
 استفاده از حيوانات در جنگاستفاده از حيوانات در جنگاستفاده از حيوانات در جنگاستفاده از حيوانات در جنگ    هاهاهاها

  

 يك كبوتر حامل پيام از سوي كشور پاكستان اعالم كردند. ي هاي هندي خبر عجيبي را درباره چندي پيش رسانه

ها بود. پيام  آميز براي هندي كرد كه حاوي يادداشتي توهين به گزارش مهر، اين كبوتر قاصد با خود پيامي را حمل مي

اين پرنده بدخبر را دستگير و در اتاقي با تهويه مناسب بازداشت كنند و حتي  ،باعث شد مأمورانآميز اين كبوتر  توهين

  شود. برايش نگهبان نيز قرار دهند؛ اما اين اولين بار نيست كه از حيوانات براي مقاصد نظامي استفاده مي

      خفاشخفاشخفاشخفاش

هاي  عنوان بمب ز اين پستاندار پرنده بهپزشك خشمگين آمريكايي تصميم گرفت ا در زمان جنگ جهاني دوم يك دندان

جا  هاي كوچكي كند و در آسمان ژاپن به پرواز درآورد تا همه ها را حامل بمب زا استفاده كند. او قصد داشت خفاش آتش

هزار خفاشي كه او براي اين كار تدارك ديده بود مثل  6اما  ،كه اين ايده مجوز اجرا گرفت اين را به آتش بكشند. با

  كه فرار را برقرار ترجيح دادند و اين ايده شكست خورد. از آسمان سقوط كردند و يا اين سنگ

  

        

        نبورنبورنبورنبورزززز
در دنياي واقعي نيز از اين حشرات  ؛هاي تلويزيوني نيست عنوان يك سالح جنگي تنها در كارتون استفاده از زنبورها به

ونانيان و روميان باستان بيش از بقيه از اين سالح طبيعي شده است. ي عنوان يك سالح تأثيرگذار و آزاردهنده استفاده به

هاي خود استفاده كردند تا دشمن را بترسانند. طوري كه حتي گاهي كندوهايي مملو از زنبور را با منجنيق به  براي جنگ

نشيني  ه عقبها را تسليم و يا متجاوزان را وادار ب فرستادند تا از اين طريق آن سمت ديوارهاي شهر تحت محاصره مي

  كنند.



        خوكخوكخوكخوك
اي مانند فيل را بترساند. طوري كه نتواند  الجثه توانسته حيوان عظيم ها مي خوك ي در متون قديمي آمده است كه زوزه

ها روميان و اسكندر مقدوني در طول تاريخ در نبردهاي خود بسيار استفاده  قدم از قدم بردارد. از اين خصلت خوك

بسته را به مواد روغني  رخي از پادشاهان اروپايي پيش از ميالد مسيح اين حيوانات زبانكردند. اگرچه آمده است ب

  كردند. ها را محاصره مي فرستادند و از اين طريق آن هاي دشمن مي كردند و به سمت فيل احتراق آغشته مي قابل

            فيلفيلفيلفيل
هاي جنگ  ها در ميدان يكر از قديم همراه آدمپ ايد. اين پستاندار غول شنيده را هايش فيل و ابرهه سپاه قصه شما ي همه 

توانستند با  ها باقدرتي كه داشتند مي شده است. فيل هاي سنگيني سوار مي و بر آن جهازها و زره حضورداشته است

ها هميشه از بو، چهره و قدرت  ها را تخريب كنند. در ضمن اسب برداشتن هر قدم لرزه بر اندام دشمن بيندازند و قلعه آن

  آمدند. حساب مي ها از بهترين ادوات جنگي به فيلدرگذشته  ،براي همين ؛ها در هراس بودند فيل

  

        

        االغ و قاطراالغ و قاطراالغ و قاطراالغ و قاطر
اند و  را انجام دادهها نيز همواره اين وظيفه  ها در جنگ ند. آنا هكشيد بسته از قديم بار بشر را به دوش  اين حيوانات زبان

گذاري زمين سر راهشان  از مين هاناند. در بسياري از مواقع نيز وقتي فرماند ادوات نظامي و بارها را با خود حمل كرده

تا از پاك بودن و يا ناپاك بودن زمين مطمئن شوند.  كردند برگشته را راهي ميدان مي اين حيوانات بخت ،مطمئن نبودند

  شد. حيوان بيچاره منفجر مي ،در صورت ناپاك بودن زمين اين در حالي است كه

        



  سگسگسگسگ

ها نيز براي خودشان انواع مختلفي دارند. درگذشته  موردتوجه بشر بوده است؛ اما سگ هميشه  سگ دقيق ي شامه 

كه حتي  كردند عنوان نگهبان استفاده مي ها به انداختند و از آن هاي وحشي مي اي بر گردن سگ هاي تيز و برنده قالده

  توانستند جان افراد را بگيرند. مي

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        دلفين و شيردرياييدلفين و شيردرياييدلفين و شيردرياييدلفين و شيردريايي
در نيروي  ،متحده از اواسط قرن بيستم تصميم به استفاده از اين دو حيوان دريايي و شناگر ماهر تاياال دريايي نيروي 

هاي دريايي  جستجوي مينبراي  ها آن. به اين شكل كه از اين حيوانات با استفاده از حسگرهاي گرفتنظامي خود 

دارند. همچنين  كنند. شيرهاي دريايي قابليت بسيار بااليي در ديد در تاريكي و شنيدن صدا در عمق دريا استفاده مي

 توانند از خودشان صدايي از زيرآب ارسال كنند كه امواج اين صداي كوتاه و تيك مانند به اطراف منتشر ها مي دلفين

  هاي آري و خير به انسان اطالع دهد. اند آنچه در زيرآب ديده است را با جوابتو خوبي مي و به شود مي

        

        

        

        

        

        



        اسباسباسباسب

كه  طوري هايش كمك كند و تا اين اندازه مؤثر باشد. به نتوانسته به بشر در جنگ  اسب ي اندازه به جانوري هيچ 

در نشستن روي آن   احتي انسانو ر  اند. سرعت اسب اي هم داشته هاي شهره جنگجويان بزرگ تاريخ همواره اسب

هاي بشر نگه  هاي سال پاي ثابت جنگ را تا سال اين حيوانتوانست  ،داد تيراندازي هم مي ي اجازه اوكه به  طوري به

  دارد.
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