
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 07/11/2018         انرو سفید رسول غالم

 نگشوده گره و اندیش جنگ ذهنیت

 توانینم وجهچیه به و داشت خواهد ادامه امتیق ییبرپا تا کفر دار و اسالم دار انیم جنگ اند، معتقد یاعده

 تنها نه :پندارندیم که است کرده جادیا افراد نیا ذهن در را یتصورات باورها نیا تصورکرد. آن یبرا یانیپا

 اردیمل ازهفت شیب سرنوشت که است آنان حق بلکه آورند، در خود تصرف به را جهان که دارند اقتیل مسلمانان

 .ندینما تیحاکم کنندیم تصور خود که آنگونه و رندیبگ اریدراخت را جهان تیجمع

 مرگ که کور، یوانفجارها یانتحار اتیعمل از استفاده با همآن ساده افکار نیا با کشتار، و جنگ به دنیشیاند

 که آن از شیپ باورها گونهنیا که سازدیم آشکار یخوب به را تیواقع نیا دارد، یدرپ را  دفاعیب افراد یاریبس

 است؛ گرفته نشأت عجز و یسرخوردگ حقارت، حس از که شتابزده استیباور باشد، ینید نصوص از یبرداشت

 دهدینم اجازه آنها به و نموده سلب افراد نیا از را موجود یایدن در بشر یزندگ یهاتیواقع درک توان که یحس

 .رندیگ کار به خود جوامع رفاه سطح شیافزا و شرفتیپ یبرا را شیخو توان

 ندیفرا قرارگرفتن با مختلف یهاملت و است فراوان یهایدگیچیپ و مختلف ابعاد یدارا که یفعل جهان در

 دهند،یم انجام وقفهیب یهاتالش ت،یامن و رفاه شیافزا و شرفتیپ سطح یارتقا یبرا یوعلم یاقتصاد یهارقابت

 دیترد بدون زنند،یم رقم را یبشر جوامع سرنوشت که یایاصل معادالت از غفلت و وکشتار جنگ به دنیشیاند

 .داشت نخواهد یدرپ یگرید حاصل انجامدیب شتریب یسرخوردگ و ضعف ادامه به که آن جز

 یهانهیگز م،یقرارده گذارند، ریتأث موجود بشر اتیح در که یگرید عوامل کنار در را جنگ عامل میبخواه اگر

 دهیرس خود انیپا به قتال و جنگ دوران که کرد خواهد آسان را موضوع نیا فهم و شد خواهد آشکار یگرید مهم

 داشته بشر یزندگ در ییکنندهنییتع نقش جنگ درگذشته که دهدیم نشان را تفاوت نیا بشر یهاجنگ خیتار است.

 درک یبرا باشند. سازسرنوشت بشر یزندگ در توانندیم جنگ، از ریغ به یعوامل یکنون یایدن در اما است،

 تأمل با است، شده جادیا آن مختلف مراحل در بشر یهاجنگ انیم که ییهاتفاوت است ازین موضوع، نیا بهتر

 عصر در آن تیاهم با که است بوده ینحو به میقد یایدن در جنگ تیاهم رایز رد؛یقرارگ یبررس مورد یجد

 یمرحله با حلمرا نیا یدو هر تفاوت نیهمچن .سازندیم را هم از جدا یمرحله دو و است متفاوت کامال معاصر

 است ازین نیبنابرا است. مشهود کامال شد، متوقف جهان بزرگ یهاقدرت انیم جنگ که یزمان یعنی سوم،

 .رندیقرارگ یبررس مورد جداگانه طور به کی هر فوق یگانهسه مراحل

 :میقد یایدن در جنگ تیاهم

 در و است داشته بشر یزندگ مهم تحوالت در کنندهنییتع و یاساس ینقش عنوان به میقد درجوامع جنگ دیتردیب

 هاارزش از دفاع و اتیح حفظ یبرا یکانون و یمحور یمفهوم جوامع، اکثر در و یانسان یهاگروه اغلب نزد
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 5از 2

 رایز است؛ شدهیم مشخص جنگ با اهوفرهنگ هاتمدن اکثر سرنوشت گفت توانیم یحت است. شدهیم یتلق

 تمدن ناتوان ارتش بر غلبه با شدندیم موفق که اندشده سیتأس یمهاجم یهاگروه توسط هافرهنگ و هاتمدن اکثر

 چون بشر، یهادغدغه نیمهمتر گفت: توانیم یحت ند،ینما یگذارهیپا را دیجد فرهنگ و دیجد تمدن ،یقبل

 تبلور نیشتریب گرفتند،یم نشأت یو یدرون قیعم احساسات از که یخواهیآزاد و یخواهعدالت ،ینید یباورها

 .اندرسانده ظهور به هاجنگ غالب در را خود

 برقرار متعادل ینسبت یجنگ ابزار و افراد یهیروح رو،ین تعداد یعنی جنگ، مختلف ابعاد انیم میقد یایدن در

 و دشمن یروهاین شتریب جمع برابر در ،یعال یهیروح داشتن با که داشتند را آن توان اندک یهاگروه یعنی بود،

 .ندیازمایب را خود شانس یروزیپ دیام به و شوند دانیم وارد خود یهاخواسته از دفاع یبرا آن، نیسنگ زاتیتجه

 به توانستیم راسخ باور و یخودگذشتگ از شجاعت، چون ییهاارزش زمان، آن یهاجنگ در گر،ید یسخن به

 توانستندیم تنها نه کارزار دانیم به رفتن با افراد باشد. داشته ییژهیو ریتأث جنگ سرنوشت در مؤثر عامل عنوان

 کمال اوج توانستندیم بلکه ند،ینما دفاع خود یلهیقب و خانواده خود، تیثیازح شان وشجاعت ریتدب زانیم به

 ادامه یطوالن یزمانمدت تیوضع نیا هرچند بگذارند. شینما به یخودگذر از و ثاریا با را یبشر یهاارزش

 سابقه آن از قبل که شد داریپد بشر یهاجنگ تیوضع در ییهاتفاوت غرب در دیجد تمدن ظهور با اما افت،ی

 .دیگرد خیتار از یدیجد یمرحله وارد جهان و نداشت

 :معاصر روزگار در جنگ تیاهم

 لیقبا که یزمان آمد. وجود به بشر یهاجنگ تیوضع در عطفنقطه نینخست شد، اروپا وارد باروت که یزمان از

 سه انیم ینسب تعادل ساختند، یباروت یهاسالح آن یلهیوس به و گرفتند اریاخت در را باروت ییاروپا متخاصم

 که متعادل یهاجنگ یجا به .دیشپا ازهم ،یجنگ ابزار و افراد یهیروح رو،ین تعداد :یعنی جنگ یاصل رکن

 باشند، داشته را خود تیثیح و مال جان، از دفاع بخت و شوند دانیم وارد توانستندیم متخاصم طرف هردو

 به هاجنگ جینتا و برد انیم از را جنگ طرف دو انیم موجود تعادل شد، ساخته باروت با که ییافزارهاجنگ

 ا،یآس در جهان  مناطق اکثر جهینت در بود، مندبهره یباروت یهاسالح ساخت شدان از که دیانجام یطرف نفع

 در را یباروت یهاسالح که گرفت قرار ییاروپا یکشورها از دسته آن ی سلطه ریز ایآسترال و کایامر قا،یافر

 .داشتند اریاخت

 اما داشت، کنندهنییتع ینقش همچنان مهم، لعام عنوان به جنگ شود،یم ادی استعمار عصر نامبه که عصر درآن

 و شدیم مشخص ریدرگ یهاطرف یجنگ ابزار شرفتیپ زانیم اساس بر هاجنگ جینتا که یاساس تفاوت نیا با

 با و نموده نییتع را کشورها مرز و حد نشا منافع براساس که بودند مدرن یجنگ ابزار دارندگان همان فاتحان،

 .نمودندیم مشخص را خود تیحاکم قلمرو شدیم اصلح شان انیم که یتوافق

 اشغال تحت مناطق از را شان یروهاین که دندید آن در را خود منافع استعمارگر یکشورها که یزمان سرانجام

 مدرن ابزار و جنگ ریتأث اما افت،ی انیپا استعمار عصر بشناسند، تیرسم به را کشورها استقالل و نموده خارج

 مختلف جوامع سازسرنوشت عامل عنوان به و بود یباق خود قوت به همچنان ،یجهان مهم تحوالت جادیا در یجنگ

 .دادیم قرار هم یارویرو را

 تا ساخت وادار را آنها بودند، آورده دست به مدرن یهاسالح داشتن یجهینت در یغرب یکشورها که یغرور

 برابر در قرارگرفتن با شد،ینم نیتأم ییقایافر و ییایآس یکشورها استعمار با که را شان یطلبیبرتر حس



  
 

 

 5از 3

 که ییهاجنگ وندد،یپ وقوع به یجهان دوم و اول دهشتناک یهاجنگ شد سبب که یحس ند،ینما ارضا گریکدی

 خیتار طول در که بود گسترده و قیعم یحد آن تا آن از حاصل یهاانیز  و داشت یدرپ یقربان ونیلیم هاده

 .است نشده تجربه هرگز بشر یزندگ

 :یجهان یهاقدرت انیم جنگ توقف

 انیپا در اما بود، قیعم اریبس آن از حاصل یهاانیز و نیسنگ اریبس یجهان دوم و اول یهاجنگ تلفات هرچند

 زمان آن تا که بشر خیتار در عطفنقطه نیمهمتر ،یاتم سالح استعمال و اتم کشف سبب به دوم یجهان جنگ

 .وستیپ وقوع به بود، نکرده دایپ ظهور فرصت هرگز

 یاصل قطب دو عنوان به ،یشورو یرهبر به یالستیسوس یکشورها و کایامر یرهبر به یدارهیسرما یکشورها

 قدرت، یجهان یهاقطب انیم جنگ وقوع که شد سبب نیا و شدند مجهز ییهسته سالح به دو هر جهان، قدرت

 به هاآن یدسترس م،یمستق جنگ شروع از طرف دو هر یدور لیدل گر،ید یعبارت به گردد. ناممکن عمال

 .بود هاسالح نیا از مقابل طرف یاستفاده از ترس و ییهسته افزارجنگ

 گفت بتوان دیشا که است یدوران (1990 ههد – 1940 )دهه شودیم اطالق سرد جنگ نام به که دوران نیا

 خود یهاوتنش هارقابت وارد را جنگ از ریغ به یگرید عوامل افتندی فرصت یبشر جوامع بارنیاول یبرا

 منافع به یابیدست و شتریب شیساآ و رفاه از یمندبهره یبرا یعیوس یهاتالش جهان یکشورها اکثر در سازند.

 ییهاشرفتیپ یآورفن و دانش یعرصه در رقابت قیطر از و افتاد راه به یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد کالن

 .شد حاصل ریچشمگ

 وقوع به ،یشورو و متحده االتیا ،یجهان قدرت دو یروهاین انیم میمستق یریدرگ هرگز سرد جنگ طول در

 دو هر یسو از ییهسته نمدر یافزارهاجنگ ساخت در رقابت و یدفاع گزاف یهانهیهز پرداخت اما وست،ینپ

 بر یکاف یاقتصاد توان از همتحد االتیا تناسب به که یشورو شد سبب امر نیا و افتی ادامه شدت به قدرت

 یباورها سبب به که هاروس شود. مواجه یجد ییهابحران با گزاف، ییهانهیهز باصرف نبود، خوردار

 آغاز با که ماندند غافل قتیحق نیا درک از بودند، داده قرار نیآهن یوارید جهان، و خود انیم شان کیدئولوژیا

 نیا براساس است. ینظام قدرت و جنگ از ریغ یعوامل کشورها، انیم روابط یکننده نییتع عوامل سرد، جنگ

 افتهی انیپا استعمار دوران که ننمود درک را آشکار قتیحق نیا و کرد اشغال را افغانستان یشورو که بود غفلت

 .مستقل ییهاتیهو هم و دارند شدهنییتع ییهامرز هم جهان، یکشورها و ستا

 ضعف دیگرد موجب شد، توام یاقتصاد و ینظام گزاف یهانهیهز باصرف که یشورو توسط افغانستان اشغال

 ارتش یعنی متخاصم طرف دو شود. شکارٱ یخوب به شد،یم نگهداشته پنهان زمان آن تا که هاروس یناتوان و

 از متفات کامال یتیموقع در کی هر بود حاکم یالمللنیب مناسبات در که یتیوضع تناسب به نیمجاهد و سرخ

 تنها نه کردند،یم دفاع کشورشان یشده شناخته یهامرز و مستقل تیهو از که نیمجاهد گرفت. قرار یگرید

 به کشورها، اکثر یبانیپشت از بلکه آورند، دست به را یالمللنیب ینهادها و یغرب یکشورها تیحما توانستند

 نکرده تجربه را شکست زمان آن تا که سرخ ارتش اما شدند. مندبهره زین مسلمان یهاملت و هادولت خصوص

 شیب مدت گذشت از بعد داشت، ازین یاقتصاد و ینظام گزاف یهانهیهز به که یشیفرسا یجنگ به ورود با بود،

 اب شد. افغانستان ترک به مجبور  1367 ثور 2۵ خیتار در سرانجام و داد دست از را مقابله وانت سال، نه از



  
 

 

 5از 4

 یستیکمون یهامیرژ عمر هم و دیپاش ازهم یشورو ریجماه اتحاد هم سرخ، ارتش خروج از پس کوتاه یمدت گذشت

 .دیرس انیپا به ورشو، سازمان در یشورو مانیپهم یکشورها در خصوص به

 به که ساخت آشکار را مهم قتیحق نیا بود، مجهز ییهسته یهاسالح نیترمدرن با کهیدرحال یشورو یفروپاش

 ینقش جهان مهم معادالت و تحول و رییتغ در که اندیفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد عوامل ،ینظام توان یجا

 جنگ انیپا در کشور آن تیوضع با را یجهان دوم جنگ انیدرپا یوروش تیوضع است یکاف دارند. کنندهنیتع

 یجهان جنگ در .میببر یپ جنگ از ریغ به یعوامل نقش تیاهم به یالمللنیب معادالت در تا م،یکن سهیمقا سرد

  ن،یا بر افزون نفر. هزار 81 روزانه یعنی شدند، کشانده مرگ کام به یشورو مردم از ونیلیم 72 بیقر دوم

 تنهانه ن،یسنگ تلفات نیا وجود با درآمدند. یپا از گاز یهااتاق در ژهیوبه مانآل یهاگاه اردو در روس ونیلیم سه

 عنوان به جنگ انیپا در بلکه داشت، خود سلطه تحت را یادیز یکشورها همچنان و نخورد شکست یشورو

 انیپا در اما بودند. او مانیپهم جهان در یادیز یکشورها که شد ظاهر یدرحال نجها مهم قدرت دو از یکی

 هزارپانزده حدود افغانستان اشغال زمانمدت درتمام رایز بود؛ متفاوت کامال یشورو یبرا تیوضع سرد جنگ

 خروج به مجبور تنهانه همآن با .یجهان دوم جنگ در آن روز کی تلفات از کمتر یاندک یعنی داشت، تلفات نفر

 اشغال تحت یکشورها و شد هیتجز یشورو خود هم وج،خر نیازا کوتاه یزمان یفاصله با بلکه شد، افغانستان از

 .دیرس انیپا به یستیکمون یهامیرژ عمر هم و افتندی دست استقالل به آن

 مسلمان ریغ جوامع در جنگ انیپا

 تیواقع نیا توانینم شود؛یم نهیهز افزارجنگ دیخر ای و ساخت یبرا یادیز یهاهیسرما همچنان کهآن وجود با

 به که دارد اختصاص یموضوعات به یکنون جهان در یبشر جوامع یاصل یدغدغه که گرفت دهیناد را آشکار

 ،یاسالم یزدهبحران جوامع در هم آن کاند یتعداد جهان، تیجمع اردیمل هفت از شیب در .شودینم مربوط جنگ

 که دید توانیم یآسان به را قتیحق نیا میندازیب نظر که جهان از ییگوشه هر به اند.مشغول جنگ یشهیاند به

 نیا .شندیاندیم یزندگ بهتر طیشرا در شیآسا و رفاه به شدن،کشته و کشتن یجا به مختلف، جوامع در افراد

 سرگذاشته، پشت را هابحران نیمهمتر فقر، خاطر به که قایافر در یحت و ییکایآمر ،ییایآس یکشورها در قتیحق

 را خیتار یهاجنگ نیبارترخون ،یخیتار یهاخصومت خاطر به که ییاروپا جوامع است. مشاهده قابل یخوب به

 مفهوم شانانیم در مرز اکنون کردند، یقربان را نفر هاونیلیم شانیمرزها تیتثب و نییتع یبرا و اندکرده تجربه

 موجود کشورها گرید انیم مرز در که گونهآن یسیوپل یگمرک یدهیچیپ ادارات  و هاسازمان و ندارد یچندان

 پول شیوب وکم مشترک یدفاع سازمان مشترک، پارلمان .شودینم مشاهده یاروپا یکشورها یمرزها در است،

 .است شده برداشته واحد یاروپا در که است یمهم یهاگام مشترک،

 یبرا یجهان رسالت به لیقا مسلمانان که یحال در است ستهیشا ایآ که شودیم مطرح یاساس پرسش نیا اکنون

 ای و کشتار و جنگ یخبرها دانند،یم تیبشر تمام یبرا رحمت آورامیپ را خود امبریپ و باشند یم خود نید

 جهان مردم تیذهن در مسلط یفضا که یدرصورت کنند، پخش جهان در را زیآمخشونت و طلبانه جنگ یشعارها

 را آشکار قتیحق نیا تا است دهینرس آن زمان ایآ است؟ خورده گره شیآسا و رفاه ت،یامن چون ییهاخواسته با

 جوامع شیآسا و رفاه فکر به جهان یها ملت گرید چون که است آن زمان و شده یسپر جنگ دوران که میریبپذ

 برده لغو جهان، یها ملت گرید تبع به همچنانکه اسالم جهان یعلما که ستا دهینرس آن زمان ایآ م؟یباش خود

 تیذهن که دهند انیپا ییها دیترد و هاشیتشو به و کنند اعالن صراحت با را جنگ دوران انیپا رفتند،یپذ را یدار



  
 

 

 5از 5

 شعار اسالم نام به که بکاهند ینادان افراد یجایب غرور و افتخار از و است گرفته فرا را مسلمانان از یاریبس

 دهند؟یم سر وخشونت جنگ

 پایان

 

 

  

 

 

 

 


