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  : انسان شناسی جنگ 
به مکزيک گسيل خواھد ) ١(چوب طرح انسان شناسی منطقۀ عملياتی ارتش اياالت متحده گروه کارشناسی در چھار 

  کرد

  »اطالعات مردم شناسی«و » انسان شناسی منطقۀ عملياتی«) : ٢(رثکوم ابرنامۀ تحليل فرھنگی مکزيک در ن

  

 رزمی برای ارتقاء روابطشان با مردم بومی مناطق عملياتی که طرح قطعاته ھا و به کار گرفتن آنھا در استخدام ديپلم

 انسان شناسان را در برخی  که بر اين اساس بودءابتدا) انسان شناسی منطقۀ عملياتی( راه اندازی شد ٢٠٠۶آن به سال 

اين گروه از ديپلمه ھا کارشناسان زمينه ھای مختلف در علوم انسانی .  ادغام کنندمريکا در افغانستانا ارتش از قطعات

مريکائی نقش مضاعفی واگذار شده بود که عبارت ابه انسان شناسان . بودند که به افغانستان و عراق فرستاده شده بودند

فضای علمی و رسانه ھا موجب بحث بود از ايجاد امنيت و صلح و نمايندۀ ارتش اشغالگر، و اين موضوعی بود که در 

  .و جدل شد

  

فرماندھی (آمدند» کومارثن«ناميده اند به پادگان » انسان شناسی منطقۀ عملياتی«، دو مشاور طرحی که ٢٠١٣اوايل می 

در کلورادو، برای بررسی و آزمون سطح ناآگاھی ) مريکای شمالیا برای - به شکل خود برگزيده-نظامی اياالت متحده 

با اين حساب که تنوع قومی فراتر از [ توجيه سازد - مکزيک -گی که بتواند گسيل انسان شناسان را به کشور ما فرھن

با اين وجود، سخنگوی اين طرح اعالم کرد که اين طرح ھنوز در ]. مرزھا می باشد مانند ماياھا، ميسکيتوس ھا و غيره

 مناسبتی   که ھنوز به مرحلۀ نھائی نرسيده، ربارۀ اين طرحدر نتيجه اظھار نظر د«مرحلۀ تکوينی به سر می برد و 

  .»ندارد

مبر آينده داد که در سپت شس از فرماندھی اياالت متحده گزار گذشته، يک سخنگوی ناشنااپريل ٣٠با اين وجود، 

عی ارتش اياالت متحده يک گروه کارشناس را خواھد فرستاد که با دولت مکزيک در مورد مسائل اجتما) ٢٠١٣(

کارشناسان به گروه انسان شناسی منطقۀ عملياتی تعلق دارند که در . مرتبط به قاچاق مواد مخدر ھمکاری خواھند کرد

  . رشتۀ مختلف را در بر می گيرد٢۵اين گروه کارشناسی . عراق و افغانستان تجربيات بسياری کسب کرده اند
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   :قۀ عملياتی، مأموريت طراحی شده عبارت است از بر اساس اطالعات منتشر شده در وب سايت انسان شناسی منط

استخدام، آموزش، عملياتی سازی و پشتيبانی از او به عنوان فردی که رويکرد اجتماعی فرھنگی دارد، برای اجرای «

ه از آن در اعی و فرھنگی به ھدف استفاد از مسائل اجتمبانک اطالعاتیبررسی و تحليل برای ايجاد و توسعۀ يک 

يری ھا، ارتقاء قابليت عملياتی و به ھمين گونه حفظ و انتقال شناخت نھادينه در رابطه با مسائل اجتماعی و تصميم گ

  .»فرھنگی

 تالش می کند تا انسان شناسان و کارشناسان علوم انسانی از طريق ٢٠٠٧از سال » انسان شناسی منطقۀ عملياتی«

 پيوند بين اطالعات نظامی و مردم شناسی در منطقۀ - ارتقاء دھندرا ه شناسی قابليت نظامی اياالت متحداطالعات مردم

 و جمع آوری اطالعات دست اول، برای فراھم ساختن درک بيشتر از فرھنک و ساخت و ساز اجتماعی مردم - عملياتی 

زل تری از نيروی نظامی مأموريت ھايشان را طراحی و منطقه، به شکلی که بتوانند بر اين اساس با کاربست نا

  .عملياتی سازند

ول نظامی، يک انسان شناس، يک تنظيم کنندۀ بررسی ؤمرکب است از يک مس» نطقۀ عملياتیانسان شناسی م«ھر تيم 

د، در چنين انسان شناسان آموزش نظامی می بينند، لباس نظامی به تن می کنند و مسلح ھستن. و تحليل و يک تحليل گر

شکل و شمايلی بايد به نظاميان در جلب اعتماد مردم منطقه ياری رسانند و آنھا را متحد اھداف خود ساخته و مانع 

  .گرويدن آنھا به گروه ھای افراطی و شورشی شوند

سان دست آورد، با اين حساب که حضور مردم شناه طی چھار سال اول، انسان شناسی منطقۀ عملياتی موفقيت نسبی ب

 درصد تنزل يابد و عناصری برای امور امنيتی، بھداشت و آموزش منطقه فراھم ۶٠موجب شد که عمليات نظامی به 

  .گردد

 به عنوان يکی از انسان شناسان بر »مونتگومری مک فيت«. بااين وجود نظرياتی پيرامون اين طرح مطرح شده است

با : ظامی شده است زيرا اجتناب از خسارات جانبی در عمليات ناين باور است که انسان شناسی منطقۀ عملياتی موجب 

بررسی ھا و پژوھش ھای اجتماعی با «در فراسوی » جنگی انسانی تر«وليت به انسان شناسان برای ؤتفويض مس

  » داده و موجب ثبات شده است آگاھی اجتماعی و فرھنگی استفاد ه از خشونت را کاھش«، »رويکرد نظامی

، انسان شناسی ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧، يک انسان شناس آزاد در عراق بين سال ھای »مارکوس گريفين«برای طی اين مدت، 

ه  در دوران بحران درک بيشتری فرھنگ ھا ب فرصتی بوده است انسان شناسی که با آزادی بيشتر«منطقۀ عملياتی 

 به يک عمل  داليل مثبت غالباً نتيجه می گيرد که) ٣(وھشگر دانشگاھی ژولين بونھومژاز ھمين رو پ. »دست آورد

  . جنگ» سياست زدائی«و » فرھنگی سازی«مضاعف تکيه دارد 

از سوی ديگر، مخالفان می گويند که طرح انسان شناسی منطقۀ عملياتی انسان شناسی را به سطح يک سالح جنگی 

ن شناسان در وضعيتی قرار گرفته جايگاه انسا«مريکا نيز بر اين باور است که اتنزل داده است، و انجمن انسان شناسی 

 انجمن ما را نقض می کند، و به خدمت گرفتن انسان شناسان برای چنين طرح ھائی وضعيت انسان »کد اخالقی«که 

ارسال کارشناس در زمينۀ علوم «و اضافه می کند » خطر می اندازده شناسان ديگر و افرادی را که مطالعه می کنند ب

 رزمی در متن يک منطقۀ جنگ زده، موجب توليد اطالعات علمی معتبر نمی قطعاتمراھی انسانی، برای پژوھش به ھ

  .»گردد

ريتانيا، طی جنگ زدھم و بيستم در امپراتوری فرانسه و بو به ويژه انسان شناسی در قرون ناستفاده از علوم انسانی 

با اين وجود، در رابطه با پيشرفت ھای . د و ويتنام پيش زمينۀ تاريخی داروريا جنگ سرد، و جنگ ک،جھانی اول و دوم

فنی و خصوصيات چند وجھی منازعات نظامی، بايد به چگونگی نقش طرح ھائی مانند انسان شناسی منطقۀ عملياتی در 

  .متن جفرافيای سياسی نوين دقت نظر داشته باشيم
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  :پی نوشت 

١(Human Terrain System  

ترجمه ] انسان شناسی منطقۀ عملياتی[ا سر واژه نيز به کار می برند، من به شکل  در متن اصلی باين اصطالح را غالباً 

  . با يادآوری اين نکته که اين اصطالح را در اشکالی ديگری نيز ترجمه کرده ام. کرده ام

٢( Northcom  

  جنگ در عراق و افغانستان، پياده نظام ناتو، يگان ويژۀ انسان شناسی :ژولين بونھوم ) ٣ 

http://www.afgazad.com/Siasi-13/102713-T-HM-Jang-Dar-Iraq-Wa-Afg.pdf 

  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ کتوبر ا٢٧

  ٢٠١٣بر و اکت٢٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  ئيبآمريکای التين و کارا: منطقه 

  جنگ اياالت متحده ناتو، تاريخ، جامعه و فرھنگ، سرويس اطالعاتی: مضمون 

 


