 در توصیف این و است ثالث شخص مستقیم داخلهم معنای به این. شود نمی

 مناسب بطور جنگ نیابتی را پدیده بتواند تا شد خواهد ارائه فصل این

 دهد و به عمق آن پی ببرد. تشخیص

 روابط بازیگران برای نیابتی مداخله چرا اینکه بر مبنی اساسی سؤال به 2 فصل

 استدالل این ها زیابیار اساس بر. شد خواهد پرداخته ، مهم است الملل بین

 اهداف تحقق برای راهی اغلب نیابتی مشارکت به مراجعه که شد خواهد

 در یا و منطقه در چه ، امنیتی و خارجی های سیاست مدت بلند استراتژیک

کند  می عبور کشور دولت یک شکاف از نیابتی مداخله. است جهان سطح

 در بدون استراتژیک اهداف به دستیابی جهت در آن قاطعیت به توجه با و

جنگ  در دولتی غیر بازیگران شدن درگیر واحد،   مسئله وضعیت گرفتن نظر

 نظر از قدرتها ابر که  است ذکر به الزم ، اگرچه. نیابتی نیز مطرح می شود

 اصلی دالیل فصل این در. نیابتی دارند مداخله برای را باالتری تمایل تاریخی

 یعنی ، نیابتی مداخالت چرایی مورد در ، شخصی منافع فرضیات اساس بر ،



 در خصوصاً) سیاسی بزرگ های خواسته از ناشی ایدئولوژیکی مداخالت

 ، استراتژیک یا امنیتی های طرح از ناشی مداخالت و( سرد جنگ دوران

 .شد خواهد مطرح

 و "می شود؟ جنگ نیابتی متوسل به کسی چه" شود می سؤال سوم فصل در

به  بوطمر فرضیات اما کند. می مشخص را دولت ها  ابتیمداخله نی منشا این

یابتی باشند این که بازیگران غیر دولتی همانند دولت ها می توانند، جز جنگ ن

 را توضیح خواهد داد. مصداق این مسئله توسل گروه های تروریستی و

ن بهره آسازمان های شبه نظامی به جنگ نیابتی است که همانند دولت ها از 

این فصل  ند و منافع راهبرد ی خود را از طریق آن تامین می کنند. درمی بر

 درگیری مانند)جنگ نیابتی در دولت ها درگیری شایع همچنین، موارد

 روههایگ از ، دولتی غیر درگیری منابع همچنین و ،( ویتنام جنگ در آمریکا

 و ،( 2006 سال در لبنان با اسرائیل جنگ در اهلل حزب نقش مانند) تروریستی

نگلیس طول جنگ ا در ها آمریکایی و ها ایرلندی مانند) قومی های اتحادیه

 .نیز مورد بحث خواهد بود (شمالی ایرلند  ها در

. شود می انجام نیابتی های جنگ چگونه که پردازد می سؤال این به 4 فصل

 دمانن ، ثالث اشخاص از را پشتیبانی نیابتی های شکل انتقادی طور به فرم این

 فصل این در. کند می مطرح لجستیکی تأمین و پول ، اطالعاتی های کمک



جنگ  درگیر دولتی غیر بازیگران و ها دولت توسط که ای مداخله اشکال

 دسته سه در را درگیری روش های این. شوند را به بحث می گیرند نیابتی می

 شبه مانند ، انسانی نیروی آموزش یا تأمین. تفکیک کرد اصلی می توان

 شدن درگیر روش ترین شایع غالباً ، نامنظم مبارزان سایر یا همدست نظامیان

موارد  در مستقیم اهرم از بتوانند ثالث افراد تا جنگ نیابتی همین نوع است در

 درگیر رایج مرجع غالباً پول و مواد تأمین. کنند استفاده اعظمی پیش آمده 

 که دهد می را امکان این ثالث اشخاص به و است نیابتی توسط مخفیانه شدن

 سرانجام. کنند عمل خود نظر مورد طلب جنگ جناح از دور خیرین عنوان به

 وجود به برای ظریف کامالً ای وسیله اطالعات انتشار یا گذاشتن اشتراک به ،

 اینترنت از استفاده یا تبلیغات پخش با ، مثال عنوان به ، است رویدادها آوردن

 حریف تضعیف باعث که اطالعات گذاری اشتراک به یبرا روشی عنوان به

 .شود، می توان جنگ نیابتی را پیش برد می

 جنگ در مراحل مختلف روندهای و جنگ نیابتی دارد آینده به توجه 5 فصل

 از یکی عنوان به را نیابتی جنگ سازی مفهوم و دهد می قرار بررسی مورد را

. کند می تحلیل و تجزیه زدهمنو قرن در شایع بینی پیش قابل های مؤلفه

 برای روشی عنوان به نیابتی مداخالت از ، متحده ایاالت ویژه به ، ابرقدرتها

 آمریکا جمهور روسای. اند کرده استفاده انتهایی سیاسی بازی یک به دستیابی



 که آنطور غالباً اما ، ندارند را آمریکا منافع بردن بین از برای الزم قصد که

 حوادث از برخی ، کند اثبات تواند می عراق هم هنوز و ، داد نشان ویتنام

 نمی دیگر آینده استراتژیک منافع که کنند می ایجاد را شرایطی ای حوضه

. آمریکا نظامی قدرت نمایش. شوند تضمین جامع و گران های هزینه با توانند

 رد پرهزینه و طوالنی مناقشه یک از را ملتی "ویتنام سندرم" اصطالح به

 نیروی یک دست به بودنش فروتنانه با که آورد می بیرون آسیا شرقی جنوب

 جنگ اگر. بود شده ناامید بیماری به مجهز و دیده آموزش ظاهراً شورشی

 نیروهای دوباره ها آمریکایی اتفاق نمی افتید 1990/91 سال در فارس خلیج

 به تامین مایل ها آمریکایی اگر بنابراین. می کردند اعزام ویتنام  به را خود

 این برای هزینه پرداخت به تمایلی و ، نیستند کشور از خارج در خود منافع

 آمده کتاب این در کند؟ برطرف را معضل این تواند می چگونه ، ندارند کار

 آمریکایی پول کیف روی بر ترور علیه جنگ ناپذیر اجتناب پیامد که است

 میان در سرانجام شود می زده ینتخم عراق جنگ تنها که این به توجه با)

 کشته 4000 از بیش با) آمریکا ملی غرور بر و( دالر جهانی اقتصادی رکود

 ماه در بوش رییس جمهور آن از پس حتی جنگی( از موارد مهمی است که

به  متحده ایاالت کرد که اعالم "شده انجام مأموریت" عنوان به 2003 مه

 در و برساند حداکثر به را خود منافع تا ، بازگردد نیابتی های جنگ در توسله



 حداقل به را خود نظامی و سیاسی معرض خطر در گرفتن قرار حال عین

 ظهور به جهان در عراق از بعد مناقشه های نشانه ، خالصه طور به. برساند

 (عدم) نظم ویا و خشونت ، مداخله اصلی شیوه عنوان به نیابتی جنگ مجدد

 .کند می اشاره آن

 ظهور تداوم. نیست آمریکایی محور پدیده جنگ نیابتی یک ، حال این با

 که کند می مطرح را مهمی سؤالهای ، جهانی ابرقدرت یک عنوان به چین

 این آیا و کند می اعمال کشور داخل در را خود حضور کشور این چگونه

 شرکت احتمال غرب با خود تجاری روابط در شدن درگیر بدون احتماالً امر

 زمینه آفریقا در مداوم های جنگ. دهد می افزایش را های نیابتی جنگ در

 و کند اعمال منطقه در را خود قدرت تا است آورده فراهم چین برای را ای

 های دهه در چین تر قاطع خارجی سیاست یک آغاز دهنده نشان است ممکن

 فقط که نیست مصداق جنگ نیابتی نوعی که کرد اضافه باید .باشد آینده

 عصر جنگ نیابتی در که مسئله این به پرداختن. شود انجام کشورها توسط

. است مهم بسیار ، است معنی چه به ای شبکه تروریسم و دولتی غیر بازیگران

 با که است گرفته قرار ای شیوه تأثیر تحت وضوح به القاعده جهانی تأسیس

 با یا و توردس به خصوصاً ، ای شبکه سلول های چنین نیابتی از استفاده

 ، ای منطقه اهداف از استفاده با توان می ، را "سرکش کشورهای" همکاری



  1990 دهه اواخر نظامی در های شرکت افزایش ، این بر عالوه. کرد بررسی

 آینده مسیر برای دیگر مهم نشانه یک دهنده نشان ای مالحظه قابل طور به

 انجام برای جدید طرفدار پر نقلیه وسیله یک نمایانگر که ، جنگ نیابتی است

 مطمئناً ، افغانستان از آمریکا نهایی خروج از پس حتی. است نیابتی مداخله

 وسیعا منطقه و کشور آن امنیتی وضعیت بر تا کرد خواهد آرزو متحده ایاالت

 ای نتیجه آنها برای مناقصه انجام برای نیابتی بازیگران مهار. بگذارد تأثیر

 این در را بحث از بزرگی بخش ترتیب بدین و داشت  خواهد ناپذیر اجتناب

 .دهد می نشان نگر آینده فصل

 ساله چند عنصر یک نیابتی جنگ که دهد می نشان را روشی ، گیری نتیجه

 انتقادی بازنگری و پایدار تحلیل و تجزیه مستحق و ، است بوده مدرن جنگ

 را نیابتی جنگ های نتایج ، تاریخی دیدگاه طریق از ، حیاتی لحاظ از. است

 تجربی هاینمونه در شکست و موفقیت در مؤثر عوامل شناسایی با نیز

 کمک این کار. کرد خواهد ارزیابی جامع طور به برجسته، در این کتاب

 درست درک نیابتی های جنگ در موجود های پویایی کل تا کرد خواهد

بدست  را ینیابت های جنگ پیامدهای از کامل تحلیل و تجزیه یک و شود

 گرفته کار به آنجا در جنگ نیابتی که کشورهایی بر تنها نه آید.  این کار

. . حایز اهمیت است نیز جنگ مدرن های جنگ انداز چشم در بلکه اند شده



 وسیله که است شده اثبات تاریخی نظر از نیابتی مداخله آیا ، دیگر عبارت به

 است چنین اگر و ، باشد قهعال تقویت و اهداف به دستیابی برای مناسب ای

 بگوید؟ ما به نیابتی جنگ آینده مسیر مورد در تواند می چه گذشته ،

 از ، است داشته رواج معاصر دوران در جنگ طیف سراسر در نیابتی مداخله

. ها رهقا در داخلی جنگهای تعدد تا ، دولت مقابل در -دولت متعارف جنگ

 نگج به ، دارند تسلط ستراتژیکا گفتمان بر اکنون که شورشیان ازتوسل

 ارآشک برای را ناگهانی زدایی تنش فرصت که محدود یا نشده اعالم های

 نتیجه بنا .دهند همه و همه قابل بحث اند می ارائه نیابتی مداخالت کردن

 از صمشخ قطعه یک عنوان به جنگ نیابتی را ارزیابی تا می کوشد گیری ما

 یک این کهاین بر مبنی هایی نشانه به توجه اب ویژه به ، آینده جنگ مطالعات

 ، ودب خواهیم آن شاهد آینده دهه های در احتماالً ما که است جنگی روش

 ، المللی نبی) جهانی امنیتی الیه چندین بین نیابتی های جنگ. نماید ارزیابی

 ، سائلم کامل درک نتیجه در که اتفاق افتیده( فرعی و ایالتی ، ای منطقه

 می کمک ما به مختلف سطوح این در نیابتی های جنگ انجام و تهدیدات

 از ناپذیر جدایی عنصر این آینده جهت توان می چگونه کنیم فکر تا کند

 نماییم و از درک وسیع تری در زمینه ارزیابی را مدرن جنگ مفاهیم

 .برخوردار شویم



 اول فصل

 جنگ نیابتی چیست؟

 توسط درگیری نظامی یک در غیرمستقیم مشارکت ، نیابتی های جنگ

 حتت را استراتژیک دیگران نتیجه خواهد با کسب می که است ثالث بازیگر

 ولتید عنصر یک بازیگران در یک جنگ نیابتی معموال. دهد خود قرار تأثیر

 ودموج ازکانال رسمی، در تالش پیشبرد جنگ خارج که است دولتی غیر یا

 جهبود تأمین و آموزش ، لحهاس مجرای که آنها منتخب بازیگران و  است

ازیگران هستند، خود دولت ها یا سازمان هایی است که به تامین احتیاجات ب

 می نجاما عالقه حداکثر افزایش دالیل به ظاهراً مداخالت، چنین. می پردازد

 های جنگ ، خالصه طور به. رساند می حداقل به را خطر حال عین در و شود

 اهداف هب دستیابی دنبال به که است کشورهایی برای منطقی جایگزینی نیابتی

 ، مستقیم جنگ در شدن درگیر از حال عین در و هستند خود استراتژیک

 .کنند می خودداری خونین و پرهزینه

 در را نیابتی های جنگ که است مهم ، برویم پیش بیشتر چه هر اینکه از قبل

 ، غالباً. رد بررسی بگیریمدهیم و مو قرار آنها محلی و المللی بین زمینه دو هر



 شکل را جنگ نیابتی پویایی تا در ارتباط نزدیک استند هم با زمینه دو این

جنگ  مانند) خاص شده سازی بومی وقایع از ،دولتها تاریخی نظر از. دهند

 ایجاد مانند) تر گسترده ژئوپلیتیک محیط در تغییر ایجاد برای( داخلی های

می کنند تا اهداف استراتیژیک  استفاده( تر یعوس منطقه در رقیب ایدئولوژی

 جایی ،( 1618-1648) ساله سی جنگ مثال، عنوان به. خود را حاصل نمایند

 در را خود ناپذیری اجتناب طور به کاتولیک اسپانیای و پروتستان فرانسه که

 روم قرار دارند و سرگرم مقدس امپراتوری در خود دینداران هم کنار

جنگ نیابتی  آمریکا با توسل به داخلی جنگ ، بعد قرن دو. شدند درگیری

کنفدراسیون  به انگلیس تسلیحات فروش طریق این از اتفاق می افتد؛ طوریکه

 و سیاسی سود تالش می شود تا ای گسترده طور به انقالبیون امریکایی

نصیب انگلیس  جنوبی طلب تجزیه کشورهای پیروزی از مدت بلند اقتصادی

 1871-1870 سال از پروس -فرانسه جنگ طول در ، ترتیب مینه به. ها شود

 دشمن کردن دار خدشه برای فرانسه ارتش کردن با مسلح دوباره انگلیس ،

 تأثیر ، نوزدهم قرن پایان از قبل حتی. اقدام می کند ، خود پروس مشترک

 در ویژه به غربی ملل برای را ای دامنه جنگ های سالح بر صنعتی انقالب

. بود داده افزایش کشور از خارج در موجود مشاغل به مربوط مطالبات مورد



 تأثیرگذاری برای زنی چانه ابزار به مؤثرتر و تر کشنده های سالح تولید

 .شده بود تبدیل جنگ ها نتایج بر استراتژیک

 هدافا تکمیل برای ای وسیله عنوان به ها نیابتی از تاریخ طول در اگرچه

 ابتینی توسط جنگ بیستم قرن در فقط اما ، است شده استفاده ثالث اشخاص

 موضع وجود با. است شده تبدیل گیری ملموس نتیجه از خاص شکل یک به

 از ، اسلحه گسترده فراهم آوری طریق از متحده ایاالت ، طرفی بی رسمی

Triple Entente در ار اروپا در اختالف را تا کرد استفاده وکیل عنوان به 

 ینفرانکل رییس جمهور. آورد وجود به اول جهانی جنگ ازآغ سال سه طول

 نگج طول در نیابتی را مشارکت در جنگ از مشابهی موضع نیز روزولت دی

 .کرد اتخاذ 1941 سال تا دوم جهانی

 بیستم قرن اواسط سیاست در چنان نیابتی جنگ های استراتژی اتخاذ ، واقع در

 جماهیر اتحاد حمله مانند) رقدرتاب مستقیم مداخله که شده و مسلط شد وارد

 قاعده صاحب  شد استثنائی برانگیز بحث طرز به( افغانستان به شوروی

 عنوان به ، دور راه از نیابتی دخالت. سرد گردید جنگ دوره در مشروعیت

 اینکه بر مبنی ، تیلما هارولد از آنچه مانند ، ادعاها. بود تعیین شده هنجار یک

 مسلحانه مناقشه خارجی نظامی آشکار مداخله" ردس جنگ دوران اواخر در

 مداخالت استفاده از که این خود اوج"کند می هدایت را مدرن المللی بین



 طول در نیابتی جنگهای بودن گیر همه و خارجی مستقیم غیر و پنهان نظامی

 .را نشان می داد قرن آن

 نیابتی های جنگ معیار های تعیین
 نیابتی جنگهای که شود داده توضیح تا ستا شده تالش گذشته در اگرچه

 باقی در مورد اما هنوز هم تناقضات و ابهامات گیرد؛ می بر در را معنایی چه

 کرد را چنین تعریف نیابتی جنگهای دویچ کارل ، 1964 سال در. اند مانده

 کشور یک خاک در که ، خارجی قدرت دو بین المللی بین درگیری یک" –

 ، انسانی نیروی از برخی از استفاده وبا جنگند ای می مسئله ثالث  درمورد

 و عالی اهداف به دستیابی برای ابزاری عنوان به کشور آن قلمرو و منابع

 سطحی بسیار دویچ اشاره ، احتماالً ".تالش می کنند خارجی های استراتژی

جنگ  در. گیرد می نادیده را دولتی غیر بازیگران نقش زیرا ، است محور

 بین ناخواسته را آن و ،( است شده بحث 3 فصل در که همانطور) ابتینی های

 شاید بازیگران دولتی و غیر دولتی همه شامل اند. بنابراین -کند می المللی

 آنچه به ابتدا است بهتر ، نیابتی های جنگ از بیشتر درک آوردن بدست برای

 که نیستند یا منطقه جنگهای صرفاً نیابتی های جنگ. بپردازیم نیستند که

 توسط که دهند می نشان را تری گسترده ایدئولوژیک مبارزات ظاهراً

 اشخاص توسط مستقیم نظامی مداخله با نه آنها. شوند می ها حمایت ابرقدرت



 طور به فصل این در بعداً که ، هستند "پنهانی اقدام" نوعی لزوماً نه و ثالث

 دسته عنوان با صرفاً تینیاب جنگ های. گرفت خواهد قرار بحث مورد کامل

 جریان در متوسط ای منطقه قدرتهای ، مثال عنوان به که شوند نمی بندی

 دیگر اشکال گرفته شده، نادیده فرضی چنین زیرا ، دهند رخ سرد جنگ

 انجام داخلی جنگ های یعنی ، نیابتی مداخالت که بواسطه نیست ای منازعه

 .شود می

 ینا در زیرا است الزم وم جنگ نیابتیسازی مفه شفاف برای بیشتر تالش

 وردم متناوب صورت به "نیابتی مداخله" و "جنگ نیابتی" اصطالحات کتاب

 اول رجهد در ها دولت که است تفاهم بر مبتنی این. گیرند می قرار استفاده

 استفاده یهای نیابتی از و کنند می دخالت دیگران جنگ در مستقیم غیر طور به

 اغلب و دارد وجود قبل از جنگ شرایط. بودند جنگ درگیر قبالً که کنند می

 برای غیرمستقیم مداخالت این ، این بر عالوه. شوند می تشدید مداخله با

 یدئولوژیا رساندن به پیروزی یا منافع مانند جنگ ذاتاً استراتژی های تقویت

 همداخل یا آشکار جنگ با مرتبط خطرات که هرچند ، شود می استفاده ،

 و نیابتی های جنگ به کتاب این ، ترتیب این به. برساند حداقل به را قیممست

ر د یک در غیرمستقیم مداخله پدیده همان توضیح برای نیابتی مداخالت

 .کرد خواهد اشاره ثالث شخص دولت توسط گیری



 جنگ تقابل ،بر کند می مبارزه ها ملت چرا خود کتاب در ، لبو ند ریچارد

 این در) می کند اشاره مخالفانشان متحدین و و اصلی تابرقدر دو بین سرد

 قدرتهای سایر طریق از متحد اگر شود می درک نیابتی جنگ عنوان به کتاب

 کشور یک" عنوان به نه(. کند دریافت غیرمستقیم کمک های مستقیم غیر

 های داده مجموعه تحلیل و تجزیه در بنابراین و ، صلح نه و جنگ نه ، "میان

 است نشده گنجانده گذشته دوره سه در جنگ ها علیت مورد در دخو بزرگ

 میان در نیابتی های جنگ اهمیت و پویایی درک چگونگی دهنده نشان این. 

 گسترده طیف ناقص دانش به درک و آمده است وجود به امنیتی مطالعات

 است نکته مهم یک این. می کند کمک مدرن جهان در جنگ انواع از ای

 30 اینکه بر مبنی  KJ Holsti محاسبه گرفتن نظر در که با امیهنگ ویژه به

 مداخله نوعی شاهد ما 1995 و 1945 سالهای بین جنگها همه از درصد

 بیشتر بسیار واقعاً مسئله این که کنیم فرض توانیم می اگرچه  استیم. خارجی

 جنگ وی های داده مجموعه. باشد نپرداخته آن به هولستی که است آن از

 داده رخ سوم جهان سراسر در بیستم قرن اواسط در که است استعمار یها

 ابرقدرت ها از اعتمادی قابل نماینده مداخالت حاوی آنها از بسیاری ، است

 ضد جنگ های چنین در نیابتی مداخله الگوهای این ، واقع در. بودند

 ابر ازیر ، شده است نیابتی جنگ توسل به افزایش از حاکی که بود استعماری



 نفع به ای منطقه های سیاست تغییر برای هایی راه دنبال به قدرت ها

 خاطرنشان 1980 دهه اوایل در بول هدلی که همانطور. بودند خود ایدئولوژی

 یکی ، تاکنون ..است کرده تغییر مداخله حالت. . . اخیر های دهه در‘: کرد

 که بحث مهم  یک نعنوا به نیابتی جنگ بازنگری برای تالش ها مهمترین از

 اواسط در که ای مقاله در دارد، می باشد که را خود نوع در مطالعه ارزش

 بود، شده نوشته توف سیمان-بار یاکوف اسرائیلی محقق توسط 1980 دهه

 به نیابتی طریق از جنگ توصیف برای را مهم سوال نه او مقاله این در. است

 و بپردازیم سؤاالت این هب دارد کند که ارزش می مطرح سؤال یک عنوان

 آورد می وجود به نیابتی جنگ آنچه از را خود درک تا ، دهیم ارائه پاسخی

 بیشتر سازیم.

 قدرت یک که کرد بندی طبقه جنگ نیابتی را چنین یک توان می آیا •

 ساسیا عنصر غیرمستقیم مداخله. کند؟ نه می دخالت آن در مستقیماً خارجی

 بعدی بخش به موضوع این مورد در کامل ثبح برای) است نیابتی جنگ

 (.کنید مراجعه

 عنوان به محلی جنگ یک در کوچک کشور دو هر که است ضروری آیا •

 براساس نیابتی جنگ های که فرض این. کنند؟ نه عمل خارجی قدرت واسطه

 دهنده نشان ، حال این با. است کننده گمراه است شده بنا دولتی بین روابط



 بر عالوه. باشند متقارن آنها نزدیکی ارائه در جنگ هایی نینچ که نیست این

 می عمل وکیل عنوان به که "کوچک دولت" به جنگ هایی چنین ، این

پیش می  را فرضیه این زیرا ، شود نمی مطرح( اصلی سؤال عنوان به) کنند

 می منشا قبلی های دولت بین های جنگ از فقط نیابتی های جنگ که کشد

 و بمیان بیاورند، را جنگ دیگر اشکال توانند می ن قدرت هاهمچنی. گیرد

 .آن نمایند درگیر را دولتی غیر بازیگران یا بزرگی های دولت

 نظر در دیگر طرف یک و طرفدار یک جانب از را جنگ توانیم می آیا •

 شوروی رجماهی اتحاد توسط افغانستان اشغال ، مثال عنوان به. آره بگیریم؟

 ه مثابهبجنگ  این ، ها شوروی برای. 1989 و 1979 سالهای بین افغانستان از

  بیگانه انسرباز از زیادی تعداد آشکار استقرار شامل که بود مستقیمی مداخله

 ینا ها آمریکایی برای ، حال این با. بود متحدش رژیم تحکیم به منظور

 که مجاهدین افراد کردن مسلح و بودجه تأمین با تا کرد فراهم را فرصت

 همین ، ینبنابرا. شوند نیابتی جنگی درگیر ، بودند شوروی دفع حمله به مایل

 برای ، نیابتی وسیله به دیگری و مستقیم یکی ، متمایز مداخله نوع دو جنگ

 ، ضوعمو این مورد در بیشتر بحث برای) میدهد نشان اصلی را قدرت ابر دو

 (.کنید مراجعه نیابتی جنگهای پویایی بعدی بخش به



 توسط جنگ عنوان به خارجی طرف یک توسط جنگ گرفتن نظر در آیا

 کنیم ریفتع چنین را جنگی که آورد می وجود به را امکان این ، نیابتی دیگر

 ؟

 ودخ برای جنگ نیابتی لزوماً یک عنوان به جنگ قانون بندی دسته. خیر

 عنوان به آن از زیاد احتمال به خارجی احزاب ، واقع در. نیست الزم دولت ها

 خیبر یا "طوالنی برد با ریزی طرح قابلیت" ، "خارجی داخلی های کمک"

 .کنند می یاد دیگر معنایی ابزارهای از دیگر

 طریق از جنگ عنوان به خارجی طرفهای توسط جنگ گرفتن نظر در آیا •

 داریم نیاز ما آیا یا ، آورد می وجود به جنگ ایجاد برای را امکان این ، نیابتی

 د؟بگیرن نظر جنگ نیابتی در یک عنوان به کوچک کشور دو یک یا این که

 مشارکت وانعن به را خود احتماالً که هستند درگیر احزابی کمتر ، هم باز. نه

 المللی نبی جامعه زیاد احتمال به اما ، کنند می بندی جنگ نیابتی طبقه در

در  زا کسی چه که نیست این مهمتر نکته اما. است نشده درگیر ، تر وسیع

قدرت  حضور برای دولت، یک پیشنهاد ، با مثال عنوان به) کند مداخله کجا

سوالی  ، دارد جنگ آن پویایی بر تأثیری چه خارجی پول یا اسلحه بیگانه با

 .مهمی است که باید به آن پرداخته شود



 پویایی جنگ های نیابتی

ر آن داست که  رابطه میان حامیان و نیابتی ها منحصر به زمینه هایی

فعالیت می کنند و بیشتر مربوط به نوعی اجماع و توافق، سطح 

مشارکت و درک و محاسبه مشترک از اهداف نهایی است. اگر 

ماموضوع جنگ نیابتی راتوسط اتحادشوروی در دهه هفتاد مدنظر 

ده بگیریم، مشاهده خواهیم کرد همانطوریکه بروسی پورتراشاره کر

 تقاضای نخست از شوروی مبنی بر کمک های که در اکثریت موارد،

ین انظامی به کشور های جهان سوم بود نه از جانب خود شوروی ها. 

انیم موضوع به درک بیشتر ما از جنگ های نیابتی کمک می کند تا بد

ل که غالبا جنگ نیابتی نتیجه مداخله قدرت های بیرونی نیست، ب

یدخل است که فرصت های پیشنهاد شده از جانب کشور های ذ

ه اهداف استراتیژیک قدرت های بزرگ را تمثیل می کند. در حالیک

کسان نتایج بدون مدنظرداشت عل و انگیزه ها، می توانند هنوز هم ی

سلحه، باشند که منجر به تنش های منطقه ای شده و باعث سرازیرشدن ا

 پول و مشاورین خارجی می گردد.

نیابتی ها بطور حتمی نقش موضوع موجودیت اتحاد میان حامیان و 



بسیار مهمی را در در توضیح و تبیین جنگ های نیابتی بازی میکنند.  

اگر اعتبار اتحاد و ائتالف از بین برود و ملت ها تصمیم به جنگ 

بگیرند و شامل یک جنگ متعارف میان دولت ها گردند) مانند پیمان 

 اعتماد قابل راگاتحاد که منجر به وقوع جنگ جهانی اول گردید( بنا 

 درگیری یک در جنگ به رفتن برای کشورها تصمیم بر اتحاد بودن

 به که معاهداتی های درگیری مانند) بگذارد تأثیر دولتی بین متعارف

 کنیم فرض که ندارد وجود دلیلی پس ،(شد منتهی اول جهانی جنگ

 بین معنای در جنگ به محدود. باشد ابتدا باید متحدان حمایت سطح

 پیچیده هایپویایی. باشد آشکار سوم و مستقیم دوم باشد، دولتی

 ممکن المللی،بین ناسزاهای ایجاد از اجتناب به تمایل یا درگیری،

 ایشیوه به را خود همبستگی تا کند تحریک را خاصی اتحادهای است

 است، کرده استدالل اسمیت آلستر که همانطور اگر. دهند نشان نیابتی

 صورت در دارد، را متحدانش حمایت انتظار که زمانی در ملتی اگر

 باشیم داشته نظر در باید پس ،14 دارد، احتمال بیشتر تالفی به تحریک

 از دو هر تواندمی اتحاد هایپیمان و جمعی امنیت هایپیمان تحقق که

 دخالت با و حزبی مداخله -. آید دست به مستقیم سوم طریق



 .نیابتی غیرمستقیم

 نیابتی، هایجنگ هایپویایی ترینکنندهنگران از کیی حال، این با

 هایدرگیری بالقوه تشدید توانایی هاآن طریق از که است ایشیوه

 پتانسیل بین باید تشدید موضوع. دارند تربزرگ هایجنگ به را محلی

 یک در بیشتر میر و مرگ ایجاد برای غیرمستقیم نیابتی های کمک

 ها، سالح تکثیر دلیل به مثال، عنوان به شود، تفکیک داخلی جنگ

 پتانسیل و. بماند باقی خود اصلی مرزهای در اولیه درگیری اگر حتی

 پیمان ایجاد با خود اصلی مرزهای از فراتر درگیری تشدید برای آن

 قدرت یک جذب یا همسایه کشورهای میان در جمعی امنیتی های

 را زیانباری گرایش نیابتی های جنگ تاریخی سوابق. دیگر بزرگ

. دوم نوع نسبی فقدان اما دهد، می نشان تشدید اول نوع به نسبت

 هایجنگ» او آنچه که کرد استدالل 1963 سال در هالپرین مورتون

 مداخله با ایمنطقه هایدرگیری شامل اساساً که) خواندمی «محلی

 جنگ» به اصلی قدرت چهار بین تداخل دلیل به( بود هاابرقدرت نیابتی

( هاابرقدرت بین ایهسته بالقوه تر،گسترده جنگ یک) «مرکزی

 که) طرفین از یک هر خارجی سیاست اهداف: عوامل. نشد تبدیل



 پرهزینه خارجی های جنگ در دخالت رساندن حداقل به حول اغلب

 اجتناب به تمایل ویژه، به) درگیری تشدید تخمینی خطر(. چرخد می

 درک یعنی) نیرو نقش از مربوطه تصاویر ؛(ای هسته های تنش از

 به) داخلی سیاسی اهداف و ؛(نیابتی مداخله ظاهری فایده از متقابل

(. جانبه همه جنگ برای یافته افزایش پتانسیل عمومی پیامدهای ویژه،

 درک شوند، ترکیب هم با عوامل این وقتی که کرد استدالل هالپرین

 ایجاد درگیری تشدید خطرات از شوروی و متحده ایاالت متقابل

 اوایل در نیابتی هایجنگ که کردندمی تضمین معیارها این. کردند

 حاوی - دوران آن سراسر در مسلماً و - سرد جنگ دوره

 بین آشکار المللیبین هایبحران ایجاد باعث که هستند هاییدرگیری

 .شدندنمی مسکو و واشنگتن

 یکی مستقیم، اخلهمد و مداخله عدم بین میانی موقعیت یک عنوان به

 گرفت نظر در باید که نیابتی های جنگ کلیدی های پویایی از دیگر

 نظر از هم و نماینده، و خیر بین رابطه نظر از هم آنهاست، سیال ماهیت

 طول در تواند می نیابتی - نیکوکار روابط مداخله خود. دامنه و اندازه

 دیگر نیابت و شودمی بدتر وابستگی مواقعی، در. کند تغییر زمان



 دلیل این به یا دهد،نمی انجام نیکوکار فرد برای استراتژیک کارکردی

 دلیل این به یا است، یافته تکامل درگیری کل استراتژیک پویایی که

. است حد از ترپایین یا پرخطر بسیار ناکافی، نماینده نظامی عملکرد که

 تغییر و یابدمی افزایش نیابتی اهرم این دیگر، موارد در حال، این با

 چنین از گرفته نشات. دهدمی رخ نیکوکار دولت با رابطه در قدرت

 با باشد، دو این بین تر عادالنه بسیار اتحاد یک ظهور تواند می تغییری

 طور به را خود نظامی استراتژی و سیاسی اهداف بتواند که ای نماینده

 حزب و سوریه بین رابطه در امر این مثال، عنوان به. کند تعریف مستقل

 3 فصل به مورد این کامل بررسی برای) داد رخ 2005 سال از پس اهلل

 (.کنید مراجعه

 که کنیم ثابت توانیممی ها،درگیری چنین دوم سیال دینامیک نظر از

 به توانند می آنها. مانندنمی ثابت لزوما نیابتی هایجنگ دامنه و اندازه

 ویتنام در آمریکا دخالت که طورهمان شوند، تبدیل آشکار مداخالت

 اف جان جمهوری ریاست طول در. داد نشان 1960 دهه اوایل در

 به 685 از ویتنام در متحده ایاالت نظامی «مستشار» تعداد کندی،

 بزرگ مقیاس در نیابتی جنگ یک این 16.بود یافته افزایش 16732



 با یکند مخالفت بر مبتنی کارنو، استنلی آن، استراتژی که بود

 او اگرچه ویتنام، به آمریکایی رزمی نیروهای ورود. بود «مشاوره»

 های کمک" تدریجی افزایش( 17. )نداشت را شکست پذیرش قصد

 که یافت افزایش حدی تا ویتنام در آمریکا "خارجی داخلی

. داد می هشدار مستقیم برابر در که اولیه استراتژیک پارامترهای

 در بزرگ حادثه از پس جانسون ندونلی جمهور رئیس توسط مداخله

 توانیممی بنابراین،. شد گذاشته کنار 1964 اوت در تونکین خلیج

 به کوچک مقیاس در نیابتی جنگ یک مثال، این در چگونه که ببینیم

 نیابتی جنگ به سپس و شد تبدیل بزرگ مقیاس در نیابتی جنگ یک

 مهمی ربیتج اثبات ویتنام جنگ عظیم زمینی جنگ یک. شد تبدیل

 «مشاوران» با ابتدا در) نیابتی مداخله باید چگونه دهدمی نشان که است

 باعث که) آن از پس نهایی مستقیم مداخله از را( غیرجنگجو نظامی

 بررسی ارزش. کنیم متمایز( شد آمریکایی سرباز 56000 تقریباً مرگ

 .دارد بیشتر جزئیات با را تفاوت این

 اردد تفاوت پنهان اقدام و مستقیم داخلهم با نیابتی مداخله چگونه

 چگونه که کرد اشاره نکته این به مورگنتا هانس ،1960 دهه اواخر در



 ابزار" "ملی قدرت منافع خدمت در" ثالث شخص مستقیم مداخالت

 حال، این با 18.است بوده "خارجی سیاست شده تثبیت و قدیمی

 واقع در و ها لتدو که ای دیرینه تمایل دادن نشان کتاب این هدف

. اند داشته نیابت توسط غیرمستقیم مداخالت برای غیردولتی بازیگران

 چگونه که شود ترسیم دقیقاً است الزم امر، این به دستیابی برای

 از مجزا مفهومی مرزهای ارزش نماینده، توسط غیرمستقیم مداخله

 اقدام جمله از مستقیم، مداخله هایروش برای شده ترسیم مرزهای

 .دارد را پنهان

 نظامی هایفعالیت»: کندمی تعریف چنین را مداخله ریگان پاتریک

 که خارجی کشور یک داخلی امور در شکنکنوانسیون اقتصادی یا/و

 قدرت موازنه بر تأثیرگذاری هدف با را دولت اقتدار ساختارهای

 خارجی مداخالت تمام که است این بر فرض. «است داده قرار هدف

 ها کنوانسیون به ها دولت فقط زیرا) شوند می تحریک تدول توسط

 بودن رنگکم توضیح به مفروضاتی چنین. آشکار و( هستند ملزم

 هایدهه در که پنهانی اغلب مداخالت به مربوط ادبیات در هابحث

 هدف مورد در بیشتر مفروضات. کندمی کمک است، داده رخ اخیر



 یا کشور یک در ثبات ایجاد برای ذاتی تمایالت بر مبتنی مداخله

 از شدت به نیز( 20کند می بیان نیز ریگان که همانطور) خاص منطقه

 ایجاد برای زیادی مداخالت آن در که دوستانه نوع غیر کامال حالت

 یک قیمت به مثالً. )کند می پوشی چشم شود، می انجام ثباتی بی

 (.رقیب ای منطقه قدرت

 آنچه باشد، مستقیم نظامی مداخله لشام که نیابتی جنگ از تعریفی هر

 نظر در نیابتی جنگ از ما درک اساسی بنای سنگ عنوان به باید که را

 به مستقیم مداخله. غیرمستقیم مداخله: کند می تفسیر اشتباه گرفت،

 نشان را درگیری از متفاوتی حالت و است ثالث شخص مداخله منزله

 به دستیابی برای شود می حاضر دولت یک مثال، عنوان به دهد، می

 خون بهای خود، نیروهای به رساندن آسیب با استراتژیک هدف یک

 خطر این نیابتی، جنگ استراتژی یک دیگر، سوی از. بپردازد را

 وجود هشدار یک حال، این با. زند می دور را جنگ دیرینه اخالقی

 به جانشین نیروی یک توسط اگر ثالث شخص مداخالت. دارد

 جنگ نوعی تواندمی شود، انجام گرمداخله غیر مجرای از نمایندگی

 در سرد جنگ دوران در وضعیتی چنین از نمونه بارزترین. باشد نیابتی



 نیروهای که زمانی داد، رخ 1975 سال در آنگوال داخلی جنگ آغاز

 شوروی نیابتی جنگ حمایت تحت اما مستقیم مداخله یک کوبایی

 مواردی، چنین در بنابراین،. دادند امانج آمریکا طرفدار نیروهای علیه

 توسط بودجه و سالح تامین) شودمی درگیر غیرمستقیم طور به خیر

 دهدمی اجازه ثالث شخص جانشین نیروی به و( شوروی جماهیر اتحاد

 فراهم را انسانی نیروی کوبا) دهد انجام مسلحانه مداخله او طرف از تا

 به شروع خیرخواه اگر شود می باطل تمایز این حال، این با(. کرد

 .ببرد بین از را ها نیابت به نیاز و کند خودش مستقیم مداخله

 غیرمستقیم و مستقیم اشکال بین حیاتی تمایز این از معاصر تصویری

 فناوری و رباتیک از روزافزون استفاده مورد در داغ بحث با مداخله

 دونب هوایی نقلیه وسایل گسترش. است آمده وجود به جنگ در

 توسط آنها از استفاده ویژه به - افغانستان در جنگ در( پهپاد) سرنشین

 قبیله مناطق در( سیا) مرکزی اطالعات آژانس و متحده ایاالت ارتش

 کشور این قلب به را سرنشین بدون هواپیماهای از استفاده پاکستان، ای

 تحمال که رفت پیش آنجا تا سیا، وقت مدیر پانتا، لئون. است رسانده

 برای تالش نظر از شهر در بازی تنها» را سرنشین بدون هواپیماهای



 که زمانی ،2012 سال در ارزیابی. خواند «القاعده رهبری زدن برهم

 فهرست" بر شخصاً اوباما پرزیدنت که کرد فاش تایمز نیویورک

 حمله نهایی مجوز و شد ادغام کند، می نظارت ها تروریست "کشتار

 می محفوظ خود برای را هدف عوامل به نشینسر بدون هواپیمای

 منتقدان که حالی در ،"فشاری دست بدون مرگبار اقدام" تایید. دارد

 حمالت که کردند می استدالل سرنشین بدون هواپیماهای به او اتکای

 کاخ و کند می ایجاد مدت کوتاه تاکتیکی حل راه یک تنها پهپادی

 هایحلراه. کند می منحرف بلندمدت استراتژی جستجوی از را سفید

 انتقاداتی چنین حال، این با 24. گرایاناسالم تروریسم برای جادویی

 قلب به پهپادها کردن وارد برای سیا و آمریکا ارتش هایتالش از

 در آنها جذابیت. است نکرده جلوگیری خود تروریسم ضد هایتالش

 بادوام و تر زانار نسبتاً همچنین آنها. است انسان بدون و سبک مانور

 سرنشین بدون هواپیمای یک. هستند معمولی نظامی هواپیماهای از تر

Predator (استفاده مورد پهپادهای ترینرایج از یکی )میلیون 4.5 

-F جنگنده جت یک از کمتر برابر پنج و هشتاد که دارد قیمت دالر

 حمل هوا در بار هر در ساعت چهار و بیست تا تواندمی و است 22



 .شود

 نسانیا های هزینه و مالی جذابیت ها دولت برای پهپادها نتیجه در 25

 از مورد در نگرانی هیچ شود، سرنگون Predator یک اگر. دارند

 ادیدهن معنای به امر این البته) ندارد وجود خلبان یک جان دادن دست

 رد(. است گناه بی غیرنظامی "جانبی خسارت" باالی احتمال گرفتن

 و افغانستان فراز بر امروز که سرنشین بدون اپیماهایهو عوض،

 وینیر پایگاه از دورتر مایل 7000 از بیش کنند، می کار پاکستان

 اتارتباط از آنها. شوند می هدایت نوادا در متحده ایاالت هوایی

 پهپاد موشک رهاسازی و فرود برخاستن، کنترل برای ای ماهواره

 هدایت با جهنمی شلیک وشکم یک معموالً) کنند می استفاده

 قرار استفاده مورد نظارتی اهداف برای فقط ابتدا در اگرچه(. لیزری

 هماهنگی امکان که شدند، مسلح زودی به Predators گرفت، می

 ،2008 سال تا. کرد می فراهم طوالنی بسیار فاصله از را حمالت دقیق

 اشتد اختیار در سرنشین بدون هواپیمای 5000 از بیش متحده ایاالت

 شینسرن انسانی خلبانان توسط که هواپیماهایی تعداد برابر دو -

 .شوندمی



 طور به باید ما که نیست معنا این به انسانی خلبان غیبت حال، این با

. هستند آسمان در جدیدی های نیابت پهپادها که کنیم فرض خودکار

 اساسی لیدلی خود خودی به هوایی نقلیه وسیله از نظامی پرسنل حذف

 ای جنبه عنوان به سرنشین بدون هواپیماهای حمالت بندی دسته برای

 جنگ از شکل این فنی منحصراً مولفه. نیست نیابتی جنگ از

 نمی تبدیل نیابت توسط ترور مکانیزم به را سرنشین بدون هواپیماهای

 آنها اما شوند، هدایت غیرمستقیم طور به است ممکن پهپادها. کند

 دارای پهپادها. دهند می انجام را اساسی نظامی مستقیم عملکرد یک

 را آمریکا پرچم اوقات گاهی که هستند متحده ایاالت نظامی عالئم

 و اند شده ساخته مرکب مواد از پهپادها اگرچه. شود می شامل نیز

 جنگ نحوه از دیگری جلوه اما شوند، می کنترل ماهواره توسط

 جنگ. است دیگر غیردولتی یا دولتی بازیگر با دولت یک مستقیم

 و مبتکرانه آن سازیمفهوم در است ممکن سرنشین بدون هواپیماهای

 بمباران مانند جنگ مستقیم شکل عنوانبه اما باشد، نگرآینده حتی

. ماندمی باقی جنگی کشتی یک از موشکی حمله یا دارسرنشین هوایی

 استفاده نیابتی گجن زمینه یک در پهپادها از توانمی که راهی تنها



 که درگیری در دیگری گروه یا دولت طرف از که است این کرد،

 مخفیانه طور به باشد، نداشته آن در مستقیمی نقش هیچ متحده ایاالت

 متحده ایاالت توسط حاضر حال در آنها از استفاده اما. شود استفاده

 انافغانست در مستقیم های روش با خود جنگی های تالش پیشبرد برای

 با. نیست نیابتی جنگ ابزار حاضر حال در پهپاد که است معنی این به

 چنین در آن بالقوه استفاده کاهش معنای به این حال، این

 .نیست آینده در هاییدرگیری

 که است مداخله غیرمستقیم و مستقیم اشکال بین اساسی تمایز این

 اقدام» تردهگستر اصطالح از نیابتی هایجنگ تفکیک به نیاز به منجر

: کند می تعریف اینگونه را مخفیانه اقدام رسماً سیا. شودمی «مخفی

 یا ها سازمان رویدادها، ها، دولت بر تأثیرگذاری برای که عملیاتی»

 حامی قدرت به انتساب قابل لزوماً که نحوی به است شده طراحی افراد

 یا یتبلیغات اقتصادی، سیاسی، هایفعالیت شامل است ممکن. نیست

 هایویژگی با تعریفی چنین ظاهر، در( 27« ).باشد نظامیشبه

 مخفیانه اغلب ماهیت جمله از دارد، زیادی اشتراکات نیابتی هایجنگ

 این با نتایج بر تأثیرگذاری هدف و متعدد هایتاکتیک از استفاده آنها،



 موضوعات با نیابتی و مخفی هایجنگ روکش، این زیر در حال،

 اساساً،. دارند جداگانه بندیطبقه به نیاز که شوندمی یزمتما کلیدی

 نیروهای یا اطالعات دولت یک که است آن مستلزم پنهانی اقدامات

 نوعی دهنده نشان این. دهد قرار دیگری کشور داخل در را ویژه

 خنثی را واقعیت این اقداماتی چنین پنهان ماهیت. است مستقیم مداخله

 است داده قرار ب ایالت داخل در را امورانیم الف دولت که کند نمی

 ای افسانه رئیس دونوان، «بیل ویلد» ویلیام که دهند انجام را کاری تا

 طور به جنگ، زمان در (OSS) آمریکا استراتژیک خدمات دفتر

 در داخلی هایعملیات -. دهد انجام را «برانداز» برچسب آشکار

 صورت به است مکنم نیز نیابتی هایجنگ 29. کشور از خارج

 زیربنایی فرضپیش یک بر مبتنی هاجنگ این اما شوند، انجام مخفیانه

 الف، دولت که حالی در است، غیرمستقیم مستقیم درگیری

 را «خرابکارانه عملیات» تا کندمی استخدام B دولت در را نمایندگانی

 ،ویژه نیروهای پرسنل و اطالعاتی هایآژانس. دهند انجام آنها برای

 یک در فقط این اما دارند، نقش نیابتی هایجنگ تعقیب در البته

 توجه باید همچنین این، بر عالوه. است مشاوره و آموزشی ظرفیت



 مخفیانه اقدام مداخله، مستقیم اشکال سایر مانند درست که داشت

. باشد نیابتی جنگ استراتژی شروع از پس هادولت بعدی گام تواندمی

 مخفی اقدامات از تریمستقیم هایشکل به توانندمی نیابتی هایجنگ

 شوند. تبدیل

 نیابتی جنگ استراتژی یک از دوگانه استفاده مشابه، موضوع یک در

 دیده متناقض نباید نیز مستقیم جویانه مداخله استراتژی یک کنار در

 معمر سرهنگ لیبی، رهبر سرنگونی برای 2011 سال در هاتالش. شود

 به منحصر متقابالً آنها چگونه که است این از آلایده اینمونه قذافی،

 سیاسی نظم ایجاد به مایل که ناتو کشورهای از برخی. نیستند فرد

 برای نظامی منابع کامل تخصیص به تمایلی اما بودند، لیبی در جدید

 کمک برای را تهاجمی هوایی کمپین یک نداشتند، امر این تحقق

 مراکز و نظامی هایمجتمع بمباران با شورشی نیروهای به مستقیم

 بصری به تبدیل زور از آشکار استفاده این. دادند انجام قذافی ارتباطی

 استراتژی یک حال، این با. شد جویانه مداخله رژیم تغییر نمایش ترین

 تضعیف منظور به خارجی های قدرت توسط نیز موازی نیابتی جنگ

 اسناد. شد انجام غیرمستقیم طور به شورشیان اهداف تقویت و قذافی



 قیام، آغاز با همزمان ،2011 مارچ در که است آن از حاکی شده فاش

 از که کردند درخواست سعودی عربستان متحدان از ها آمریکایی

 باید اگرچه کنند، ارسال تسلیحات قذافی ضد شورشیان به نیابت طریق

 سال، همان بهار در. خیر یا است شده اجرا درخواست این آیا که دید

 با یافت، افزایش بریتانیا و آمریکا نیابتی نیروهای مشارکت سطح

 شورشیان به مخابراتی تجهیزات ارائه بر مبنی کشور دو هر تصمیمات

. قذافی نیروهای به حمالت هماهنگی در آنها توانایی بهبود منظور به

 به و داد جلسه تشکیل ابوظبی در لیبی مورد در چندملیتی تماس گروه

 سیاسی شاخه به دالر میلیارد یک از بیش که شد متعهد جمعی طور

 که بود امید. کند کمک (NTC) انتقالی ملی شورای شورشی، جنبش

 آنها تا کند تقویت را شورشیان قدرت نیابتی، مداخله مالی اقدام این

 ممکن ناتو هوایی حمالت. کنند خریداری را خود های سالح بتوانند

 به را اخبار سرفصل قذافی سرهنگ نهایی سرنگونی با ارتباط در است

 کمک شورشیان پیروزی به نیابتی مداخله اما دهد، اختصاص خود

 مستقیم غیر حمایت های مکانیسم طریق از. کرد

 نشان که است دیگری بارز نمونه( 1936-9) اسپانیا داخلی جنگ



 یک در توانندمی غیرمستقیم و مستقیم مداخالت چگونه دهدمی

 که ببینیم توانیممی ما مورد، این در. باشند داشته همزیستی نبرد ضایف

 یک تواندمی داخلی متخاصم جناح دو از خارجی حمایت چگونه

 از حمایت در نازی آلمان) ثالث شخص مستقیم مداخله

 نیابتی جنگ یک و( فرانکو فرانسیسکو ژنرال هایناسیونالیست

 همان در( المللی بین های تیپ ایجاد. باشد( کممینترن دست مداخله)

 توصیف داد، خواهد نشان خاص موردی مطالعه این که همانطور. زمان

 نمی اعمال درگیر های طرف همه برای درگیری یک نیابتی جنگ

 .شود

 اسپانیا داخلی جنگ: موردی مطالعه

 در مداخله باالی سطوح که است بوده رایج فکری گرایش یک این

 فاشیسم بین ترگسترده مبارزه طعمپیش عنوانبه را اسپانیا داخلی جنگ

 درک گرفت،می فرا 1939 سال در را اروپا بقیه که مخالفانش و

 مداخله مقدار چگونه اینکه به توجه با اسپانیا داخلی جنگ. کردمی

 قاره که بود ایبرانگیخته ایدئولوژیک مبارزات دهندهنشان خارجی

 آنها چگونه. بود «نیابت توسط هانیج جنگ» کرد،می تجربه تروسیع



 شوروی جماهیر اتحاد و فاشیست ایتالیا و آلمان برای را فرصتی

 بدون را خود رقبای ایدئولوژی گسترش تا دادند نشان کمونیستی

 جنگ نتیجه در استراتژیک منافع. بیندازند تاخیر به جنگ رسمی اعالم

 فراتر بلکه اسپانیا، اخلد در چندان نه که عواقبی دلیل به اسپانیا داخلی

 داخلی جنگ حد، این تا. بود مهم داشت، خواهد پی در آن مرزهای از

 نبردهای با بیشتر و دوم جهانی جنگ با کمتری تشابهات اسپانیا

 بیرونی مداخله آن موجب به که دارد، سرد جنگ بعدی ایدئولوژیک

 خالتد برای شده استاندارد عمل یک به دولتیدرون هایدرگیری در

 .شد تبدیل نیابتی هایابرقدرت

 کمک، توجهی قابل مقادیر اسپانیا در متخاصم جناح دو هر اگرچه

 تفاوت اما کردند، می دریافت خارجی منابع از را بودجه و تسلیحات

 و هیتلر توسط که ایتالیا و آلمان جنگی پرسنل تامین در اساسی

 تحریم فرانکو فرانسیسکو ژنرال گرای ملی اهداف برای موسولینی

 به خواهان جمهوری اتکای برخالف این. . ماند باقی بود، شده

 مداخله عدم پیمان و خود رزمی نیروی افزایش برای خارجی داوطلبان

 و سیاسی هدایت منهای) متفقین های قدرت توسط که بود ای



. بود پایبند آن به( شوروی جماهیر اتحاد توسط شده ارائه لجستیکی

 مرکزی صورت به نه و کمینترن توسط شوروی مستقیمغیر دخالت این

 حتی نیابتی جنگ منشور بنابراین شد، هماهنگ کرملین طریق از

 .کرد ایجاد درگیری این مشاهده برای را بزرگتری

 به را نمایندگانی کمینترن فرانکو، کودتای پی در ،1936 اوت در

 شوروی یحاتتسل محموله اولین استالین که حالی در فرستاد، اسپانیا

 این حال، این با. کرد مجاز خود اسپانیایی رفقای به کمک برای را

 اهدا جمهوری آرمان به دوستانه نوع صورت به شوروی های کمک

 ذخایر از خواهجمهوری دولت سهم از را هنگفتی مبالغ هاروس. نشد

 بخشی. کردند دریافت تدارکات برای پرداخت عنوان به اسپانیا طالی

 دستور از پس ماه یک ظرف. است دریافتی مواد زیاد مقدار دلیل به

 تانک، 100 و هواپیما 100 حدود شوروی جماهیر اتحاد استالین،

 و نقل و حمل های کامیون مهمات، اسلحه، از انبوهی با همراه

 پلیس نمایندگان از یکی. کرد منتقل اسپانیا به را زرهی خودروهای

 قاچاق برای ای جبهه عنوان به ،NKVD شوروی، جماهیر اتحاد مخفی

 می نشان شده خارج بندی طبقه حالت از روسی اسناد. اسپانیا به اسلحه



 و پنجاه شوروی جماهیر اتحاد ،1938 اوت و 1936 اکتبر بین که دهد

 تانک، 331 شامل. فرستاد اسپانیا مقصد به را سالح از مملو کشتی دو

 در. بود ها محموله ینا در اسلحه 400000 از بیش و هواپیما 657

 به را المللی بین بریگادهای گرفت تصمیم کمینترن ،1936 سپتامبر

 های تالش به کمک برای ای توده داوطلب جانشین نیروی یک عنوان

 پنجاه از مرد 35000 تا 32 جنگ، طول در. کند ایجاد جمهوری جنگ

 این. کردند نام ثبت آن صفوف در خدمت برای مختلف ملیت سه و

 حزب هر الزام بر مبنی کمینترن سیاست بر است گواهی دادتع

 نیاز مورد تعداد آوری جمع برای غربی و شرقی اروپای در کمونیست

 چند ترکیب علیرغم المللی بین بریگادهای حال، این با 42. .سرباز

 تفاسیر. بودند شوروی خود رهبری در شک بدون خود، ملیتی

 800 حداقل مداوم حضور با یشورو جانشینان عنوان به بریگادها

 می نظارت قطار بر که جنگ، طول در شوروی نظامی «مستشار»

 .شود می تقویت کردند،

 نظامی واحدهای فرماندهی

 بزرگ نیابتی جنگ تالش یک که شد آشکار جنگ، اول ماه چهار در



 و غیرمستقیم سالح تهیه طریق از هم شوروی، جماهیر اتحاد طرف از

 تأثیر کمینترن، طریق از جانشین نیروهای تأمین طریق از هم

 حیاتی نقش ارزیابی هنگام امر این درگیری شکل بر توجهیقابل

 دست به مادرید سقوط از جلوگیری در المللی بین بریگادهای

 به ویژه به آلمان. شد آشکار 1936 نوامبر اوایل در فرانکو نیروهای

 ایجاد. بود تر مستقیم ای شیوه به اسپانیا در خود مشارکت افزایش دنبال

 مداخله نشانه آشکارترین 1936 نوامبر در کندور بدنام لژیون استقرار و

 می تشکیل را هواپیما 100 حدود لژیون. بود اسپانیا در آلمان مستقیم

 گرنیکا شهر که بود زمانی جنگ در آنها مشارکت ترین بدنام که) داد

 5000 تقریباً و تانک 24 ،(کردند بمباران 1937 اپریل 26 در را باسک

 دستور به که( سرباز عمدتا) ایتالیایی 17000 ورود. نظامی پرسنل

 مستقیم نیروهای استقرار این که رفتمی گمان. شدند مستقر موسولینی

 در کمونیست جانشین هاینیابت تعداد کنندهمنعکس تقریباً محور نیرو

 .بودند شده اسپانیا اردو 1936 سال پایان تا که است المللیبین هایتیپ

 دو چگونه که است این آشکار یادآوری عنوانبه اسپانیا داخلی جنگ

 افزایش برای متقابل کنندهتقویت تبلیغات از توانندمی متخاصم طرف



. کنند استفاده غیرمستقیم یا مستقیم ماهیت با خارجی مداخله سطوح

 مداخله از ترس با ترتیب به ها ناسیونالیست هم و خواهان جمهوری هم

 را المللی بین متحدان تا کردند بازی بدخواهانه کمونیست و فاشیست

 آتی ماهیت. کنند ارسال کمک همبستگی روحیه با تا کنند تشویق

 جنگ تشدید به رقبا تبلیغات ظاهری اثبات عنوانبه خارجی حمایت

: کرد فراهم زمان همان در را مداخله مختلف انواع و کرد کمک

 کمونیستی مداخله و نیروها، استقرار طریق از فاشیستی مستقیم مداخله

 .سالح تامین و جانشین نیروهای از استفاده طریق از نیابتی

 در توانمی را نیابتی هایجنگ که هاییروش از درک این بر تکیه با

 هایجنگ وقوع دالیل بعدی فصل داد، قرار درگیری دیگر هایشکل

 برای هاجنگ این چرا اینکه توضیح به و کندمی تحلیل را نیابتی

 .کندمی کمک هستند جذاب بسیار هستند آن درگیر که کسانی

  



 دوم فصل

 نیابتی مستلزم جنگ چرا مفهوم

 است؟ نظر تجدید
 

 بازیگران یا هادولت که دهندمی رخ زمانی نیابتی هایجنگ

 هک بپذیرند خطر، و ایدئولوژی منافع، ادراک اساس بر غیردولتی،

 از) پرهزینه بسیار توجیه، غیرقابل درگیری یک در مستقیم مداخله

 اجرا غیرقابل یا غیرقانونی اجتناب، قابل ،(مادی یا مالی سیاسی، لحاظ

 به ها دولت چگونه که است این بررسی فصل این هدف. . بود خواهد

 نیابتی های جنگ چرا که کنند می مشخص و رسند می مفروضات این

 نیابتی های جنگ. است جذاب شوند می آن درگیر هک کسانی برای

 کند؟ می تشویق را کنندگان شرکت که دارند هایی ویژگی چه

 برای غیردولتی بازیگران و هادولت که را هاییانگیزه توانیممی چگونه

 به دارند، دیگران هایجنگ در غیرمستقیم ایمداخله اقدامات انجام

 شود می انجام نیابتی مداخالت راچ و کنیم؟ سازیمفهوم نظری لحاظ



 گیرد؟ می قرار توجه مورد مداخله های روش سایر به نسبت و

 نیابتی های جنگ پردازی نظریه

 جذابیت دلیل مورد در نظری چند درک یک اساس بر کتاب این

 شده پذیرفته گرایانه واقع فرضیه این قلب در. است نیابتی های جنگ

 غیردولتی بازیگران و ها دولت طتوس که محاسباتی که دارد وجود

 یک اساس بر نیابتی مداخله عدم یا مداخله مورد در شود می انجام

 هایمثال فصل این. است شخصی منافع از ناپذیر اجتناب تصدیق

 برای دلیلی عنوان به را اساسی انگیزه این که کندمی ارائه تجربی

 جیخار هایجنگ از سود حداکثر اما ورودی حداقل جستجوی

 واقع باشد، اساس و پایه است ممکن این اگرچه. کندمی برجسته

 به توجه با. است کافی کامالً نه اما مفید نظری ابزار یک گرایی

 با باید پدیده این نظری تبیین هر نیابتی، هایجنگ هایپیچیدگی

 مکاتب از اصول برخی ارتباط به اذعان و ما درک هایافق گسترش

 برای بنابراین،. کند منعکس را هاییپیچیدگی چنین جایگزین، نظری

 جنگ شدن منسوخ» لیبرالی مفاهیم که است معتقد فصل این مثال،

. دارد غیرمستقیم مداخله جذابیت مورد در زیادی چیزهای «بزرگ



 که را مهمی نقش رئالیسم که شودمی استدالل این، بر عالوه

 ایفا نیابتی جنگ هایاستراتژی اتخاذ در ایدئولوژیک هایانگیزه

 در ایدئولوژی زیرا گیرد،نمی نظر در کافی اندازه به کنند،می

 کندمی ادعا همچنین. دارد اتحاد ساخت نتیجه در و هویت گیریشکل

 از ترجامع درک آوردن دستبه برای نیز خطر ادراک با درگیری که

 .است حیاتی نیابتی جنگ محیط یک در «قبول قابل انکار» جذابیت

 برای اصلی دلیل شش پیرسون فردریک ،1970 دهه اواسط در

 به وا اگرچه 1.کرد شناسایی را دیگر کشورهای در ها دولت مداخله

 که یمعیارهای که است واضح نکرد، اشاره نیابتی مداخله به صراحت

 را ستقیمغیرم مداخله اساسی های انگیزه از برخی قطعاً کرد ارائه او

 :است شده بررسی بکتا این در. دهد می پوشش

 به ای منطقه "نفوذ حوزه" گسترش طریق از) سرزمینی تصاحب. 1

 (.نیابتی جنگ معنای

 ئلمسا کتاب این در رو این از) اجتماعی های گروه از حفاظت. 2

 در توانند می قومی دیاسپوراهای که نقشی و سازی هویت به مربوط

 (.است شده گنجانده کنند، ایفا نیابتی های جنگ



 نیابتی یها جنگ مثال، عنوان به مانند،) اقتصادی منافع از حفاظت. 3

 در بحث که همانطور منابع، کنترل آوردن دست به برای شده انجام

 ننشا 5 فصل در آفریقا در چین نیابتی جنگ های استراتژی مورد

 (.شد خواهد داده

 .نظامی یا دیپلماتیک منافع از حفاظت. 4

 .ایدئولوژی. 5

 .ای منطقه رتقد توازن. 6

 تا شود اضافه باید نیز دیگر انگیزه چندین پیرسون، فهرست بر عالوه

 .نیمک درک را نیابتی های جنگ انجام دالیل از کاملی طیف بتوانیم

 چگونه که پردازدمی موضوع این بررسی به فصل بقیه مجموع، در

 روابط در نیابتی هایجنگ که ایشیوه به مختلف هایانگیزه این

 دهدمی امکان ما به و اند،داده شکل است، داشته رواج المللبین

. دارد وجود غیرمستقیم مداخله درخواست چرا که کنیم درک بیشتر

 ما توانایی نظری، مکتب یک به اتکا که است استوار باور این بر این

. زند می چشمک ها انگیزه این پیوستگی هم به دیدن برای را



 در متعددی کاتالیزورهای دهد، می نشان تاریخی سوابق که همانطور

. نشینند می نیابتی های جنگ علل تحلیل و تجزیه هنگام در هم کنار

 دید توانمی قبل، فصل در موردی مطالعه به مختصر بازگشت برای

 اسپانیا در را نیابتی جنگ اصلی دلیل دو به شوروی جماهیر اتحاد که

 سیاست اینکه از طمینانا و فاشیسم، گسترش توقف: انداخت راه به

 قرار شوروی کنترل تحت جنبش اسپانیا خواهجمهوری داخلی

 آغاز برای را موازی های انگیزه دوگانه توضیح این. گرفت خواهد

 .عالقه و ایدئولوژی: دهد می نشان نیابتی جنگ

 نیابتی های جنگ و قدرت منافع،

 همیشگی عناصر از یکی عالقه جنگ، برای کاتالیزور یک عنوان به

 بنای سنگ عنوان به. است بوده تعارض از واقعی سیاسی هایتبیین

 در اصلی عامل عنوان به و است شده گرفته نظر در دولت های انگیزه

 جی کی مثال، عنوان به. شود می تلقی ها دولت بین درگیری ایجاد

 فعالیتی» عنوان به توان می را جنگ که است کرده استدالل هولستی

 شناخته هدفی به رسیدن برای ای وسیله مطلوب، همیشه نه اگر منطقی،

. کرد توصیف «شود می تعریف ملی یا دولتی منافع اساس بر که شده



 دلیل به نیابتی های جنگ دریچه از ارزیابی این ایالتی، بین جنگ در

 و خیرین برای انگیزه ایجاد باعث متقابل منافع بیان که هایی روش

 طول در. دارد ارزش شود، می نیابتی جنگ سناریوهای در مشتریان

 ابرقدرت دو بگیریم، نظر در را مثال ترینواضح شاید سرد، جنگ

 استیون که همانطور تا دادند نشان سوم جهان به زیادی عالقه اصلی

 نفوذ گسترش برای بزرگ قدرت یک سنتی میل» است، گفته دیوید

 4.'. سازند برآورده را مرزهایش از خارج به خود

 فعمنا دارای وکیل هم و خیر هم که کرد بحث توان می حال، این با

 اخلهمد اگرچه. است تعارض یک نتیجه در که هستند متقابلی و متقابل

 مچنینه نماینده اما است، خیر توسط عالقه ابراز اساس بر اغلب اولیه

 وهبالق موفقیت مادی، حمایت به وابستگی رشد به رو سطوح دلیل به

 می حفظ رابطه حفظ به را خود عالقه است، آن درگیر که جنگی در

 دشمن یک دادن شکست برای شده پذیرفته متقابل تمایل و. کند

 مشترک

 اتخاذ متفاوت، منافع اساس بر متقابل وابستگی این از نمونه ترین واضح

. آمریکاست توسط دوم جهانی جنگ آغاز در نیابتی جنگ استراتژی



 متحده ایاالت کنگره جنگ، شروع آستانه رد اروپا بحران هایسال در

 تسلیحات ارائه وام، که کرد تصویب را طرفیبی قوانین از ایمجموعه

 ممنوع را جهان در جنگ حال در کشور هر به مادی هایکمک یا

 رئیس ،1939 سال در ها خصومت شروع با حال، این با. کردمی

 اجازه تا داد رارق فشار تحت را کنگره روزولت. دی فرانکلین جمهور

 آلمان اسا رعد حمله. بدهد را متفقین های قدرت به تسلیحات فروش

 داد کاهش را آمریکا کنگره افکار دارریشه انزواطلبی ،1940 سال در

 دستور به دفاعی هایهزینه درصدی 500 افزایش تصویب به منجر و

 کنناوش پنجاه مبادله بر مبنی تصمیم. شد آشکار گرمداخله روزولت

 نظامی پایگاه هشت ساله نه و نود اجاره ازای در آمریکا دریایی نیروی

 به. 1941 مارچ در Lend-Lease الیحه. بریتانیا با استراتژیک مهم

 اجاره یا دادن قرض اما نکردن، فروش با تا داد اجازه روزولت

 های محدودیت دالر، میلیارد 30 مبلغ به بریتانیا به نظامی تجهیزات

 که است کرده استدالل رینولدز دیوید 8.بزند دور را طرفی بی قوانین

 از بزرگ مقیاس در مادی حمایت» که شد متوجه روزولت دولت

 زمان دادن و آمریکا از جنگ داشتن نگه دور برای راه بهترین بریتانیا



 برای نیابتی جنگ یک این. «بود مجدد تسلیح برای متحده ایاالت به

 منافع از باالتر بسیار میهن منافع به دمتخ برای که بود خود حفظ

 می استدالل و است موافق استولر مارک. بود شده طراحی متحدانش

 اساس بر روزولت نیابتی جنگ استراتژی که منافعی محاسبات که کند

 را آمریکا اقدامات باید ما که است معنی این به است شده ساخته آن

 شناخت این بر مبتنی بلکه. یمکن تفسیر «دوستی نوع از غیر» عنوان به

 محسوب تهدیدی بریتانیا همچنین و آنها برای آلمان که بود واضح

 نفع به آلمان بر پیروزی و جنگ در بریتانیا بقای ادامه بنابراین شد،می

 10«.بود آمریکا

 با آشکارا اقدامات چنین کنیم باور که دارد وجود دلیلی حال، این با

 مطالعه یک در لبو ند ریچارد. هنجار تا تندهس استثنا عالقه انگیزه

 سال از بزرگ جنگ چهار و نود علل مورد در بزرگ داده مجموعه

 جرقه تنها مادی منافع یا امنیت که کرد استدالل ،2008 تا 1648

 عالقه بنابراین. است برانگیخته را تضادها این از مورد هفت و بیست

 ایالتی، بین بزرگ جنگ به نگاهی چه است، داستان از بخشی تنها

 اگر. هستیم اینجا ما که نیابتی های جنگ یا بود، لبو که همانطور



 دست نیابتی هایجنگ جذابیت دلیل از جامعی درک به خواهیممی

 آنها مهمترین. شوند لحاظ معادله در باید مهم هایجنبه سایر یابیم،

 است. ایدئولوژیک های انگیزه

 جنگ برای ایدئولوژیک های انگیزه

 نیابتی های

 اکنون ما سرد، جنگ از پس خود مهم کتاب در گادیس لوئیس جان

 بین روابط مورد در که کارهایی مجموعه که کرد استدالل دانیم، می

 شده ایجاد آن فروپاشی از قبل شوروی جماهیر اتحاد و متحده ایاالت

 به دسترسی که کرد می استدالل گادیس. است بوده ناکافی بود،

 نشان مورخان برای سابق شوروی جماهیر اتحاد در باز نیمه هایآرشیو

 تصمیم فرآیند در را ایدئولوژی اهمیت محققان چقدر که بود داده

 های دریچه طریق از عالقه چگونه و بودند گرفته کم دست گیری

 نادیده شاید ایدئولوژی نقش اگرچه 12.شد می تفسیر ایدئولوژیک

 مک نیل که همانطور. است نبوده توجه بی مطمئناً باشد، شده گرفته

 احتمال این کامل طور به»: کرد خاطرنشان 1980 دهه اواسط در فارلین

 است این. . . کنیم حذف گذارد، می تأثیر رفتار بر ایدئولوژی که را



 سیاست و استراتژی بین و عمل و باور بین ای رابطه هیچ بگوییم که

 طول در شوروی امنیتی و جیخار سیاست از تحلیلی 13«.ندارد وجود

 دهد می نشان را ای آگاهانه ایدئولوژیک منطق سرد، جنگ های سال

 سلست. شد می استفاده نیابتی مداخله برای ای زمینه پیش عنوان به که

 بر مبتنی سوم جهان در شوروی اقدامات که کرد استدالل واالندر

 محلی جنگ بین تشدیدکننده ارتباط»: است کلیدی متغیر سه ارزیابی

 به کمک برای سوسیالیستی انترناسیونالیستی وظیفه ماهیت. «عمومی و

 14«.سوسیالیسم توسعه و ملی رهایی منابع و احتمال و مترقی؛ تغییرات

 طول در آنها ایدئولوژی صدور ضرورت با رابطه در شوروی تفکر

 نفع به جهانی انقالب ترویج برای لنین میراث رد. یافت توسعه زمان

 درون از نسبی سطح استالین، توسط «کشور یک در» کمونیسم ویتتق

 خروشچف نیکیتا که زمانی تا کرد، تضمین را شوروی نگری

 اعالم را سوم جهان در «ملی رهایی» هایجنگ از حمایت استراتژی

 تصور این بر انترناسیونالیسم تازه احساس این 1960 دهه اوایل. کرد

 بین ای توده طبقاتی مبارزه جلیت جهانی سیاست که بود استوار

 به است موظف مسکو و است کمونیسم و داری سرمایه نیروهای



 صورتی در تنها کرملین حال، این با. کند کمک کمونیسم نمایندگان

 هایجنگ درگیر که کندمی انتخاب را کمونیستی نمایندگان

 سوی به «قبول قابل» مسیری در هاآن باشند، «ملی بخشرهایی»

 انتظار ها نیابت این از مطمئناً شوروی جماهیر اتحاد. باشند نیسمکمو

 ایدئولوژیک اطاعت ازای در تنها مهمات و اسلحه کمک،. داشت

 طرفدار متحدان تنها مسکو همه، از مهمتر اما. شد می داده تحویل

 تمایل شوروی. بودند قدرت در که کرد می انتخاب را کمونیست

 تروریستی هایسازمان مانند غیردولتی یهاگروه از حمایت از داشت

 اقدامات به نسبت ایکارانهمحافظه نگرش چنین. کند اجتناب

 در پنهان هاینگرانی دلیل به عمدتاً فرعی هایدولت آمیزخشونت

 .بود بالقوه موفقیت ناچیز شانس و درگیری تشدید خطرات مورد

 نیابتی جنگ جذابیت ادراکات در ایدئولوژی که نقشی تفسیر هنگام

 ایفا منافع که فراگیر نقش باالی در را آن باید بنابراین کند، می ایفا

 قرار گرفت، قرار بحث مورد قبل بخش در که همانطور کند، می

 رئالیسم رهبر حتی. اند شده تنیده هم در احتماالً دو این. دهیم

 مداخله بود مجبور که کرد می احساس مورگنتائو، هانس کالسیک،



 سایه جنگ» عنوان به را سرد جنگ در ها ابرقدرت نیابتی

 17.بود «مربوطه ملی منافع» آن انگیزه که کند توصیف «ایدئولوژیک

 می زمانی ایدئولوژیکی، نظر از منافع بر مبتنی گذاری سیاست چنین

 عنوان به سرد جنگ تاریخ از کلیدی لحظات تحلیل و تجزیه. درخشد

 در خروشچف با ثمر بی وهایگفتگ پی در ،1961 جون در مثال،

 کندی اف جان جمهور رئیس برلین، بحران سر بر وین سران اجالس

 قدرت تقویت و آمریکا منافع مجدد حفظ برای هایی راه دنبال به

 از توان می چگونه که کرد اشاره این به او. بود جهانی دموکراسی

 این به بیدستیا برای ابزاری عنوان به ویتنام در بیشتر نیابتی مداخله

 با خود قدرت به بخشیدن اعتبار در ما اکنون»: کرد استفاده هدف

 حداکثر به مظهر این 18«.است آن مکان ویتنام و هستیم روبرو مشکل

 آن در که. شد تقویت حال هر به ایدئولوژی، بر مبتنی منافع رساندن

 دادند، شکل را کندی دولت کار دستور که خارجی سیاست مقامات

 کوستیگلیوال فرانک که همانطور. بودند دوم جهانی جنگ رزمی نسل

 مونیخ درس عنوانبه که را آنچه» گذارانسیاست این کند،می اشاره

 های دولت که رسیدند نتیجه این به. . . «کردند حک دانستند،می



 چین، خلق جمهوری و شوروی جماهیر اتحاد جمله از ،«توتالیتر»

 مسلح، باید هادموکراسی نتیجه، در. دهستن ایدئولوژیک و طلب توسعه

 مایکل ،1980 دهه اوایل در 19«.مانندمی «مماشات» مخالف و هوشیار

 تواننمی را متحده ایاالت سرد جنگ سیاست»: که کرد استدالل دویل

 هم لیبرالیسم. داد توضیح متحده ایاالت لیبرالیسم به اشاره بدون

 گرایش هم و وی،شور قدرت با فقط نه کمونیسم، با دشمنی

 .کندمی ایجاد را سیاست صلیبی ایدئولوژیک

 خارجی هایسیاست به آمریکا تمایل به سرد جنگ پایان حال، این با

 دولت بر که کارانینومحافظه. نداد پایان «صلیبی ایدئولوژیک خوش»

 «آمریکا خارجی سیاست در انقالبی» شدند، مسلط بوش دبلیو جورج

[ 21.]کردند ایجاد جهان در خود ئولوژیکیاید دیدگاه راستای در

 بر غیررسمی های ائتالف و مذاکره، سر بر رژیم تغییر مهار، از بیش

 دنبال به بوش دولت که حالی در. نهادها به وابسته اتحادهای سر

 در خود دموکراسی لیبرال برند گسترش برای گرایانهمداخله هایراه

 برای راهی عنوان به بود، مبرسپتا 11 حمالت از پس خاورمیانه سراسر

 جنگ وضعیت در را متحده ایاالت عمداً» کارینومحافظه حفاظت،



 22.آینده تهدیدات از را خود. «داد قرار

 دهند،می نشان کتاب این در شده استفاده هاینمونه که همانطور

 زا پس واقع در چه و سرد جنگ طول در چه آمریکا نیابتی مداخالت

 کردن ایمن" بر مبنی ویلسون وودرو پرزیدنت فهد تحقق برای آن

 چرا اینکه از درک این. است شده انجام "دموکراسی برای جهان

 ما هب هستند، جذاب متحده ایاالت برای مثال این در نیابتی های جنگ

 جهان در را خود نقش و خود چگونه جهانی قدرت چنین که گوید می

 دیگران به را خود ویته و ایدئولوژی کرده سعی چگونه. بیند می

 طور هب. گذارد می تأثیر جهانی نظم بر اینها همه چگونه و. دهد نشان

 درتق و عالقه کنار در ایدئولوژیک هایآرمان و هنجارها خالصه،

 .نددار نیابتی هایجنگ جذابیت ارزیابی هنگام در توضیحی ارزش

 انعنو به را نیابتی جنگ از استفاده وضوح به بینی جهان چنین

 بخشد، می مشروعیت اهدافی چنین به دستیابی برای مکانیزمی

 که کرد تاکید کندی پرزیدنت به خارجه امور وزارت که همانطور

 را آسیا شرق جنوب در کمونیسم بیشتر گسترش از جلوگیری لزوم

 بسیاری و آمریکا مردم میلی بی" به که هنگامی کندی. دهد می نشان



 مستقیم دخالت هرگونه مشاهده ایبر نظامی برجسته رهبران از

 مزایای به کرد، اشاره "جهان از بخش آن در آمریکایی نیروهای

 عدم» مورد در او هاینگرانی. کرد اذعان ویتنام در نیابتی جنگ

 ،«نظامی ابزارهای طریق از[ ویتنام] آن با مقابله برای ما توانایی قطعیت

 ویتنام دولت واناییت تقویت برای هاتالش برای اصرار به شروع و

 به متحده ایاالت کردن متعهد اصل، در - جنگ با مبارزه برای جنوبی

 استدالل این کندی پرزیدنت که رسیدمی نظر به. آشکار نیابتی یک

 در و کرد خودداری رزمی نیروهای معرفی به توصیه از و پذیرفت را

 به کمک برای را نظامی مستشاران تعداد داد ترجیح 1961 نوامبر

 روستاها کل جابجایی برای که استراتژیک، هملت برنامه اجرای

 آسیب کنگ ویت براندازی برابر در. دهد افزایش بود، شده طراحی

 کرده استدالل وستاد آرن اود که همانطور خالصه، طور به. است پذیر

 واسطه به دو هر شوروی جماهیر اتحاد و متحده ایاالت" است،

 سوم جهان در تا شدند رانده خود سیاست در نهفته های ایدئولوژی

 ."کنند مداخله

 که نیستند شورشی دشمنان علیه «نامنظم» هایجنگ فقط حال، این با



 اتخاذ. دهندمی شکل نیابتی هایجنگ وقوع چرایی از را ما درک

 برای منافع بر مبتنی میل یک نتیجه عیار تمام مداخله راهبرد یک

 در تغییرات محصول بلکه یست،ن ایدئولوژیک متحد یک تقویت

 .هست نیز جنگ خود ماهیت

 "بزرگ جنگ شدن منسوخ"

 هایاستراتژی تقویت برای اصلی دلیل ایهسته جنگ از اجتناب

 ارائه هب سرد جنگ در هاابرقدرت تمایل( 26. )است بوده نیابتی جنگ

 م،سو جهان در خود نظر مورد مشتریان به نظامی «مشاوران» و سالح

 بارپر غیرمستقیم مشارکت بنابراین،. کرد تشدید را روند ینا تنها

 که کردمی تضمین خارجی هایدرگیری در شوروی و آمریکا

 سرد گجن ژئوپلیتیک که زودپز شیر کردن شل مانند نیابتی هایجنگ

 ورظه: ماند باقی «سرد» دالیلی به سرد جنگ. کردمی عمل بود،

 بین «گرم» هایجنگ هک بود کرده تضمین ایهسته هایسالح

 بین مستقیم ادتض که باشد داشته نظیریبی پیامدهای چنان هاابرقدرت

 .کند تصور غیرقابل اخالقی نظر از را دو این

 لیبرال مفهوم بر تکیه با مولر جان «قیامت روز از نشینی عقب» کتاب



 کلیدی اثری است، انگیز نفرت نهاد یک جنگ اینکه بر مبنی کانتی

. است معاصر های درگیری ماهیت پیرامون بحث بر یرگذاریتأث برای

 دنیای در بزرگ هایجنگ که کندمی استدالل مولر کتاب، این در

 چگونه که این به استناد با و بیاموزند، هاانسان توسط توانندمی مدرن

 جهان در برانگیزتحسین زمانی حتی و محبوب زمانی مؤسسات

 در زیرا هستند، شدن حذف حال در ای اند،شده حذف یافته،توسعه

 و داری برده های نمونه از مولر. کنندمی کردن دفع به شروع مقطعی

 جنگ است ممکن چگونه که دهد نشان تا کند می استفاده دوئل

 منسوخ های فعالیت از دسته این به یافته توسعه کشورهای بین بزرگ

 .شود اضافه

 نظام» مولر آنچه از هادولت یشترب و بیشتر انصراف وجود با حال، این با

 که نیست معنی این به لزوماً این بیستم، قرن بلوغ با نامد،می «جنگ

 ها،ابرقدرت عمدتاً ها،دولت عوض، در. است شده پیروز طلبیصلح

 کردند،می رعایت را خود ایدئولوژیک موقعیت یا منافع هنوز که

 دنبال ستراتژیکا مزیت به دستیابی برای را جایگزینی هایراه

 ها دولت توسط تسلیحات فروش پیگیری ها، راه این از یکی. اندکرده



. است متحدانشان و خود منافع تامین برای نیابتی تالشی در شرکا به

 بین. بدهیم «بازو درازای تسلیحاتی معامله» برچسب آن به بیایید

 به تسلیحات انتقال المللیبین قراردادهای ،2006 و 2003 هایسال

 دو در توسعه حال در کشورهای. شد منعقد دالر میلیارد 160 ارزش

 ایاالت دوره، این در 28.داشتند مشارکت قراردادها این کل سوم

 بندی رتبه جهان در تسلیحات کننده تامین پرکارترین عنوان به متحده

 کل چهارم یک ارائه با روسیه. داد تحویل را کل سوم یک و شد

 رو، این از 29.گرفت قرار دوم رتبه در دهش فروخته تسلیحات

 پایان به نامی نظر از سرد جنگ اگرچه که کنیم استنباط توانیممی

 به عالقه و نفوذ برای روسیه و متحده ایاالت رقابت است، رسیده

 .دارد وجود همچنان توسعه حال در کشورهای

 آن در که دهدمی نشان را کلیدی هایراه از یکی تسلیحات فروش

 آن خواه کنند، تقویت را خود متحد نیابتی طریق از توانندمی هادولت

 دخالت نحوه از دیگری نمونه آنها. نباشد یا باشد جنگ حال در متحد

 ای منطقه های تنش های بوته یا خارجی های درگیری در ها دولت

. دهند می نشان نظامی افزار سخت تهیه طریق از را جوشش حال در



 جنگ استراتژی عنوان به سالح فروش های نمونه نبارزتری از یکی

 ،1976 سال از. است اسرائیل به آمریکا تسلیحات تحویل نیابتی،

 طی. است بوده آمریکا های کمک کننده دریافت بزرگترین اسرائیل

 طور به ها کمک این گذرد، می ها کمک آغاز از که سالی سی

 توجهی، قابل طور به. ستا بوده سال در دالر میلیارد 2 از بیش متوسط

. است شده گرفته نظر در نظامی حمایت برای پول این سوم دو حدود

 مانند جدید، تسلیحاتی های سیستم تولید برای اسرائیل های تالش 30

 افزایش دالر میلیارد 3 میزان به ها آمریکایی توسط الوی، هواپیمای

 های جت و کهاو بلک هلیکوپترهای تحویل بر عالوه این. است یافته

F-16 که متحده ایاالت نظامی تجهیزات تمام 31. است متحده ایاالت 

 برای فقط که شود می انجام شرط این با شود، می فروخته اسرائیل به

 موارد در حال این با 32.شود استفاده "دفاعی اهداف یا داخلی امنیت"

 دهکر اشاره اسرائیل توسط مقررات این نقض به متحده ایاالت متعدد

 به ای خوشه های بمب فروش ریگان دولت ،1982 سال در. است

 دفاعی نیروهای استفاده بر مبنی هایی گزارش از پس را اسرائیل

 جریان در متحده ایاالت ساخت تسلیحات چنین از (IDF) اسرائیل



 در این، بر عالوه. درآورد تعلیق حالت به سال، آن در لبنان به تهاجم

 از اسرائیل آیا اینکه کشف برای گرهکن تحقیقات ،2001 سال

 فلسطین کلیدی رهبران کشتن برای آمریکایی آپاچی هلیکوپترهای

 تالش در یا عرب همسایگان. شد انجام خیر، یا است کرده استفاده

 و میرشایمر جان که همانطور حال، این با. تروریسم ضد داخلی های

 فکر دیگری نمونه به توانمی سختی به» کنند،می مشاهده والت استفان

 حمایت از مشابهی سطح با دیگری کشور به کشور یک آن در که کرد

 به. «باشد کرده ارائه طوالنی ایدوره چنین برای دیپلماتیک و مادی

 پیشگیرانه نیابتی جنگ استراتژی یک از نمونه ترین محسوس عنوان

 که کند می تضمین نیابتی طریق از متحده ایاالت. است کار در

 نبردهای در آن با شدن درگیر یا اسرائیل به حمله از همسایه کشورهای

 استفاده با را اسرائیل امنیت غیرمستقیم طور به آمریکا. بازدارند متعارف

 وضعیت بر غیرمستقیم تأثیر برای ابزاری عنوان به تسلیحات فروش از

 .کند می تضمین ملت دو متقابل منافع تقویت و خاورمیانه امنیتی

 یا منافع پیگیری شیوه اما باشد، باستانی است ممکن بزرگ گجن

 که همانطور. است کرده تغییر اساس این بر ها ایدئولوژی گسترش



 قرار هم کنار در دوئل و داری برده است ممکن کرد مشاهده مولر

 انسانی استثمار جایگزین اشکال که نیست معنا بدان این اما باشد، گرفته

 نشده پدیدار آنها جای به اختالفات فصل و حل زآمی خشونت اشکال یا

 جهانی جنگ زمان از است ممکن دولتی بین سنتی هایدرگیری. است

 قرن پایان به شدن نزدیک با مثال، برای اما باشد، یافته کاهش دوم

 برای را زمینه امر این. یافت افزایش داخلی هایجنگ تعداد بیستم،

 در و داخلی هایدرگیری چنین از ماندن جدا برای نفعذی کشورهای

 اند،کرده انتخاب که هایینیابت طریق از را مطلوب نتایج حال عین

 قیمت به بزرگ جنگ شدن منسوخ ساده، بیان به. دهدمی افزایش

 پیشگیرانه، نیابتی های جنگ جمله از گسترده، نیابتی جنگ ظهور

 استنباط ئیلاسرا و متحده ایاالت تسلیحاتی معامالت از که همانطور

 در تمایز افزایش، این اصلی دالیل از یکی. است شده تمام شود، می

 .دارد بزرگ جنگ با مقایسه در نیابتی جنگ که است خطر درک

 نیابتی جنگ و خطر

 استدالل خطر، عصر در جنگ خود، اصلی کتاب در کوکر کریستوفر

 جز به است شده تبدیل ریسک مدیریت به» اساساً جنگ که کندمی



 دولتی بین های جنگ در مستقیم مداخله با مرتبط خطرات(. 35) «نام

 پرسنل باختن جان. المللی بین محکومیت: است بدیهی دولتی درون یا

 و توجه؛ قابل و طوالنی استقرار باالی مالی های هزینه نظامی؛

 خطرات این نیابتی مداخله. باز استراتژیک شکست احتمالی شرمساری

 همانطور. نیست کامل وجه هیچ به اما زند، می دور زیادی حد تا را

 تحلیل و تجزیه روش و زبان» کند، می استدالل ادامه در کوکر که

 همچنین بلکه جنگ، از ما تصور نحوه مورد در تنها نه همچنین ریسک

 هایجنگ. «رود می کار به دهیم می انجام را آن آن در که روشی

 از بیشتر منافع آوردن دست به نظورمبه – پنهانی اغلب و – غیرمستقیم

 با که باال در شده ذکر خطرات بار تحمل بدون دیگران هایجنگ

 .است مرتبط متعارف هایجنگ

 می اجتناب آن از نیابتی های جنگ که خطر اصلی عناصر از یکی

 گوچمن چارلز که همانطور اگر. است درگیری تشدید پتانسیل کنند،

 چارچوب در قدرت نمایش» ند،اکرده استدالل لنگ راسل و

 به تنش تشدید خطر به تمایل مستلزم دولتیبین شدهنظامی اختالفات

 نیابتی چارچوب در قدرت نمایش پس ،«است عزم دادن نشان منظور



 عزم کردن پنهان منظور به تشدید کردن خنثی به تمایل شامل مداخله

 جمهور سرئی آن در که بگیرید نظر در را روشی مثال، برای. است

 درگیری تشدید به مربوط ذاتی خطرات از الحق، ضیاء پاکستان، وقت

 اشغال برای توانست می وقیحانه نیابتی جنگ استراتژی یک که

 باشد، داشته همراه به 1979 سال در شوروی توسط همسایه افغانستان

 تسلیحات انتقال اصلی مجرای به تا داد اجازه پاکستان به حق. شد آگاه

 مقاومت شوروی برابر در که شود تبدیل افغانی مجاهدین به یآمریکای

 الحق(. کنید مراجعه 4 فصل به کامل، موردی مطالعه برای) کردند می

 ایاالت که گفت کیسی به سیا، رئیس کیسی، ویلیام با گفتگو در

 نگه جوش" برای کافی های سالح مجاهدین به باید فقط متحده

 در سالح عرضه زیرا بگذارد، مجاهدین اختیار در "دیگ داشتن

 و شود "دیگ خوردن جوش" باعث است ممکن بزرگ مقیاس

 38.پاکستان از انتقام. بیندازد خطر به را شوروی

 داده توضیح روشی با زیادی حد تا تشدید آگاهی از هایینمونه چنین

 به را «قبول قابل انکار» ردای نیابتی هایجنگ آن در که شوندمی

 خطرات از اجتناب با. کنندمی ارائه هستند درگیر نآ در که کسانی



 بندانشرط شد، ذکر باال در که همانطور مستقیم، مداخله با مرتبط

 شیوه آن موجب به که کنندمی انتخاب را سناریویی نیابتی جنگ

 دامنه پوشاندن برای فرصتی مناقشه در مداخله پنهان، شاید غیرمستقیم،

 هاییروش. کندمی ایجاد احتمالی هاماتات از اجتناب و آنها دخالت

 کامل طور به که همانطور) شودمی انجام نیابتی هایجنگ آن در که

 بر ترگسسته نفوذ اعمال امکان( گرفت قرار بحث مورد 4 فصل در

 قابل انکار» هایاستدالل اعتبار. کندمی فراهم را خارجی جنگ یک

 روی هایچکمه» با یخارج هایدولت سربازان حضور عدم بر «قبول

 از دیگری مشاهده قابل نشانه هر یا جنگی، منطقه یک در «زمین

 جدایی بخشی به قبول قابل انکار بنابراین،. است استوار مستقیم مداخله

 الگو کهن تمرین یک عنوان به نیابتی جنگ تلقی چگونگی از ناپذیر

 .شود می تبدیل ریسک مدیریت در

 منافع پیشبرد برای گرایانهواقع هاینسخه تینیاب مداخله به توسل اگرچه

 سرریز از جلوگیری برای یکپارچه میل کند،می برآورده را شخصی

 کندمی تضمین جنگ ترکلی یا آشکار هایشکل به حد از بیش شدن

 به از متمرکزتری گرایانهواقع ادراکات باید خطر از ما درک که



 بروس مثال، عنوان به. ههزین. کند کمرنگ را منافع رساندن حداکثر

 دهد می نشان که دارد وجود شواهدی که است کرده استدالل پورتر

 دهه در شوروی جماهیر اتحاد توسط نیابتی جنگ استراتژی اتخاذ

 مثال، عنوان به. است شده انجام محدودیت از زیادی درجه با 1970

 التمداخ طول در کرملین چگونه که کند می اشاره نکته این به پورتر

 بمب اسرائیل، در کیپور یوم جنگ و اتیوپی در اوگادن جنگ در خود

 مراکز دادن قرار هدف به قادر که را هایی موشک یا دوربرد های افکن

 جذابیت محدودیت این 39.نفروخت بودند، دشمن جمعیت اصلی

 استقرار از اجتناب یعنی نیابتی، توسط. کند می تقویت را جنگ اساسی

 واکنش یا کندمی ایجاد تریگسترده خصومت که بزرگ مقیاس در

 .داشت خواهد پی در بازیگران دیگر سوی از را اینظامی

 کاربرد چگونگی درک ناپذیرجدایی هایبخش ریسک و محدودیت

 معضل» جرویس رابرت. هستند جنگ تحلیل در «امنیتی معضل» مفهوم

 امنیت تا دکنمی تالش دولت یک که ایوسیله» عنوان به را «امنیتی

 تعریف «دهد کاهش را دیگران امنیت[ و] دهد افزایش را خود

 انجام به را هادولت که است چیزی این زیادی، حد تا 40.کندمی



 ظریف هایموازنه و اتحاد سیاست. دهدمی سوق نیابتی مداخالت

 توسط که دستاوردی هر که معناست این به اغلب ایمنطقه قدرت

 دولت سرنگونی به آمیزموفقیت کمک مانند) یدآمی دست به هادولت

( شورش یک غیرمستقیم تسلیح طریق از اصلی رقیب دولت یک متحد

 تلقی رقیب هایدولت سوی از تهدید یک عنوان به ناگزیر تواندمی

 تصمیم» کند، می استدالل ادامه در جرویس که همانطور. شود

 می عمل کنند می احساس که پذیری آسیب اساس بر گیرندگان

 بر ثانیاً و «هستند امنیت افزایش به مایل که بهایی» اساس بر اوالً ،«کنند

 حوزه در "امنیتی معضل" که است معنی این به. «تهدید ادراک» اساس

 در پذیری آسیب رساندن حداقل به. کند می عمل ریسک مدیریت

 برنامه در ویژه به است، گیری تصمیم دائمی عنصر یک خطر برابر

 این نیابتی های جنگ واقع، در. نیابتی های جنگ اجرای و ریزی

 را آن هم و بخشند تداوم را «امنیتی معضل» هم که دارند را ظرفیت

 دستیابی برای دولت یک عزم دادن نشان با توانند می آنها. بزنند دور

 از خود مرزهای از فراتر ایدئولوژیک تثبیت یا منافع کردن حداکثر به

 از اطمینان برای ثالث شخص با همکاری به ارآشک تمایل طریق



 نیابتی هایجنگ برعکس،. بخشند تداوم را آن خود، امنیت افزایش

 که پنهانی مداخله ابزارهای به توسل با را «امنیتی معضل» توانندمی

 اینکه بدون دهند، افزایش را امنیت نامرئی طور به کنندمی تالش

 معضالت. بزنند دور کنند، تحریک کشورها سایر در را ناامنی آشکارا

 دفاعی سیاست های دسیسه در امنیت علیه خطر کردن خنثی از ناشی

 جنگ چگونگی درک برای آنها محوریت و است مشترک امنیتی و

 فصل درک، این بر تکیه با. باشد مستثنی قاعده این از نباید نیابتی های

 می شرکت تینیاب جنگ در کسانی چه که کند می بررسی دقیقاً بعدی

 دیگران های جنگ در غیرمستقیم دخالت دنبال به آنها چگونه و کنند

 .هستند



 

 شرکت نیابتی جنگ در کسی چه

 کند؟ می
 

 دهنده تشکیل نیابتی های جنگ که است معتقد کتاب ایننویسنده 

 تیدول بازیگر یک که است بازیگر ثالث و سایرین یک بین رابطه یک

 هاآن منتخب های نیابت و درگیری یک پویایی از خارج غیردولتی یا

 ، به آن متوسل میهستند مالی کمک و آموزش سالح، مجرای از که

 کتشر نیابتی هایجنگ در کسی چه که سؤال این بنابراین، .شود

 است تقیمغیرمس کمک هایمکانیسم به دقیق نگاهی مستلزم کند،می

 بین و غیردولتی، زیگرانبا و هادولت بین دولت، چند یا دو بین که

 نوع چهار مسلماً. شودمی ایجاد غیردولتی بازیگران از هاییگروه

 نگج پویایی که دارد وجود بازیگران این بین شناسایی قابل روابط

 تندهس زمانی اینها. است داده شکل حال و گذشته در را نیابتی های

 :که



 یم استفاده( جایگزین نیروی عنوان به) دیگری حالت از دولت یک •

 .کند

 ،تروریستی سازمان یک مانند) غیردولتی بازیگر یک از دولت یک •

 .کند می استفاده( خصوصی نظامی شرکت یا نظامی شبه گروه

 .کند می استفاده حالت یک از غیردولتی بازیگر یک •

 یروین عنوان به) دیگری دولتی غیر بازیگر از غیردولتی بازیگر یک •

 .کند می استفاده( جانشین

 هاینمونه چگونه اینکه بررسی و روابط این ساختارشکنی به فصل این

 نشان را نیابتی هایجنگ از وسیعی طیف غیرمستقیم مداخالت اخیر

 اتخاذ چگونگی بررسی با کار این. دارد اختصاص دهدمی

 به ها،ابرقدرت ویژهبه ها،دولت توسط نیابتی جنگ هایاستراتژی

 آغاز شانایدئولوژیک طرح هایقابلیت و منافع اصلی ستون عنوان

 برخی چرا که است ذکر شایان بحث، این شروع از قبل اما. شد خواهد

 نیابتی جویانجنگ عنوان به نباید المللبین نظام در بازیگران از

: شوند می متبادر ذهن به خاص طور به گروه دو. شوند بندیطبقه

 .(IOs) المللی بین های زمانسا و (NGOs) دولتی غیر های سازمان



 نیابتی جنگ دهنده تشکیل معیارهای با احتماالً بازیگران این دوی هر

 تر گسترده محدوده در آنها مقاصد و اهداف زیرا ندارند، مطابقت

 هایسازمان. گیرد نمی قرار است، نیابتی جنگ یک که آنچه

 هایمانساز و بشردوستانه، هایکمک هایسازمان عمدتاً غیردولتی،

 موقت صلح حافظ هایمأموریت و متحد ملل سازمان یعنی المللی،بین

 هایحلراه ایجاد و زدهجنگ جوامع در رنج کاهش به اساساً آن،

 هدف. دارند اختصاص مداوم هایخشونت برای آمیزمسالمت و سریع

 در آنها حضور صرفاً،. نیست دیگر طرف بر طرف یک پیروزی آنها

 خیرخواه: کند نمی برآورده را نیابتی مداخله آستانه جنگی منطقه یک

 های کمک ارسال. ببرد پیش را جنگی هدف یک بخواهد باید

 تالش همچنین. نیست جنگی هدف یک پیشبرد منزله به بشردوستانه

 نمی انجام متخاصم های جناح داشتن نگه جدا برای چندجانبه های

 های سازمان یا دولتی غیر های سازمان بندی طبقه ترتیب، این به. شود

 می شرکت نیابتی های جنگ در که بازیگرانی عنوان به المللی بین

 بازیگران و ها ایالت اختیار در عمدتاً این. نیست مناسب کنند،

 است. بوده (VNSA) خشن غیردولتی



 نیابتی و دولتی های جنگ

 وجود جا همه در تاریخی لحاظ از اگرچه نیابتی، جنگ مفهوم خود

 های ابرقدرت سیاست های دسیسه با حذفی قابل غیر طور به ت،داش

 نگج که بود دوره این در. شد مرتبط بیستم قرن اواسط در سرد جنگ

 به یدستیاب برای قوی های دولت توسط مکرر ای وسیله به نیابتی های

 خود نام به خود «نفوذ حوزه» از فراتر و داخل در استراتژیک اهداف

 شد آشکار وشیر با نیابتی هایجنگ گرایانهولتد بنیان. شد تبدیل

 دلیل تا بود شده تعریف خوبی به ایدئولوژیک اصول آن در که

 هب بنابراین و بگیرد بر در را سرد جنگ دوران ابرقدرت دو وجودی

 مثال، انعنو به. کند کمک ترگسترده جهانی نظم پویایی گیریشکل

 اوایل در کندی ولتد توسط که را «خارجی داخلی کمک» برنامه

 با روزنو، ویلیام قول به که بگیرید، نظر در شد، طراحی 1960 دهه

 رابرب در شکننده نهادهای از محافظت و دولت حضور توسعه» به تمایل

 . شد هدایت «کمونیستی براندازی

 منظوربه را هادولت دیگر داخلی امور در مداخله ابرقدرت هایدولت

 ایدئولوژیک وظیفه رقیب، هایقدرت نفوذ ربراب در آنها از محافظت



 برای وادارکننده اصرار این واقع، در. دانستندمی خود منافع بر مبتنی و

 آخر فصل در. شد گنجانده دکترین در شده درک وظیفه این انجام

 هایجنگ» از حمایت برای خروشچف نیکیتا وعده چگونه که دیدیم

 جنگ استراتژی یک به را شوروی جماهیر اتحاد ،«ملی بخشآزادی

 که ببینیم باید همچنین ما برعکس،. کرد متعهد آسیا و آفریقا در نیابتی

 به معموالً که) ملی امنیت شورای 68 شماره گزارش پذیرش چگونه

 ترومن هری جمهور رئیس توسط( شود می شناخته NSC-68 عنوان

 آمریکا دفاعی و خارجی سیاست که کرد تضمین 1950 اپریل در

 گادیس لوئیس جان که همانطور که است استوار فرض این بر کنونا

 هیچ[ و] نبود پیرامونی حاضر حال در جهان از بخشی هیچ»: است گفته

 تمایل. «باشد منتفی توانست نمی آنها از محافظت برای ای وسیله

 دور های درگیری در نیابتی مداخله درک به آمریکایی سیاستگذاران

 با. داد افزایش را حیاتی ملی منافع از حفاظت برای ذاتی عنوان به

 استاین، گروس جانیس گفته به سرد، جنگ ژئوپلیتیک دمای نوسانات

 جماهیر اتحاد و متحده ایاالت بین آمیزصلح زداییتنش ایجاد فرآیند

 شدت کاهش تضمین برای آنها تمایل به 1970 دهه اواسط در شوروی



 در مداخالتی چنین بنابراین« .نیابتی های جنگ در دخالت دامنه و

 .داشت اساسی نقش دوره این در الملل بین روابط خود گیری شکل

 سرد، جنگ طول در کنیم ادعا که است انکار غیرقابل زیادی حد تا

 ظرفیت بیشترین که بودند شوروی جماهیر اتحاد و متحده ایاالت این

 و هنگفت اعیدف بودجه به توجه با هم) داشتند منظم مداخله برای را

 استفاده با عمدتاً ،(مداخله برای ایدئولوژیک تعهد شدید احساس هم

 عنوان به سوم جهان در غیردولتی بازیگران یا کشورها سایر از

 گروه یا ها دولت کردن ناآرام یا حمایت برای آنها منتخب نمایندگان

 های شیوه که این پیشنهاد با دیگر بار گادیس لوئیس جان. دیگر های

 جهان در ابرقدرت دو توسط که نیابتی، های مداخله جمله از مداخله،

 اقدامات این از یک هیچ زیرا بود، ساز مشکل» شود، می انجام سوم

 مورد را موضوع این کند، جلوگیری آتی فرارهای از تواند نمی

 بی ها، نارضایتی کودتاها، ها، انقالب نتیجه در. است داده قرار بررسی

 سوم جهان پس. مقابل طرف باالتر قیمت پیشنهاد صرفاً یا ها توجهی

 اینکه علیرغم 4«.بود «دوم» و «اول» کننده دستکاری هم و قربانی هم

 می را نیابتی جنگ های حل راه بودن ناپایدار درستی به گادیس



 جهان کشورهای از ابرقدرت کشورهای آن در که را ای شیوه پذیرد،

 از. گیرد می کم دست کردند، می استثمار عامل عنوان به سوم

 با. ضرورت نه هستند، انتخابی های جنگ نیابتی های جنگ درگیری

 دوش بر جهانی سیاست دوقطبی ماهیت که تعهداتی حال، این

 حتی که کردمی تضمین بود، گذاشته سرد جنگ طول در هاابرقدرت

 دیده فراملی ایدئولوژیک مبارزه دریچه از نیز محلی داخلی هایجنگ

 از را خود حمایت هاابرقدرت که شد باعث هادرگیری چنین. شدمی

 نیروی از استفاده به منجر اغلب که دهند، انجام متخاصم هایجناح

 این. شدمی آنها جانب از مستقیم مداخله یک انجام برای «جانشین»

 پرداخت مسئولیت شوند،می تبدیل محکومیت کانون به جانشینان

 گیرند،می عهده بر را استراتژیک هدف به یابیدست برای خون بهای

 این از نمونه بارزترین. گیرندمی دستور خود خیرخواه از مهم بسیار اما

 دیگر، دولت نماینده و خیر دولت یک بین نیابتی رابطه اول نوع

 جنگ در مداخله برای کوبایی جانشین نیروی از شوروی استفاده

 .است 1970 دهه در آنگوال داخلی



 جنگ و کوبا جانشینان: موردی العهمط

 آنگوال داخلی

 از آنگوال استقالل از که آفریقا، داخلی هایجنگ ترینخونین این

 امهاد 2002 سال در صلح توافق امضای زمان تا 1974 سال در پرتغال

 در سرد جنگ ابرقدرت نیابتی مداخله برای انگیزغم پاورقی یافت،

 .داشت همراه به را نفر نمیلیو نیم جان که بود سوم جهان

 پرداختند رقابت به پسااستعماری آنگوالی کنترل برای اصلی گروه سه

 به دستیابی برای ابزاری عنوان به را خارجی حمایت آنها از کدام هر و

 آنگوال آزادی برای مردمی جنبش. کردند جلب خود اهداف

(MPLA) و شوروی جماهیر اتحاد سوی از توجهی قابل حمایت 

 همفکر سوسیالیست احزاب سوی از همچنین و کوبا در کاسترو مرژی

 توسط (FNLA) آنگوال ملی آزادی برای جبهه. کرد دریافت اروپا در

 از زدایی استعمار از قبل سال چندین و شد می حمایت زئیر همسایه

. کرد می دریافت پول سیا متحده ایاالت مرکزی اطالعات آژانس

 یک (UNITA) آنگوال کامل استقالل برای ملی اتحادیه سرانجام،

 آن ضدغربی سخت کار دستور که بود FNLA از شده جدا گروه



 .شد می کمک چین در متحدین توسط

 کامل طور به 1974 سال اواخر در پرتغال نشینی عقب که هنگامی

. کردند قدرت کسب برای تقال به شروع اصلی جناح سه شد، انجام

FNLA دریافت سیا مخفی بودجه در دیزیا افزایش روبرتو هولدن 

 نتو آگوستینیو MPLA نفع به شوروی توسط که حرکتی کرد،

-10 حدود دارای FNLA) بیشتر جسارت با FNLA. شد منعکس

 مالی کمک و (MPLAs 6-8000 با مقایسه در جنگنده 20000

 اطالعات واحد یک) 1975 ژانویه در 40 کمیته دالری 300000

( کرد می حمایت مخفی های عملیات از که آمریکا دولت مخفی

 در خواستنمی که شوروی جماهیر اتحاد. کرد تشدید را حمالت

 به که تسلیحاتی تعداد افزایش با شود، مغلوب نیابتی جنگ یک

MPLA تسلیحاتی های محموله اولین. داد پاسخ کرد،می توزیع 

 در شوروی جماهیر اتحاد کمیته رئیس بازدید از پس اندکی شوروی

 وارد 1975 فوریه در آنگوال به آسیایی-آفریقایی همبستگی مینهز

 دوازده حداقل از لواندا بندر سال، همان جون و اپریل بین. شد آنگوال

 شرقی، آلمان شوروی، های کشتی. بود کرده دریافت تسلیحات مورد



 100000 حدود ،1975 اپریل در تنها. پرچم با بلغارستان و یوگسالوی

 جنگ های تالش تقویت برای تالش در شوروی طتوس اسلحه تن

MPLA شد منتقل آنگوال به. 

 مه اهم در. بود خاص نیابتی جنگ این پویایی برای مهمی ماه بعد، ماه

 هب را کوبایی نظامی مستشاران از گروه اولین کاسترو فیدل ،1975

 کنار رد بود قرار مشاوران این نفر، 230 مجموعاً. کرد اعزام آنگوال

MRLA بود هکرد درخواست مسکو از نتو که ای وظیفه - کنند کار 

 راتتظاه شد، پدیدار اینجا در آنچه. بود شده رد قاطع طور به اما

 با هاآن آنگوالی نیابتی جنگ استراتژی که بود کرملین از واضحی

 شوروی حال، این با. افتدمی خطر به مداخله آشکار هاینشانه هرگونه

 استایر در مناقشه بر خود نفوذ رساندن حداکثر به برای را خود تمایل

 اجازه MRLA به رو این از. کرد حفظ شده درک استراتژیک منافع

 به سکوم از توانند می که کند استفاده کوبایی مشاوران از تا شد داده

 تعداد ،1975 سال طول در. شوند هدایت جانشین نیروی عنوان

 1976 ژانویه تا که یافت فزایشا حدی به آنگوال در کوبایی مشاوران

 .داشت وجود نیرو 12000 تقریباً



 نیروی مزیت از MPLA نیابتی، های کمک این از گذاری سرمایه با

 بود، نکرده دریافت مشاوری هیچ که ،FNLA به نسبت خود انسانی

 و دالر میلیون 32 مبلغ به سیا پول عوض، در اما برد، را استفاده نهایت

 ،1976 سال اوایل در 9.پذیرفت را دالر میلیون 16 ارزش به تسلیحات

MPLA آورده دست به داخلی جنگ در توجهی قابل دستاوردهای 

 در را کشور از کافی مقادیر کنترل سال همان مارچ تا که حدی به بود

 آنگوال جدید خلق جمهوری دولت عنوان به را خود تا داشتند دست

. بود داده نتیجه ظاهرا ویشور نیابتی جنگ استراتژی. کنند معرفی

 حمایت FNLA از هاآمریکایی چرا که شد پرسیده وی از وقتی

 چون»: داد پاسخ واقعی عبارات با سیا، رئیس کولبی، ویلیام کنند،می

 10«.است پاسخ ترینساده کنند،می حمایت MPLA از هاشوروی

 تینیاب جنگ هایاستراتژی اتخاذ چگونه که دهدمی نشان درکی چنین

 ژئوپلیتیک بر زمینه این در که ،. کند ایجاد جرقه نقاط تواندمی

 زمان آن در کیسینجر هنری خود. گذاشت تأثیر سرد جنگ تر گسترده

 تواندنمی هاابرقدرت بین زدایی تنش روند که کند اعتراف شد مجبور

 را هاابرقدرت عزم نیابتی هایجنگ. «بیاورد دوام آنگوال از دیگر»



 .بردمی بین از تعاونی روابط ظحف برای

 سیاست از والتز برداشت به نیازی نیابتی های جنگ درک حال، این با

 جنگ استراتژی از قطعاً هاابرقدرت مسلماً،. ندارد بزرگ های قدرت

 سعی نیز ترکوچک هایقدرت اما اند،کرده استفاده نیابت توسط

 خود مرزهای از خارج هایدرگیری در غیرمستقیم طور به اندکرده

 می شرکت نیابتی های جنگ در کسی چه اینکه توضیح. کنند مداخله

 تر گسترده طرح در دولت یک قدرت وضعیت با نهایت در کند،

 این به مسلماً زیادی، حد تا این،. ندارد همبستگی الملل بین روابط

 نیابتی، جنگ یک انداختن راه به برای که شود می مربوط واقعیت

 تسلیحات قدرتمند زرادخانه یا توجه قابل ارتش به یازین دولت یک

 عظمت به اتکا به نیازی که است استراتژی یک این. ندارد پیشرفته

 رساندن حداکثر به یا عالقه احساس صرفاً - ندارد سیاسی یا اقتصادی

 طریق از آشکار مداخله یک انجام با مقایسه در که ایدئولوژیک،

 درگیری این. است دستیابی قابل هزینه کم و رانکارپذی ظاهراً ابزارهای

 به غالب گرایش که است نیابتی هایجنگ در کوچکتر هایدولت

 از حمایت یعنی فصل، این ابتدای در شده ذکر رابطه دوم شکل سمت



 را آنها منتخب نیابتی عنوان به نقش ایفای برای غیردولتی بازیگر یک

 اخیر اشغال جریان در یرانا توسط که نیابتی جنگ. است کرده آشکار

 می بیان وضوح به را نکته این انداخت، راه به آمریکا توسط عراق

 .کند

 در ایران نیابتی جنگ: موردی مطالعه

 2003 سال از عراق

 سال در آمریکا تالش از قبل ها مدت از عراق در سیاست بر ایران نفوذ

 و خونین جنگ طول در. است حسین صدام سرنگونی برای 2003

 دولت بین مشخصی پیوندهای( 1988-1980) عراق و ایران طوالنی

 شد، ایجاد (SCIRI) عراق اسالمی انقالب عالی شورای و تهران

. جنگید می صدام رژیم علیه ایرانیان از نمایندگی به که شیعه گروهی

 .SCIRI آزادی عملیات آغاز از پس بدر، تیپ آن، مسلح شاخه و 

 تهران. ماندند باقی ایرانیان حیاتی انمتحد ،2003 مارچ در عراق

 اطمینان تا کرد عراق داخل در پیوندهایی ایجاد به شروع بالفاصله

 عامل یک عنوان به را خود همزمان تواند می ایران که شود حاصل

 قدرت افزایش طریق از عراق بازسازی در نقشی. کند معرفی کلیدی



 بی تعیین» یمرمن،ز دوران قول به همچنین و شیعه، کلیدی متحدان

 یک به خود کردن تبدیل» منظور به خود رقیب همسایه در «نظمی

 را خود مسیر استراتژی. 12«جنگ از پس عراق در ضروری گفتگوی

 برای ،SCIRI جمله از شیعه، سیاسی احزاب ایرانیان تشویق طریق از

 گروه پرورش با همزمان جدید، دموکراتیک انتخابات در فعال شرکت

 و سنی مخالفان علیه خود شورش تشدید برای شیعه نظامی شبه های

 .داد نشان ائتالف نیروهای

 توجه قابل عراق در ایران نیابتی جنگ هایتالش تدریجی افزایش

 خود، مخفی نظامی شبه گروه از واحدهایی تهران ،2004 سال تا. است

 در را خود وواک اطالعاتی سرویس از واحدهایی و قدس، نیروی

 شواهد ،2006 سال اواسط در 13.بود کرده مستقر راقع داخل

 مناطق در بریتانیا نظامی فرماندهان میان در تا شد باعث غیرمستقیم

 بصره شهر. شود ایجاد ای گسترده باورهای جنوب، نشین شیعه عمدتاً

 قاچاق منطقه به ایران از IED فناوری و تخصصی هایسالح» که

 تدارک از ناپذیرجدایی بخشی یمرز امنیت نتیجه، در 14.«شدمی

 تحت میسان و بصره استان دو اینکه به توجه با – شد بریتانیا امنیتی



 دسامبر در. ایران با مرز مایل 300 از بیش. بودند مشترک بریتانیا کنترل

 در را قدس نیروی ارشد افسر دو آمریکایی نیروهای که زمانی ،2006

 ها ظن سوء کردند، دستگیر درب تیپ معروف رهبران از یکی با دیدار

 به ساز دست هایبمب تأمین در سطوح باالترین. شد تشدید

 دیپلماتیک هاینگرانی تداوم عراق، سراسر در شیعه نظامیانشبه

 در سیاسی نفوذ برای ایران هایتالش مورد در آمریکایی-انگلیسی

 ،2007 سال اواسط در 16.ایمنطقه تسلط به دستیابی و عراق

 هایخشونت بر ایران نفوذ از عراق در آمریکایی هایاتدیپلم

 به مقامات از یکی که عراق جنوب در. داشتند اطمینان شورشیان

 .است عراق در نیابتی جنگ حال در ایران»: گفت صراحت

 علیه روزانه آمیز خشونت اعمال مرتکب حاضر حال در آنها. . . 

 سپاه توسط حمالت این. . . هستند بریتانیایی و آمریکایی نیروهای

 در[ ایران دولت] باالترین با مستقیماً که شوندمی هدایت پاسداران

 نیروهای وقت فرمانده پترائوس، دیوید ژنرال حتی 17'.هستند ارتباط

 و تسلیح. کرد متهم آموزش به را هاایرانی علناً عراق، در آمریکایی

 علیه نیابتی جنگ یک» بتوانند آنها که طوری به نظامیان شبه مشاوره



 اساس بر اطالعات این. «دهند انجام عراق ائتالف نیروهای و دولت

 عراق در متحده ایاالت «افزایش» جریان در دهد می نشان که اطالعاتی

. شد مطلع شد، می فرماندهی رهبر پترائوس، توسط که ،2007 سال در

 مهدی، ارتش بانفوذ نظامی شبه گروه برجسته روحانی صدر، مقتدی

 .بود گرفته پناه ایران در دستگیری از جلوگیری برای مختلف نقاط در

 به متهم هاایرانی که نیست پناهگاهی و تسلیحات تنها این حال، این با

 هستند، عراق جنوب در شیعیان خشونت تشویق برای آنها کردن فراهم

 توانندمی آنها طریق از که است دیگری لجستیکی ابزارهای بلکه

 واشنگتن موسسه گزارش یک. بخشند تداوم نیابت طریق از را شورش

 اغلب» ایران حمایت که رسید نتیجه این به نزدیک خاور سیاست برای

 توانمی که - اینسخه داروهای و حشیش، پول، - کاالها شکل به

 آگاهی با 20« .کرد استفاده فقیر و جوان پیاده سربازان استخدام برای

 به بریتانیا لشکرکشی کارآمدی از پس خارجی حمایت قدرت از

 عراق جنگ تحقیقات در شد ناگزیر نیز بلر تونی حتی عراق، جنوب

 ایران و القاعده خارجی عناصر معرفی»: که کند اعتراف( چیلکوت)

 می نشان اعترافی چنین. شد مأموریت این انجام باعث واقعاً که بود



 های دولت سطتو حتی نیابتی جنگ استراتژی اتخاذ چگونه که دهد

 برای مکانیزمی عنوان به مؤثر طور به تواند می ایران مانند ابرقدرتی غیر

 مورد مستقیم مداخله با مرتبط خطرات زدن دور و منافع کردن حداکثر

 .گیرد قرار استفاده

 نیابتی های جنگ و دولتی غیر بازیگران

 است ممکن هادولت اگرچه دهد،می نشان ایران مورد که همانطور

 زیادی حد ات پدیده کل اما باشند، نیابتی هایجنگ اولیه هایمحرک

 غیرمستقیم هایروش اتخاذ فرآیند در غیردولتی بازیگران مشارکت به

 خیر یک فرضیه اساس بر نیابتی جنگ درک. دارد بستگی مداخله

 ستاای بسیار غیردولتی دائماً نیابت یک و دولت بر مبتنی انحصاری

 گرانبازی و ها دولت که را نقشی دو بین بودن یالس امر این 22.است

 دهه .گیرد می نادیده گذشته در ویژه به اند، کرده ایجاد غیردولتی

 نقش هک است غیردولتی بازیگران از هایی نمونه از مملو معاصر تاریخ

 نبازیگرا آنها مهمترین. کنند می ایفا را نیابتی جنگ بازیگران

 .اند ودهب ایران و سوریه با روابطش طریق زا اهلل حزب یعنی خاورمیانه،

 ترین برجسته از یکی به و آمد بیرون لبنان داخلی جنگ از اهلل حزب



 با. شد تبدیل سنی عمدتا عرب جهان در شیعه نظامی شبه های گروه

 اهلل حزب آن، کاتالیزور عنوان به لبنان به 1982 سال در اسرائیل تهاجم

 تبدیل سوریه، ویژه به همسایه، ورهایکش برای حیاتی ای نماینده به

 ،1989 سال در. بودند لبنان در خود منافع از دفاع دنبال به که شد

 سکوالر ماهیت که کردند امضا را طائف توافقنامه لبنان و سوریه

 و کرد قانونگذاری آن در را سوریه نقش کرد، تحکیم را لبنان دولت

 پروتکل، آخرین این .شد نظامی شبه های گروه سالح خلع خواستار

 حفظ برای سوریه از ترتیبی دنبال به که کرد مجبور را اهلل حزب

 حزب با سوریه منطقه، واقعی سیاست به توجه با. باشد خود موقعیت

 حفظ را خود های سالح تا داد اجازه آن به که رسید توافقی به اهلل

 نوانع به خود غیردولتی مسلح متحدان از بتواند زیادی حد تا کند،

 جوالن های بلندی سر بر جاری مناقشه در اسرائیل علیه فشار اهرم

 سوریه رضایت با اهلل حزب ،1990 دهه اواسط در سرانجام،. کند حفظ

 رئیس اسد، بشار. شد تبدیل لبنان سیاست در مستقل بازیگر یک به

 شخصی پیوند ،2000 سال در رسیدن قدرت به از پس سوریه، جمهور

 همزیستی ظاهر به و کرد ایجاد اهلل حزب رهبر نصراهلل، حسن با نزدیکی



 هم به آنقدر آنها. کرد تقویت را آن غیردولتی نمایندگان و دولت بین

 حمایت و حیاتی منابع» الحکایم، امیل قول به که بودند شده نزدیک

 .«داد ارتقا را اهلل حزب آنها، ضروری سیاسی

 به ایران با آنها روابط. نکرد اربرقر ارتباط سوریه با تنها اهلل حزب اما

 اسرائیل حمله اینکه بر مبنی شد منجر زیادی المللیبین هایزنیگمانه

 ایاالت بین ترگسترده نیابتی جنگ یک 2006 تابستان در لبنان به

 و (IDF) اسرائیل دفاعی نیروهای با کرد،می پنهان را ایران و متحده

 برای مبارزه. تروسیع در مناسب جانشین هاینیابت عنوان به اهللحزب

 اهلل حزب تأسیس زمان از 24.خاورمیانه سیاست گیری جهت کنترل

 ایران پاسداران سپاه از ایران و لبنان در آن مبارزان ،1982 سال در

(IRG) برای اصلی مجرای همچنین سپاه. بودند دیده آموزش 

 پول وجهیت قابل مقدار ایران بعالوه،. است بوده تسلیحات تدارکات

 وظایف هم و نظامی شبه های فعالیت هم بتواند تا کرد ارائه اهلل حزب به

 میلیون ها ده ساالنه شود می زده تخمین که را خود اجتماعی تامین

 در عراق. متحده ایاالت رهبری به تهاجم. دهد انجام آمریکا دالر

 همانطور کرد، فراهم ایران برای را بیشتری های فرصت 2003 مارچ



 با. دهد گسترش را خود نیابتی جنگ استراتژی تا شد، بحث قبالً که

 به اهلل حزب که است این است توجه قابل همچنان آنچه حال، این

 قرار استفاده مورد نیز عراق داخل در کلیدی نماینده یک عنوان

 و متحده ایاالت اطالعاتی هایگزارش ،2003 نوامبر در. گرفت

 به لبنان از اهللحزب جنگجویان کردن وارد انایر که داد نشان اسرائیل

 ترتیب آمریکا اشغالگری تضعیف برای روشی عنوان به را عراق

 .دهدمی

 روابط تحکیم برای تالش در سوریه و ایران که نبود اهلل حزب با تنها

 تالش. بودند خاورمیانه سیاسی خشونت بحران در دولتی غیر/دولتی

 کمک به منجر نیابت طریق از فلسطین و اسرائیل مناقشه در نفوذ برای

 های سرزمین در نظامی شبه گروه قدرتمندترین حماس، به متقابل

 ایران پاسداران سپاه که کرد تایید 2008 سال در حماس. شد اشغالی

 خروج زمان از را کار این و است داده آموزش را خود جنگجوی 300

 از یکی. است ادهد انجام 2005 سال در غزه نوار از هااسرائیلی

 هاایرانی توسط شده منتشر آموزش سطح مورد در حماس فرماندهان

 آنچه از بیشتر هایتوانایی با[ حماس جنگجویان] آنها»: داشت اظهار



 پیشرفته، فناوری هایقابلیت مانند. . . آیندمی خانه به داریم نیاز ما

 مانند یجنگ هایتاکتیک و تیراندازی تک ها،موشک مورد در دانش

 ایران خالصه، طور به 28'.کندمی استفاده اهللحزب که هاییتاکتیک

 دو جنگ به زدن دامن برای نیابتی عنوانبه اهللحزب و حماس از

 داخل از. کردمی استفاده لبنان و لبنان از اسرائیل، برای ایجبهه

 .فلسطین اشغالی های سرزمین

 و سوریه با اهلل حزب که ای خیرخواهانه و نیابتی روابط حال، این با

 احساس و متفاوت سیاسی های برنامه دلیل به عمدتاً کرد، برقرار ایران

 سوریه 1990 دهه پایان در اگرچه. بود ناآرام فزاینده، خودمختاری

 را برتر دست و بود آورده دست به را مشخصی ای منطقه های اهرم

 ،2000 دهه اواسط رد اما بود، آورده دست به اهلل حزب با برخورد در

 طریق از. رفت بین از روابط این اهلل، حزب بیشتر استقالل ادعای با

 به را اسرائیل آنها که بود لبنان جنوب در خود قدرت های پایگاه

 موقعیت آن از ناشی بست بن. کردند تحریک 2006 تابستان در تهاجم

 ردولتیغی نیابتی برچسب از و داد افزایش عرب جهان در را اهلل حزب

 عالوه. . کرد ایجاد را خودکفایی از بیشتری سطح زیرا زد کنار خود



 دهه در ایران، مدت طوالنی هایکمک رغمعلی اهللحزب این، بر

 برابر در خود نظامیشبه و سیاسی خودمختاری از شدت به گذشته

 سرسپردگی از تصویری ترسیم از جدیت با و کرده محافظت تهران

 .است کرده جلوگیری

 نمایندگان چگونه دهدمی نشان که کلیدی هاینمونه از دیگر یکی

 منظور به ار خودگردان تسلیحاتی یا مالی منابع توانندمی غیردولتی

 یستیترور گروه دهند، توسعه خود اصلی حامی با روابط از بیشتر رشد

 اطالعات آژانس ضمنی کمک با آنها. است (LeT) طیبه لشکه

 اهدافی به ملهح در پراکنده هایموفقیت به (ISI) پاکستان سرویسبین

 تهگف کالرک رایان که همانطور. یافتند دست کشمیر و هند داخل در

 "آباد اسالم ای منطقه استراتژی از حیاتی جزء یک" به LeT است

 .شد تبدیل

 سیاسی برنامه یک توسعه به شروع LeT دهه، این اوایل در حال، این با

 نیابتی قرارداد محور کشمیر محدوده از که کرد ترظریف پاناسالمیک

 دیگر به ISI از خود همکاری انتقال با. رفت فراتر پاکستان اولیه

 نیروی دیگر LeT القاعده، جمله از زیردولتی، گرایاسالم هایگروه



 نیروی یک به تبدیل شاید بلکه ماند،نمی باقی پاکستان جانشین

 رهبری تحت گرایاسالم ترهگسترد تروریستی شبکه برای جانشین

 غیردولتی بازیگر یک چگونه اینکه از ای نمونه -. است شده القاعده

 دیگر غیردولتی بازیگر یک توسط جانشین جانشین عنوان به تواند می

 چگونه که کند می عمل ویترینی عنوان به همچنین. شود استفاده

 استقالل و بلوغ با توان می وضوح به و نیستند نهایت بی نیابتی روابط

 یا مالی های کمک به دادن پایان با فقط نه رسید، پایان به نیابتی گروه

 .خیرین توسط تمهیدات

 در دیر کشورهای» چگونه که است کرده یادآوری ما به اهرام آریل

 دستگاه در میل کمال با را نظامیانشبه جهانی، جنوب در «توسعه حال

 سنتی بوروکراسی به بازگشت ایج به تا اندداده قرار خود امنیتی

 تحت نظامیانشبه. کنند سازماندهی را «زور موسسات» خشونت،

 در Auto-defensas سودان، در Janjaweed مانند حمایت

 برای را جدیدی هایراه رواندا، در Interahamwe و کلمبیا،

 خود خاک در حتی را نیابتی هایجنگ خواهندمی که کشورهایی

. است کرده باز ایدئولوژیکی دالیل یا منافع دلیل به چه دهند، انجام



 هایجنبش سرکوب یا تروریسم ضد قومی، سرکوب

irredentist. عنوانبه دولت حمایت تحت نظامیانشبه دیدن 

 بافت یک در را نیابتی هایجنگ کندمی کمک ما به جانشین نیروهای

 امر این. دهیم ارقر آن دولتی بین ترمتداول حالت کنار در ایالتیدرون

 سراسر در طوالنی های درگیری در نیابتی دخالت پویایی با خوبی به

 .است شده داده نشان گذشته دهه چند در آفریقا شرق

 و آفریقا شرق های جنگ: موردی مطالعه

 دولتی غیر های نیابتی

 غیردولتی هاینیابت با اوگاندا و سودان ،1999 و 1986 هایسال بین

 ارتش سودان. بودند یکدیگر قلمرو در نشده عالما جنگی درگیر

 رژیم با اوگاندا شمال سرتاسر در که را (LRA) لرد هزاره مقاومت

 از اوگاندا دولت همزمان،. کرد مهار جنگید،می موسوینی یووری

 برای روشی عنوان به (SPLA) سودان خلق آزادیبخش ارتش

 با. کرد می حمایت کشورشان جنوب بر سودان دولت کنترل تضعیف

 جنگ این است، کرده تأکید پرونیر جرارد که همانطور حال، این

 دموکراتیک جمهوری همسایه قلمرو در زیادی حد تا واقع در نیابتی



 عنوان به (ADF. است شده انجام بود، زئیر قبالً که ،(DRC) کنگو

 یک برای را زمینه این .Museveni ضد نیروهای از چتر گروه یک

 استفاده چگونگی از مهم مثال یک و کند می فراهم نیطوال درگیری

 دولت یک استراتژیک اهداف تحقق برای دولتی غیر نمایندگان از

 .دهد می ارائه

 زمانی بود، 1960 دهه در نیابتی متعدد مداخالت صحنه خود سودان

 که حالی در کرد، مسلح را ضداسالمی هایجنبش اسرائیل که

 هایله اتیوپی، همسایه رژیم از آمریکا تحمای با مواجهه در خارطوم

 که زمانی 1974 سال در ترتیب این. کردمی حمایت مسکو از سالسی،

 که شد، آن جایگزین درگ کمونیستی رژیم و شد سرنگون سالسی

 متحده ایاالت. یافت پایان شد، برخوردار شوروی حمایت از زودی به

 مبارزه برای اسلحه الرد میلیارد 2 از بیش که سودان از را خود حمایت

 حال، این با. داد تغییر کرد، فراهم کمونیست و گرا اسالم شورشیان با

 نیابتی جنگ یک درگیر اوگاندا و سودان سرد، جنگ پیشرفت با

 استفاده دلیل به. است توجه قابل حدی تا که شدند یکدیگر علیه مخفی

 بلکه د،خو منتخب نمایندگان عنوان به دیگر کشور یک ارتش از نه



-سیاسی اوگاندا و سودان درگیری خاستگاه. غیردولتی بازیگران از

 در آمریکایی طرفدار موسوینی یووری رسیدن قدرت به. بود مذهبی

 متحد SPLA اینکه بر مبنی بود شده خارطوم در ترس باعث اوگاندا

 روابط نزدیکی با رابطه در نادرست فرض یک اساس بر جدیدی

 این. باشد داشته گارانگ جان SPLA رهبر و موسوینی بین شخصی

 اسالمی ملی جبهه که زمانی شد، تشدید 1989 سال در درگیری

(NIF) سودان در نظامی کودتای از الترابی حسن دکتر رهبری به 

 منطقه کردن اسالمی هدف با جدید اسالمی حکومت. کرد حمایت

 و اوگاندا مسیحی عمدتا های بخش جمله از بزرگ های دریاچه

 .بود سودان جنوب

 سودمندترین از یکی بود کرده ثابت که ،SPLA از اتیوپی حمایت

 پایان منگیستو سرهنگ رژیم سقوط با 1991 پاییز در بود، آن خیرین

 این. شد تبدیل داخلی خشونت به SPLA آن، از پس بالفاصله. یافت

 در. سودان دولت در اخالل برای اوگاندا های طرح به بود ای ضربه

 اصلی نیابتی نیروی به کمک در سودان که رسید می نظر به ،1994 سال

 عرض در. است کرده کسب بیشتری موفقیت ،LRA اوگاندا، در خود



 LRA صفوف در را اضافی چریک 2000 به نزدیک سودان سال، یک

 برای مشخص تهدیدی که کرد مسلح حدی تا را آنها و کرد استخدام

 سودان دولت ،1994 سال در همچنین. رفت می شمار به اوگاندا دولت

 های کاروان زئیر کرد دریافت مجوز موبوتو جمهور رئیس از

 می اجرا کشورش طریق از اوگاندا غرب در LRA به را تدارکاتی

 ضد هاینیابت دیگر تا دهدمی اجازه هاسودانی به همچنین. کند

 نکبا آزادسازی جبهه یعنی کنند، اتخاذ اوگاندا غرب در را موسوی

 اوگاندا مسلمانان بخشآزادی ارتش و (WNBLF) غربی نیل

(UMLA). 

 نمایندگان بر بیشتری کنترل اوگاندا و سودان ،1995 سال دوم نیمه در

 کنترل سودان ارتش ،WNBLF با ائتالف در. داشتند خود غیردولتی

. آورد دست به سال همان اوت در را اوگاندا مرز به نزدیک شهر دو

 علیه SPLA با همراه را مشترکی عملیات هاگانداییاو تالفی، در

 سال آن سپتامبر در سودان خاک داخل در واقع در LRA هایپایگاه

 زیرا داد رخ 1996 سال در درگیری عمده تشدید. کردند آغاز

 دفاعی اصلی های اولویت به یکدیگر مربوطه نیابتی نیروهای شکست



 داد اجازه خود سربازان به موسوینی اوگاندا جمهوررئیس. شد تبدیل

 که حالی در بروند، زئیر به ADF هایجنگنده رهگیری برای تا

 هوایی تامین هایمأموریت انجام حال در همزمان طور به هاسودانی

 .بودند اوگاندا داخل در LRA برای

 نیروهای از استفاده با عمدتاً که شده، تشدید درگیری این نهایت، در

 نمایندگان برای ظاهری شکست به منجر شد، هیلتس غیردولتی نیابتی

 عقب زئیر در خود پناهگاه از 1997 سال اوایل در که شد سودانی

 ،1998 سال در نیابتی جنگ استراتژی گذاشتن کنار. کردند نشینی

 از غیردولتی، نیروهای دیگر از ائتالفی ایجاد به شروع سودان دولت

 که) زئیر داخل در نیابتی روینی عنوان به تا کرد چاد، نیروهای جمله

 شد،می نامیده (DRC) کنگو دموکراتیک جمهوری 1997 می از پس

 جمهوری و اوگاندا سودان، بین "صلح توافقنامه" یک. کنند عمل

 نیابتی جزء اصل در که شد امضا 1999 اپریل در کنگو دموکراتیک

 رد آنها جانب از ها دولت که صورتی در. کرد حذف را منازعه این

 شکل در توانند می کنند، اقدام همسایه کشور یک مرزهای داخل

 واقع، در. کنند نقش ایفای ای منطقه واقع در و ملی های جنگ به دادن



 ای گسترده طیف شرقی آفریقای نیابتی های جنگ طوالنی سلسله این

 فصل. گرفت کار به درگیری چنین انداختن راه به برای را ها روش از

 می ابزاری چه با و نیابتی های جنگ چگونگی به قیقد طور به بعدی

 .پردازد

  



 چهارم فصل

راه  چگونه نیابتی های جنگ

 شود؟ می اندازی

 از استفاده. ندارد وجود نیابتی های جنگ برای یکسان راه یک

 جنگ تاریخ در دیرینه پدیده یک نیابتی جنگ مختلف راهبردهای

 نحوه در دقیقاً را رویکرد چندین توانیم می ما ترتیب، این به. است

 جنگ استراتژی اصلی های مؤلفه فصل این. کنیم درک آنها انجام

 از) نسانیا نیروی تأمین جمله از را جنبه هر و کند می بررسی را نیابتی

 کمک ؛(سالح مانند) مواد تحویل. کند می تجزیه( جانشینان طریق

 تقدر» طالحاص به های مکانیسم) غیرنظامی ابزارهای و مالی؛ های

 (.«نرم

 انسانی نیروی تامین

 تأمین زیرا هستند، جنگ دیگر اشکال اکثر مشابه نیابتی هایجنگ

 که آنجایی از. شودمی تلقی ضروری نتیجه برای اغلب انسانی نیروی



 رخ داخلی جنگ مانند جنگ، هایدسته سایر در نیابتی مداخالت

 غیرمستقیم تقویت لحاظ از کمک ارائه به نیاز معموالً خیرین دهد،می

 مشاوران» یا جانشین نیروی طریق از ،«زمین روی هایچکمه» تعداد

 و افغانستان در جنگ نتیجه در. '. کنندمی درک را «رزمی غیر نظامی

 دیگر بر نیروها سطوح تأثیر و معنا مورد در مهمی هایبحث عراق،

 ضد زانپردا نظریه. است شده مطرح شورش، ضد ویژهبه جنگ، انواع

 نتیجه و نیرو اندازه بین ارتباط پیرامون متضادی های فرضیه شورش،

 بین و شورش، ضد و شورشگر بین نسبت اهمیت جمله از درگیری،

 موازی بحث هیچ اگرچه. اند کرده ارائه شورش، ضد و جمعیت اندازه

 بحث مانند) نیابتی های جنگ برای. است نگرفته صورت رابطه این در

 ،(دشمن رزمندگان به نیابتی نیروهای نیرو نسبت هب مربوط های

 و گذشته در نیابتی های جنگ انجام نحوه در انسانی نیروی محوریت

 .است مهم بسیار امروز

 نیابتی کمک نوعی عنوان به انسانی نیروی از شوروی جماهیر اتحاد

 نظامی مشاوران به آنها سرد، جنگ پیشرفت با. کرد فراوان استفاده

 از ایمجموعه در تا دادند اجازه نیابتی هایرگیرید در خود



 و دادن و معمول فنی هایکمک. کنند شرکت ترگسترده هایفعالیت

 که یافت گسترش ایمجموعه زودیبه اطالعاتی اطالعات دریافت

 در که همانطور) خارجی هایارتش برای عملیاتی ریزیبرنامه شامل

 نیرو نقل و حمل دهیانسازم ،(شد انجام یمن داخلی جنگ طول

 یمن ارتش از نمایندگی به کیپور یوم جنگ طول در که همانطور)

 که همانطور) تسلیحات توزیع و( مصریان. یافت گسترش شد، مشاهده

 (.بودیم شاهد آنگوال داخلی جنگ طول در

 شوروی جانشین عنوان به کوبایی سرباز 40000 از بیش ،1978 سال تا

 در 3.کردند می عمل سوم جهان سراسر در نیابتی های درگیری در

 ،1976 سال اوایل در آنگوال داخلی جنگ در کوبا درگیری اوج

 4.روز در نفر 200. شدند اعزام کشور به سرعت به هاوانا از مشاورانی

 نیروی به شوروی نیابتی های جنگ طول در کوبا نظامی پرسنل

 ها کوبایی سرد، جنگ طول در. بودند شده تبدیل عالقه مورد جانشین

 استوایی، گینه اوگاندا، سیرالئون، بنین، اتیوپی، آنگوال، یمن، لیبی، در

 نیروهای از استفاده حال، این با. شدند مستقر نیکاراگوئه و گرانادا

 با پرواز برای مصری خلبانان. نبود فرد به منحصر کوبایی جانشین



 یدهد آموزش نیجریه داخلی جنگ طول در شوروی هواپیماهای

 در بارها چکسلواکی نظامی مستشاران و سربازان که حالی در بودند،

 آلمان متخصصان. بودند گرفته قرار استفاده مورد آفریقا جنگی مناطق

 به کمک منظور به ،(SSD) دولتی امنیت سرویس از عمدتاً شرقی،

 مانند سوم جهان متحدان اطالعاتی هایقابلیت و داخلی امنیت ایجاد

 عنوان به جنگی مناطق در خود نظامی مشاوران. لیبی و تیوپیا آنگوال،

 قبیل این از پرسنل 50000 از بیش. نیابتی مداخله آشکار عوامل

 1980 و 1955 هایسال بین مختلف جنگی مناطق در نیابت وسیلهبه

 توسط دیگر خارجی نظامی پرسنل 50000 که حالی در شدند، مستقر

 .بودند دیده آموزش شوروی هیرجما اتحاد خود داخل در شوروی

 عملکرد دهد، انجام تواند می انسانی نیروی تامین که اصلی وظیفه

 از شوروی جماهیر اتحاد متعدد، موارد در. است کودتا ضد/کودتا

 از محافظت برای که کرد حمایت سوم جهان در نیابتی نیروهای

 به. گرفتند قرار استفاده مورد کودتا تهدیدات برابر در متحد هایرژیم

 کنگوی) برازاویل-کنگو جمهور رئیس ،1966 جون در مثال، عنوان

 کنترل کنگو ارتش که هنگامی ،Massama Debat ،(امروزی



 گرفت، دست به نظامی کودتای یک از بخشی عنوان به را پایتخت

 این. شد داده او به مسلح نگهبان یک کوبا جانشین نیروهای توسط

 از حمایت در کوبایی انسانی نیروی افزایش تهدید و کوبا از حفاظت

Debat، شد کودتا فروپاشی به منجر نهایت در. 

 فراهم آوری تجهیزات

 های فناوری سایر و مهمات تسلیحات، مانند نظامی، تجهیزات تأمین

 برای اصلی راه خود، منتخب نمایندگان به خیرین توسط نظامی،

 تدارک این. کنند آنها رایب مبارزه به وادار را دیگران تا است خیرین

 در شدن درگیر به نیاز بدون خاص هدف یک تضمین برای ابزاری

 جنگ نماد ترین قوی سالح تحویل. است جنگیدن کثیف تجارت

 نمادگرایی، چنین نشانه. است بازو درازای درگیری عنوان به نیابتی

 رد آنها نیابتی مداخله به 1948 سال در بریتانیا خارجه وزارت ارجاع

 بود، "داشتن نگه خانه درب پای" صرفاً عنوان به چین داخلی جنگ

 شک کای چیانگ محاصره تحت دولت به اسلحه 1000 ارائه از پس

 چنین عرضه 10. ای مداخله غیر چندملیتی قراردادهای وجود علیرغم

. کند نمی خریداری تسلیحات نیابتی نیروهای برای فقط تسلیحاتی



 دو و خرد می خیرخواه برای درگیری جهنتی در را سهامی همچنین

 .دهد می پیوند هم با را طرف

 میلیارد 5/6 تقریباً شوروی جماهیر اتحاد ،1972 و 1965 هایسال بین

 آن از نیمی تقریباً که کرد صادر سوم جهان کشورهای به سالح دالر

 زمان، آن تا. رفت شمالی ویتنام به هاآمریکایی با جنگ طول در

 بسنده مشتری های رژیم به تسلیحات کم نسبتاً مقادیر تامین به کرملین

 و کره های جنگ طول در که هایی محموله استثنای به) بود کرده

 جماهیر اتحاد ،1970 دهه اواخر تا اواسط در اما،(. شد انجام ویتنام

 اتخاذ غیرمستقیم درگیری با رابطه در را تری تهاجمی موضع شوروی

 به تسلیحات توجه قابل گسترش طریق از عمدتاً را خود که کرد

 ایاالت با که اندازه همان به مسلماً امر این. داد نشان نیابتی متحدان

 هایمحموله. بود چین با استراتژیک رقابت افزایش از ناشی بود متحده

 غیرکمونیست همدرد و - کمونیست کشورهای به شوروی تسلیحاتی

 شوروی، و چین انشعاب یراز یافت، افزایش توجهی قابل طور به -

 شد، ترکیب شوروی و متحده ایاالت زدایی تنش روند با که هنگامی

 سیا. داد سوق نیابتی هایفعالیت جنون به را ژئواستراتژیک هایتنش



 شوروی جماهیر اتحاد ،1978 و 1974 هایسال بین که زد تخمین

 هایجت تانک، جمله از جنگی تجهیزات دالر میلیارد 15 تقریباً

 صادر جهان سراسر در نیابتی جنگی مناطق به افکنبمب و جنگنده

 .کرد

 دنرسان حداکثر به برای سرد جنگ های تالش از نباید ها آمریکایی

 2 نهساال سیا ،1962 سال تا. بمانند عقب نیابتی جنگ های استراتژی

 کتکنی در خارجی داخلی امنیتی نیروهای آموزش برای دالر میلیون

 که شد می زده تخمین زمان، آن تا. کرد می هزینه راندازیب ضد های

 را سیا های آموزش چنین سوم جهان سراسر در پرسنل 1450 حدود

 یگاهپا یک در را متحده ایاالت واقع، در کندی، پرزیدنت. اند دیده

 منیای دفتر تأسیس امر این بر گواهی. داد قرار دائمی نیابتی جنگ

 در پلیس آموزش بر نظارت برای 1962 نوامبر در (OPS) عمومی

 200 به نزدیک بعد، سال تا. بود داخلی امنیت کمک های مأموریت

 بیش و شدند مستقر مختلف کشور 30 در آمریکا پلیس مشاور پرسنل

 .دادند آموزش را خارجی امنیتی نیروهای عضو میلیون 1 از



 مالی های کمک ارائه

 یدرگیر یک در تخاصمم جناح یک به پول ارسال هایانگیزه اگر

 یلدال به و نباشد توسعه دالیل به یا بشردوستانه صراحتاً موجود،

 شود، تلقی جنگی هدف یک پیشبرد برای ترگسترده استراتژیک

 جنگ خیرین از برخی. دانست نیابتی مداخله نوعی را آن توانمی

 عمناب زا زیادی مقادیر از و کرده استفاده مالی انگیزه این از نیابتی

 هب. اند کرده استفاده منتخب نماینده به کمک برای خود اقتصادی

 جهان های نیابت به شوروی مالی تأمین کل از برآورد یک مثال، عنوان

 ،(مالیش کره و ویتنام کوبا، در آن اصلی نمایندگان استثنای به) سوم

 ردال میلیارد 51 حدود در را رقم این ،1980 و 1955 های سال بین

 .دهد می نشان

 شدن، جهانی تأثیرات از ناشی جهانی، سیستم در معاصر تحوالت

 لزوماً دیگر نیابتی جنگ شرایط در پول تأمین که است کرده تضمین

 مناطق در فیزیکی طور به که جانشینی نیروهای مالی تأمین درک به

 شورشی هایگروه ظهور. شود نمی محدود اند شده مستقر جنگی

 را آنها مالی تامین و نیابتی هایجنگ نحوه ده،القاع مانند فراملیتی،



 در با را «عمل تبلیغ» که حمالتی روزافزون گسترش. است داده تغییر

 این معاصر شورشیان به دهند،می تشکیل جهانی مخاطبان گرفتن نظر

 جهان سراسر در ایشبکه دیاسپورای حمایت از که است داده را امکان

 روی بر را خود پول و حمایت وراهادیاسپ این عناصر. ببرند بهره

 در که کنند می گذاری سرمایه شماری بی های گروه و اهداف

 خود، شده درک ایدئولوژی یا عالیق راستای در کلی اهداف راستای

 این واقع، در. کنند می تالش درگیری، به آنها نزدیکی از نظر صرف

 نیابتی عنوان به ای فزاینده طور به شورشی های گروه که معناست بدان

 نیروهای و پراکنده قومی جوامع برای بلکه خیر، های دولت برای نه

 خود پول و ایمان که کنند می عمل جهان سراسر از شده متحد سیاسی

. کنند می گذاری سرمایه مذهبی-قومی های درگیری تداوم برای را

 اوج در آمریکایی-ایرلندی دیاسپورای از هاییبخش مورد در

 تصمیم که است، صادق 1970 دهه اوایل در شمالی یرلندا «مشکالت»

 کمک «قدیمی کشور» در مبارزه به مالی کمک آوریجمع با گرفتند

 تسهیل را ایرلند موقت خواهجمهوری ارتش به سالح ارسال تا کنند

 شمالی ایرلند کمک کمیته طریق از عمدتاً ،(PIRA. )کنند
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 حدانمت به دادن اجازه منظور به موارد از بسیاری در مالی های کمک

 هب توانند می سپس که شود می انجام امنیتی نیروهای آموزش برای

 استفاده اولین این. گیرند قرار استفاده مورد خیرین توسط نیابت عنوان

 سال رد پنتاگون مثال، عنوان به. بود سرد جنگ طول در پولی چنین از

 ههزین کشور شش به نظامی کمک برای دالر میلیون 17.2 تنها 1962

 .فیلیپین و پاناما نیکاراگوئه، کاستاریکا، ایران، جنوبی، ویتنام: کرد

 نظامی غیر های کمک ارائه

 توانایی» عنوانبه جهانی سیاست در را «نرم قدرت» مفهوم نای جوزف

 یا اجبار جای به جذب طریق از خواهیدمی آنچه به دستیابی

 فرهنگ، از این. دارد معروفی مفهوم هد،دمی تشکیل «هاپرداخت

 تحلیل« .شودمی ناشی کشور یک هایسیاست و سیاسی هایآرمان

 هایمکانیسم از غیر به نفوذ اشکال ارزیابی هنگام نرم قدرت از نای

 را ما که دلیل این به اول درجه در است، مفید نظامی اجباری سنتی

 کنند،می استفاده نیابتی هایآن طریق از که را ابزارهایی تا کندمی ملزم

 اساساً ماهیت. بود مداخله اشکال دنبال به توان می. کنیم ارزیابی



 به نیازی آنها که است معنی این به نیابتی هایجنگ غیرمستقیم

 قدرت» دائمی مداخله نوع یک عنوان به آنها خودکار بندیدسته

 اجبار مسلماً،. شود نمی ارائه همیشه نظامی های کمک. ندارند «سخت

 این اما باشد، هاجنگ این از بسیاری در زیربنایی جریانی است ممکن

 به را خیر یک از گرفتن کمک برای نیابتی افراد تمایل احتمال امر

 جذابیت بر که خیری واقع در یا خود، سیاسی بینی جهان جذابیت دلیل

 آنها صخا ایدئولوژی. گیردنمی نادیده کند،می تأکید( مشروعیت یا)

 به. استراتژیک مهم مناطق در متحدان جذب برای منبعی عنوان به

 پیشتاز احزاب پرورش طریق از سیاسی تشویق مثال، عنوان

 کرملین های تالش در مهم اضافی رشته یک به لنینیست-مارکسیست

 تبدیل سرد جنگ طول در سوم جهان در خود نفوذ تحکیم برای

. بیستم دهه اواسط در دموکراسی براللی و کمونیسم بازاریابی 19.شد

 جدایی هایرشته به خود مربوطه ابرقدرت قهرمانان اخیر، قرن در

 ترجیحات کردندمی تالش زیرا شدند، تبدیل نرم قدرت نفوذ ناپذیر

 می این بنابراین،. دهند شکل را جهان هایدولت سایر ایدئولوژیک

 پراکسی-خیرخواه طرواب ایجاد برای کاتالیزور یک عنوان به تواند



 .شود دیده

 طور به که است مهم ما برای قدرت، اشکال تحلیل و تجزیه هنگام

 توجه «نرم» و «سخت» مانند افعالی مفهومی اضافات به انحصاری

 کند یم تضمین را ابزارهایی ساختارشکنی صرفاً امر این زیرا نکنیم،

 یم ادیدهن را اهدافی اغلب و شود می ارائه قدرت آن وسیله به که

 می تصدیق نای جوزف خود که همانطور. شود می پیگیری. گیرد

 اندیگر رفتار بر تأثیرگذاری توانایی» محض اصطالح در قدرت کند،

 .«است نظر مورد نتایج آوردن دست به برای

 نای تعریف اول بخش تحلیل بر مبتنی «نرم» یا «سخت» بندیطبقه

 دوم بخش بر تمرکز هک حالی در است،( تأثیرگذاری هایشیوه)

 چه نیابتی، های جنگ. کندمی صحبت قدرت اشکال همه به( هانتیجه)

 شوند، انجام جانشینان بدون یا جانشین با پنهان، چه آشکار، صورت به

 خواهد می خیرخواه که ای نتیجه آوردن دست به برای همه اساساً

 مداخله هایروش به توسل شامل این موارد، اغلب در. شود می انجام

 ارائه شامل ندرت به اما شود،می سالح تهیه مانند ،«سخت» قدرت با

 مطالعه که است دالیلی از یکی این. شودمی نیز غیرنظامی هایکمک



 در عراق در "انبار بیداری" از متحده ایاالت نظامی حمایت موردی

 متعدد اشکال تنها نه. است شده گنجانده فصل این پایان در 2006 سال

 دهد،می نشان را شود شامل تواندمی نیابتی جنگ یک که را یتیحما

 و کندمی برجسته را نرم قدرت بودن همدستی مورد در نای نکته بلکه

 واقع در( «عراق فرزندان)» نهایی نماینده یک چگونه که دهدمی نشان

 پاکسازی برای تالش در. است کرده دعوت را متحده ایاالت ارتش

 عمل آنها خیرخواه عنوان به عراق، در القاعده نفوذ از االنبار استان

 .کنند

 نمادین جنبه اساساً مواردی، در تواند،می غیرنظامی هایکمک ارائه

 طریق از را خود این. باشد نداشته واقعی مادی ارزش و باشد داشته

 عنوان به عمل منظور به نیابتی جنگ استراتژی یک اتخاذ به تهدید

 عنوان به یا کننده،مداخله هایدولت سایر رابرب در بازدارنده یک

 داده نشان خاص ایشیوه به اقدام عدم برای فعلی رژیم به هشداری

 مکانیسم. کندنمی برآورده را نای معیارهای الزاماً بنابراین) است

 خشم ،1998 سال در مثال، برای(. اجبار بر تکیه دلیل به نرم قدرت

 صدام توسط ملل سازمان هایعنامهقط مکرر نقض از آمریکا کنگره



 خواهانجمهوری رهبری به پنجم و صد کنگره که شد باعث حسین،

 حق کلینتون بیل پرزیدنت به که کند تصویب را عراق آزادی قانون

 این مخالفان برای را دالر میلیون 97 ارزش به نظامی تجهیزات پخش

 دنتپرزی اگرچه 22. عراق در صدام رژیم. داد اختصاص کشور

 در رژیم تغییر ترتیب این به) کرد امضا را قانونی الیحه این کلینتون

 11 حمالت از قبل سالها آمریکا خارجی سیاست اصل عنوان به عراق

. شد ایجاد بوش دبلیو جورج جمهور رئیس "شرارت محور" و سپتامبر

 نیابتی جنگ آغاز و عراقی شورشیان کردن مسلح برای قصدی هیچ

 جنگ یک که بود کرده اذعان وضوح به کلینتون. نداشت عراق در

 برای تهدید قدرت حال این با بود، خواهد غیرممکن آشکار نیابتی

 یک نقش دو هر و داشت او دولت برای نمادین کارکرد یک شروع

 حرکت یک عنوان به و حسین صدام به هشدار. داشت را جنگ

 .صدام قربانیان با همبستگی برای نمادین

 کمک شکل به تواند می نظامی غیر های کمک ارائه ر،دیگ طرف از

 شده انتخاب نماینده یک هدف به کمک برای تبلیغات گسترش در

 دست به عقاید، تغییر به غیرمستقیم «اطالعاتی جنگ» تجلی این. باشد



 توسل طریق از چه کند،می کمک محلی مردم «اذهان و قلب» آوردن

 اعتباربی طریق از معموالً یا هاآن حزب/ایدئولوژی مشروعیت به

 به مختصر بازگشت با. . نادرست اطالعات کاشتن و مخالفان کردن

 دادن قرار با سیا کردیم، نگاه آن به 3 فصل در که آنگوال پرونده

 و زئیر همسایه کشورهای های روزنامه بزرگترین در هایی داستان

 ونیتای های جنگنده بازداشت و تصرف چگونگی مورد در که زامبیا

 نیابتی متحد تقویت به کرد، می گزارش را بازداشت و خاص شهر یک

 استراتژی این کلید شوروی متعدد مشاوران. کرد کمک یونیتا خود

 هدف با فریب یک این. نیفتاد اتفاق واقعاً هرگز نبرد این که بود این

 برای احتمالی شانس و یونیتا قدرت از ای منطقه تفسیرهای تقویت

 .بود داخلی جنگ در پیروز نوانع به ظهور

 نیابتی های جنگ توان می آنها طریق از که متعددی ابزارهای درک با

 نتیجه تضمین برای چگونه خیرین که ببینیم توانیم می داد، انجام را

 به خیرین مواردی، در. کنند می تالش ها درگیری در خود مطلوب

 شایان. شوند می متوسل فوق مفاد از ترکیبی یا شکل یک از استفاده

 دهدمی نشان که کنیم تأمل خاص طور به مورد دو بر که است توجه



 و مالی انسانی، نیروی مادی، - حمایت اشکال همه از توانمی چگونه

 بررسی دهید اجازه ابتدا،. کرد استفاده همزمان طور به - غیرنظامی

 طور به که جنبشی - "انبار بیداری" اصطالح به چگونه که کنیم

 تا کرده توجهی قابل کمک آمریکا ارتش به شود می تصور گسترده

 استراتژی یک - دهد تغییر عراق در القاعده شورشیان علیه را جریان

 کمپین آنجا در. کرد آشکار متحده ایاالت قلب در را نیابتی جنگ

 هایسال در شوروی اشغال دوران در افغانستان قضیه به ما دوم، کنید

 متحده ایاالت توسط نیابتی جنگ یک انداختن راه به و 1979-1989

 .پرداخت خواهیم مجاهد مبارزان از حمایت در

 "انبار بیداری": 1 موردی مطالعه

 یک چگونه که است این از دیگری نمونه «انبار بیداری» مورد

 جنگ یک کنار در تواند می غیرمستقیم نیابتی جنگ استراتژی

 دهدمی نشان مورد این. گیرد قرار نبرد فضای همان در مستقیم متعارف

 قبایل) غیردولتی بازیگر یک از( متحده ایاالت) دولت یک چگونه که

 دیگر غیردولتی بازیگر یک تضعیف برای( االنبار استان در سنی

 نظامیشبه نیابتی عنوانبه را آنها و کرد استفاده( عراق در القاعده)



 به دستیابی برای تمهیداتی اب. داد قرار آنها اختیار در و کرد انتخاب

 .طرفین نظر مورد هدف یک

 400000 توسط 2003 سال در عراق به اولیه تهاجم از پس سال دو

 چنگال در عراق ،«مشتاقان ائتالف» کشوری هفت و بیست نیروی

 نظامیشبه هایگروه توسط که بود شورشیان شرورانه هایخشونت

 هدایت مختلف ایلهقبی و مذهبی قومی، هایگرایش با متخاصم

 چند شرکت یک ها،گروه این ترینخشن و ترینقوی از یکی. . شدمی

 بابومصع رهبری به (AQI) عراق در القاعده را خود که بود ملیتی

 عراق، غرب و مرکز در «سنی مثلث» در القاعده. نامید اردنی الزرقاوی

 میدهان «مرگ مثلث» را آن هاآمریکایی که انبار استان اطراف در

 راندن نبیرو وقف را خود که القاعده. بود کرده پیدا پایی جای بودند،

 مپارهخ تیرانداز، تک مستمر حمالت طریق از عراق از ائتالف نیروهای

 دمتح را انبار قبایل شیوخ بود، کرده (IED) ساز دست های بمب و

 .بود یافته اشغالگر نیروی با نبرد در طبیعی

 باعث اصلی دلیل سه به انبار در AQI ظهور ،2005 سال تا حال، این با

 اسالم) داشت وجود اهداف تضاد: شد سابق قبایل رهبران ناراحتی



(. قبایل قدرت بر مبتنی محلی اهداف مقابل در AQI فراملی گرایی

 ای قبیله انحصارات انحصار به شروع AQI) نیاز مورد منابع تضاد

 آمیز خشونت تحمیل) ها ارزش تضاد و(. بود کرده راهزنی و قاچاق

 ازدواج برای تالش و ای، قبیله مناطق بر القاعده توسط شریعت تفسیر

 (.شیخ رضایت بدون قبیله، زنان و القاعده مبارزان بین اجباری

 شیخ یک الریشاوی، ستار القاعده، قدرت از استفاده سوء به واکنش در

 رهبران یبرا چتر گروه یک 2006 سال در رمادی، اهل کوچک نسبتاً

 (ASC) انبار نجات شورای را آن نام و داد تشکیل انبار مختلف قبایل

 گرفت تماس متحده ایاالت سیاستمداران و ارتش با ASC. گذاشت

 AQI نفوذ از انبار خالصی برای "نرم" و "سخت" های کمک از تا

 به الریشاوی. شدند موظف درستی به ها آمریکایی. شود برخوردار

 به رو گروه و شد منصوب انبار شورش ضد کننده هماهنگ عنوان

 ارتش توسط شدند، معروف «عراق فرزندان» به که او نظامیان شبه رشد

 هاآمریکایی. شدند انتخاب «اضطراری واکنش واحد» عنوان به آمریکا

 از یکی با و شده عمل وارد که بودند کرده پیدا را اینماینده

 شوند جنگ وارد خود رشیشو مخالفان ترینخشن و ترینسرسخت



 برای نیرو زیادی تعداد اعزام انسانی هایهزینه از زیادی حد تا و

 . .کنند نظر صرف AQI مقاومت اقالم کردن نابود و جستجو

 بود، شده مستقر عراق در که آمریکا دریایی تفنگداران از یکی قول به

 تبدیل «انگیز شگفت نیروی دهنده افزایش» به زودی به «عراق پسران»

 آموزش مسلح، آنها که کرد تضمین متحده ایاالت ارتش 25.شدند

 برای کارآمد جانشینان عنوان به تا کنند می دریافت دستمزد و دیده

 ،2008 سال در گروه، این قدرت اوج در. کنند عمل انبار در آنها

 آمریکا ارتش دستمزد و حقوق لیست در «عراق فرزندان» 103000

 هزینه ماهیانه حقوق دالر میلیون 30 ها یکاییآمر برای که بودند

 رویکردی عنوان تحت اما، آمریکایی ضد شورشی های گروه. داشت

 عراق، مناطق ترین ناآرام از برخی در خشونت بهبود برای جدید

 های نیابت خود، سابق دشمنان از که بودند خوشحال ها آمریکایی

 تقویت در که کاییآمری افسر دو گفته به. بسازند را خود متحدین

 هر از شرایط»: گویند می شد، معروف انبار در «بیداری» به که چیزی

 با توانند می شدن، شکار جای به که دیدند قبایل. بود برنده نظر

 تبدیل شکارچی به مجهز و دستمزد دیده، آموزش امنیتی نیروهای



 در را خود قبلی های سالح جنگجویان موارد، برخی در 27'.شوند

 در. کردند می معامله ها آمریکایی با بهتر و جدیدتر های تفنگ یازا

 عنوان به اضافی های پاداش عالقه مورد قبایل رهبران به سیا که حالی

 آمریکا دیپلماتیک حمایت 28. کرد می پرداخت آنها وفاداری پاداش

 خود با شد، ارائه قبایل از حمایت برای "نرم قدرت" ابزار عنوان به نیز

 با. کرد انتخاب را عکس فرصت و مالقات یک که بوش نتپرزید

 خود جدید نمایندگان به بخشیدن مشروعیت برای تالش در الریشاوی

 .جدید عراق سیاست در بازیگران عنوان به

 انبار، استان مرکز رمادی،. بود ملموس نیابتی جنگ استراتژی این نتایج

. بود حمالت از هیتوج قابل کاهش شاهد «انبار بیداری» ظهور پی در

 ها آمریکایی. بود خطر بدون نیابتی جنگ که نیست معنا بدان این اما

 تبدیل سیاست از را مالکی نوری شیعه دولت که گرفتند تصمیم ابتدا

 فرزندان» وجهه که زمانی. نکنند مطلع نیابتی جانشینان به سنی قبایل

 طور به مالکی کرد، پنهان را آن تواننمی که رفت باال حدی به «عراق

 جنگ در آمریکا نیابتی «بیداری» هایجنگنده که ترسیدمی غریزی

 مورد تعادل ایجاد برای هاسنی نیابتی عنوانبه بلکه نیستند، القاعده علیه



 بعالوه، 30.بغداد در شیعیان سیاسی کنترل. گیرندمی قرار استفاده

 «عراق دانفرزن» جانشینی است، کرده اشاره النگ آستین که همانطور

 تضاد در بودند، کرده مسلح آن در ها آمریکایی که ای شیوه دلیل به

 بازیگر یک به و. بود «دموکراتیک و یکپارچه باثبات، عراقی ایجاد» با

 عراق مستقل دولت مستقیم اجازه بدون غیردولتی و غیردموکراتیک

 گاهی دهد، می نشان بعدی موردی مطالعه که همانطور اما،. داد قدرت

 نفع به را ها دولت شده، درک منافع با رابطه در ریسک محاسبه اوقات

 . دهد می سوق نیابتی جنگ استراتژی

 و مجاهدین آمریکا،: 2 موردی مطالعه

-1979 شوروی، توسط افغانستان اشغال

1989 

 یکی کوگان، چارلز توسط افغانستان در آمریکا نیابتی جنگ استراتژی

 جنگ ابزار ما»: شد خالصه ساده زبان به ه،منطق در سیا ارشد عوامل از

 می که دادیم قرار افرادی دست در را آنها گرفتیم، اختیار در را

 - آمریکایی تسلیحات تحویل اولین. دهند انجام را کار این توانستند

 به شوروی حمله از پس روز چهارده تنها - تفنگ محموله یک



 رژیم یک از حمایت برای تالش در 1979 دسامبر 24 در افغانستان

 رئیس سریع پاسخ این. رسید کابل در فروپاشی حال در کمونیستی

 استراتژی اتخاذ برای را وی آمادگی درجه کارتر جیمی جمهور

 .داد نشان نیابتی جنگ

 قبل تا بود گرفته تصمیم کارتر دولت توجهی، قابل طور به حال، این با

. هدد انجام افغانستان در نیابتی مداخله یک شوروی، حمله وقوع از

 زایندهف های ناآرامی از گذاری سرمایه به امید با کارتر جمهور رئیس

 بودجه کمونیستی، دولت بیشتر کردن ثبات بی و کشور داخل در

 کمونیست ضد شورشیان به کمک برای سیا برای را دالری 500000

 در نقد پول و دارو رادیویی، تجهیزات تهیه طریق از افغانستان در

 زبیگنیو شد، انجام واقعاً تهاجم. کرد تصویب 1979 تابستان

 جنگ استراتژی یک اتخاذ از کارتر، ملی امنیت مشاور برژینسکی،

. ردک حمایت «شوروی مشارکت ترینپرهزینه» اصل اساس بر نیابتی

 نیابتی

 «قبول قابل انکار» اعتبار افزایش برای کارتر دولت اولیه تالش

 انور مصر دولت به هاییپرداخت طریق از را دخو نیابتی استراتژی



 تا داد نشان مجاهدین به شوروی ساخت هایسالح ارائه برای سادات

 دادن قرار. برسد حداقل به واشنگتن به ردیابی قابلیت هرگونه

 ضد شورشیان دست در ها کمونیست توسط شده تولید تسلیحات

 را سیا متحده، تایاال دخالت کردن پنهان و افغانستان در کمونیست

 ارتش مخالف افسران از شده خریداری تسلیحات تا داشت آن بر نیز

 تسلیحات فروش از که را ها چینی از توجهی قابل طور به و لهستان

 ای وسیله عنوان به سیا به. کند تهیه بودند، آورده دست به زیادی سود

 36.شوروی و چین انشعاب پی در کمونیستی برتری به دستیابی برای

 دریافت اسلحه هفته در هواپیما دو نرخ با مجاهدین ،1981 تابستان در

 .کردند می

 در احتماالً افغانستان در آمریکا نیابتی جنگ در عطف نقطه مهمترین

 ریگان رونالد جمهور رئیس که زمانی داد، رخ 1985 مارچ

 کرد، امضا را 166 (NSDD) ملی امنیت گیری تصمیم دستورالعمل

 گنجاندن برای را مجاهدین به آمریکا های کمک گسترش اجازه که

 ایاالت نیابتی جنگ گسترش این. داد می "موجود ابزارهای تمام"

 برابری 5 افزایش و اطالعات گذاری اشتراک به آغاز شامل متحده



 122 از که بود افغان های چریک به شده ارائه مالی های کمک سطح

 در. رسید 1987 سال در دالر لیونمی 630 به 1984 سال در دالر میلیون

 جنگ این عنصر ترین کننده تعیین که گرفت قرار مجاهدین اختیار

 منجر ویژه به سالح یک تهیه به عمدتاً امر این. کرد ایجاد را نیابتی

 که ضعفی نقاط بزرگترین از یکی. استینگر هوا به زمین موشک: شد

 نیروی انحصار بودند، اجهمو آن با افغانستان با امریکا نیابتی نیروهای

. بود فوری تقریباً اثر. بود برخوردار آن از شوروی که بود هوایی

 استینگرها توسط که را شوروی هواپیماهای مجموع برآوردها

 ورود از پس ماه دو ظرف دهد،می نشان 269.40 بود شده سرنگون

 رویشو جماهیر اتحاد سیاسی دفتر افغانستان، به استینگر محموله اولین

 و ریزیبرنامه را کشور این از خود نیروهای خروج استراتژی یک

 .کرد اعالم

. نکردند محدود تسلیحات عرضه به را خود ها آمریکایی حال، این با

 ابزاری عنوان به را مجاهد جنگجوی 50000 از بیش سیا مجموع، در

. داد آموزش خود نیابتی جانشین نیروی نظامی شبه قدرت تقویت برای

 برای که توجهی قابل سیاسی وزن طریق از کمک نظامی غیر کالاش



 در هایی گروه. شد آشکار شد، می داده جویانه مداخله اهداف

 برای کنگره کردن البی آنها هدف که آمدند وجود به واشنگتن

 سیاسی های استراتژی مورد در مشاوره و مجاهدین به کمک افزایش

 برای کمیته شامل هایی گروه چنین. بود آنها اهداف پیشبرد برای

 عقاب آزادی افغانی،-آمریکایی اقدام برای فدراسیون آزاد، افغانستان

 .بود آزادی تحقیقات بنیاد و

 دالر میلیارد 3 به نزدیک 1989 تا 1979 هایسال بین متحده ایاالت

 از بیش مبلغ این. کرد ارائه افغانستان مقاومت جنبش به مخفیانه کمک

 مقامات. بود 1980 دهه در آمریکا دیگر مخفی هایعملیات مجموع

 استراتژی یک عنوان به. دادند می تطبیق دالر با را آمریکا پول دالر

 کمپین یک های جنبه تمام اما نبود، پنهان ویژه به نیابتی، جنگ

 سیا وقت رئیس کیسی، ویلیام که همانطور. کرد حفظ را غیرمستقیم

 برداشت کاهش به نیابتی جنگ استراتژی یک اتخاذ کرد، اذعان

 زیبایی»: کرد کمک آمریکا مستقیم مستقیم مداخله از المللیبین

 که رسد می نظر به معموالً. . . اینجاست در افغانستان عملیات

 افغانستان. هستند بومیان زدن کتک حال در بزرگ بد های آمریکایی



 زنند می کوچکی به ها روس. است برعکس فقط

 انجام دبای ما که کاری تنها. . . کنیم نمی خود جنگ ار آن ما ها بچه

 در درگیری ایجاد عدم 44«.کنیم کمک آنها به که است این دهیم

 یروزیپ برای مشتری هایگروه به دادن «کمک» و «آنها» هایجنگ

 درگیر هادهه برای هادولت که است چیزی همان دقیقاً آنها، در

 های ویژگی این که دارد وجود کمی نشانه. اندبوده نیابتی هایجنگ

 عدیب فصل که همانطور واقع، در. کند تغییر آینده های دهه در ذاتی

 گجن کنیم باور که دارد وجود توجهی قابل دلیل داد، خواهد نشان

 ندهفزای طور به آینده در درگیری و جنگ پویایی کل در نیابتی های

 .شد خواهند رایج ای

  



 پنجم فصل

 بتینیا جنگ آیندۀ
 

 تصاویر و دارد قرار جهانی مالی رکود بحبوحه در جهان که عصری در

 را هاغربی نگرش تلویزیونی هایصفحه روی دارپرچم هایتابوت

 نیابتی نیروهای از استفاده کند،می ترسخت خارج به نیرو اعزام علیه

 ترتیبات چنین. دارد سیاسی و اقتصادی جذابیت مدرن هایدولت برای

 دیگری بر را سربازان از مجموعه یک جان ظاهراً که بازار بر مبتنی

 این با باشد، انگیز نفرت حتی و نامطلوب است ممکن نهد، می ارج

 و ها توانایی جدید نوظهور تهدیدات فشارهای که آنجایی از حال

 با جنگ ماهیت دهد، می افزایش را لیبرال های دولت پذیری انعطاف

 آغاز با. شدن جهانی فرآیندهای راستای در. شد خواهد سازگار آن

 به داوطلبانه پیوستن برای شهروندان تمایل یکم، و بیست قرن

 پیشرفته نظامی هایفناوری هزینه است، کاهش به رو ملی هایارتش

 در پرهزینه و طوالنی هایجنگ پی در ویژهبه و است افزایش حال در



 اکتشافی ورشش ضد جنگ مکرر برای اشتها افغانستان، و عراق

 ناپذیراجتناب تمایل وجود با عالئم این حال، این با. است یافته کاهش

 وجود استراتژیک منافع واگذاری یا ندادن دست از برای هادولت

 متقابل لزوماً همزیستی تمایالت این شوند، ترکیب هم با وقتی. دارد

 نیروهای زا استفاده افزایش که کرد بینیپیش توانمی احتماالً. نیستند

 از عمومی بیزاری نظامی، استخدام پایین نرخ به مربوط مسائل نیابتی،

 هادولت اینکه بدون زند،می دور را فشرده دفاعی هایبودجه و تلفات

 تسلیم خاص منطقه یا درگیری یک در که را خود منافع آشکارا

 در»: کرد استدالل 2003 سال در بابیت فیلیپ که همانطور. اندشده

 یک. . . دهد ارائه تواند می محلی نیابتی های ارتش از استفاده نده،آی

 تواندمی[ و. . . ]تر قیمت گران های ارتش برای اقتصادی جایگزین

 جان انداختن خطر به بدون را زمینی کنترل ضروری عنصر

( 1« ).کند فراهم متحده ایاالت زمینی نیروهای اندازه به هاآمریکایی

 آیا اینکه حال، این با. کنندمی اشاره جهت این به ماراهن عالئم قطعاً

 .است مشکوک کامالً خیر، یا است آمدن پایین برای مطلوبی مسیر

 سیاست که است چیزی درگیری آینده در نیابتی های جنگ محوریت



 یک. هستند آن برای شدن آماده حال در نظامی رهبران و گذاران

 شخصیت عنوان با بریتانیا، دفاع وزارت برای 2010 سال در گزارش

 آینده های دهه در ها جنگ چگونه که دهد می نشان درگیری، آینده

 می بندی طبقه ها پاسخ و تهدیدها دشمنان، از موزاییکی عنوان به»

 خواهند نمایندگان و ها دولت غیر ها، دولت شامل ما دشمنان. شوند

 2«.کرد خواهند یهمکار ببینند، را متقابل منافع که جایی در آنها. بود

 عمده تغییر چهار ادغام نتیجه در است ممکن مشاهده این آگاهی پیش

 این بقیه که شود، آشکار المللبین روابط و مدرن جنگ ماهیت در

 «ویتنام سندرم» ظهور. کرد خواهد تحلیل را هاآن خود نوبه به فصل

 ضد «هایباتالق» برای را غرب در سیاسی و عمومی اشتهای که معاصر

. است داده کاهش جهانی رکود زمینهپس در بزرگ مقیاس در شورش

 (PMC) خصوصی نظامی های شرکت اهمیت و برجستگی افزایش

 عنوان به مجازی فضای از روزافزون استفاده. معاصر نبردهای در

 ابرقدرت یک عنوان به چین صعود و غیرمستقیم؛ جنگ برای بستری

 .جهانی



 ترور؟ سندرم علیه جنگ

 به سیاسی تمایل عدم و خارجی هایجنگ از عمومی حمایت شکاه

 هایویژگی آینده، در کشور از خارج در نیرو زیادی تعداد استقرار

 سیاست بر 1970 دهه اوایل از که داد تشکیل را «ویتنام سندرم» اساسی

 یا انزواگرایی نتیجه، حال، این با. گذاشت تأثیر آمریکا خارجی

 های دولت عوض، در. نبود سوم جهان در شوروی منافع از رضایت

 رساندن حداکثر به برای ابزاری عنوان به نیابتی جنگ به آمریکا متوالی

. شدند متوسل سندرم جانبی عوارض تشدید بدون ایدئولوژی و منافع

 نیابتی جنگ های تالش ترین مهم از برخی که نیست تعجب جای

 افغانستان در و 1970 دهه اواسط در آنگوال در سرد، جنگ در آمریکا

 شرق جنوب از مفتضحانه نشینی عقب پی در ،1980 دهه سراسر در

 احتماالً غیرمستقیم مداخله به ویتنام از پس توسل این. شد انجام آسیا

 ابتکارات حفظ های راه مجدد ارزیابی برای کلیدی های نشانه دارای

 و طوالنی های جنگ از خروج از پس متحده ایاالت استراتژیک

 قبالً مفسران از برخی واقع، در. است افغانستان و عراق در اخیر پرهزینه

 در آشکار نیابتی جنگ موضع یک اتخاذ از که اند رفته پیش آنجا تا



 از پس ماه سه تنها ،2002 ژانویه در. اند کرده حمایت القاعده با رابطه

 را یا مقاله CATO مؤسسه میانه راست اندیشکده افغانستان، به تهاجم

 علیه جنگ تبدیل با تواند می آمریکا داد می نشان که کرد منتشر

 و بلندمدت اهداف به استراتژیک نیابتی جنگ یک به تروریسم

 مالی، تأمین با که کندمی بیان روزنامه این. . یابد دست خود بلندمدت

 با که کشورهایی در «معقول و مؤثر محلی بازیگران» آموزش و تسلیح

 بیشترین» تواندمی متحده ایاالت هستند، روبرو گرایانهماسال تهدیدات

 دهدمی کاهش را احتمال این حال عین در. . . «بیاورد دست به را ضربه

 این با. «باشد جویانه تالفی تروریسم برای برقی تیر متحده ایاالت که

 به باید متحده ایاالت اینکه بر مبنی خود اساسی ادعای این در حال،

. ندارد بازتابی بازگردد، خود سرد جنگ فکر طرز به موثر طور

 ایضربه بازگشت دامنه داد، نشان سرد جنگ تجربه که طورهمان

 طوربه( خارجی سیاست اقدامات ناخواسته آتی پیامدهای)

. 1980 دهه در افغانستان در شوروی ارتش سقوط. باالست باورنکردنی

. دارند استراتژیک جذابیت آنها برای انکار غیرقابل نیابتی های جنگ

 به پایانی فصل در که همانطور آنها، درازمدت پیامدهای حال، این با



 هم و اصلی خیر برای هم تواندمی گرفت، قرار بحث مورد کامل طور

 .باشد مضر نماینده خود برای

 هم. است تغییر حال در مدرن دنیای در درگیری و جنگ وضعیت

 تغییر حال در روند این در گیردر بازیگران هم و جنگ های روش

 ستگذارانسیا دانشگاهیان، برای را امکان این خود با تکامل این. هستند

 نگج ماهیت درباره تا آورد می ارمغان به نظامی اندرکاران دست و

. کنند سازی مفهوم و پردازی نظریه یکم و بیست قرن دم سپیده در

 درگیری هایویژگی درباره را کلی گزاره سه گری کالین

 یکم و بیست قرن( الف»: است کرده مطرح ما دوران در آمیزخشونت

 همیشه مثل استراتژی و جنگ( ب. بود خواهد دیگری خونین قرن

 یا امنینا روایت( ج) و. . . جدید ظاهری در البته داشت، خواهد ادامه

 قدر به «عالقه و افتخار ترس،» توسیدید نبوغ به ارجاع با قرن امنیتی

 رازی شوند، نمی دیده راحتی به که. «بود خواهد توضیح قابل کافی

 نیروهای استخدام و مداخله غیرمستقیم های حالت در است ممکن

 .باشند نیابتی

 «دیگر خونین قرن یک» به که کلیدی هاینشانه کتاب، این منظر از



 هایجنگ برای یافتهکاهش تشنگی از عبارتند کنند،می اشاره

 که بزرگ، مقیاس در سازیملت هایپروژه به موازی هدتع با نامتقارن

. اندگرفته قرار ناپذیراجتناب دفاع و جهانی رکود یک چارچوب در

 شاهد حاضر حال در ما واقع، در غرب جهان سراسر در بودجه کاهش

 پنتاگون ،2012 ژانویه در. هستیم تنیده درهم مضامین این تأثیرات

 دفاعی بودجه کاهش و ترضعیف ارتش برای را خود هایبرنامه

 بررسی این به رو پیش در اوباما پرزیدنت. کرد اعالم متحده ایاالت

 را نظامی کاهش و مالی مرج و هرج به مربوط مسائل صراحتاً دفاعی،

 دهیم نظم داخل در اینجا در را خود مالی خانه باید ما»: زد گره هم به

 کاهش[ این. . . ]مکنی تجدید را خود بلندمدت اقتصادی قدرت و

 این 6'.کند می الزامی را دفاعی های هزینه جمله از فدرال، های هزینه

 شود، می دالر میلیارد 450 تقریباً میزان به پنتاگون بودجه کاهش شامل

 و ارتش اندازه در درصدی 15 تا 10 کاهش باعث که حالی در

 حال، این اب 7. شود می آینده دهه در متحده ایاالت دریایی تفنگداران

 های جنگ احتمالی پذیرش برای را در اساسی طور به بازنگری این

 دفاعی بودجه کاهش که زمانی و اگر گذارد، می باز آینده در نیابتی



 بیشتری غیرمستقیم ابزارهای به نیاز چینی متجاوز ارتش ظهور یا/و

 ما» مانند اظهاراتی. باشد داشته آمریکا منافع از حفاظت برای

 دستیابی برای را کوچک ردپای با و هزینهکم نوآورانه، هایرویکرد

 در متحده ایاالت ارتش» و ،«داد خواهیم توسعه خود امنیتی اهداف به

 برای خود توانایی از تا کرد خواهد گذاریسرمایه نیاز صورت

 کند حاصل اطمینان منطقه انکار و دسترسی ضد زمینه در مؤثر عملیات

(A2/AD ) از استفاده احتماالت از آگاهی دهندهاننش ها،محیط 

 نظامی مستقیم مداخله که است مناطقی در نیابتی جنگ هایاستراتژی

 .است آینده هایسال در پرخطر بسیار یا پرهزینه بسیار یا

 در نیز را یگرید روندهای توانیممی بودجه، هاینشانه این بر عالوه

 از ایهنشان تا باشد نظر تتح دقت به باید آنها نوسان که بگیریم نظر

 شامل هاآن مهمترین. باشد آینده در نیابتی هایجنگ گسترده جذابیت

 می اختصاص ها دولت که است خارجی نظامی های کمک سطوح

 دشای و ،(داخلی نظامی مخارج سطوح با مقایسه در ویژه به) دهند

 جامنا برای ها PMC به که قراردادهایی تعداد افزایش همه، از مهمتر

 . شود می اعطا زمینه این در امنیتی وظایف



 

 عنوان به خصوصی نظامی های شرکت

 های بندی شرط - نیابتی جنگ ابزار

 آینده برای

 یا) هاPMC از استفاده و هادولت نظامی اقدامات بین بیشتر تطابق

 آنها ظلم با کوکر کریستوفر که همانطور «حسابصورت هایائتالف»

 غرب در معاصر امنیتی سیاست بارز مشخصه یک به( 9است نامیده را

 تهیه مانند هایی فعالیت در شدن درگیر با ها PMC. است شده تبدیل

 شخصی حفاظت و اطالعات آوری جمع پلیس، آموزش تسلیحات،

 ای گسترده طیف در سرد جنگ پایان از غیرنظامی، رهبران از نزدیک

 اتیوپی، ،کنگو دموکراتیک جمهوری آنگوال، جمله از کشورها از

 و افغانستان بالکان، کشمیر، سیرالئون، لیبریا، اریتره،. اند داشته فعالیت

 ملی، های ارتش سابق اعضای از PMC پرسنل اعظم بخش. عراق

 آفریقای و اسرائیل فرانسه، بریتانیا، متحده، ایاالت های ارتش عمدتا

 یا متحده ایاالت در ها PMC کل از درصد 80 که هستند جنوبی

 شود، می انجام درگیری مناطق در عملیات. اند شده ثبت یتانیابر



 .است مبهم آنها نفوذ و تعداد کامل تحلیل و تجزیه بنابراین

 هایارتش تا داشت آن بر را جهان سراسر هایدولت سرد، جنگ پایان

. کنند کوچک 1990 دهه طول در پرسنل میلیون 6 حدود تا را خود

 بخش به راحتی به ماهر بسیار افراد این از توجهی قابل تعداد بنابراین

 تا که "خورده شکست های دولت" ظهور. شدند منتقل خصوصی

 افزایش شد، ایجاد سرد جنگ از پس قدرت خالءهای دلیل به حدی

 عرضه موازی افزایش با تا کرد تضمین را امنیت تامین برای تقاضا

 در ترگسترده اتتغییر کنار در که هنگامی. باشد داشته مطابقت پرسنل

 دوران در پیشرفته فناوری هایپیشرفت طریق از) جنگ خود ماهیت

 ترگسترده پذیرش و( سرد جنگ از پس «نظامی امور در انقالب»

 غرب در شده سازیخصوصی خدمات و کاالها اقتصادی-اجتماعی

 ایجاد حدی به انگیزسهل محیط ،1990 دهه اواخر در شود،می دیده

 سیاست هاینیابت عنوانبه» شیرر، دیوید قول به ها،PMC که بود شده

 و مستقیم نقشی خواهندنمی یا توانندنمی که هاییدولت برای خارجی

 در تا هستند آماده ها PMC چرا. کردندمی عمل «کنند ایفا آشکار

 تنها نه آنها. شوند تبدیل جنگ اصلی های بندی شرط به آینده



 مشتاق که کشورهایی برای را خطر دنرسان حداقل به حیاتی کارکرد

 اقتصادی مزایای بلکه دهند، می انجام هستند ایدئولوژی یا منافع حفظ

 «قیمت ارزان جنگ» کاریکاتور که جنگ از شکلی برای را بیشتری

 هایهزینه و دارند کمتری شروع ها PMC زیرا کنند، می فراهم است،

 یا نیرو تعدیل وجود دمع کنار در ملی، نظامی استقرار به نسبت جاری

 به خود سربازان برخالف باید هادولت بازنشستگی، تدارک

 .بپردازند خصوصی پیمانکاران

 توسط شده ایجاد مشکالت آنها همه، از مهمتر شاید حال، این با

 بحث باال در که همانطور) زنند می دور را آخر روزهای ویتنام سندرم

 هیچ مرده، خصوصی نظامی انپیمانکار بازگرداندن مراسم هیچ(. شد

 میر و مرگ مورد در عمومی مالمت هیچ پرچم، از پوشیده تابوت

 استقرار در ها دولت که ای سیاسی خطر بنابراین،. ندارد وجود

 به که زمانی شوند، می متحمل خارجی های جنگ در خود نیروهای

 شدت به بپذیرد، را خطر آن جای به دهند می اجازه PMC یک

. هستند خطر این پذیرش به مایل ظاهراً ها PMC و - ابدی می کاهش

 برانگیز، بحث PMC Sandline بنیانگذار اسپایسر، تیم که همانطور



: کرد استدالل 1990 دهه اواخر در بشردوستانه مداخله اوج در

 در متحده ایاالت سربازان شدن کشته از CNN در زنده تصاویر»

 شدن متعهد برای ها دولت مایلت بر ای کننده خیره تأثیرات سومالی

 15« .کنیممی پر را شکاف ما خارجی های درگیری به. است داشته

 شورش ضد هایدرگیری به عراق و افغانستان هایجنگ انحطاط

 نسبت غرب در را آمیزیاکراه احساسات چنین مسلماً مدت،طوالنی

 هدوبار نزدیک آینده در وسیع مقیاس در نیروها مجدد استقرار به

 PMC جذابیت که است کرده استدالل سینگر پیتر. است برانگیخته

 محدودیت از فرار برای مجریه قوه تمایل به آمریکا های دولت برای ها

 سیاسی های هزینه از اجتناب و نیروها استقرار مورد در کنگره های

 برای بنابراین،. است ذخیره نیروهای از زیادی تعداد فراخوان از ناشی

 تخمین سینگر ،1990 دهه اواخر در بوسنی بحران طول رد مثال،

 پنتاگون که شد باعث هاPMC به کلینتون پرزیدنت اتکای که زندمی

 کشور به بود مجبور صورت این غیر در که آنچه از کمتر سرباز 9000

 جنگ طول در. است بوده رایج روندی چنین واقع، در 16.کند اعزام

 در واتر، بلک بدنام، PMC دیگر نگذاربنیا پرینس، اریک ترور علیه



 خود شرکت که داشت اظهار صراحت به 2010 سال در ای مصاحبه

 2001 هایسال بین. است داده قرار «سیا اختیار در» متعدد موارد در را

 دولت قراردادهای از دالر میلیارد 1.5 از بیش واتربلک ،2009 تا

 آمریکا اطالعاتی امعهج کلیدی وظایف انجام برای را متحده ایاالت

 که بود شاهد شمالی کارولینای در آنها آموزش مقر .کرد دریافت

 می عبور زمان آن در خود تأسیسات از پرسنل 30000 ساالنه

 PMC از برخی که است کرده استدالل کینزی کریستوفر 17.کردند

 به واقع در که اند شده نزدیک خود کشور های دولت به آنقدر ها

 که دهدمی نشان او. اند شده تبدیل نمایندگی به ضفر پیش طور

 PMC Military Professional Resources Inc چگونه

(MPRI) که است کرده ایجاد پنتاگون با نزدیک کاری روابط چنان 

 شکل دفاع وزارت نیازهای با مطابق را خود تدارکات کامل طور به

 خارجی نیروهای برای هم و آمریکایی نیروهای برای هم و است، داده

 می بیان کینزی که همانطور. آمریکا متحده ایاالت. دهدمی آموزش

 یک چگونه که است این بارز نمونه MPRI-پنتاگون ارتباط کند،

PMC خارجی سیاست اهداف به تا سازد قادر را دولت یک تواند می 



 با و باشد، داشته کنگره تایید به نیاز ابتدا اینکه بدون یابد، دست خود

 از تواند می دولت برود، پیش اشتباه چیز همه اگر که این از آگاهی

 نیابتی های جنگنده عنوان به ها PMC از استفاده. بگیرد فاصله خود

 .است شده آغاز قبل از غربی های دولت برای

 عقیده به که است شده PMC کمک به متکی قدری به آمریکا ارتش

 آنها بدون متحده یاالتا ارتش" ،PMC سابق پیمانکاران از یکی

 دولت فزاینده وابستگی افغانستان و عراق در. "خورد خواهد شکست

 سازمان ارقام. شود می آشکار خصوصی های کمک به غربی های

 PMC کارمند 20000 بر بالغ 2007 سال تا که دهد می نشان متحد ملل

. است داشته وجود افغانستان در غربی PMC عامل 6000 و افغان

 انجام را بازسازی یا لجستیکی وظایف دیگر مابقی و امنیتی، دعملکر

 زمان آن در که ائتالفی نیروهای واقعی تعداد از رقم این 21.دهندمی

 که خصوصی پیمانکاران با بود، بیشتر کردند،می خدمت عراق در

 بین 22.دادندمی تشکیل را تئاتر پرسنل کل از درصد 57 حدود

 دالر میلیارد 10 تا 6 متحده ایاالت ولتد. 2007 و 2003 هایسال

 داخل در امنیت با مرتبط کارهای برای ها PMC با قراردادهایی صرف



 جهانی رقم کل که دهد می نشان ملل سازمان آمار. است کرده عراق

 2007 سال تا سپتامبر 11 حمالت زمان از که PMC قراردادهای

 به توجه با. واندت می است، شده اعطا جهان سراسر های دولت توسط

 برخی حسابداری های مکانیسم و قرارداد اعطای پیچیده ماهیت

PMC ،رسد می دالر میلیارد 100 به مبهم رقمی ها. 

 های جنگنده از استفاده که باشیم داشته خاطر به باید حال، این با

 توسط هم که است جنگ در قدیمی روند یک قراردادی خارجی

 حال، این با. شد می استفاده روم امپراتوری توسط هم و باستان یونانیان

 مانند) مزدوران شیوع کردن محدود برای اخیر هایتالش رغمعلی

 آموزش و مالی تامین استفاده، استخدام، علیه 1989 کنوانسیون

 ماند،می باقی قانونی شده سازیخصوصی نظامی نیروی ،(25مزدوران

 وظایف و مزدوران از ممنوع فردی سودجویی بین فنی مرزبندی زیرا

 بر نظارت افزایش برای تالش در شده ثبت شرکت یک مجاز تجاری

PMC یک 2005 سال در متحد ملل سازمان المللی، بین سطح در ها 

 از متشکل ای بدنه کرد، ایجاد مزدوران از استفاده برای کاری گروه

 جایگزین را واحد گزارشگر جایگاه 1987 سال از که کارشناس 5



 همچنین و هاPMC پوشش برای جدید بدنه مأموریت .کردند

 حقوق بر هاPMC که تأثیراتی به ویژه به و یافت گسترش مزدوران

 اعضای از یکی پرادو، دل گومز خوزه. داشت توجه داشتند بشر

 برای PMC پیمانکاران از استفاده که کرد استدالل علناً کارگروه،

 اخالقی دشت همان در را هاآن و است "قانونی غیر" نظامی شبه اهداف

 اما است، صریح اگرچه پرادو، دل ادعای. داد قرار ها تروریست

 پذیری مسئولیت و مشروعیت. کند می مطرح را مربوطه موضوع

PMC گسترش با. جنگ حوزه در PMC بازاری آن متعاقب و ها 

 از ناگزیر بازیگرانی چنین برای پاسخگویی های شیوه امنیت، شدن

 این. کنند می فعالیت رقابتی صورت به آن در که است بازاری

 در اصلی سنگر عنوان به را بازار نیروهای زیرا نیست کافی مکانیسم

 به بازار اگر. گذاردمی غیرقانونی فعالیت یا حد از بیش نیروی برابر

 طور به امر این شود، تبدیل ها PMC برای پاسخگویی واقعی منبع تنها

 احساس ترین مبهم با تنها ها PMC شود می باعث نامشهودی

 عمل خود اقدامات بر کنترلی عنوان به «اجتماعی-شرکتی مسئولیت»

 اجرای و دستیابی در مشکالت کننده منعکس همچنین. کنند



 آنها، های فعالیت بر نظارت برای المللی بین حقوقی های چارچوب

 است ممکن ها PMC که است ای داوطلبانه رفتار کدهای بر عالوه

 کسری ها PMC از استفاده افزایش خالصه، طور به. کنند اعالم

 می افزایش جنگ در رفتار پذیری مسئولیت نظر از را دموکراتیک

 کنترل پارامترهای از خارج بازیگران زیرا (jus in bello) دهد

 از بیشتری و بیشتر های جنبه در ای فزاینده طور به المللی بین یا دولتی

 .دشون می درگیر جنگ

 در آنها نقش آینده نشانگر عراق در ها PMC پذیری مسئولیت اگر

 قراردادهایی. است کننده نگران آن پیامدهای باشد، آینده های جنگ

 گونه هیچ بدون و شفاهی صورت به دالر 25000 از کمتر ارزش به

 که حالی در شد، اعطا (CPA) ائتالف موقت مقامات توسط کاغذی

 رقابتی مبنای بر مناقصه به نیازی آن از یشب ارزش به قراردادی هر

 دولت به حاکمیت بازگرداندن از قبل روز یک این، بر عالوه. نداشت

 17 شماره دستور ،CPA رئیس برمر، پل ،2004 جون در عراق موقت

CPA پیمانکاران همه به که کرد امضا را PMC از مصونیت عراق در 

 تدارکات ماهیت از پاسخگویی، سطوح. کرد اعطا قضایی تعقیب



 های PMC. بود ناچیز محل، در PMC عملیاتی رفتار تا گرفته قرارداد

 اکنون و هستند نظامی عدالت یکسان قانون به ملزم اکنون آمریکایی

 سراسر در پرسنل حفاظتی خدمات" شده بازنگری قرارداد با باید

 های جنگ طول در. باشند داشته مطابقت خارجه امور وزارت "جهان

 ارتش که مشابهی مقررات با انطباق چنین. ویژه به عراق و فغانستانا

 توجیه برای را راه همچنین کند، می ملزم را متحده ایاالت عادی

 آینده در متحده ایاالت دولت توسط آنها از استفاده بیشتر «مشروع»

 .نیابتی جنگ زمینه در ویژه به - کند می هموار

 سرد، جنگ پایان از ها PMC شدر که است کرده بیان سینگر پیتر

 عوض، در. است کرده «محروم» را دولت امنیتی های مسئولیت

 با امنیتی، معامله در هاPMC مشارکت با - غربی عمدتاً - هادولت

 نتیجه علیه بر استدالل بنابراین،. اندپذیرفته را انحصار این میل کمال

 «آینده گیجن ماشین از جزئی» ها PMC که انگبرشت شاون گیری

 ،1995 سال در مثال، برای. . است مشکل بود، خواهند متحده ایاالت

 ارتش آموزش برای را PMC یک هزینه عربی کشورهای از اتحادی

 به کمک و بوسنی مسلمانان از حفاظت به کمک منظور به بوسنی



 کشور وارد که ایران نظامی های کمک از شده درک نفوذ با مقابله

 PMC کمک کنندگان دریافت همچنین. ردندک پرداخت شود، می

 هانیت هود نام به اسرائیلی PMC یک ،1990 دهه طول در .اند بوده

 دو متعاقباً که شد متهم کلمبیایی نظامیان شبه آموزش دلیل به

 را غیرنظامی هواپیمای یک و کردند ترور را برجسته سیاستمدار

 نقشی به نسبت اکنونت متحد ملل سازمان اگرچه. آینده. کردند بمباران

 است، بوده محتاط کنند، می ایفا المللی بین امنیت در ها PMC که

 صلح حافظ طوالنی های ماموریت آینده در که نیست تصور قابل غیر

. یابد افزایش خاصی وظایف انجام برای ها PMC توسط ملل سازمان

 که سازدمی آشکار ما برای را جدیدی هایراه فرضی وضعیت چنین

 هایجنگ پویایی بر توانندمی معاصر امنیتی هایجنبه آن طریق از

 بالقوه اهمیت ها،جنبه این از دیگر یکی. بگذارند تأثیر آینده در نیابتی

 .است نیابتی توسط استفاده برای آن پیامدهای و سایبری جنگ

 



 ی ازحالت یک عنوان به سایبری جنگ

 نیابتی جنگ

 جنگ حالت یک آینده در است ممکن ها PMC از استفاده اگرچه

 هویت که دارد وجود دیگری های مکانیسم کند، فراهم را نیابتی

 نمونه سایبری جنگ. کند می پنهان زیادی حد تا را نیابتی جنگجویان

 منشأ ردیابی در موجود مشکالت به توجه با. است موضوع این بارز

 به ما امروزی اتکای به توجه با سایبری جنگ سایبری، حمالت دقیق

. است نیابتی استراتژی یک برای آلایده ایوسیله ای،رایانه هایشبکه

 کرد، مشاهده 2010 دسامبر در New Scientist مقاله که همانطور

 جنگ اقدام یک با قطعی طور به هرگز ملتی دولت هیچ» اگرچه

 میدان یک عنوان به اینترنت از مطمئناً. . . «است نبوده مرتبط سایبری

 ظاهراً بودن ناشناس باالی نسبتاً درجه این( 33« ).شودمی ادهاستف نبرد

 غیرمستقیم نیابتی جنگ استراتژی مدت طوالنی هایجذابیت مکمل

 و تر ساده جزء یک رایانه فناوری که کنید اضافه درک این به. است

 سالح زیاد مقادیر به نسبت ها نیابتی به واگذاری برای آشکار کمتر

 به را قبول قابل انکار قابلیت از دیگری شتهر سایبری جنگ است،



 های ارتش. کند می اضافه نیابت توسط سایبری جنگ یک انجام

. نیستند نیابتی جنگ استراتژی نیازهای جزء دیگر بزرگ جانشین

 قرن اعتقاد زیادی حد تا اطالعات فناوری و ارتباطات در تحوالت

 جنگ ضرورت یک عنوان به را "زمین روی های چکمه" به بیستم

 زیرساختی هایآسیب توانندمی اکنون هارایانه. است کرده باطل نیابتی

 به قادر جانشین هایارتش که کنند وارد خارجی کشور یک به را

 های جنگ شاهد یکم و بیست قرن احتماالً بنابراین. نبودند آن ایجاد

 یمخواه نیابتی نیروهای به نسبت نیابتی سرورهای توسط بیشتر پراکسی

 تخمین واشنگتن در مستقر المللیبین و استراتژیک مطالعات مرکز. بود

 حادثه" هشت و هفتاد حداقل 2011 جون تا 2006 مه بین که زد

 به آمیز موفقیت هایحمله" به منجر که است داده رخ "مهم سایبری

 اقتصادی یا پیشرفته فناوری و دفاعی هایشرکت دولتی، هایآژانس

 این جمله از« .دالر میلیون یک از بیش خسارت با مجرای. است شده

 هایشبکه کردن هک برای مکرر هایتالش سایبری، حمالت

. بود متحده ایاالت دفاع و بازرگانی خارجه، امور هایوزارت ایرایانه

 هکرهای توسط استونی دولتی شبکه به گسترده خدمات انکار حمله



 در شده بندی طبقه های فایل کردن هک ؛2007 می در روسی مظنون

 هکرهای توسط شده گزارش که 2010 اپریل در هند دفاع وزارت

 حمله یک و. است هند موشکی های سیستم به مربوط چین در مستقر

 به که چینی، مظنون هکرهای توسط دوباره ،2011 ژانویه در سایبری

 تعلیق حالت به را کانادا دولتی بخش چندین از استفاده موقت طور

 توسط ظاهراً کالهبرداری یک اخیر های نمونه از دیگر یکی. رددرآو

 جعلی بوک فیس صفحه یک ایجاد شامل که است 2012 سال در چین

 جیمز دریاساالر اروپا، در ناتو متفقین نیروهای عالی فرمانده برای

 نزدیک دوستان از خصوصی اطالعات جذب منظور به استاوریدیس،

 یک ایوانز، جاناتان ،MI5 مدیر 2012 جون در 35.بود اش خانواده و

 ایراد را( اخیر سال دو در خود سخنرانی اولین) نادر عمومی سخنرانی

 در که است نفر هزاران شامل که صنعتی فرآیندهای" علیه تا کرد

 سایبری جنایات و دولت حمایت تحت سایبری جاسوسی پشت

 است جریان رد آنچه وسعت. . . کند صحبت "دارند قرار یافته سازمان

 36«.است انگیزشگفت

 حوزه در قبالً که نیابتی جنگ استراتژی یک از نمونه ترینمهم شاید



 جهانی ویروس که بود 2012 سال افشای کرد،می کار سایبری

 توسط که بود رفته لو ایرایانه کرم یک واقع در نتاستاکس

 در اورانیوم سازیغنی مخفیانه کردن متوقف برای هاآمریکایی

 فلج پروژه. . بود شده طراحی نانتنز در ایران اصلی ایهسته تأسیسات

 توسط که - سایبری حمالت طریق از ایران ایهسته تاسیسات کردن

 توسط المپیک هایبازی رمز نام با المپیک هایبازی امنیتی مقامات

 شد، تصور بوش دولت در ابتدا در که - شودمی شناخته امنیتی مقامات

 اواسط در ناخواسته طوربه یافت، گسترش اوباما پرزیدنت سطتو اما

 به. شد منتشر ویروس در ریزیبرنامه خطای یک از پس و 2010 سال

 آن اهداف و منشأ از که سایبری امنیت کارشناسان وب جهانی شبکه

 با و کردند گذاری برچسب را نت استاکس ویروس نیستند، مطمئن

 امنیتی، نقض این علیرغم. ودندب ویروس گسترش شاهد درماندگی

 یک توسط را ناننز کارخانه به دیگر حمله دو حداقل مجوز سفید کاخ

 نشان هاگزارش که کرد، صادر کامپیوتری کرم شده تصفیه نسخه

 در اورانیوم تصفیه سانتریفیوژ 5000 از سانتریفیوژ 1000 که دهدمی

 متحده ایاالت که بود باری اولین این 37.است کرده نابود را کار حال



 دیگر کشور یک های زیرساخت علیه سایبری حمله یک هدایت با

 شد باعث که بود شده بزرگ مقیاس در سایبری جنگ وارد

 بطور اوباما دولت مقامات. شوند تخریب خود عمالً سانتریفیوژها

 به دستیابی ادعایی برنامه ایران حمله که کردند می فکر خصوصی

 اگرچه انداخت، عقب به سال دو حدود را انتهر ای هسته تسلیحات

 مورد نت استاکس از ناشی صدمات هم و برنامه این وجود صحت هم

 و توسعه متحده ایاالت ملی سازمان توسط نت استاکس. است مناقشه

 ارتش فنی شاخه ،8200 واحد با ارتباط در امنیت آژانس. شد اجرا

 برای متحده ایاالت عمدی تالش حدی تا نزدیک ارتباط این. اسرائیل

 موضوع سر بر ایران در مستقیم نظامی اقدام از اسرائیل کردن منحرف

 جاه کنترل برای غیرمستقیم و پنهان استراتژی یک حفظ و ای هسته

 مدرن بسیار غیرمستقیم مداخله یک این. بود ایران ای منطقه های طلبی

 دواح یک به نه که نماینده یک جستجوی در خیرخواه یک: بود

 تا آوردمی روی کامپیوتری ویروس یک به بلکه ثالث شخص نظامی

 یک به توسل چگونه که داد نشان همچنین. کند تضعیف را دشمن

 سؤاالت آن مورد در که - ایران ایهسته تأسیسات علیه سایبری حمله



 مانده باقی ایران تسلیحات تولید بالقوه هایتوانایی مورد در جدی

 جمله از زور، از جدی جایگزین هایاستفاده سایر به نسبت - است

 .است کمتری خطر عنصر دارای هوایی، حمالت

 است واضح نت، استاکس حمالت مانند هایی نمونه گرفتن نظر در با

 که هستند جنگ جدید مرز با تطبیق حال در اکنون ها دولت که

 در جدی سؤاالت حال، این با. است شده باز سایبری فضای تحوالت

 هستند، زور از فاحش استفاده منزله به سایبری حمالت آیا اینکه مورد

 مثال، عنوان به) شود غیرنظامی تلفات به منجر اگر ویژه به ماند،می باقی

 هواپیما سقوط نتیجه در یا تان،مارچبی یک در برق عمدی قطع نتیجه در

 تاکنون،(. کنترل سیستمهای هوایی ترافیک کردن هک از ناشی

 برای و اندداده قرار هدف را حیاتی هایزیرساخت بریسای حمالت

 قوانین. اندشده طراحی دشمن بوروکراتیک یا مالی عملکرد تضعیف

 هستند، نابهنگام ایفزاینده طور به زور از استفاده مورد در المللیبین

 استفاده زور غیرمستقیم هایروش از ایفزاینده طور به کشورها زیرا

 .بمب نه و «نتبات» ارتش، نه کنندمی استفاده هاانهرای از و کنندمی

 برای 2010 می در متحده ایاالت دفاع وزارت حرکت امر این عالمت



 سایبری شبکه عملیات هماهنگی برای خود سایبری فرماندهی ایجاد

 سایبری حمالت اکثر مسئول اغلب چین اگرچه. بود دفاعی و تهاجمی

 قرار بسیاری سایبری حمالت ضمعر در چین خود اما است، جهانی

 ملی کامپیوتری شبکه اضطراری واکنش هماهنگی مرکز. است گرفته

 قربانی سال آن در تنها چین 2010 سال در که داد گزارش چین

 ابرقدرت یک عنوان به کشور این ظهور. شد سایبری حمله 500000

 و سیاسی منافع گسترش با مرتبط هاینگرانی همه با جهانی،

 یک بالقوه سودمندی و زور از استفاده مسئله برای اش،یاقتصاد

 .دارد زیادی مضامین گسترده، نیابتی جنگ استراتژی

 نیابتی جنگ تمایل به و چین ظهور

 فراوانی های دسیسه و حیرت جهانی، قدرت یک عنوان به چین ظهور

 باطن کمونیستی دولت این چگونه که است برانگیخته غرب در را

 بین سیاسی و اقتصادی نفوذ سمت به جدید تمایالت با را خود ذاتی

 نظر از جدید های ابرقدرت کاری پنهان. داد خواهد آشتی المللی

 متحده ایاالت مانند) بزرگ نظامی درگیری یک خاکستر از تاریخی

 ویژه به) استعمار تهاجمی های دوره یا( دوم جهانی جنگ از پس



 با نظامی رویارویی از چین اما. ندا آمده پدید( نوزدهم قرن در بریتانیا

 تشکیل قالب بنابراین است، کرده اجتناب رقیب هایقدرت

 ماندن باقی اما است، چیز یک شدن ابرقدرت. شکست را هاابرقدرت

 جدید موقعیت تثبیت دنبال به چین که حالی در. است دیگر چیز یک

 عموضو این به ترس با جهان های ابرقدرت دیگر است، خود قدرت

 که داد هشدار ما به دویل مایکل ،1980 دهه اوایل در. کنند می نگاه

 رهبران بین انتقال – المللیبین تغییر سنتی و ترینبزرگ واحد، خطر»

 دست از به شروع بزرگ قدرت یک که هنگامی. است «هژمونیک

 راه یک لغزد، می صرف برابری سمت به و کند می خود برتری دادن

 می محتمل استثنایی طور به المللی بین زن نوک نظم جنگی حل

 اساس بر عظیمی سیاسی و اقتصادی فشارهای حاضر حال در 42'.شود

 دو میراث و جهانی مالی بحران. شود می اعمال آمریکا قدرت لیبرال

 ظهور با که هنگامی. افغانستان و عراق در برانگیز بحث و تلخ جنگ

 که «جویانهجنگ هایمهقطعنا» آن شود،می ترکیب غیرلیبرال چین

 را خود ماهیت خودکار طور به نباید کند،می اشاره آنها به دویل

 که همانطور واقع، در. باشند داشته بزرگ مقیاس یا ایهسته متعارف،



 هایقطعنامه زیاد احتمال به است، آن دادن نشان پی در کتاب این

 عمدتاً هستند، نیابت نوعی دربرگیرنده ایفزاینده طور به و غیرمستقیم

 که کشور دو اقتصادی متقابل وابستگی از باالیی سطوح دلیل به

 اشکال سایر انجام. شود گرفته نظر در سنگری عنوان به تواندمی

 .مستقیم رویارویی

 برای دالیلی جهانی ابرقدرت یک عنوان به چین ظهور که نیست شکی

. است کرده دایجا نظامی و اقتصادی جبهه دو هر در واشنگتن نگرانی

 متحده ایاالت دفاعی مهم بررسی هایجنبه ترینمهم از یکی واقع، در

 و آسیا منطقه سمت به استراتژیک آشکار چرخش ،2012 ژانویه در

: کردمی تغییر چین ظهور با تطبیق برای هااولویت زیرا بود، اقیانوسیه

 پتانسیل ای منطقه قدرت یک عنوان به چین ظهور مدت، دراز در»

 مختلف طرق به را ما امنیت و متحده ایاالت اقتصاد بر تاثیرگذاری

 شفافیت با باید چین نظامی قدرت رشد حال، این با. . . داشت خواهد

 منطقه در اصطکاک ایجاد از تا باشد همراه آن راهبردی اهداف بیشتر

 استراتژیک اهداف مورد در واشنگتن احتیاط 43« .کند جلوگیری

 کرد، اعالم را درصدی 11 افزایش پکن که زمانی 2012 مارچ در چین



 دالر میلیارد 100 مرز از بار اولین برای آن دفاعی بودجه. شد تشدید

 تأثیر تحت یا جهانی، نظامی حضور یک ایجاد دنبال به چین. گذشت

 نیست، کشورها سایر بر خود اقتصادی-سیاسی اعتقادات دادن قرار

 ترومن دکترین زمان از ریکاآم خارجی سیاست اساس که همانطور

 یک از است ممکن اقتصادی طلبی توسعه به چین اتکای. است بوده

 عوض در اما کند، جلوگیری سرد جنگ سبک به ابرقدرت بست بن

 در کند، می ایجاد را جهانی قدرت تغییر از متفاوتی کامالً انداز چشم

 تأمین برای خود قدرت از غیرمستقیم استفاده حداکثر به چین نتیجه

 جنگ خطر که حالی در( سیاسی و اقتصادی( دو هر) بلندمدت منافع

 .دهد می کاهش را متحده ایاالت با

 قدرت» هایمکانیسم از فراوان استفاده دلیل به زیادی حد تا چین رشد

 نمایش به را آنها اقتصادی قدرت چیز هر از بیش که است بوده «نرم

 بلندمدت آینده گذاریپایه بر هاتالش این از بسیاری. است گذاشته

 هاینامهموافقت منابع، به دسترسی تضمین طریق از خود اقتصادی توان

 ویژهبه توسعه، حال در جهان در سیاسی نفوذ همه، از ترمهم و تجاری

 پکن «نرم قدرت» بینیپیش از هایینمونه. اندشده متمرکز آفریقا،



 کاریمعدن منطقه از یمایل 500 آهنراه خط یک مالی تأمین شامل

 بزرگراه ساخت. است آن اصلی ساحلی بندر تا گابن آهن سنگ

 یک ایجاد و. اوگاندا در Kampala و Entebbe بین بزرگ

 استقرار بر عالوه این 45.غنا در چینی تانمارچبی و دانشگاهی پردیس

 ذکر بدون لیبریا، و عاج ساحل بوروندی، به چین صلح حافظ نیروهای

 طبیعی منابع برابر در. است آفریقایی کشورهای به وام دالر امیلیارده

 دالر میلیارد 108 ارزش به چین ،2008 سال تا(. اند شده ایمن خود

 سال 8 با مقایسه در که داد می انجام آفریقایی کشورهای با تجارت

 .بود دالر میلیارد 10 تنها آن از قبل

 های دهه در چین ورظه چگونه که است این بزرگ سوال حال، این با

 تأثیر با رابطه در فصل این در شده شناسایی روندهای سایر با آینده

 «طالیی قاعده». داشت خواهد تعامل نیابتی های جنگ گسترش بر آنها

 سایر داخلی امور در مداخله عدم بر مبنی چین دیرینه خارجی سیاست

 نسبت تونگ تسه مائو درونگرایانه دیدگاه از ناشی مسلماً که) کشورها

 به( است جهانی انقالب برای لنین تعقیب با تقابل در کمونیسم، به

 خواهد قرار آزمایش مورد شدت به چین کمونیست حزب عنوان



 رشد باالی سطوح حفظ برای هایی راه دنبال به (CCP. )گرفت

. است جمعیت افزایش و داخلی طبیعی منابع محدود مقادیر با اقتصادی

 آفریقا آهن سنگ و مس طال، کبالت، نفت، به چین فعلی دسترسی

 در داخلی اختالالت یا رقیب کشورهای توسط آینده در است ممکن

 از تا دو. شود محدود( داخلی جنگ طریق از مثالً) عرضه

 شده مشخص کتاب این در که نیابتی های جنگ اصلی کاتالیزورهای

 تک دولت هیتما به توجه با چین مورد در - ایدئولوژی و عالقه - اند

 ریسک مدیریت موضوع این، بر عالوه. اند شده ترکیب آنها حزبی

 قدرت وضعیت در که عظیمی اقتصادی خطرات دلیل به چین مورد در

 جنگ تئوری شدن منسوخ. است حادتر است، دخیل کشور این جدید

 بود، شده ارائه مولر جان توسط پیش سال بیست از بیش که بزرگ

 دریایی نیروی قاطعانه حضور. است صادق درنم چین مورد در هنوز

 استراتژی و تایوان، سر بر مداوم هایتنش جنوبی، چین دریای در

 از ناشی خصمانه هایلفاظی همگی اوباما، پرزیدنت آسیایی «محور»

 و چین اقتصاد متقابل وابستگی حال، این با. اندداده افزایش را چین

 بر همچنان ای هسته های سالح هک ای گسترده سایه با همراه آمریکا،



 چین با متعارف جنگ شانس احتماالً کند، می ایجاد الملل بین روابط

 جایگاه به چین آمیز مسالمت صعود از صحبت. دهد می کاهش را

 اشکال که شود بیان عباراتی با شدت به باید جهانی ابرقدرت

 دقت به را چین منافع رساندن حداکثر به و قدرت بینی پیش غیرمستقیم

 بین نیابتی جنگ نوعی که کرد ادعا توانمی واقع، در. کند بررسی

 و است جوشش حال در که است مدتی متحده ایاالت و چین

 از جلوگیری برای ایمنطقه جانشین عنوان به تایوان از هاآمریکایی

 دهدمی اجازه ما به این. کنندمی استفاده چین نظامی قدرت گسترش

 با دالری میلیارد 6 تسلیحاتی معامله یک برای اوباما پرزیدنت مجوز تا

 پیشگیرانه نیابتی جنگ برای اقدامی عنوانبه را 2010 سال در تایوان

 طراحی چین ایمنطقه گسترش برابر در سنگری عنوان به که ببینیم

 .است شده

 جذابیت چین قدرت تصورات که نیست بار اولین این حال، این با

 نیل. دهد می افزایش آنها احتمالی دشمنان برای ار نیابتی های جنگ

 نیابتی جنگ استراتژی اتخاذ که است کرده استدالل فارلین مک

 تا 1960 دهه اوایل در سوم جهان در خروشچف نیکیتا توسط آشکار



 میان در نفوذ برای جدی رقیب یک عنوان به چین ظهور دلیل به حدی

 کند می مشاهده فارلین مک. بود آسیا و آفریقا در "مترقی" نیروهای

 مداخله های گرایش واقع در است ممکن نفوذ، برای رقابتی چنین که

 صورت این غیر در که باشد کرده برجسته حدی تا را کرملین جویانه

 دامنه 1970 دهه در شوروی و چین انشعاب. کردند می اجتناب آن از

 حساس طقمنا در شوروی پیشرفت برای را شده درک نیاز واقع در و

 .کرد بیشتر استراتژیک

 بر حدی تا توسعه حال در جهان در یکم و بیست قرن در چین نفوذ

 تحت ابتکارات کنار در که هنگامی. است استوار آن غربی غیر اعتبار

 برای ،(IMF) پول المللیبین صندوق توسط ویژه به غرب، رهبری

 چینی مدل که رسدمی نظر به شود،می ارزیابی توسعه هایطرح معرفی

 یا هاوام با مرتبط سازیخصوصی شرایط و پاسخگویی عدم به توجه با

 به این. دارد جذابیت آفریقا رهبران برخی برای ها،گذاریسرمایه

 کشورهای از برخی و چین بین دیپلماتیک و اقتصادی روابط ایجاد

 هایی طرح ایجاد پیوندها این عالئم از. است کرده کمک آفریقایی

 واقعاً هنوز پیوندها این اما. بود آفریقا و چین همکاری مجمع دمانن



 در حمایت برای تقاضا طریق از چه اند، نگرفته قرار آزمایش مورد

 دامنه. حیاتی منابع به دسترسی بر فشار طریق از یا درگیری یک طول

 مخالف ظاهر به اگرچه آفریقا، در نیابتی هایجنگ در چین دخالت

 زودی به است ممکن اما است، آنها خارجی استسی قدیمی دکترین

 افزایش خود جدید موقعیت و ثروت حفظ برای هاییراه جستجوی با

 جستجوی آفریقا، نفت صادرات طریق از انرژی امنیت. یابد

 اتحادهای ایجاد و قاره، این در جدید گذاریسرمایه هایفرصت

 امنیتی وضعیت به چین واکنش نحوه در همگی جدید، استراتژیک

 .دارند نقش آینده هایدهه در آفریقا

 شده هگذاشت آفریقا قاره در حاضر حال در نیابتی مداخله های شالوده

 آفریقا رسراس های سفارتخانه در را دفاعی وابسته 14 تنها نه چین. است

 رد 2007 سال در نیز را نظامی پرسنل 4500 بلکه است، کرده مستقر

 .است کرده مستقر نیجریه

 در چین نفت کارگران و نفتی مهم هایزیرساخت از محافظت ایبر

 چند به اخیر مثال این. شورشیان حمالت برابر در نیجر دلتای منطقه

 بالفعل نیابتی جنگ یک که دهد می نشان این اول،. است جالب دلیل



 دوم،. است وقوع حال در آفریقایی غیردولتی بازیگر یک علیه چین

 نظر در با. کند می آشکار را آفریقا در چین حضور وسیع گستره

 پکن توسط شده منعقد تجاری قراردادهای تمام که واقعیت این گرفتن

 اکنون است، صنعتی کار نیروی درصد 70 حداقل بودن چینی مستلزم

 اوج در بریتانیا استعماری مدیران از بیشتر نیجریه در ها چینی تعداد

 سایر در بلکه نیجریه، در تنها هن امر این. است لندن امپراتوری حکومت

 مردم چینی، کار نیروی باالی هجوم آن در که نیز آفریقایی کشورهای

 نئو سیاسی اتهامات باعث و کرده خارج کار بازار از را محلی

 مایکل. است شده توجهی قابل نارضایتی باعث است، شده امپریالیسم

 طول در یا،زامب 2006 سال جمهوری ریاست انتخابات نامزد ساتا،

 سرمایه عنوان به ها چینی" که کرد استدالل خود انتخاباتی مبارزات

 ."هستند اینجا مهاجمان عنوان به آنها نیستند، اینجا گذار

 در آن سنگین گذاری سرمایه که همانطور چین، اقتصادی قدرت

 ارضای برای آن سازگاری اما. است توجه قابل دهد، می نشان آفریقا

 در چین تغییر چگونگی مورد در بحث از بخشی تنها دیاقتصا الزامات

. است جهانی صحنه در جدید های فرصت و ها چالش با مواجهه



 تالش و تهدیدها از کشور این ارتش درک نحوه نظر از چین تکامل

 راستا، این در. است مهم بسیار نیز استراتژیک مزایای تضمین برای

 که شد پدیدار 1999 سال اوایل در چین ارتش از جدید مهم سند یک

 ارتش سرهنگ دو توسط که «نامحدود جنگ». است بحث قابل

 کیائو چینی، افسران طبقه جوان نسل از (PLA) خلق آزادیبخش

 دهه در چین اینکه از بود، شده نوشته سوئی ژیانگ وانگ و لیانگ

 ارزیابی دوباره است، جنگ واقعاً آنچه از را خود واقعی مفهوم 1990

 در ترگسترده تغییرات و (RMA) «نظامی امور در انقالب». کند

 آمده وجود به سازیجهانی توسط که جهانی فناوری و جامعه سیاست،

 تعارض از آنها تفسیر کامل درک برای که است ذکر شایان. است

 :شود طوالنی قول نقل آینده،

 است، شده بازار نظام و مدرن تکنولوژی تغییرات دستخوش که جنگی

 حالی در دیگر، عبارت به. شد خواهد اندازی راه معمولی غیر شکل به

 شاهد قطعاً حال عین در هستیم، نظامی خشونت نسبی کاهش شاهد که

 وقتی. . . هستیم فناوری و اقتصادی سیاسی، هایخشونت افزایش

 است ممکن غیرجنگی اقدامات این همه که شویم می متوجه ناگهان



 نام باید دهند، می تشکیل را آینده جنگ که باشند جدیدی عوامل

 همه از که جنگی: کنیم ایجاد جنگ جدید شکل این برای جدیدی

. نامحدود جنگ: خالصه طور به رود، می فراتر ها محدودیت و مرزها

 بین مرزهای تمام که است معنی بدان این. . .  شود تثبیت نام این اگر

 رود می بین از امالًک غیرنظامی، و نظامی جنگ، غیر و جنگ جهان دو

 اصالح جنگ کنونی اصول از بسیاری که است معنی این به همچنین و

 باشد داشته بازنویسی به نیاز است ممکن جنگ قوانین حتی و شود می

 قرن استراتژیک اندازچشم مورد در PLA تفکر در «نامحدود جنگ»

 طقمن زیرا است مهم بسیار امر این پیامدهای. گذاشت تأثیر رو پیش

 نامحدود استفاده برای را راه PLA برای تفکر شیوه یک عنوان به آن

 اذعان با شیانسوی و لیانگ. کند می هموار چین توسط نیابتی جنگ از

 اهداف پیشبرد صلح، و جنگ هایحالت سنتی تعاریف در شکست به

 از استفاده جمله از فزاینده، غیرمستقیم هایروش به را استراتژیک

 برای مهمی سند "نامحدود جنگ". کنندمی تأیید سایبری فضای

 در تغییرات راستای در چین نظامی تفکر توسعه چگونگی ارزیابی

 و قدرت افزایش ویژه به الملل، بین روابط در تر گسترده روندهای



 برای جسورانه مانیفست یک دهنده نشان این. است چین خود نفوذ

 بنابراین،. است اندشمن شکست درک برای حصر و حد بی های روش

 قرار آینده احتمالی هایگزینه قلب در را نیابتی جنگ به توسل این

 حمالت تعداد اگر. بگیرند پیش در است ممکن هاچینی که دهدمی

 جنگ جدید دوره باشد، مشاهده قابل چین بر مبتنی ادعایی سایبری

 .باشد شده آغاز قبل از است ممکن چین محدودیت بدون

  



 یگیر نتیجه

 جنگ پیهم در خصوص نظر تجدید

 نیابتی

 از دور به نیابتی جنگ مفهوم گیری بازپس برای را تالشی کتاب این

 برای و ها، ابرقدرت مداخله مورد در سرد جنگ سنتی مفاهیم

 ارتباط با جنگ همیشگی جزء یک عنوان به آن پارامترهای بازتعریف

 زندگی اگر. دده می نشان مدرن دنیای در جنگ گیری جهت با مجدد

 ما از هابز توماس که همانطور باشد، کوتاه و رحمانهبی زشت،

 دخالت برای همیشگی میل با که رسدمی نظر به کنیم، باور خواهدمی

 بیان هولستی جی کی که همانطور. است آغشته نیز دیگران امور در

 شده تبدیل عادی امر یک به آن یا نوع یک از مداخله» است، کرده

 پایان رغمعلی نیابتی، هایجنگ بنابراین،. المللبین روابط رد «است

 را اساسی جذابیت هادولت برای( ظاهری پایان و) آغاز سرد، جنگ

 کشورهای سقوط و ظهور و ترور، علیه جهانی جنگ. اندکرده حفظ

 منظم هایویژگی از یکی نیابتی جنگ. رقیب ابرقدرت مختلف



 را مفهومی بودن ناشناس از باالیی سطح اما است، مدرن هایدرگیری

 در امروز جهان در حاضر حال در هاییدرگیری چنین. کندمی حفظ

 پیچیده تریگسترده هایجنگ در اغلب و هستند جنگ حال

 هایویژگی کردن برجسته برای تالشی مطالعه این. شوندمی

 و رفتار علل، از ترگسترده درک به تشویق منظور به نیابتی هایجنگ

 این. است بوده درگیری رنگکم اما متداول شکل این پیامدهای

 جنگ» برچسب نسبی بودن ناشناس کامل پذیرش با که است تالشی

 از ایرسانه هایگزارش در امنیت، مورد در علمی ادبیات در «نیابتی

 امنیتی هایاعالمیه و خارجی سیاست در همه، از مهمتر و جنگی مناطق

 کنند می سعی اغلب آنها زیرا(. زیادی حد تا) گذارانسیاست خود

 یک دهید اجازه(. دارند نگه مخفی را غیرمستقیم مداخله هرگونه

 در که سوریه در قیام - بگیریم نظر در را اخیر پرمخاطب درگیری

 اصلی جزء یک چگونه که کنیم بررسی و - شد آغاز 2011 مارچ

 است، داشته یتجذاب متخاصم های جناح از برخی برای نیابتی جنگ

 .گیرد قرار جدی تحلیلی دید معرض در پویایی چنین اینکه بدون

 ناراضی های گروه علیه اسد بشار جمهور رئیس سرکوب تشدید



 به را جهان نگاه ،2012 سال اوایل در قدرت بر خود تسلط مخالف

 معطوف باشد عربی بهار های قیام آخرین رسید می نظر به که آنچه

 های بحث حوله و حمص شهرهای در رنظامیانغی عام قتل. کرد

 نظامی مداخله یک انجام امکان و ضرورت مورد در را شدیدی

 توقف برای متحد، ملل سازمان نظارت تحت بالقوه طور به مستقیم،

 از برخی هایدرخواست و هابحث در اما. کرد ایجاد جنایات

 تمایل که داشت وجود مشخصی لحن خشونت، در درگیر هایطرف

 فوریه در. کرد آشکار را نیابتی جنگی به سوریه در درگیری تبدیل به

 در عرب اتحادیه حمایت تحت سوریه دوستان کنفرانس در 2012

 کشور هفتاد نمایندگان با (SNC) اسد ضد سوریه ملی شورای تونس،

 به آنها تا بدهند را تسلیحات واردات اجازه آنها به تا کرد البی حاضر

. دولت طرفدار نظامیان شبه و سوریه ارتش به. دهند ادامه خود جنگ

 شکست رژیم اگر»: داشت اظهار SNC سخنگوی یک که همانطور

 نباید سوریه دوستان دهید، پایان شهروندان علیه خشونت به. . . بخورد

 نظامی، مستشاران طریق از سوری مخالفان به کمک از را کشورها

 این 2«.کنند محدود خود از دفاع برای تسلیحات تهیه و آموزش



 در مداخله برای المللی بین جامعه از درخواست منزله به درخواست

 نهایت در و تضعیف، برای تالش در نیابتی توسط سوریه. بود زمینه این

 انتقاد با تالش این حال، این با. قدرت از اسد جمهور رئیس برکناری

 وزیر نخست ،المالکی نوری. شد مواجه جهان رهبران از برخی شدید

 کرد استفاده نیابتی مداخله مورد در کشورش اخیر تجربیات از عراق،

 به منجر درگیری طرفین از یک هر تسلیح گزینه» که داد هشدار و

 .«شد خواهد سوریه در المللی بین و ای منطقه نیابتی جنگ

 ندشمنا هم و دوستان هم که رسد می نظر به مالکی، هشدار علیرغم

 بن زیرا اند، شده متوسل سوریه در غیرمستقیم مداخله به اسد رژیم

 نیطوال را مستقیم مداخله امکان ملل سازمان امنیت شورای در بست

 ککم بودجه که کرد اعالم بریتانیا دولت ،2012 مارچ در. کند می

 .کند می برابر دو را سوری مخالف های گروه به غیرنظامی های

 این که کرد اشاره خارجه، ورام وزیر هیگ، ویلیام. پوند 500000

 خواهد پوشش را مدنی جامعه ابتکارات و ارتباطی تجهیزات ها کمک

 پانتا، لئون ماه، همان در سنا مسلح خدمات کمیته بازجویی در 4. داد

 در شورشی های گروه تجهیزات تامین رد از متحده ایاالت دفاع وزیر



 دیگر پوند میلیون 5 بریتانیا دولت ،2012 اوت تا. کرد خودداری آینده

 سوریه داخل در اسد ضد های گروه برای را "کشنده غیر تجهیزات"

 همچنین روسیه، یعنی اسد، جمهور رئیس متحدان. بود کرده تحریم

 آنها متحد. هستند تقویت برای نیابتی های روش توسعه حال در

 خود، مردم علیه اسد سرکوب به کمک بر مبنی کرملین انکار علیرغم

 MV روسی باری کشتی توقف از پس که شد فاش 2012 جون در

Alaed و بالگردها صادرات برای تالش در روسیه سواحل، در 

 افشای از پس اسکاتلند. است بوده اسد به تهاجمی های موشک

 ها زنی گمانه 7. لندن در مستقر کشتی بیمه شرکت به آن محتویات

 شد، تشدید 2012 براکت در اسد به روسیه نیابتی های کمک مورد در

 را دمشق عازم روسی مسافربری هواپیمای یک ترکیه ارتش که زمانی

 مسکو از را نظامی تجهیزات. کرد فرود به مجبور آن از استفاده ظن به

 نظر به داخلی، درگیری این هایطرف همه در 8.کنند قاچاق سوریه به

 سر بر لمللیابین نظر اختالف با مواجهه در مربوطه متحدان که رسدمی

 کمک برای ابزاری عنوان به نیابتی مداخله به مستقیم، مداخله پذیرش

 سوریه، در درگیری. . شوندمی متوسل دور راه از خود اهداف به



 هاییراه شود،می دیده لیبی در مداخله نیابتی مولفه کنار در که زمانی

 تینیاب جنگ یک به بالقوه طور به عربی بهار که دهدمی نشان را

. ترسیدمی آن از مالکی نوری که همانطور شود،می تبدیل پیکرغول

 برای جنگ از شکل این مداوم جذابیت بر شاهدی عنوان به این

 دیدگاه یا/و منافع رساندن حداکثر به دنبال به که است کشورهایی

 علیه جنگ سرد، جنگ از هایینمونه چه. هستند خود ایدئولوژیک

 همیشگی هایتالش توانیممی کنیم، بررسی را عربی بهار یا تروریسم

 جنگ انواع در مشارکت برای را غیردولتی بازیگران و هادولت

 .کنیم مشاهده غیرمستقیم

 ارزان" عنوان به نیابتی های جنگ

 "جهان در بیمه ترین

 کمک هایبرنامه» آنها آنچه از متحده ایاالت سرد، جنگ طول در

 هایجنگ انداختن راه به برای خود ارابز عنوان به نامیدند «خارجی

 جهان متحدان از مادی یا مالی غیرمستقیم حمایت طریق از نیابتی

 مخالفان با دولتی بین یا دولتی درون هایجنگ در که سومی

 امنیت شورای جلسه یک در. کرد استفاده داشتند، شرکت کمونیست



 برنامه این آیزنهاور، دوایت جمهور رئیس ،1955 سال اواخر در ملی،

. کرد توصیف «جهان در بیمه ترین ارزان» عنوان به را نیابتی جنگ های

 نیابتی های جنگ آن در که کرد قدردانی هایی روش از دقیقاً آیزنهاور

 نظامی مداخله. دهند می کاهش را سیاسی های هزینه هم و مالی بار هم

 خود نسربازا جان چرا: کندمی مطرح را اساسی سوال این منطق این

 که حالی در کنیدمی پاکسازی را خود خزانه و اندازیدمی خطر به را

 شما برای درگیری مطلوب نتیجه به تا کنید وادار را دیگران توانیدمی

 چه گذاران،سیاست برای نیابتی هایاستراتژی جذابیت یابند؟ دست

 خطر از شده درک مزایای از ناشی حاضر، حال در چه و زمان آن در

 قابل و( سیاسی واکنش کاهش نتیجه در جنگی، تلفات عدم) رکمت

 در آشکار استراتژیک شکست مستقیم، مداخله عدم نماد) بودن انکار

 صورت در اما رود،می دست از. کندنمی تضمین را جنگ صورت

 (.شد خواهد بیشتر عالقه و نفوذ جنگ، در پیروزی

 در مداخله به را هاولتد که داخلی و المللیبین متعدد عوامل بر عالوه

 این انجام برای تصمیم انگیزد،برمی پنهان، یا آشکار چه مناقشه، یک

 اساس بر. شودمی مطرح نهایی موفقیت تفاسیر در شدت به اغلب کار



 زیرا شوند،می نیابتی هایجنگ درگیر هاابرقدرت خود، ماهیت

 تأثیر خود نفع به موجود درگیری یک نتیجه بر موفقیت با خواهندمی

 متعهد خود نیروهای استقرار به کامل طور به خواهندنمی اما بگذارند،

 توجه با دلیل، همین به. کنند نمی پرداخت همیشه ها نامه بیمه اما. شوند

 باید ها دولت اول، وهله در خود نظامی نیروی اعزام به تمایل عدم به

 عنصر آنچه از بسیاری. بپذیرند را نیابتی مداخالت طول در شکست

 توسط( واقعی جنگ خود اصل در) شود می نامیده درگیری جنبشی

 به دستیابی برای مجبورند آنها بنابراین. شود نمی انجام نیکوکار دولت

 تکیه خود نمایندگان بر نایب طور به آنها برای استراتژیک پیروزی

 مورد در آنچه مانند نیابتی، مشتری یک شکست مثال، برای. کنند

 سرد جنگ طول در شوروی جماهیر اتحاد عرب های نیابت از بسیاری

 نیروی اعزام بدون آنها به کمک برای کرملین تمایل غیاب در داد، رخ

 به که هنگامی حال، این با. شد پذیرفته اکراه با شوروی، زمینی

 توان می کنیم، می نگاه آسیا و آفریقا سراسر در شوروی نمایندگان

 دخالت» که است، داده انجام پورتر بروس که همانطور کرد، استدالل

. است بوده موفق بسیار محلی های درگیری در[ نیابتی توسط] شوروی



 و تسلیحات سریع تحویل در آن توانایی به زیادی حد تا باید[ که. . ]

 میدان در مشتریانش نیازهای کردن برآورده برای الزم مقادیر در

 کوتاه موفقیت بین همیشه حال، این با 10«.شود داده نسبت جنگ

 بر نفوذ. ندارد وجود همبستگی بلندمدت خیرین و نیابتی جنگ مدت

 که است شده بحث مورد این مثال، عنوان به مشتری گروه یا دولت

 سوریه به نسبت را خود اولیه احترام مثال، عنوان به اهلل، حزب چگونه

 ایران ونهچگ که بگیرید نظر در این، بر عالوه. است داده افزایش

 اتخاذ طریق از عراق جنوب از بریتانیا سریع خروج باعث است ممکن

 عراق سیاست بر ها سنی کنترل اما شود، نیابتی جنگ استراتژی

 .کند می اثر بی را ایران نفوذ و پابرجاست همچنان

 های جنگ تغییر حال در دینامیک

 نیابتی

 طور به ها، قدرتابر ویژه به ها، دولت توسط نیابتی های جنگ انجام

 مرتبط آنها تر گسترده ژئواستراتژیک های نگرانی با ناپذیری جدایی

 در واالندر سلست. است ایدئولوژی و منافع از ناشی عمدتاً که است

 از شوروی نظامی هایتحلیل تمام» که کرد استدالل 1980 دهه اواخر



 جنگ بر آنها اصلی تمرکز. . .  از شده مشتق اساساً سوم جهان مناقشه

. ایهسته و متعارف جنگ بین رابطه و اروپا، تئاتر در عملیات عمومی،

 ژئواستراتژیک هایبحث انعکاس برای را مشاهدات این ما اگر 11

 تحلیل که کرد استدالل توانمی کنیم، معاصر یکم و بیست قرن اوایل

 تمرکز از گرفته نشأت اساساً جنوب جهانی جهان از آمریکا نظامی

 آشنایی در آنها زخمی تجربیات نتیجه در) عمومی جنگ بر آنها اصلی

 تئاتر در عملیات ،(عراق و افغانستان در شورش ضد جنگ با مجدد

 رابطه و. است( ابرقدرت رقیب یک عنوان به چین ظهور نتیجه) آسیایی

 در نظامی درون های بحث نتیجه) متعارف غیر و متعارف جنگ بین

 برجسته و متحده ایاالت نظامی دکترین در نامتقارن جنگ مکان مورد

 هم با را درگیری نوع دو این که بالقوه "ترکیبی های جنگ" بودن

 نیابتی های جنگ اصلی جذابیت تداوم به توجه با. کنند می ترکیب

 راه واقع در تحلیل این تغییر، حال در استراتژیک محیط یک در حتی

 .کند می باز آینده در کمتر نه و بیشتر نیابتی های جنگ برای را

 مبتنی هایعملیات» به نظامی، اصطالح در امروزی، نیابتی هایجنگ

 سقوط مانند) خاصی هدف آن موجب به که اندشده تبدیل «تأثیرات بر



 تشدید) شدهبینیپیش پیامد یک از اجتناب با( استبدادی رژیم یک

 قبول قابل یپول هزینه با و( رقیب ابرقدرت مثال، عنوان به با درگیری

 -( معاصر جهانی اقتصاد وضعیت به توجه با فزاینده مهم عامل یک)

 نظامی نیروهای مستقیماً باشد مجبور دولت اینکه بدون اینها همه که

 .آید می دست به کند متعهد را خود

 حد تا هاابرقدرت از ناشی نیابتی هایجنگ سرد، جنگ پایان زمان از

 نفوذ طریق از ایمنطقه هایقدرت توسط که نیابتی هایجنگ با زیادی

. اندشده جایگزین شوند،می هدایت نظامیشبه هایگروه فرامرزی

 شاهد بودیم، آن شاهد آفریقا در ویژهبه که نیابتی هایجنگ چنین

 ایدئولوژیک ماهیت با المللیبین هایدرگیری از هاآن شخصیت تغییر

 دولتی درون و دولتیبین ابترق انگیزه با شدهایمنطقه مداخالت به

 رابطه در آبینک جان که همانطور. اندبوده منابع و قدرت کسب برای

 های جنگ گستره و ماهیت": است کرده استدالل آفریقا پرونده با

 آنها زیرا گیرد، قرار مطالعه مورد تر سیستماتیک طور به باید نیابتی

 و دارند آفریقا در ای منطقه صلح و مدت بلند ثبات بر جدی تأثیر

 سیاست. کنند می آشکار را آفریقایی ای منطقه و المللی بین الگوهای



 '.شود می گرفته نادیده اغلب که قدرت

 در که است ای فزاینده جانبه چند روش آشکار، روند از دیگر یکی

 که ای جانبه یک عمدتاً روش. است افتاده راه به نیابتی های جنگ آن

 نمایندگان به را پول و آموزش اسلحه، سرد، نگج ابرقدرت دو آن در

 نیابتی جنگ با یکم و بیست قرن اوایل در کردند، ارائه خود منتخب

 تک نیابتی هایاستراتژی که نیست معنا بدان این. خورد پیوند ائتالف

 به صرفاً بلکه داشت، خواهند ادامه البته زیرا اند،شده منسوخ دولتی

 جمعی نیابتی هایاستراتژی سمت به گرایش یک که معناست این

 مانند عمدی، نیابتی هایائتالف شکل به یا امر این. است داشته وجود

 غیرمستقیم ابزارهای از جمعی طور به که ناتو کشورهای برخی

 استفاده لیبی 2011 قیام جریان در قذافی ضد نیروهای از حمایت

 همان متقابل بانتخا از ناشی که غیررسمی هایائتالف یا کنند،می

 طریق از را ایران و سوریه که. است گرفته خود به است، نماینده

. کرد متحد اسرائیل دولت علیه نبرد در اهلل حزب از آنها حمایت

 در جمعی امنیت درک چگونگی درک بر ایضربه تأثیر بنابراین

 برای هادولت از هاییگروه تصمیم. دارد وجود معاصر المللبین روابط



 نتیجه در مشترک منافع تنها نه موجود، درگیری یک در نیابتی لهمداخ

 امنیت چگونه که دهدمی نشان بلکه کند،می آشکار را جنگ آن

 - متقابل تحقیر مورد رژیم یک حذف طریق از مثال برای - جمعی

 چیزی اما اتحاد، ایجاد و رسمی معاهدات طریق از. نیست آشکار لزوماً

 دور راه از متحدان به کمک و کمک با میرس غیر طور به که است

 در جمعی امنیت بندهای یا مشترک موشکی سپرهای. شود می انجام

 عنوان به ائتالف نیابتی جنگ با توانندمی اکنون اتحاد هایپیمان

 .شوند ملحق یکم و بیست قرن در عمل در جمعی امنیت از ایجلوه

 برخی توسط دهدیم تشکیل را «نماینده» واقعاً آنچه از ما درک

. است شده کشیده چالش به اخیر هایسال در غیردولتی بازیگران

 ایرلند خواهجمهوری انشعابی هایگروه و عراق در شورشی هایگروه

 اقدامات انجام برای خود میل خالف بر افراد از اجباری استفاده با

 «استهناخو تاکتیکی هاینیابت» توانمی آنچه از استفاده در تروریستی،

 مسلماً آنچه از است هایینمونه از مملو کتاب این. شدند پیشگام نامید،

 از که هاییدولت - است نیابتی جنگ از «کالسیک» درک یک

 مانند) استراتژیک اهداف تحقق برای سازگار غیردولتی هایجانشین



 استفاده( رقیب نظامی نیروی یک شکست یا دشمن دولت سقوط

 که بزرگ مقیاس در استراتژیک اهداف تقریباً ارانحص اما. . کنندمی

 به کنند می عمل نیابت عنوان به که هایی سازمان یا ها ارتش توسط

 انجام برای افراد از استفاده به ها گروه برخی توسل با رسد، می انجام

 شده تضعیف قدرتمند ای شیوه به آمیز خشونت تاکتیکی اقدامات

 گسترده طور به ،2005 سال در. رسد می ذهن به برجسته مثال دو. است

 یک اجبار با عراق در نظامیشبه گروه یک چگونه که شد گزارش

 طرف از انتحاری حمله یک انجام به وادار را داون سندرم به مبتال مرد

 حمایت مورد انتخابات تا بود کرده گیریرأی مرکز یک علیه هاآن

 یک انفجار برای که شد فاش بعداً. کند مختل را کشور این در آمریکا

 در بریتانیا ارتش پادگان از خارج در شده گذاری بمب خودروی

 یک قدرت، تقسیم توافقنامه مخالف خواهان جمهوری شمالی، ایرلند

 گروگان را تاکسی راننده خانواده ربودند، بلفاست در را تاکسی

 هب خود کابین در را بمب راننده که زمانی تنها. دادند قول و گرفتند

 هاگروه ها،نمونه این دوی هر در. کرد رها را آنها داد، تحویل پادگان

 سطح در آمیزخشونت اقدامات انجام از اطمینان برای قهری نیروی از



 نیابتی عنوان به برای افراد از استفاده با اما - کردند استفاده تاکتیکی

 متما در اکنون نیابتی جنگ اقدامات که شود می آشکار کنید عمل

 آمیز خشونت عمل تا گرفته ژئواستراتژیک هدف از جنگ، سطوح

 .کند می نفوذ تنها،

 تفسیر ها، نیابت ماهیت تغییر معاصر جالب عناصر از دیگر یکی

 اعضای. آنهاست شده درک "مقدس مبارزه" در آنها نقش از جهادی

 بر خدا کار انجام حال در را خود وابسته های گروه سایر و القاعده

 واقع، در. دهند می شکست را اسالم دشمنان و دانند می مینز روی

 که زمانی زیرا است مهم این. بینند می خدا نیابتی مشتریان را خود آنها

 تعارض علت بعد خداست، یک بلکه نیست، حالت یک «خیرگذار»

 موارد برخی در دولت یک راهبردی اهداف. دهدمی تغییر را نیابتی

 متن یک از خاص تفاسیر تحقق برای هایی پایبندی به را خود جای

 ایدئولوژیک آگاهانه نیابتی هایجنگ خالف بر اما. است داده دینی

 به غرب علیه دین از الهام با نیابتی جنگ این سرد، جنگ دوران

 اعالمیه» در الدن بن اسامه توسط مسلماً که) القاعده از نمایندگی

 همان به لزوماً که است جنگی( بود شده تدوین او 1998 «جنگ



 می عمل دولتی سیستم در که رهبرانی استراتژیک منطق یا استانداردها

. شود نمی رعایت آنها، مبارزه جهادی تفسیر جاودانگی دلیل به کنند،

 نیابتی عنوان به شود، پیروز مبارزه که زمانی تا آنها خالصه، طور به

 علیه هالقاعد جنگ دیدن. کرد خواهند عمل خدا برای زمین روی

 شورش، ضد یا تروریسم ضد لزوماً نه و نیابتی، جنگ دریچه از غرب

 علیه جنگ پیامدهای و علل از ما درک در را جدیدی چرخش

 می ایجاد( کند می تضعیف که دلیل این به همه از مهمتر) تروریسم

 درنگ بی توان می را گرا اسالم بنیادگرایی که تصور این. کند

 ای لحظه های نیابت را خود آن طرفداران که زمانی تا داد، شکست

 (.اند شده محبوس ابدی مقدس جنگ یک در که بدانند خداوند

 نیابتی های جنگ پیامدهای

 از ایمجموعه شوندمی بررسی کتاب این در که نیابتی هایجنگ

 ها،نیابت خیرین، جمله از اندرکاران، دست برای را گانهسه پیامدهای

 نشان شود،می انجام آن در مداخله که وریکش جمعیت و جانشینان

 می طوالنی آنها تأثیر در اغلب و نیستند فوری لزوماً پیامدها. دهدمی

 القا مضری طور به توانندمی نیابتی هایجنگ خالصه، طوربه. شوند



 و سیاسی لحاظ از) نماینده و خیر بین درازمدت در وابستگی: کنند

 تشدید یا/و شدن طویل(. مالی

 شبی نزاع ایجاد و. شد گرفته نظر در مداخله آن در که اصلی گجن

 ستهناخوا "برخورد" ایجاد یا و جنگ اولیه مرزهای از فراتر حد از

 .جنگ پایان از پس کنندگان شرکت برای

 وابستگی

 از که ملی بخشآزادی هایجنبش فارلین، مک نیل گفته به

 یا غرب رفدارط هایدولت با مبارزه در شوروی بسیار هایکمک

 اصلی هدف چهار به کردند،می دریافت سرد جنگ طول در استعمار

 خارجی؛ اقتصادی کنترل از آزادی. سیاسی استقالل: یافتند دست

 قصد شوروی جماهیر اتحاد 17. فرهنگی بازسازی و اجتماعی؛ انقالب

 ها کمک که کند ایجاد ها گروه این با نزدیکی روابط چنان داشت

 در وایزمن استفان که طورهمان. شد می وابستگی ایجاد باعث مسلماً

 آمریکا گسترده مخفیانه مداخالت نتیجه کرد، اشاره 1970 دهه اواخر

 به وابستگی این تضعیف برای آفریقا، در ویژه به سرد، جنگ طول در

 ایاالت به روهامیانه وابستگی افزایش به منجر شوروی، هایکمک



 را مردمی رشد به رو ضدآمریکایی و حمایت سیا و. شد متحده

 کنند می حمایت

 و سیاسی تحمیلی وابستگی سرد، جنگ هایتنش دوقطبی فضای در

 علیه چریکی هایگروه از بسیاری که استعماری حاکمیت اقتصادی

 ارائه برای هاتابرقدر حمایت به مشابه وابستگی برای جنگیدند،می آن

 دوران در اقتصادی هایکمک و ایدئولوژیک هدایت سیاسی، ثبات

 ظاهراً که است پیوندهایی اینها. تنظیمات. شد جاجابه پسااستعماری

 ابستهو آنها غیردولتی نمایندگان و دولتی خیرین به هم هنوز امروزه

 فطی در مستمر حمایت ارائه منظور به همچنان خیر های دولت. است

 .گیرند می قرار توجه مورد نظامی و اقتصادی سیاسی،

 شده تشدید ویا طوالنی خشونت

 ترینسریع نیابتی جنگ استراتژی اتخاذ که دارد وجود فرض این غالباً

 یک به غیرمستقیم طور به و است جنگ به سریع دادن پایان برای راه

 برتری تسلیحات یا آموزش انسانی، نیروی نظر از دهدمی اجازه طرف

 در بوش دبلیو جورج سابق فرستاده توسط اخیراً ایده این. کند کسب

 استدالل او. گرفت قرار حمایت مورد ناتسیوس،. اس اندرو سودان،



 همسایه و یافته استقالل تازه جنوبی سودان بین درگیری که کرد

 سودان، به آمریکا غیرمستقیم مداخله صورت در سودان، آن شمالی

 تجاوزات با مواجهه در جنوبی سودان متحدان. شود متوقف تواند می

 :لیشما

 ار جنوبی سودان باید المللی بین جامعه کشتار، از جلوگیری برای

 نیازی متحده ایاالت عراق، و افغانستان در مداخله برخالف. کند مسلح

 اسرائیل از حمایت برای ما که همانطور. ندارد گلوله شلیک به

 خطر ضمعر در را خود سربازان هرگز اما ایمکرده فراهم تسلیحاتی

 راه تنها. . . کنیم کمک منطقه این در صلح به توانیممی ،ندادیم قرار

 بزارا دادن صلح، مذاکرات تقویت و شمال قلدری به دادن پایان برای

 .آمریکایی هوایی ضد های سالح: است جنوب به مناسب

 درگیری یک به واقع در نیابتی مداخالت که موضوع این درک اما

 واقعاً آنها مجموع در که کندمی رد را شواهدی دهد،می پایان موجود

 جناح یک که دلیل این به عمدتاً کنند،می طوالنی را هادرگیری چنین

 در واقع، در. است شده تقویت بستبن ایجاد حد تا متخاصم ضعیف

 سودان وضعیت مورد در المللبین عفو گزارش یک ،2012 جون



 برای شتال در جنوبی سودان و سودان چگونه که داد گزارش جنوبی

 هایتانک و چین ساخت زمینی هایمین جمله از یکدیگر، تضعیف

 کند می گیری نتیجه گزارش. بودند نیابتی کمک دنبال به اوکراینی،

 بین قوانین نقض و بشر حقوق جدی نقض" به هایی کمک چنین که

 .است کرده کمک "بشردوستانه المللی

 جدیدی چیز نیابتی مداخله نتیجه در تضاد تشدید و شدن طوالنی اما

 تحت المللی بین بریگادهای با رابطه در پین استنلی که همانطور. نیست

 آنها داخلی جنگ طول در اسپانیا در جنگ برای که کرملین حمایت

 توانست شوروی مداخله»: است کرده استدالل اند، شده فرستاده

 زرگب کافی اندازه به آن ابعاد اما کند، مسدود را راست جناح پیروزی

 جنگ یک تضمین برای فقط این. چپ. یابد دست پیروزی به تا نبود

 مداخالت و بود، موافق توماس هیو( 21« ).بود کافی ترطوالنی داخلی

 چنین. کرد ذکر «جنگ شدن طوالنی دالیل از یکی» عنوان به را نیابتی

 جانشین نیروهای یا هاسالح سیل چگونه که دهندمی نشان هاییمثال

 انگیزه درگیر هایطرف از یکی به موجود جنگی منطقه یک لداخ به

 دنبال به یا فروپاشی اینکه نه دهد،می جنگیدن برای بیشتری حمایت و



 .باشند مذاکره

به سوی  بازگشت" و حد از بیش سرریز

 "جبهه جنگ

 های دولت توسط نیابتی نیروهای آموزش یا تسلیح زیادی، حد تا

 دشمن دشمن" که است ژئواستراتژیک فرض این بر مبتنی نیکوکار

 به نیابتی جنگ تاریخ که همانطور حال، این با. "است من دوست من

 و ناخواسته پیامدهای ایجاد شدید خطر سیاست این گوید، می ما

 را آن سیا که چیزی - دارد دنبال به را جنگ پایان از پس معکوس

 ظریف، یا آشکار تواندمی ایضربه چنین. نامد می "برگشتی باک"

 هایتصمیم آینده پیامدهای( 23. )باشد آن تجلی در تأخیر با یا فوری

 شوند،می تشدید نیابتی جنگ هایموقعیت در احتماالً خارجی سیاست

 معموالً و نماینده، و خیر بین رابطه زودگذر اغلب ماهیت به توجه با

 شود می باعث امر این. خیر استراتژیک هدف مدت ماهیت -. کوتاه

 های جنگ گسترش. نشود گرفته نظر در مداخله مدت دراز عواقب که

. کرد تشدید را بازگشت تأثیر و فراوانی سرد، جنگ دوران در نیابتی

 آمیزتحریک مطالعه ،Blowback در جانسون چالمرز که همانطور



 گیرینتیجه متحده ایاالت اخیر خارجی سیاست پیامدهای درباره خود

 توسط اساساً زیاد احتمال به یکم و بیست قرن در جهانی سیاست»: کرد

 جنگ ناخواسته پیامدهای از یعنی - بیستم قرن دوم نیمه از ایضربه

 جهان در سرد جنگ وضعیت حفظ برای آمریکا حیاتی تصمیم و سرد

 کند تشویق را ما باید جانسون احتیاطی ارزیابی 24«.سرد جنگ از پس

 در که نیابتی های جنگ معاصر دهایپیام مورد در تر عمیق تنها نه که

 به نسبت یکسان طور به را محققان و سیاستگذاران بلکه گذشته،

 امروز مدت کوتاه نیابتی های جنگ آغاز درازمدت بالقوه پیامدهای

 .کند می هوشیارتر

 که استینگر هایموشک چگونه که است این زدنی مثال تجلی شاید

 داد، قرار افغان مجاهدین اختیار در 1980 دهه اواخر در متحده ایاالت

 استفاده 1989 سال در شوروی خروج از پس بیشتر هایدرگیری در

 که دولتی غیر بازیگران توسط استینگر هایموشک از استفاده. شد

 با کسانی چه اما است، شده انجام استینگر مستقیم فروش کدام هیچ

 داشتند، تعامل دکردنمی تهیه آمریکایی استینگر که افغانی هایگروه

 تونس کشمیر، ایران، بوسنی، در شوروی خروج از پس هایسال در



 گسترش با واشنگتن. است شده گزارش فلسطینی هایسرزمین و

 .اچ جورج جمهور رئیس که شد مواجه استینگر از استفاده

 یاس به کمک برای را «بازخرید» دالری میلیون 65 برنامه مجوز بوش

 ناچیز ارابتک این نتایج. کرد صادر هاموشک یشترب چه هر بازیابی در

 300 بین چیزی و شدند، بازیابی استینگرها از کوچکی بخش تنها بود،

 نگج خاص تصمیم این اثرات 26.ماندند خبر بی آنها از نفر 600 تا

 شده طراحی آن بر تأثیرگذاری برای که اولیه درگیری از هم نیابتی،

 مرزهای از فراتر. شد تر طوالنی ،شد ریخته ناخواسته هم و بود

 .بودند شده گرفته نظر در آن برای که کشوری

 نفر میلیون 5.5 و کشت را نفر میلیون 1.3 افغانستان و شوروی جنگ

. جنگ از قبل کشور جمعیت سوم یک - شدند تبدیل پناهنده به دیگر

 سیاست جامعه در تروما» سپتامبر، 11 کمیسیون گزارش عبارات

 جنگ. «دولت از خارج در چه و داخل در چه ملی، امنیت و خارجی

 موج شد، ایجاد افغانستان جنگ پایان در که جهادی دیاسپورای نیابتی

 گروه از شدن دور با. برانگیخت را عرب پان بنیادگرایی از جدیدی

 نیروی یک ایجاد در متحده ایاالت سرد، جنگ از پس مجاهدین های



 تروریستی های جنبش ایجاد به که گرا ماسال جویان ستیزه از فراملی

 سمت به افغانستان تا داد اجازه واقع در و دادند، ادامه جهان سراسر در

 همدست نداد، انجام آن کاهش برای کاری و برود فرو داخلی جنگ

 بر عالوه. بود جهان در سطح باالترین از که افغانستان فقر سطح. بود

 توجهیبی پیامدهای ترینممه از یکی فقر، ادامه و داخلی جنگ

 اکنون که بود پناهگاهی ،1989 سال از پس افغانستان به متحده ایاالت

 دهه اواسط در. شودمی ارائه جهادی نظامیانشبه از ایمجموعه به

 کابل، جمله از کشور، از وسیعی هایبخش کنترل طالبان ،1990

 پناهگاه یک وانعن به افغانستان نتیجه، در. گرفتند دست به را پایتخت

 ایاالت که واقعیت این با که شد، تثبیت اسالمی بنیادگرایی برای امن

 بود، نکرده تدوین موضوع این با مقابله برای مشخصی سیاست متحده

 نیابتی جنگ استراتژی پیامدهای به اندکی ها آمریکایی. شد ترکیب

 یتامن مشاور برژینسکی، زبیگنیو که هنگامی. بودند کرده فکر خود

 فرانسوی خبری مجله یک با ای مصاحبه در کارتر، جمهور رئیس ملی

 پاسخ او گرفت، قرار فشار تحت موضوع این مورد در 1998 سال در

 سقوط یا طالبان "بود؟ تر مهم جهان تاریخ در کدامیک": داد



 آزادی یا زدههیجان حد از بیش گرایاسالم چند شوروی؟ امپراتوری

 ممکن هاآمریکایی اگرچه( 29) «سرد؟ جنگ پایان و مرکزی اروپای

 شروع بذر ناخواسته اما باشند، کرده کمک جنگ یک پایان به است

 واضح. شد ساخته انگیزیشگفت طرز به که کاشتند را دیگر جنگی

 این دانستن مقصر که هم چقدر هر 2001.30 سپتامبر 11 در است

 دادمی انجام را یکار» آمریکا که کرد اذعان باید باشد، آسان سرزنش

 عنوان به تا اندداده انجام تاریخ طول در بزرگ هایقدرت که

 را خود استراتژیک منافع: دهند انجام را خود بقای بزرگ هایقدرت

 طور به اغلب که است منافعی دادن نشان کتاب این هدف. «کنند دنبال

 با و لوژی،ایدئو یا/و قدرت دالیل به ناگزیر مخفیانه، غالباً غیرمستقیم،

 تحقق برای غیردولتی بازیگران یا ها دولت سایر پرسنل از استفاده

 .شود می دنبال آنها برای منافع این به بخشیدن

 مدرن دنیای در نیابتی های جنگ

. است پارادوکس از پر ظاهر به که است درگیری نوعی نیابتی جنگ

. باشد پنهان ای آشکار تواند می. مداخله غیر نه و است کامل مداخله نه

 علیه اوقات گاهی غیردولتی، بازیگران و ها دولت توسط تواند می



 از برخی شدن روشن برای تالشی کتاب این. شود استفاده یکدیگر

 تنها نه است کرده تالش همچنین. است بوده ظاهری تناقضات این

 بلکه کند، برجسته را جنگ تاریخ در نیابتی مداخله به همیشگی توسل

 هایدرگیری از مهمی بخش به آن در که دهد نشان نیز را یهایراه

 ابرقدرت رقابت یادگار صرفاً نیابتی های جنگ. شودمی تبدیل آینده

 به که هستند ای جنبه احتماالً آنها واقع، در. نیستند سرد جنگ های

 ظهور حال در و فعلی های ابرقدرت بین رقابت در ای فزاینده طور

 مخرب پیامدهای از جلوگیری برای ترتیب، این به. شود می استفاده

 دانشجویان، توسط باید نیابتی های جنگ آینده، های دهه در آن تر

 .شوند درک کامل طور به گذاران سیاست و محققان

 یک در غیرمستقیم درگیری عنوان به نیابتی های جنگ درک

 نتیجه بر تأثیرگذاری به مایل که ثالثی اشخاص توسط درگیری

 کند، می کمک مبهم های بحث در شفافیت به هستند، آن تژیکاسترا

 آن در که جهان سراسر در ها درگیری مورد در گزارش هنگام یا

 کمک منتخب طرف یک به نایب طور به خیرخواه یک پنهان دست

 تربرجسته بسیار جنگ زمان و گذشته در نیابتی هایجنگ. . کند می



 گذاریسیاست هایبحث شگاهی،دان ادبیات که اندبوده چیزی آن از

 بودن خاکستری دلیل به این حدی، تا. اندکرده اذعان نگاریروزنامه یا

 نیابتی جنگ پنهانی اغلب ماهیت و نیابتی جنگ تعاریف همیشگی

 تعریفی هایبحث چنین به رنگی که است رسیده فرا آن زمان. است

 به که بتابد کسانی هویت و هاروش ها،انگیزه بر نوری و شود داده

 تالش حال عین در و اندبوده موجود هایدرگیری در مداخله دنبال

 .دارند نگه پاک را خود دست کنندمی

. اند مانده ثابت ها دهه طول در نیابتی های جنگ عناصر از برخی

 آنها درگیر دولتها چرا اینکه و آنها جذابیت دالیل آنها مهمترین

 تضمین کمتر ریسک و قبول قابل انکار جذاب ترکیب. است هستند،

 یا دفاع دنبال به که کشورهایی برای نیابتی های جنگ که است کرده

 این با. کند می ایجاد جذابیت هستند خود ایدئولوژی یا منافع گسترش

 تحت باید که دارد همراه به خود با را ذاتی خطرات جذابیت، این حال،

 نیابتی های جنگ از جدیدی دوره زیرا گیرد، قرار شدید نظارت

 در چین و متحده ایاالت بین نیابتی مداخالت این چه. است ناگزیر

 توسط یا سایبری، فضای در ناشناس کشورهای توسط یا آفریقا،



PMC در غیرمستقیم مداخله شود، انجام توسعه حال در جهان در ها 

 اما دهد، کاهش را درگیری تشدید است ممکن موجود های درگیری

 مداخله با است ممکن آنها. اندازد می خطر به را ریدرگی تشدید

 تلفات احتمال اما بزنند، دور را المللیبین سیاسی هیاهوی مستقیم،

 افزایش خارجی پرسنل یا پول ها،سالح هجوم نتیجه در را بیشتر

 تریدقیق بازرسی به نیابتی هایجنگ تاریخ خالصه، طور به. دهندمی

 شود، درک درستی به بینیپیش قابل آینده در هاآن تجلی تا دارد نیاز

 مسئولیت. شود نقد کافی اندازه به و شود سازیزمینه کافی اندازه به

 .ماست عهده بر امر این از اطمینان
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