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چكيده

تاريخ جامعه بشري توأم با جنگ بوده است، تمايز انسان با ديگر موجودات در تسلط               

 اقدام بـه ابزارسـازي      از طريق تعقل  براي تحقق اين تسلط      كه بر طبيعت و تسخير آن است     

ابزارسازي زمينه توليد و انباشت سرمايه را فراهم كرده و براي حمايـت از ايـن            . كرده است 

 اقدام بـه سـاختن اسـلحه كـرده     ابزارهاي برتري طلبانه، توسط توليدمنافع مادي و خواسته

وليـد و   به همراه تكامل تسليحات بوده است و جوامع صنعتي بـا ت ابزاراست، تكامل توليد

وجود قوام بخشيده و پـشتوانه بـازار كـار، صـنايع فلـزي و               خود  تجارت اسلحه به اقتصاد     

هـاي سياسـي    آوري و علوم در خـدمت قـدرت       رفت فن پيش. اندتسليحات را فراهم نموده   

منجر به رقابت بر سر قدرت و سيطره بر جهان شده است كه نهايت آن گـسترش و توليـد                    

.تسليحات كشتار جمعي است

المللي در كاهش و جلوگيري از جنگ تأثيري     هاي خلع و كنترل سالح و مقررات بين       برنامه

حل تغييـر سـاختار اجتمـاعي كـافي نيـست،           پيشنهادات مخالفين جنگ با راه    . نداشته است 

داننـد، بـه چـالش     چنانكه نظرياتي كه تالش در جهت از بين بردن جنگ را بيهـوده مـي              هم

.انتقادندشوند و قابل كشيده مي

.1گري، نظامي4آوري، فن3، جنگ2، امنيت ملي1توليد: هاكليد واژه

1- Production

2- National Security

3- War

4- Technology
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مقدمه

هـاي  اي اجتماعي در حيطه علوم اجتماعي قرار دارد، يكي از پديده          هشك بررسي پديده  بي

بـه قـول   . دارد، پديده جنگ اسـت . . . اجتماعي كه ابعاد اقتصادي، فرهنگي، جمعيتي، رواني و        

شـاهد  ناس به صورتي ديگر بيان تاريخ است و تاريخ در هـر مرحلـه زمـاني                 ش جامعه 2دوركيم

تبيين واقعه اجتماعي با هر درجه از پيچيدگي زماني ممكن مي شود كه تكامل              جنگ بوده است،  

آن را در جوامع مختلف مقايسه كنيم واين كار با كمك تاريخ شكل جامعه شناسـي مقايـسه اي              

هـا بـا    جنگ).1362:166م،دوركي( خود جامعه شناسي استسه ايمي گيرد،جامعه شناسي مقاي

اند و اين ابـزارآالت جنگـي در        ترين تسليحات شكل گرفته   رفتهترين ابزار جنگي تا پيش    ييابتدا

رفت ابزار توليد بوده است، ويژگي زندگي اجتماعي انـسان  فرآيند توليد و توأم با تكامل و پيش      

هـاي   و تغيير و تسخير نسبي طبيعت توسط انسان از ويژگي          با فعاليت توليدي همراه بوده است     

.بارز زندگي آدمي است

طلبـي و   مبارزه و خشونت و نهايت سازماندهي هيجانات و خشونت جمعي به خاطر توفق            

ها در زندگي اجتماعي انـسان بـا ابزارآالتـي          جنگ. ها كامالً مشهود است   منافع جمعي در جنگ   

نوع خود بوده است، چيزي كـه       ت انسان به خاطر از بين بردن هم       وقوع پيوسته كه ساخته دس    هب

.شوددر زندگي بقيه موجودات مشاهده نمي

انـد، ولـي     نيافتـه جنـگ كـرده      ي و تكامل  و توسعه نيافته با تسليحات ابتداي     جوامع كوچك   

و رفتـه   هاي بزرگ نظامي بين كشورها از نظر تسلحاتي پـيش         جوامع توسعه يافته و ايجاد پيمان     

.تراندتكامل يافته

رفـت و  تر شده باشد، به همان اندازه هم پـيش آوري صنعتيهر اندازه جامعه از نظر علمي و فن    

.تكامل تسليحات افزايش يافته است

1- Militarism

2- Durkheim
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 را در هر مرحله از      هاي علمي انسان  در اين نوشتار سعي شده است كه تالش توليدي و فعاليت          

 ساخته و ارتباط جنگ با نوع جوامع را مورد بررسي قرار            ا با ابتكارات تسليحاتي مرتبط    ريخ  تار

.دهدمي

بيان مسأله

ر ديگـ ها نسبت به يـك    تاريخ از ديرباز شاهد اِعمال خشونت و پرخاشگري از طريق انسان          

هـاي   دگرگوني و تسلط بر طبيعت، يكي از ويژگي  .بوده و انسان با طبيعت در تضاد بوده است          

 دگرگوني و تسلط بر طبيعت به خاطر رفع نيازهاي انساني بـا             .زندگي مخصوص به آدمي است    

. كار گرفته شـده اسـت  هاستفاده از تعقل و تفكر كه وجه تمايز انسان با ديگر موجودات است، ب        

در ايـن  . تاريخ زندگي بشر شاهد اين درگيري با طبيعت به خاطر رفع نيازهاي خود بوده اسـت  

هـاي بـي شـماري بـوده كـه ويژگـي ايـن              ا و جنـگ   هـ راستا زندگي انسان مملو از كـشمكش      

عقـل سـليم انـسان را بـه اجتنـاب از      . هاي فيزيكي پرخاشگري و خشونت بوده اسـت    درگيري

آميز انساني تحت تأثير عوامل غريزي است كـه         كند، اما بررسي رفتار خصومت    جنگ دعوت مي  

چـرا حيوانـات    . مشاهده نمود توان  اين گونه رفتارهاي پرخاشگرانه را در رفتار حيوانات هم مي         

به مقوله  1شناس معروف چارلز داروين   اند؟ اين موضوع را زيست    ديگر در جنگ و جدال    با يك 

.دهدتنازع بقاء نسبت مي

علّت اساسي نزاع و جنگ و جدال بين حيوانات و جانوران متفاوت در ارتباط بـا نيازهـاي           

).1379:8اديبي، (مادي و اساسي حيوان يعني غذا است 

البته جنگ در بين حيوانات هم نوع در شرايط طبيعي كمتر بوده و در زمـاني كـه شـرايط غيـر                      

جنـگ بـين   . كنـد نوع بروز مي خشونت بين حيوانات هم  ،شودطبيعي بر زندگي آنان تحميل مي     

گرديـده  آن  انـواع   برخـي از انواع حيوانات بنا به نظر داروين منجر به انتخاب اصـلح و تكامـل       

شناسـي دارويـن قـرار       كه متـأثر از زيـست      2 گالتن شناساني مانند ر همين اساس جامعه   است و ب  

Ch.Darwin -1

Galton-2
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ـ          دارونيسماند، مكتب سوسيال دارونيسم يا      گرفته وجـود آمـدن    ه اجتمـاعي را مطـرح و علـت ب

 نيـك خلـق،    ووثـوقي، منـصور  (اند هاي اجتماعي را در عوامل طبيعي و زيستي دانسته  نابرابري

آميز و جنـگ در  اي خصومتهپديده2 و كنتون1يا افرادي چون لودانتك) 1371:243اكبر، علي

ـ      تر مي ها را در مقايسه با تقسيم كار اجتماعي مهم        ميان انسان  م سدانند كه متأثر از نظريات داروني

ايـم،   با مطالعه تاريخ در جوامع مختلف شاهد جنگ بوده         .)1368:27بوتول، گاستون،   (باشد  مي

همـان،  (شناسي را به شكلي ديگر بيان تاريخ تعريف كـرده اسـت         كيم جامعه ركه دو طوريهمان

ل و  تـرين وسـاي    و خـشونت بـا ابتـدايي       يبه همين خاطر بررسي پديده جنگ و پرخاشـگر        ) 1

وسـيله انـسان اختـراع و توليـد         هترين آن شكل گرفته كه اين تسليحات ب       رفتهافزار تا پيش  جنگ

 در توليد تسليحات    تر شده و درنتيجه   تر باشند، صنعتي   يافته شده است، هر اندازه جوامع توسعه     

.ندرفت علم و صنعت افزايش و گسترش يافته اهم به مدد پيش

تعريف مفاهيم

. انـد به معني اقدام براي حل يك مسأله دانـسته        ) aggredi( از ريشه التين     را3:پرخاشگري

ضعيتو. گردد و سرخوردگي برمي   4شناسي به ناكامي، محروميت    روان علت پرخاشگري از بعد   

هـايش را مـسدود    محروميت به مانند مانع و سدي شباهت دارد كه رسيدن انـسان بـه خواسـته               

:1363مـان، نرمـان ل،      ( قابل مقايسه است     6 يا تعارض رواني   5محروميت با فشار رواني   . كندمي

457.(

Le Dantec-1

Quinton-2

Aggression-3

Frustration-4

Psychological Stress-5

Mental Gonflict-6
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تواند نزاع همزمـان  جنگ مي«چنين تعريف كرده است  جنگ را اين  2 كوينسي رايت  1:جنگ

»شـود هاي ملـي تلقـي مـي      ميان نيروهاي مسلح، احساسات مردمي، تعصبات حقوقي و فرهنگ        

).1368:33بوتول، گاستون، (

 هدف جنگ بر اين باور بـود كـه هـدف از             پرداز مشهور نظامي در مورد     نظريه 3كالزويتس

هـاي طـرف    ام خواسـته  من به انجـ   بار و وادار كردن خصم و دش      جنگ به عنوان عملي خشونت    

 را  4شناسـي شناسي جنگ كه واژه جنگ    عهپرداز مشهور جام  گاستون بوتول نظريه  . باشد مي ديگر

اي است مسلحانه و خـونين   جنگ مبارزه : گويدبار پيشنهاد كرد، در تعريف جنگ مي      براي اولين 

 و 1377:68هـاوارد، مايكـل،    (.هـاي درگيـر از سـازماندهي برخوردارنـد        كه طرفين و گـروه    

).1368:32گاستون بوتول، 

 به معني اقتصادي آن، حاصل فعاليت اقتصادي انسان است كه در نهايت به آفرينش               5:توليد

توليـد بـا    . شود مي شود كه قادر به ارضاي نيازهاي افراد و جماعات        كاالها و خدماتي منتهي مي    

. زمان هـر جامعـه اسـت   مناسباتي همراه است، مناسـبات توليـدي، مبنـاي واقعـي شـكل و سـا              

هـاي  روش. شـود دست گرفتن ثروت و درگيري و مبارزات طبقـاتي را شـامل مـي             ههاي ب شيوه

آلن بيـرو،   . (كند اجتماعي متفاوتي را فراهم مي     –هاي سياسي   مختلف توليد باعث پيدايش نظام    

1370 ،297.(

6امنيت ملي

ـ  امنيت در لغت به معني ايمـن شـدن، در امـان بـوده و               ي ديگـر مفهـوم امنيـت بـه      از طرف

 از تعرض و تصرف اجباري بودن و رضايت و در مورد افراد به نبود هـراس و بـيم و                  مصونيت

1-War

2-Quincy Wright

3- Clauswitz-

4-Polemolgie-

5-Production

6 -National Security
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امنيت اجتماعي را   ). 1375:115 سردستاني،   صديق(شود  هاي او تعبير مي   تأمين حقوق و آزادي   

 اسـت   اش در مقابـل تهديـدات تعريـف شـده         هـاي اساسـي   توانايي جامعه براي حفظ ويژگـي     

ان و اساس هويـتِ تـاريخي يـك ملّـت در مقابـل              كيملي را حفظ  و امنيت ) 1382:62نويدنيا،(

.اند بيگانگان دانستهومهج

مـي سياسـت   هاي نظامي و تبليغات دايالعاده دادن به آيينمعني اهميت فوق به  1:گرينظامي

. انـدازد لل را به خطر مـي     المخارجي توسعه طلبانه و متجاوز، به نحوي كه در نهايت روابط بين           

).1368:107ير، پتر، مي(

آوري بـا   فـن .  اسـت  گـو گرفتـه شـده      از ريشه يوناني به معناي مهارت و گفت        2:آوريفن

انـد   نظر گرفتهوجود آمده است و فلسفه فنون را به معني وسيع آن درهپيدايش دانش كاربردي ب   

 ابعـاد كلـي آن و   اي فني بـا در نظـر گـرفتن   هشناسي به معني مطالعه روش فن3و به قول الالند 

).1370:426آلن بيرو، . (روابطش را با توسعه تمدن در نظر گرفته است

چارچوب نظري

زيـه و  ق متفاوت، اين پديده را مورد قضاوت و تج     نظران با سالي  ارتباط با جنگ صاحب   در  

القـي اسـت، زيـرا در تـاريخ      اخعملي اعتقاد دارد كه جنگيدن بيشتر     4هگل. اندتحليل قرار داده  

و يا از ديـدگاه هگـل   ) 1368:92جهانبگلو، رامين، . (يابدحقيقت آزادي توسط جنگ تحقق مي   

).80، همان ("هاي وياي است از تعالي انسان، شهروند در برابر دنياي نيازمنديجنگ مرحله"

1 Militarism

2 Technologie

3 Laland

4 Hegel
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در درون  هـاي طبقـاتي     هـاي اجتمـاعي و جنـگ       علت اساسي نابرابري   1در انديشه ماركس  

هاي اقتصادي و مالكيت فردي بـر      ها به دليل رقابت   هاي تاريخي بين دولت   جامعه و حتي جنگ   

).1971:147ش، يدري، فرنگلسا(.ابزار توليد بوده است

هـاي طبيعـي   شود كه هر نوع محدوديت و عدم ارضاء خواستهدر نظريات فوق مشاهده مي  

از ديـدگاه علمـاي   .  شـود  پرخاشـگري مـي  و غريزي آدمي منجر بـه  محروميـت و در نهايـت    

اسالمي چون امام محمد غزالي انسان طبيعـت دو گانـه دارد، انـسان جايگـاهي بـين فرشـته و                     

نظريـه ربوبيـت غزالـي در كتـاب احيـاء           . حيوان دارد، هم به مـاده و هـم بـه روح تعلـق دارد              

.الدين قابل تعمق و توجه استعلوم

در . ي و رفعت انعطاف دارد تا بـه عبوديـت و ذلـت       بلند سويروح بر حسب طبيعت، به      «

 ايـن تمـايالت بـه       منتهـي . گونه تمايالت نهفته است كه در فرعـون       عمق روح هر انساني همان    

بـر  خواهنـد ماننـد فرعـون       همه مي . ط موافق، در فرعون تظاهر و بروز كرد       لحاظ اقتضاي شراي  

. »ن اعمـال قـدرت و حاكميـت كننـد        روي بردگانشان، زيردستانشان، هوادارانشان و مشتريانـشا      

).1372:158قاضي، ابوالفضل، (

كننـد و در ذات  ها براي برتري و تفوق و سلطه بر ديگران تـالش مـي       بدين معني كه انسان   

تضادهاي اجتماعي از فـرد شـروع و بـه گـروه و طبقـه و ملـت                  . انساني اين غريزه نهفته است    

نوع غلبـه و جنـگ   . باشد از ديدگاه غزالي مي  هاها و جنگ  رسد و اين علت اساسي خشونت     مي

ها از اعضاء و جوارحي      به يك سبك و شكل بوده است كه آن         و درگيري فيزيكي بين حيوانات    

كنند و اين نوع تهاجم و دفاع مانند كليـه نيازهـاي            دارا هستند، استفاده مي   كه در ساختمان بدني   

يخ ثابت و يكسان بوده است، ولي انـسان         ها مانند تغذيه، مسكن، پوشش در طول تار       زندگي آن 

و ابزارسـازي  ) تكلـم كتابـت،  (سـازي  با همان قدرت تعقل و تفكري كه دارد، اقدام به فرهنـگ          

. كرده است و در نتيجه رفع نيازهاي مادي توسط ابزار توليد بوده كه سير تكاملي داشـته اسـت                   

. كنـد  را در زندگي انسان بيـان مـي  2آوري يا تكنولوژي تاريخ فن،رفت و تكامل ابزار توليد پيش

1 Marx

2- Technology
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هاي انسان ترس و هراس از نبودن امنيت و تجاوز بيگانگان بوده است كه منجـر         يكي از دغدغه  

.به ايجاد دولت و برقراري نظم و امنيت تحت تأثير مقـررات و قـوانين اجتمـاعي شـده اسـت                    

گيري از تجـاوز تبـه   توماس هابز بر اين نظريه است كه قدرت از جان شهروندان حمايت وجلو      

ـ  همـان حـاكم جامعـه    كاران و حملـه بيگانگـان مـي شـود وطبـق تعريـف ايـن داور           ت و دول

تومـــاس هـــابز مـــي افزايدكـــه قـــوانين طبيعـــي چـــون ).101:1376تاك،ريچـــارد،(اســـت

بـا  هـا گـردد،   عدالت،انصاف،ترحم واعتدال بدون وجود ترس از قدرتي كه موجب رعايـت آن           

ير است،زيرا كه اميال طبيعي بـه غـرض ورزي،غـرور وكينـه جـويي      خواسته هاي طبيعي ما مغا 

).187:1380هابز،توماس،(نسبت به ديگران رهنمون مي گردد

وسيله ابزار  هبرقراري امنيت و دفع تجاوز با استفاده از اهرم سالح بوده است كه اين خود ب               

ـ             . توليد ساخته شده است    تـوان   ملـي، مـي    تبراي دفاع از امنيت فـردي و در سـطح كـالن امني

در نتيجـه   . ترين تسليحات كشتار جمعـي امـروزي را مثـال زد          ترين تا پيچيده  ياستفاده از ابتداي  

توان گفت كه ايجاد و برقراري امنيت و رفع تجاوز عامل و انگيزه اساسي توليـد تـسليحات                  مي

.بوده است

 بـه وقـوع     هـا ايجـاد شـده بودنـد، برخـوردار و          ها از سازماندهي كه توسـط دولـت       جنگ

ـ تـرين  به عنوان نهادي ضروري در زندگي انسان مشهود و از سـاده       نهاد دولت . اندپيوسته ل  قباي

ترين كاركرد دولـت برقـراري نظـم و    اند و مهم  تا جوامع پيچيده امروزي داراي نهاد دولت بوده       

دولـت بـه   . امنيت است كه به عنوان يك نياز ضروري و اساسي در زندگي پذيرفته شده اسـت               

پذير عنوان نهادي كه باالترين قدرت را در جامعه داراست و حاكميت آن نبايد متزلزل و خدشه               

مطالعـات در مـورد منـشأ دولـت،         . نظران قرار گرفته است   شود و اين اصل مورد توجه صاحب      

.وجود آمده استه كه دولت در اثر جنگ و كشمكش ب اندغالباً به اين نتيجه رسيده
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جانـشينان دانـسته    نـشينان و يـك    ها را در جنگ و گريز بين باديه       ولت ريشه د  1ابن خلدون 

دامـه  سرچشمه دولـت را در جنـگ و ا        2نيكولو ماكياولي ). 112: 1346كونيك، ساموئل،   (است  

).1374:ي، نيكولولماكياو(ي و توسعه قلمرو دانسته است حيات دولت را منوط به كشورگشاي

وجود آمـدن  هاقتصادي را منجر به نبرد طبقاتي و ب كشمكش و اختالف 3رمايهپن وا ماركس

 علـت وجـودي دولـت را در        4زبهـا تومـاس ). 1369:145مـوريس دوورژه،    (انـد   دولت دانسته 

هـابز،  (ترين كاركرد دولت را تأمين امنيت ذكر كـرده اسـت   داند و مهمقراردادهاي اجتماعي مي  

).1380:190توماس، 

ـ    با توجه به مطالب فوق مالحظه مـي        وجـود آمـدن دولـت در جنـگ و     هكنـيم كـه رونـد ب

كشمكش و هم بقاء و حفظ قدرت سياسي توسط دولت با كمك از قدرت نظامي شكل گرفتـه                 

.است

.ها در طول تاريخ به قدرت نظامي بستگي داشته استعظمت و انحطاط دولت

مـردان  لـت هاي متفاوتش مورد توجه دودلل است كه نهاد نظامي با اشكال و م     به همين دلي  

 بـه انحـاء مختلـف مـشاهده شـده اسـت، حتـي بـسياري از         "ساالرينظامي". قرار گرفته است  

كراتيـك هـدايت   ومدكشورهاي توسعه نيافته زير نفوذ قدرت نظاميان بـه شـكل مـستبد و غيـر      

.شوندمي

ترين كاركردها و وظايف دولت، تأمين نظـم و امنيـت در داخـل و حمايـت از     يكي از مهم  

همين امر باعـث شـده اسـت كـه     . ي و دفاع از كشور در مقابل تهديدات خارجي است      منافع مل 

ـ .  خود بپردازنـد   نظاميبنيه  ها به تقويت    دولت  تـضاد و    .يـدات خـارجي   دهويـژه در مقابـل ت     هب

هـا   شده است كه اساساً دولت     هاآنها باعث رودررو قرار گرفتن      ها و دولت  اختالف منافع ملت  

.شوندكننده جنگ محسوب ميدهنده و شروع سازمان

1- Ibn khaldon

2 - Machiavelli, Niccolo

Oppenheimer-3

Thomas Hobbes-4
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كند و موقعي كـه     هر دولتي از منافع جمعيتي خاص در منطقه جغرافيايي مشخص دفاع مي           

ي شكل  آرايها تضعيف شوند صف    قدرت دولت  اين منافع در حال نابودي يا كاهش باشند، و يا         

مبادلـه  در داخل يك جامعه توليد يدي و فكري و    . گرفته و خشونت به حد اعالء خواهد رسيد       

تأمين . شودي دولت سنجيده مي   ري امنيت است و در اين جهت كاراي       و تجارت نيازمند به برقرا    

ها تقويـت بنيـه نظـامي و تخـصيص      منافع و امنيت ملي از وظايف دولت است كه بيشتر دولت          

 سرمايه انگيـزه و افـزايش قـدرت    تكاثر. كنندبودجه نظامي را به همين دليل مطرح و توجيه مي        

 را پيـشه    1گـشايي ي در خارج از مرزهاي جغرافيايي يك دولت به حركت درآمده و جهان            سياس

.خواهد كرد

ركشي و تجاوزات نظـامي در اقـص        مپرياليسم جهاني براي لشگ   ل سردمداران ا  يكي از دالي  

 تجـاوزات و    2در اين مورد امـري رو     . باشدن مي نقاط دنيا تأمين امنيت و منافع ملي كشورهايشا       

تمايـل  «به نظر وي    . و به دفاع برخاسته است    اي كشورهاي صنعتي را توجيه نموده     هلشكركشي

).1368:103بوتول، گاستون، . (»به امنيت علت اساسي امپرياليسم است

اي هـم   اي بدون نظام ارزشي وجود نداشته اسـت، هـيچ جامعـه           كه هيچ جامعه  طوريهمان

بخشي از اين توليدات كاالهاي مـورد    . است توليدي در طول تاريخ مشاهده نشده        بدون فعاليت 

گرفتـه  رس طبقه صاحب سرمايه قرار مي اند كه سود فروش اين كاالها در دست       نياز جامعه بوده  

است و اين اهرم و امكان اقتصادي به عنوان يكي از عوامل پيدايش و تقويـت قـدرت سياسـي                    

انـد كـه    تـسليحات بـوده  بخش ديگري از توليدات ابزارآالت جنگـي و . شده استمحسوب مي 

آالت جنگي توسط طبقه مـسلط و حـاكم باعـث تحكـيم قـدرت سياسـي و                  تصاحب اين ابزار  

اي بـا سـاخت اجتمـاعي    تكنيـك توليـد اسـلحه رابطـه      . شـده اسـت   تقويت صاحبان ثروت مي   

،حتي ارسطو در زمان حياتش اشاره به ساختن برج و بارو و تجهيـزات نظـامي پرداختـه و                   دارد

ـ         پاسداران   دنبـال نـوآوري   هشهر را موظف دانسته كه بايد هميشه عالوه بـر ابـزار آالت كهنـه، ب

).308:1371ارسطو،(وتجهيزات تازه نظامي باشند

Imperialism-1

Emery Reves-2
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اهداف و فرضيات تحقيق

رفتـه  تـرين تـسليحات پـيش   تـرين تـا پيچيـده     يهاي مختلف تاريخ جنگ از ابتداي     ان در دور  -1

.استاستفاده كرده امروزي 

.آيدوجود ميهها را سازماندهي و از دل سياست و دولت جنگ بنگها ج دولت-2

اي از توسـعه متناسـب    اجتماعي است كه با درجه – هر جامعه داراي شكل خاص اقتصادي        -3

شود و كيفيت و اشكال اين توليدات هماهنگ با نوع ابـزار توليـد            است كه منجر به توليدات مي     

.است

. و پيچيدگي آن بستگي به تكامل ابزار توليد داردوجود آمدههليحات در فرآيند توليد ب تس-4

رفتـه و توسـعه يافتـه       جوامع توسعه نيافته به تعبيري صنعتي نشده در مقايسه با جوامع پيش            -5

.رفته را نداردصنعتي توانايي توليد و صادرات تسليحات پيش

.ر كننده تسليحات هستند جوامع توسعه نيافته وارد كننده و كشورهاي توسعه يافته صاد-6

. براي حفظ امنيت و منافع ملي نياز به اهرم نهاد نظامي است-7

هـا   هر اندازه كشورها داراي ثروت و سرمايه بيشتري باشند، نياز به توسعه نهاد نظامي در آن          -8

.بيشتر است

 بلـوك   سياسي متفاوت به خاطر حفظ منافع اقتصادي و توليدات خود،          –هاي اقتصادي    نظام -9

هـاي تـسليحاتي در     هـاي اقتـصادي پايـه رقابـت       رقابـت . اندهاي نظامي متفاوتي را ايجاد كرده     

.هاي متفاوت خواهد شدنظام

هـا اولـين    رفت علوم و تحقيقات منجر به افزايش قدرت نظامي شده اسـت و ارتـش              پيش-10

.باشندهاي علمي ميمصرف كننده داده

نجر به توسعه و تكامل ابزار توليد وبه موازات تكامل ابزار           رفت علوم م  پيش:فرضيه اصلي -11

.ها مشاهده مي شودجنگتوليد،گسترش و تنوع در تسليحات و
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جنگ

تاريخ و جنگ

رفته در تسليحات ابتدايي تا پيش
هاجنگ

توسعه جوامع و تسليحات

تكامل ابزار توليد و گسترش  
تسليحات

يافته و صادرات اسلحه، جوامع توسعه
جوامع

در خدمت قدرت سياسي پيشرفت علوم 
نظامي

هاي  سياسي متفاوت منجر به پيمان–هاي اقتصادي نظام
خلع سالح و كنترل تسليحاتنظامي مختلف شده است

مدل تحقيق نظري
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تاريخ و جنگ

رفت مادي نشانگر ساخت و استفاده انسان از ابـزار  حركت تاريخ در راستاي توسعه و پيش   

هـاي ابزار.اسـتفاده از ابـزار كـرده اسـت        اقدام به   ) سنگ(انسان از عصر حجر     . توليد بوده است  

هـا از   در دوره پارينه سنگي انـسان     . هاي جنگلي ساخته شده بودند    اي كه از سنگ و چوب     ساده

ري در  يـ  خـود، تغي   فكـري كردند و در دوره نوسنگي بـا تكامـل          هاي نتراشيده استفاده مي   سنگ

در دوره . اسـتفاده كردنـد   در شـكار  يها دادند و از آن به عنوان اسـلحه دفـاعي و تعرضـ             سنگ

رفـت  چنين كشف آتـش در پـيش      تراشي و تهيه ابزارهاي گوناگون و هم      نوسنگي صنعت سنگ  

در اين دوره ابزارهـاي سـنگي را از قبيـل تبـر، نيـزه، كـارد را از سـنگ          . انسان مؤثر بوده است   

هـا را   آنها عالوه بـر تهيـه ابزارهـاي سـنگي،    در دوره سنگ صيقلي انسان    . ساختندزنه مي آتش

با فرا رسيدن دوره يـا عهـد فلـز،     . كردندها تبر، كارد و نيزه تهيه مي      صاف و صيقل داده و از آن      

ـ       . هاي عهد حجر به پايان رسيد     دوره ه دوره عهد فلز هفت هزار سال قبل از ميالد شروع شد و ب

دوره دوره آهن تقسيم شـده اسـت، كـه          ) جدوره مفرغ ) بدوره مس و طال   ) الف: سه دوره 

ي بـه كـشف و ذوب آهـن    آغـاز گرديـد و بعـضي از اقـوام آسـياي     آهن هزار سال قبل از ميالد  

.رفت مادي و تكامل ابزار توليد را سرعت بخشيدپرداختند و همين زمينه پيش

،  اسـتفاده شـد  هـاي جنگـي  از اين مرحله به بعد بيشتر ابزارهاي آهني جهت توليـد سـالح          

فضائي، يوسف،  (زي را با وسايل فلزي آهني بهتر انجام دادند          چنين حمل و نقل مواد كشاور     هم

1356:174.(

اي كـشف بخـار، اتـم و فـضا را           هـ عصر ماشيني امروز هم تداوم عصر آهن است كه دوره         

اي قبـل از آهـن      هدورهدر  . سر گذاشته است و به دوره صنعتي معروف شده است         تاكنون پشت 

 معتقـد اسـت كـه    1گوست كنـت ااند و حتي يوستههاي فراواني به وقوع پ    هم كشمكش و جنگ   

بوتـول، گاسـتون،    (هـاي دوره جديـد بـوده اسـت          هاي قديم بيشتر از جنگ    تعداد تلفات جنگ  

.كه با توجه به قابليت تسليحات كشتار جمعي امروز قابل تأمل و ترديد است) 1368:23

August Gomte-1
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 اربـاب و    2 اشـرافي   يا بردگي  1جمله سرواژي اشكال جوامع من  در تمام   نهاد ارتش و جنگ     

. و غيره در طول تاريخ مشاهده شده است5 سوسياليسم4داري سرمايه3رعيتي

هارفته در جنگي تا پيشتسليحات ابتداي

ابزارسازي تنها ويژگي متعلق به انسان است كه براي تغيير طبيعت و شكار و رفع تهديد به                 

 انجام شده است؛ مانند جامعـه سـنتي      بندي كه در مورد انواع جوامع     كار گرفته شده است، دسته    

رفت و تكامل ابزار توليد در اين جوامـع را نـشان            و جامعه صنعتي، به تعبيري ديگر درجه پيش       

 را متنوع و گسترش و در عين حـال  سته است نيازهاي انساني نرفت ابزار توليد توا   پيش. دهدمي

 شـده اسـت كـه       6 صنعتي –ظامي  هاي بزرگ ن  رفع نمايد، عالوه بر آن باعث پديد آمدن مجتمع        

سـو تـالش   تاريخ نظامي نشانگر اين بـوده اسـت كـه از يـك    . باشدها تسليحات مينتوليدات آ 

و از طرف ديگر تطبيق نفر با تكنيك بـوده اسـت            ) سپر دفاعي (دائمي براي تطبيق سالح با زره       

ترين يدايتبه ساختن اب   انسان به خاطر تأمين نيازهاي خود اقدام         )1368:122بوتول، گاستون،   (

.ها كرده استترين آنرفتهابزار و اسلحه تا پيش

توسعه جوامع و تسليحات

هـاي مخـرب كـشتار    هاي صيقلي، خنجر تا سـالح     ي چون سنگ  استفاده از تسليحات ابتداي   

.اي از توسعه اين جوامع داشته استمعي در طول تاريخ بستگي به درجهج

هاي طوالني و تحرك سريع را      راي حمل و نقل، پيمودن راه     هاي جنگي ب  بهانقش اسب و ار   

هـاي  اسـتفاده از ايـن حيـوان در آرايـش         . توان به فراموشي سپرد   هاي اوليه تاريخ نمي   در جنگ 
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هـا شـده اسـت    هاي مختلف در ارتشستهروجود آمدن   هنظامي بسيار مؤثر بوده است و باعث ب       

اليسم بيشتر اشـراف  دها در دوران فئوسواره نظام. ل زدتوان مثاكه پياده نظام و سواره نظام را مي  

الطوايفي كه قدرت سياسي غير متمركـز بـود، ايـن           هاي ملوك حتي در حكومت  .  بودند 1زادگان

اما كـشورهاي   . وابستگي نداشتند و  كردند  ح سواره نظام حكمراني مي    السها بر قدرت    حكومت

وابستگي شديدي به تأمين مواد اوليـه و انـرژي   صنعتي با توليدات كاالهاي نظامي و غير نظامي       

اند بـا غـارت   اند، ولي با توسل به زور و استفاده از همين توانايي و بنيه نظامي توانسته  پيدا كرده 

در مقابل كشورهاي توسعه نيافته و در حـال  . و چپاول، نياز اوليه صنعت خود را برآورده سازند     

يد و ثروت درحدي نيستند كه توليـد تـسليحات ماننـد    آوري و شيوه تولتوسعه چون از نظر فن    

رفته صنعتي داشته باشند و همين عامل باعث شده است كه اين كشورها تبـديل             كشورهاي پيش 

وابـستگي علمـي، وابـستگي بـه        . به بازار مصرف توليدات تسليحاتي كشورهاي صنعتي شـوند        

-ه و اقتصادي و فرهنگي را هم ب       اين نوع تسليحات زمينه وابستگي سياسي     قطعات و مواد اوليه     

كه حضور مستشاران نظامي در اين كشورها مؤيد وابـستگي علمـي            دنبال داشته است، به طوري    

تر اين كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه نيافته براي خريـداري  از همه مهم. و تكنيكي است 

انـد،   حتي طبيعت خود شده    كاالهاي نظامي مجبور به تاراج و حرّاج مواد اوليه، نيروي انساني و           

 ارزي داشـته    تا بتوانند واحد پولي يا ارز خارجي كشورهاي صنعتي را فـراهم نمـوده و ذخيـره                

.باشند و بدين طريق زمينه خريد و واردات تسليحات را ممكن سازند

شـود، عـالوه    حبان سـرمايه مـي    توليد تسليحات در جامعه صنعتي توسعه يافته نصيب صـا         

ذاري اقتصادي در داخل و خارج اين كشورها در جهـت تـأمين منـافع اقليـت                 گه سياست برآنك

شود و اكثر جمعيت اين كشورها در مقابل گرايش و خواسـته سـرمايه   صاحب سرمايه انجام مي 

.كننددار، منفعل و نقش جانبي و فرعي را ايفا ميو سرمايه

 معتقـد اسـت   2، بوم باورك خدمات ايجاد مي شود     توزيع و  ،ايجاد مكان كار در روند توليد     

بوتـول، گاسـتون،     ("تسا تابع پديده عام طوالني شدت فرآيندهاي تدارك و توليد         "كه جنگ   
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كننـد، در   زنند و احساس خطر مي    ي كه وقوع جنگ را در آينده حدس مي        كشورهاي)1368:36

 بنـادر،   آيند كه اين تداركات اعـم از سـاختن اسـتحكامات،          پي تدارك و توليد تسليحات بر مي      

ها، تأمين نيروي انتظامي متخصص و غيره مي باشند و ايـن كـار عـالوه بـر ضـرورت        زرادخانه

ـ . كندگذاري ايجاد بازار كار ميسرمايه ه در زمان صلح ايجاد مكان كار در صنايع فلزي و كارخان

شود، در زمان جنگ هم به علت بسيج همگاني و برطرف            توليد كننده تسليحات فراهم مي     هاي

معموالً موج بيكاري پس از پايان جنگ و اتمام         . رسدكردن نيازهاي جبهه بيكاري به حداقل مي      

1اقتصاددان مـشهور كينـز    . يابد مي هاي حاصل از جنگ پديدار گشته و افزايش       باز سازي خرابي  

 و در بعضي موارد به حصول توازن        تدارك جنگ به تحقق كار تمام وقت      "بر اين باور است كه      

اند كـه  هاي ما ادغام شدههاي نظامي چنان در حيات ملي و بودجه       ينههز. كند كمك مي  اقتصادي

"يش خواهـد آمـد     پ رهااها را ناگهان حذف كنيم، مشكالت وخيمي از نظر بيكاري و باز           اگر آن 

).38، همان(

 سياسـت اقتـصادي   .توان قبل از جنگ دوم جهـاني در آلمـان مثـال زد   نمونه بارز آن را مي    

هـاي  شـركت . هاي گسترده در بخش توليد تسليحات را فراهم نمـود         گذاريزمينه سرمايه هيتلر  

ي هاي كشورهاي ديگر اروپاي   يگر شركت داري از اين سياست به خاطر رقابت با د        بزرگ سرمايه 

، اقتصاد جهاني با بحـران  1933نازي در سال  بزمان روي كار آمدن هيتلر و حز      . نداستقبال كرد 

ريزي اقتصاد بـا تمركـز سـرمايه     ميليون نفر بيكار داشت و برنامه7لمان در حدود    آ. رو بود هروب

 ميليـون نفـر يعنـي    1/6 توانست در مدت كوتاهي بيكاري را به حد يدر بخش صنعت تسليحات 

. كاهش دهد2/9٪

 ميليون نفر رسيد و در عين حال با توجه به رونـد             5/4 ميزان بيكاري به حد      1935در سال   

گذاري در بخـش صـنعت      سرمايه.  ميليون نفر باقي ماند    97/2داري بيكاري در حد     ايهتوليد سرم 

 بـود كـه بـه    2رايـش مـارك   ميليـون  620 قبل از روي كار آمدن هيلتر      1932تسليحاتي در سال    

ايجـاد مكـان كـار بـا        . داري هيلتر رسيد   در زمان زمام   1935 ميليون رايش مارك در سال       3300

Keynes-1

R M-2



185انسان، اسلحه و جنگشمارة اول            

بـه اسـتراتژيك نظـامي داشـت و از     هاي حمل و نقل كـه جن  اختن جاده ها و س  راهاحداث بزرگ 

 ميليـون  533كرد و در حدود ي ديگر ارتباطات و حمل و نقل كاالها را تسهيل و تسريع مي  سوي

 تا  1933بودجه تسليحات از سال     . سازي و حمل و نقل تخصيص يافت      رايش مارك براي جاده   

:1973ويلمار، فريتز،   (رد رايش مارك افزايش يافت       ميليا 8/14، يك سال قبل از جنگ به        1938

55.(

در كشور امريكا هم افزايش بودجه نظامي و كـاهش ميـزان بيكـاري، همبـستگي شـديدي                  

هاي اصـالحي    با برنامه  1 و حوش جنگ دوم جهاني روزولت      ولدر ح . ديگر دارند نسبت به يك  

 از كل نيروي كار در ٪2/25دهد كه ن مي كاري را از بين ببرد و آمار نشا       خود نتوانست كامالً بي   

سـال قبـل از      كاهش يافت و يـك     1937 در سال    ٪3/13 بيكار بودند و به      1933آمريكا در سال    

 داراي 1939 كـشور آمريكـا در سـال       . رسيد ٪7/18دوباره به   ) 1938(شروع جنگ دوم جهاني     

ه نظامي داشت و نرخ بيكاري       ميليارد دالر بودج   2/1 ميليارد دالر توليد ناخالص ملي بود،        5/90

 ميليارد دالر با    6/959 توليد ناخالص ملي     1970-71 اعالم شد، در همين كشور در سال         2/17٪

).64:همان( گزارش شده است ٪2/4 نظامي و نرخ بيكاري  ميليارد دالر بودجه9/78

ر د بيكـار د بودجه نظامي در آمريكا قبل از جنگ دوم جهاني تقريباً كم بود، ولي ميزان افـرا      

ي بود و با شروع جنگ و افزايش ميزان بودجـه نظـامي شـاهد               اياالت متحده در حد بسيار باالي     

وجـود آمـد،   ه كه بحران كره بـ 1952-54هاي  بين سال . باشيمكاهش بيكاري و اشتغال كامل مي     

 بـه  در نتيجه افزايش بودجه نظامي در آمريكا را شاهديم كه به موازات آن باز نـرخ بيكـاري رو            

-67هـاي   كه بـين سـال    با آغاز جنگ ويتنام بودجه نظامي افزايش يافت، به طوري         . كاهش نهاد 

 حـدود  1968در سـال   ) 68،  همـان (ده شـد     ميليارد دالر افزو   49 به بودجه نظامي آمريكا      1965

يعني از هر ده نفر     . اشتغال داشتند ) خصوصي يا دولتي  ( ميليون نفر در بخش صنعت نظامي        2/8

كرد، به عبارتي ديگر از هر شش يا هفـت  ك نفر از بودجه وزارت دفاع امرار معاش ميشاغل، ي 

. نفر، يك نفر از شهروندان جامعه آمريكا وابسته اقتصادي بـه بودجـه نظـامي ايـن كـشور بـود                    

Roosevelt-1
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بـه همـين دليـل    . جاي داده است ميليون مكان كار را در خود 14 تا  12صنايع نظامي در حدود     

ترين كارفرمـا در جامعـه توسـعه يافتـه صـنعتي آمريكـا              به عنون بزرگ  ) ونپنتاگ(وزارت دفاع   

.شودمحسوب مي

 تحمـل مخـارج سـنگين تـسليحاتي را بكننـد و جوامـع                نمـي تواننـد    جوامع توسعه نيافته  

بـراي  . ثروتمند كه همان كشورهاي صنعتي هستند، توان تحمل اين نوع مخـارج را دارا هـستند       

باشـد كـه همـان      اي نياز به وسـيله حمـل و نقـل مـي           ي يا هسته  هاي منفجره عاد  حمل كالهك 

 در يك رقابـت     مگاتن را بتوانند حمل كنند و      100ي به وزن    هايبمبها هستند كه فرضاً     موشك

ي بايد در باالترين حد نگه داشته شود و در مقياس وسيعي قدرت تخريـب      تسليحاتي اين تواناي  

هـاي مـورد   تصميمي قطعي راجع به تعـداد موشـك  . اي به نمايش گذاشته شودتسليحات هسته 

هـا انبـار و نگهـداري شـوند، تقـسيم و             موشك نايچگونه. نياز به جوابي روشن نرسيده است     

ها چگونه باشد، موشك هاي متحرك و ساكن چگونـه نگهـداري شـوند، بـه ايـن               پراكندگي آن 

.دهداي جواب ميسؤاالت شناخت صحيح از تأثيرات تسليحات هسته

.  اسـت نفـر طور كه گفته شد تاريخ نظامي عبارت از تطبيق سالح با زره و تكنيك بـا               انهم

هـا هـم يـك    براي موشـك  . براي هر سالحي سپر دفاعي و ضد سالح در نظر گرفته شده است            

هـا در فـضا     سيستم دفاعي ضد موشك ساخته شده و تكامل يافته است، خنثـي كـردن موشـك               

هـا،  گـاه فاعي و ضدموشكي است، عالوه بـر ايـن سـاختن پنـاه            هاي د نيازمند به استقرار سيستم   

ي يـا اسـتفاده از      هـاي ضـد گازهـاي شـيمياي       عشع يا ماسك  هاي خاص ضد تش   استفاده از لباس  

داروهاي خاص براي خنثي يا كم اثر كردن تأثيرات تسليحات كشتار جمعي بـه عنـوان زره يـا                   

.اندضد سالح مورد توجه قرار گرفته

كـه معـروف بـه      سازي آن  حمله موشكي دشمن و خنثي      و دفاعي در مقابل    فنديسيستم پدا 

.عات و اختراعات جوامع توسعه يافته صنعتي استا شده است، در نتيجه ابد"جنگ ستارگان"
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تكامل ابزار توليد و گسترش تسليحات

هـا تغييـر    اقتصادي، علل و اهداف بـه وقـوع پيوسـتن جنـگ      –با تغيير و تحوالت سياسي      

 سياسـي و  – و فنون و ابزارآالت جنگي هم به موازات تغييرات در مناسـبات اقتـصادي      كنندمي

ايـم كـه جامعـه در      ي بوده هايقالب صنعتي تا امروز شاهد جنگ     از ان . انداجتماعي دگرگون شده  

هاي قرن  هاي صنايع دستي و ابزارمندي بوده است و جنگ        وضعيت كشاورزي به همراه فعاليت    

رفت صـنعتي حاصـل     در دوره بعدي كشاورزي مكانيزه و پيش      . توان مثال زد   را در اروپا مي    19

هاي بزرگ اول و دوم جهاني را در اين مقطع زماني قرار داد و بعـد از جنـگ                   شده بود و جنگ   

هـاي ميكروبـي،    سـالح آوري جديد، باعث توسعه و تكثيـر تر و فنرفتهجهاني دوم صنايع پيش 

.ي شداتمي و شيمياي

 تـافلر،   وتافلر، الوين(اند  گانه جنگ را بررسي كرده    هاي سه لر و هايدي تافلر موج    الوين تاف 

ي است كه مردم از نظر شيوه معيشت كشاورز         هايموج اول مربوط به جنگ    . )1372:40هايدي،  

جنگيدنـد و از اقتـصاد زراعـي        جوامعي كه در موج اول قرار داشتند بر سركشاورزي مي         . بودند

ها از نظر سازماندهي، ارتباطـات لجـستيك، نظـامي اداري، نظـام       و بالتبع جنگ  برخوردار بودند   

.هاي فرماندهي و حتي بافت فرهنگي متأثر از همان روابط اقتصادي زراعي بودندپاداش، شيوه

ها هاي مربوط به موج دوم در جوامعي مشاهده شدند كه صنعت شيوه زندگي ميليون             جنگ

كـه در  همـان طـوري  . كس كننده تحوالت در كـار و سـرمايه بـود   نفر را تغيير داده و جنگ منع    

در . ها هم در عصر صنعت، زياد و انبـوه اسـت  جامعه صنعتي توليد انبوه است، تلفات در جنگ      

و آغاز دوره صنعت مسلح كردن همگاني و خدمت نظام وظيفه شكل جنگ را از شكل انفرادي                 

تـسليحات  . رگيري بين دو ملّت تلقي شد      و جنگ بيشتر د    درگيري حكام و سالطين خارج كرد     

ها ديگر مانند دوره    ارتش. ص يافت يبراي سربازان تخص  . . .  تير و    هفتانفرادي مانند تپانچه و     

هـا  زادگان و متشكل از تعدادي افراد مـزدور نبـود، بلكـه ارتـش              نظر اشراف  زيرما قبل صنعتي    

بـر مبنـاي اكتـساب شـدند و طـي           هاي منظم با تقسيم كار اجتماعي تخصـصي       تبديل به ارتش  

هاي متفاوت در نهـاد ارتـش   ط احراز نقش  هاي نظامي شر  ي تخصصي در اكادمي   اهنمودن دوره 



سال هفتم                       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد188

رشد ديوان سـاالري و عقالنيـت رو بـه گـسترش نهـاد و مـشروعيت عقالنـي اسـاس                     . گرديد

.ها و مناصب در درون نهاد ارتش شدواگذاري نقش

.انـد ني و مالي فراواني در تاريخ بـه ثبـت رسـيده           هاي موج دوم توأم با خسارات جا      جنگ

بسياري از كشورهاي صنعتي مانند آمريكا در حين جنگ دوم جهاني براي پيروزي تمـام قـواي                

300سلـسل،   م ميليـون تفنـگ و       6 ميليون سرباز،    15براي مثال آمريكا با     . خود را بسيج نمودند   

 ميليـارد دالر مهمـات      41روي زرهي و    نفر در هواپيماي جنگي و صد هزار تانك و خود           هزار  

334، شهر توكيـو مـورد حملـه    1495 مارس 9قبل از استفاده از بمب اتم، در تاريخ   . توليد كرد 

 هزار غيـر نظـامي كـشته و         84 ساختمان خراب و     267171افكن قرار گرفت كه در اثر آن        بمب

).50-51مان، ه( كيلومتر از شهر با خاك يكسان شد 26 هزار نفر زخمي شدند و 40

رفتـه   اجتماعي جامعه پيش–ها بستگي به ساختار اقتصادي هاي موج سوم و شيوه آن جنگ

ي كـه از    هـاي جنـگ .  سوم متكي بر دانـايي اسـت       هاي موج به تعبيري ديگر، جنگ   . صنعتي دارد 

اطالعات و نوآوري، مـديريت، فرهنـگ و   ". كنندابزارآالت الكترونيكي و كامپيوتري استفاده مي  

افزار، آموزش و پـرورش، بـازآموزي، مراقبـت پزشـكي،           رفته، نرم  تكنولوژي پيش  ،فرهنگ عامه 

ها محصوالتي است كـه كـشورهاي مـوج سـومي بـه              همه اين  –خدمات مالي و ساير خدمات      

).1375:45، هايدي و تافلر، الوينتافلر، (".فروشندجهان مي

اين توانايي خودجـوش نيـست و   . ي باشداگر ويژگي دوره موج سوم دانايي و توانايي علم        

ي كه تافلرهـا  هايبا انواع موجاين سؤال در ارتباط  . نيروي انساني است  وجود آورنده آن    هعامل ب 

هاي موج اول و دوم وجود نداشـته  ي در دورهشود كه دانايي و تواناياند، مطرح مي   نموده ترسيم

است؟

دارا بـوده اسـت،     ي را   ي از دانايي و توانـاي     حد،  انسان در هر مقطع   . يقيناً جواب آري است   

.ها در موج سوم بيشتر از موج اول و دوم استي انسانمنتهي درجه توانايي و داناي

ي عصر حاكميت رايانه، محاسبات دقيق الكترونيكي را فراهم نموده و همين            توانايي و داناي  

.گيردرد استفاده قرار ميباشد، كه موها و جنگ ها ميبرگ برنده جوامع صنعتي در درگيري
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كـه در نهايـت     ) تصرف كويت توسط صـدام     (1991براي مثال جنگ خليج فارس در سال        

منجر به شكست صدام با ارتش با امكانـات جامعـه مـوج دوم شـد و آمريكـا و متحـدانش بـا                        

جامعه صنعتي موج سوم كشورها را      . هاي جامعه موج سوم در جنگ به پيروزي رسيدند        ويژگي

بعـضي از  . انتهاي توليد تسليحات مخرب و كـشتار جمعـي سـوق داده اسـت            رقابت بي به يك   

 بر اين باور بودنـد      2 و هربرت اسپسنر   1گوست كنت، سن سيمون   شناسان كالسيك چون ا   جامعه

 و فـرانس    1368:22بوتـول، گاسـتون،     (كه با صنعتي شدن جامعه جنگ از بين خواهـد رفـت             

گرفتن نانديشي اين انديشمندان احتماالً به علت در نظر         لبيني و سه  خوش). 1387:29كرنيك،

ويژگي و مكانيسم قدرت سياسي بوده است، به عالوه مقايسه جامعه دوره ما قبـل صـنعتي كـه              

بيشتر داراي ويژگي نظامي و براساس اجبار شكل گرفته بود با جامعه صنعتي كه روابـط انـسان              

اعتبـار و پـوچ     بيني و آينده نگـري بـي      ت خوش ها براساس آزادي و همكاري استوار است، عل       

.نظران فوق بوده استصاحب

هـاي  هاي صـنعتي بـا بيـنش اقتـصادي و هـم ايـدئولوژي             بعد از جنگ جهاني دوم قدرت     

.هاي صنعتي، استراتژي خود را ترسيم كردندمتفاوت سياسي حاكم بر دولت

داتيرجوامع توسعه يافته و توسعه نيافته، جوامعي صادراتي و وا

دو قطـب   . باشندكنندگان و صادركنندگان تسليحات مي    ترين توليد كشورهاي صنعتي بزرگ  

داري در رأس هاي سياسي اقتصادي متفاوت درگذشته يعنـي كـشورهاي سـرمايه     صنعتي با نظام  

تـرين صـادركنندگان اسـلحه      آمريكا و شوروي در قبل و بعد از فروپاشي نظام، روسـيه بـزرگ             

 هم از نظر كمي افزايش يافته و هم در بعد كيفي تعبيراتـي سـريع             اسلحه ارتتجحجم  . اندبوده

تـرين صـادركنندگان     بـزرگ  1979-81هـاي   بـين سـال   . ها مالحظه شده است   و پيچيده در آن   

٪3/4 و ايتاليـا     ٪3، آلمان غربـي     ٪6/33 امريكا   ٪5/36اسلحه سنگين عبارت بودند از شوروي       

 .٪9/6 كشورها  و بقيه٪4/2كشورهاي جهان سوم 

Saint – Simon-1

Herbert Spencer-2
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.نيافته شده استصادرات بيشتر روانه كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه

، آمريكـاي جنـوبي و   ٪3/8، آسـيا دور  ٪2/9 افريقـا  ل، شما٪3/27كشورهاي خاورميانه با    

، آمريكـاي مركـزي   ٪8/4 جنوب افريقا و صحرا ٪9/4، جنوب آسيا   ٪2/6جنوب شرقي آسيا با     

:1983مـوت،  دووه، فـراي (مـا بـين كـشورهاي صـنعتي       (٪8/37ي با    و كشورهاي صنعت   5/1٪

181.(

 ابزار سياست خـارجي ايـن       ترينمهمصادرات و فروش تسليحات براي كشورهاي صنعتي        

1983 كـه در سـال       1اي يـا ابتكـار دفـاع اسـتراتژيك        .دي.طرح اس . دهدكشورها را تشكيل مي   

 بالغ بـر  1990 تا 1985هاي در فاصله سال  .  پيشنهاد شد  2توسط رياست جمهوري آمريكا ريگان    

:1370ثقفـي عـامري، ناصـر،       . ( ميليون دالر بودجه تحقيقاتي را به خود اختـصاص داد          32012

50.(

نقـاط اسـتراتژيك دنيـا تـأمين        هاي نظامي صادركنندگان را در اقصي     صادرات اسلحه برنامه  

ن اسـتعمار كهـن متوسـل بـه     تـر از زمـا     و كـم   "هاي توسـعه  كمك"بيشتر تحت عنوان    . كندمي

با كاركردهـاي اقتـصادي صـادرات تـسليحات وابـستگي بـه دنيـاي               . شوندخشونت و زور مي   

توانـد رقبـاي خـود را    ويژه آمريكا بدين طريق مي   هداري بيشتر شده و كشورهاي غربي ب      سرمايه

براي كشوري چون فرانسه هم بخش تسليحات نظـامي       . مانند شوروي در گذشته تضعيف سازد     

 كـشور شـوروي     1964-73هـاي   در بين سال  . شودبه عنوان ستون اصلي صادرات محسوب مي      

٪3/1. كـرده اسـت   يافته و يا در حال توسعه اسلحه صـادر مـي           كشور توسعه  32هم به حداقل    

ـ . شـد صادرات اسلحه شوروي به كشورهاي عضو پيمان ورشـو صـادر مـي             شتر از نـصفي از     بي

اي بـه   ويتنام شمالي، هند، كوبا، كره شمالي، ايران و تا اندازه ي چون مصر،  صادرات به كشورهاي  

 كـشور   70شـد و كـشور آمريكـا صـادرات بـه            اندونزي، عـراق، سـوريه و انگـوال روانـه مـي           

).1976:12ت، نساولريش آلبرشت، ديتر ار(نيافته و در حال توسعه داشته است توسعه

Strategic Defence Initiative-1

Regan-2
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دات تسليحاتي در جامعه صنعتي نـصيب       توان گفت كه سود حاصل از اين تولي       در نتيجه مي  

گـذاري اقتـصادي در داخـل و خـارج ايـن      كـه سياسـت  شود، عالوه بـر اين بان سرمايه مي  صاح

شود و اكثر جمعيت اين كشورها      كشورها در جهت تأمين منافع اقليت صاحب سرمايه انجام مي         

.كندرعي را ايفا ميدار، منفعل و نقش جانبي و فدر مقابل گرايش و خواسته سرمايه و سرمايه

رفت علوم در خدمت ارتشپيش

رغم ميل  االيام توسط صاحبان قدرت بنا به ميلي باطني يا علي         استفاده از عالمان از قديم    سوء

هاي مختلف علوم به شكل گسترده و عميق امـروزي در ايـام             شاخه. باطني صورت گرفته است   

اش توليـد   ت به شكل پيچيـده امـروزي      احگذشته وجود نداشته است و در آن دوره هنوز، تسلي         

..نشده بودند

. كنـد رفت مادي و توسعه توليد، قدرت سياسـي بـه نفـع خـود اسـتفاده مـي      معموالً از پيش  

بـسياري  . شونداند ولي غالباً به نفع اهداف نظامي استفاده مي   اختراعات تنها انگيزه نظامي نداشته    

هـاي مختلـف علـوم      هاي تحقيقات در رشته   طرح. داز توليدات كاربرد نظامي و غير نظامي دارن       

تجربي و انساني با انگيزه محض علمي و بدون در نظر گرفتن كاربرد نظامي و يـا داشـتن كـار                     

هـا  گيري ارتش و دولت از ايـن طـرح  شوند، ولي در اين اثناء امكان بهرهفرماي نظامي انجام مي  

ي وزارت دفـاع كـشورها بـه     رش و كارفرماي  هاي تحقيقاتي به سفا   باشد، خيلي از طرح   بسيار مي 

.رسنداتمام مي

 در مـورد    "مـك دانـل دوگـالس     "ي درشركت   هاي فضاي ن معادن بخش ايستگاه   سوباب تام 

:هاي پژوهشي نظامي بر تكنولوژي معتقد است كهتأثيرات برنامه

جـب  هاي توليدي كه نيـاز بـه تمركـز صـنايع دارد، مو    هر گونه تحقيقات عمده و يا برنامه      "

)1370:113ثقفي عـامري، ناصـر،    ("ها توسعه يابد  خواهد شد كه تكنولوژي در برخي از زمينه       

اي تحـت نظـارت و     .دي.ها در امريكا در ارتباط با طرح اس       و عمالً تحقيقات پژوهشي دانشگاه    

.)همان(شود اي انجام مي.دي.ژي سازمان اسمشاوره با اداره اختراعات علمي و تكنولو
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ها براي تقويـت و تحكـيم و ثبـات    حالت چه با انگيزه نظامي يا غير نظامي دولت  در هر دو    

كنند و غالباً اين نتايج      نظامي بدون ترديد از اين نتايج پژوهشي استفاده مي         بنيهقدرت سياسي و    

.شونداستفاده واقع ميمورد سوء

هـاي اسـتراتژيك     در طـرح   اهميت دادن به تكنولوژي بيش از حد، نبايد ساير عوامـل مـؤثر            

ها به فراموشي سپرده شود، كه انسان در عين پرخاشگري نياز شـديد        مانند رفتار اجتماعي انسان   

ها و ابزارهـاي  رفت تكنولوژي نظامي جديد سيستم   متأسفانه پيش . رواني به آرامش و صلح دارد     

هـاي كـروز،    باشـند، ماننـد موشـك      مـي  "نيـاز از حـضور انـسان      بـي "خودكار در صحنه نبـرد      

نياز از حـضور انـسان،   هاي خودكار، بيهاي ضد تانك هدايت شونده و يا هشدار دهنده        موشك

عقـل  آالت و ابزار جنگـي بـي   مرز توسط ماشينني اعمال خشونت و تخريب بدون حد و     به مع 

، بـه   هاكنند و اتومات كاركردن آن    شوند و اقدام به حمله و دفاع مي       ها كنترل مي  كه توسط رايانه  

.ريزي است انسان در جلوگيري از تخريب و خونمعني كاهش دخالت

هـاي مختلـف علـوم      هاي علمي و نتـايج تحقيقـات رشـته        ها اولين مصرف كننده داده    ارتش

هـاي مختلـف تـشكيل نـشده     هيچ نهادي در جامعه مانند نهاد ارتش از دسته و رسـته   . باشندمي

.علمي خاص نداشته باشدكه پرسنل در هر دسته و رسته تخصصاست 

هـاي  هـاي علمـي شـاخه     عالوه بر اينكه ابزارآالت مورد استفاده در هر دسته نتيجـه تـالش            

هاي مختلف توليد اعـم از كـشاورزي،       امروزه در جامعه صنعتي در بخش     . باشدمختلف علم مي  

بـزار و  تـرين ا  ريزي و كسب اطالعـات مهـم      صنعتي و حتي خدمات، استفاده از رايانه در برنامه        

 بـا آن كـار   تبديل به يك وسيله ضروري و حياتي شده است و اكثـر كـارگران و كارمنـدان كـه        

كننـد،  دي كه بازور بازو كـار مـي  ي نيستند، زيرا كارگران    1دي يا پرولتاريا  كنند، ديگر كارگر ي   مي

 كـه بـا قـوه ادراك و از          2ر عـوض كـارگران فكـري، كوگنيتاريـا        شـوند، د  روز به روز كمتر مي    

رفته صنعتي دانايي و علـم  در جامعه پيش. شوندخصص و آموزش برخوردار هستند، بيشتر مي     ت

توانـد  اين دانايي به قـول تافلرهـا مـي   . شوندقدرت و ثروت محسوب مي ترين منبع   و عالم مهم  

Proletariat-1

Gognitariat-2
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بـزرگ   در غرب وحشي، قـادر اسـت برقـرار كننـده             "مثل ششلول "ترين چيزها باشد    خطرناك

كه خواهيم ديـد در  چنان.  ختم نشود –اما شايد با مساوات يا دموكراسي       . د ازكار درآي  1مساوات

).1372:268،هايديو تافلر، تافلر الوين، (تيويته ختم شود تواند به راديواكوض ميع

انـد و از بعـد      دانايان و صاحبان علم، مولد انواع تسليحات مخـرب و كـشتار جمعـي بـوده               

آيا دانشمندان گناهكار و مقصراند؟ اگر ايـن طـور اسـت،         اخالقي اين سؤال مطرح مي شود كه        

توانند كه خطر تسليحات كشتار جمعي را برطرف سازند؟حال همين صاحبان دانش چگونه مي

ايـن  انـدازد، نتيجـه كـار        گناه اين كار را برگردن اصحاب فن و دانشمندان مي          2لرد زوكرمن 

هـاي سياسـي جديـدي را       ست و واقعيـت   ي غير عقالني شده ا    دانشمندان منجر به ساخت دنياي    

ي هستند كه فعاليت محرمانه داشته و بـه دور           و اين صاحبان فن مانند كيمياگراي      اندفراهم نموده 

).1368:142رابينسون، جان، كالدور، مري و ديگران، (اند اي كشيدهوگونهدهاي جاما قالب

سـت رهبـران سياسـي      گسترش تسليحات كشتار جمعي باعث خروج كنترل نـسبي آن از د           

در حـدود   . شده است و بيشتر اختيار اين تسليحات در دست صاحبان دانش و تكنولوژي است             

در . كردنـد هاي نظامي كار مي    هزار دانشمند، روي طرح    500دو دهه قبل در سطح جهان حدود        

هـا بـه    سـوم از كـل ايـن طـرح        هاي پژوهشي و توليدي دولتي و يك       از تمام طرح   %75آمريكا  

.شودايع نظامي مربوط ميصن

، همـان (. شـوند هاي پژوهشي به صنايع نظامي مربوط مـي        از طرح  %50در انگلستان حدود    

143.(

هاي صنعت نظامي كه از سـازماندهي دقيقـي برخـوردار هـستند، نتيجـه همكـاري         مجموعه

.ها، ادارات، ارتش و بخش صنعت بوده استدانشگاه

توانـد  ل متوقف ساختن تـسليحات كـشتار جمعـي مـي          باتنوير و تجهيز افكار عمومي در ق      

شناسانه تبليغات روان . صاحبان قدرت سياسي را در تنگنا قرار دهد و حتي از قدرت ساقط كند             

دولت در آگاهي بخشيدن به خطرات ناشي از توليد تسليحات كشتار جمعي يا در جهت عكس                

Great Equalizer-1

Lord Zuckerman-2
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 بيـشتر بودجـه بـراي توليـد     سابقه تـسليحاتي و تخـصيص  مـ كه از كار هنري در جهـت تأييـد     

استفاده شده و افكار مردم را منحـرف و خطـرات تـسليحات كـشتار جمعـي را                  تسليحات سوء 

عـاملي  "هاي پيچيده و خطرناك كروز بـا زيرنـويس   براي مثال نقاشي از موشك. كنندكتمان مي 

).145، همان(ات كار تبليغات منفي است  مؤيد اثر" حيات غربمهم در بيمه

هاي جمعي و توانند با استفاده از ارتباطات و رسانه      هاي ضد جنگ و طالب صلح مي      جنبش

ها به تنوير افكـار عمـومي در        چنين سازماندهي و هماهنگ كردن صاحبان دانش در دانشگاه        هم

هاي مثبتي را بردارنـد و بهتـرين    جهت مخالفت با توليد و آزمايش تسليحات كشتار جمعي قدم         

.ري از توليد و رقابت تسليحاتي محسوب شوندپشتوانه براي جلوگي

.هاي نظامي مختلف شده است سياسي متفاوت منجر به پيمان–هاي اقتصادي نظام

ي از ارسطو معتقدند كه در يك مجموعه حكومتي،         س به تأ  1افرادي چون ماكس وبر، موسكا    

ـ                 ع قـدرت نظـامي    ساختار طبقاتي جامعه و قدرت سياسي تا اندازه زيـادي متـأثر از شـيوه توزي

).71:1368ير، پتبر، مي(باشد مي

انـد، يعنـي بـسياري از    هم در دنياي امروز صنعتي توليدات بيشتر مصارف دوگانه پيدا كرده  

شوند، خيلي سـهل و     هاي غير نظامي توليد مي    توليدات صنايع فلزي و غير فلزي كه در كارخانه        

گيرند، بدين معني كه بسياري از اين       رار مي ساده اين توليدات در مصارف نظامي مورد استفاده ق        

.اندتوليدات استراتژي نظامي را در بطن خود پنهان كرده

انـد و  در كشورهاي صنعتي و ثروتمند دو نهاد اقتصاد و جنگ شديداً به هم پيونـد خـورده          

گري و خطرات ناشـي از آن را فـراهم          گير خود توسعه نظامي   رفت چشم اقتصاد صنعتي با پيش   

.ه استكرد

مانـدگي   عقـب  ازنيافته و در حال توسـعه كـه         در مقابل جوامعي با ساختار اقتصادي توسعه      

:رفت نظامي داشته باشند، به گفته تافلرهاتوانند پيشبرند، نمياقتصادي رنج مي

Mosca-1
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الوينتافلر، (".زمان در شيوه توليد ثروت استهر تحولي در شيوه جنگيدن مالزم تحولي هم"

).1372:16،يديهاتافلر، و

 سياسي خاص خـود زمينـه پيـدايش         –داري صنعتي با ساختار اقتصادي      كشورهاي سرمايه 

.را فراهم كردند) ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 

با استقرار و ثبات    . گرددزمينه پيدايش اين سازمان به پيروزي انقالب اكتبر در روسيه بر مي           

ــشوره   ــيه، ك ــسم در روس ــام سوسيالي ــام    نظ ــن نظ ــرنگوني اي ــارزه و س ــي مب ــي در پ اي غرب

اقتصادي مختلف و رقيب در چالش ها و جنگ هاي جهـاني            -پيدايش دو نظام سياسي   .برآمدند

.و منطقه اي و در روابط بين المللي تاثير گذار بوده اند

س صـحبت از تئـوري نـوار بهداشـتي كردنـد كـه بايـد               يها در كنفراس صلح پـار     انگليسي

شاعه ميكروب كمونيسم به ساير نقاط جهان كند و بعد از سـي سـال آمريكـا بـا                   جلوگيري از ا  

.پيمانان غربي فراهم كردهمين تئوري زمينه تشكيل پيمان نظامي را با هم

در جنگ جهاني دوم آمريكا در مقايـسه بـا ديگـر كـشورهاي متفـق، خـاكش از آسـيب و                  

اقتصادي و تكنولوژي، تبديل به يك قـدرت  تخريب در امان مانده بود و با توجه به بنيه نظامي،   

.بالمنازع در دنيا گرديد

شوروي هم با توجه به خسارات مادي و جاني در حد بيست ميليون نفر، پيـروز از جنـگ                   

 از نظر تكنولوژي و قدرت اقتصادي در حد آمريكا نبود، ولي از نظر نظـامي رقيـب                  بيرون آمد، 

هاي متفاوت سياسـي    روي و آمريكا با ايدئولوژي    آمد، درحين جنگ دوم جهاني، شو     حساب مي 

متفقاً عليه آلمان نازي و ايده فاشيسم به مبارزه و جنگ پرداختند، ولي بعد از جنـگ اختالفـات         

كشورهاي . ايدئولوژي، دو نظام متفاوت سوسياليسم و كاپيتاليسم را بيشتر در مقابل هم قرار داد             

بردند و آمريكا بـراي     باري به سرمي  وضع اسف اروپاي غربي به علت خسارات شديد جنگ در         

. ه و اجراي طرح مارشـال كـرد   اقتصاد اين كشورها اقدام به اراي      هاي سياسي و احياي   حفظ نظام 

مريكا سياست خـارجي آمريكـا را از حالـت           جمهور آ  سي ترومن ري  1947 مارس   12در تاريخ   

ه جانبه آمريكـا را در خـارج از   انزوا خارج كرد و با پيام خود به طور صريح و واضح سلطه هم         

:مرزها عنوان نمود
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بايـست بـا رياسـت      كننـد، مـي   حمايت از ملل آزادي كه برابر فشار خارجي مقاومت مـي          "

).137:1963افتخاري،  (".اياالت متحده آمريكا باشد

ي سل بـين پـنج كـشور اروپـاي        كـ وقبل از انعقاد پيمان آتالنتيك شـمالي، پيمـان نظـامي بر           

لژيك، فرانسه، لوكزامبورگ و هلند منعقد شد كه در صورت لزوم، اين پنج كشور به               انگلستان، ب 

 پيماني در شهر واشنگتن به امضاء نماينـدگان     1949در چهارم آوريل    . ديگر به شتابند  كمك يك 

ال غـ هاي بلژيك، كانادا، دانمارك، فرانسه، انگلستان، ايسلند، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، پرت          دولت

.  رسيد، اين پيمان اولين قرارداد نظامي بود كه پس از جنگ جهاني دوم به امضاء رسيد             و آمريكا 

.البته بعداً تركيه و يونان و آلمان به اين پيمان پيوستند

نتيـك  ي آتال جملـه شـورا   مـن . هاي متعددي اسـت   يرشاخهپيمان ناتو داراي تشكيالت و ز     

كميتـه امـور مربـوط بـه دفـاع           بـه شـورا ،       هاي وابـسته  ريزي دفاعي،كميته شمالي، كميته برنامه  

هـاي وابـسته بـه دبيرخانـه       المللـي، سـازمان   اي، دبيرخانه بـين   ريزي هسته  گروه برنامه  اي،هسته

المللي، قابل ذكر است كه شكل گرفتن پيمان ناتو بدون توجه به مسائل و مـوارد اقتـصادي                  بين

.معني استبي

ي ضـعيف و ديگـر قـادر بـه     ورهاي اروپـاي   اقتصادي كش  بعد از جنگ جهاني دوم وضعيت     

 دو نظريه بـراي حـل   نقاط جهان نبودند، بدين دليلنگهداري و حفظ مستعمرات خود در اقصي   

.ه شداين مسأله اراي

گرفتن از آمريكا و واگذاري بخشي از اين مستعمرات بـه ايـن قـدرت جهـاني كـه                 كمك )الف

.مورد تأييد انگلستان بود

پا براي ايجاد يك قدرت بزرگ اقتـصادي در جهـان كـه مـورد توجـه                 پارچه كردن ارو   يك )ب

.فرانسه بود

يان در ابتداء نظريه اول را پذيرفتند و به مدت ده سال متكي به قدرت آمريكا شدند، ولـي           اروپاي

ي بيشتر مـورد توجـه قرارگرفـت و زمينـه           روپايكشورهاي ا در  بعد از اين مرحله اتكاء به خود        

گذاران بازار مشترك اقتـصادي اروپـا شـش كـشور           بنيان. وجود آمد هاروپا ب ايجاد بازار مشترك    

بودند و اعضاء اين بازار هر دهه بيشتر شدند تا امروز كـه بيـست و پـنج كـشور اعـضاء بـازار                        
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دهـد،  اين بازار حجم عظيم بازرگاني جهان را به خود تخصيص مي    . دهندمشترك را تشكيل مي   

هـاي اقتـصادي بـازار      طـرف . وسعه نيافته را برانگيختـه اسـت      كه اعتراض كشورهاي ت   به طوري 

.مشترك سه دسته بودند

.ي عضو بودند اعضاء اصلي كه كشورهاي اروپاي)الف

 اعضاء وابسته)ب

 بيگانگان)ج

ي بودنـد و قلـب   اروپاياعضاء وابسته بيشتر كشورهاي جهان سوم و مستعمرات كشورهاي          

.دهد در مورد اعضاء وابسته تشكيل ميسياست بازار مشترك را عضويت و سياست

اختالف اعضاء اصلي بازار مشترك در مورد عضوگيري و تقـسيم منـافع و نفـوذ خـود در                   

مستعمرات سابق نهايتاً منجر به اين شد كه نظريه فرانسه در مورد عضويت وابـسته مـستعمرات     

و در مقابـل فرانـسه بـه    در بازار مشترك پذيرفته شود و هيجده مستعمره فرانسه را در برگرفت         

ساير اعضاء اصلي اجازه داد كه كاالهاي خود را بدون عوارض مالياتي به اين مستعمرات صادر                

يعني يك توافق نظري و عملي در فروش كاالهاي خـود و افـزايش حجـم صـادرات بـه                    كنند،  

 بـه  .نيافته و در حال توسعه در بين اعضاء اصلي بازار مشترك صورت گرفـت        كشورهاي توسعه 

يگزين اسـتعمار كهـن    همين دليل بازار مشترك معروف به ميراث خوار اسـتعمار گرديـد و جـا              

ي باعـث ثبـات و برقـراري     و حمايت از منافع كـشورهاي اروپـاي  حفظ. ي شد كشورهاي اروپاي 

هـاي بـزرگ در   به تعبيري ديگـر، اگـر جنـگ   . ريزي صلح اقتصادي گرديدصلح از طريق برنامه 

ـ            ويژه جنگ   هاروپا ب  وقـوع پيوسـته    هاول و دوم جهاني به خاطر اختالف بر سر منافع اقتصادي ب

بود، پس تأسيس بازار مشترك اروپا عامل بازدارنده جنگ و تأمين كننده منافع اقتصادي اعـضاء                

هاي چند مليتـي    در عين حال گسترش شركت    . اصلي بازار مشترك اروپا ايفاي نقش كرده است       

ياز به داشـتن اهـرم نظـامي و پـشتيباني از ايـن منـافع اقتـصادي                   مرز نداشتن سرمايه ن     و و حد 

را درجهـان   ) نـاتو (مشترك كشورها، ضرورت ايجاد و تأسيس پيمان نظامي آتالنتيـك شـمالي             

قابل توجه است كه كشوري مانند تركيه كه مشكالت شـديد اقتـصادي   . داري فراهم كرد  سرمايه

ظـامي را در پيمـان نظـامي نـاتو داراسـت و بـه               يـروي ن  ترين سـهم ن   دارد، بعد از آمريكا بزرگ    
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بـزري،  .  (ترين مدافع منافع كشورهاي بازار مشترك اروپا و آمريكـا تبـديل گرديـده اسـت             مهم

).131:1368عفيف، 

. در مقابل پيمان نظامي ناتو، كشورهاي بلوك شرق پيمان نظـامي ورشـو را تـشكيل دادنـد                 

از ديـدگاه لنـين   . گرددانقالب اكتبر در روسيه برميزمينه تاريخي تشكيل پيمان ورشو به بعد از     

امكان وقوع انقالب به آن سبكي كه ماركس پيشنهاد كرده بود، در كشورهاي صنعتي غير ممكن              

بود، زيرا كشورهاي صنعتي با داشتن مستعمرات و غارت اين كشورها، زمينه انباشـت سـود را                  

جلب رضايت كارگران در جامعـه صـنعتي        بيشتر فراهم كرده و بخشي از اين سود را در جهت            

.كنندكنند و بدين وسيله روحيه مبارزاتي آنان را خنثي و منفعل ميخرج مي

نيافتـه و   امپرياليـستي در كـشورهاي توسـعه      ضـد   هـاي   پس تنها راه انقالب تقويت جنـگ      

، افتخـاري (مستعمره است كه همراه نظريه نبرد طبقاتي زمينـه انقـالب را فـراهم خواهـد كـرد                   

148:1363.(

نيافته و پيوستن بـه اردوگـاه سوسياليـسم     گسترش انديشه سوسياليسم در كشورهاي توسعه     

اي را عليـه  داري را برانگيخت و مبارزه همـه جانبـه  يعني شوروي، حساسيت كشورهاي سرمايه 

جنگ جهاني دوم منجر بـه پيـشروي شـوروي در           . شوروي و انديشه سوسياليسم براه انداختند     

متفقين غربي  . برلين رسيد به  شرقي و جنگ زماني خاتمه يافت كه ارتش سرخ شوروي           اروپاي  

ديگـر   در بخش غربي آلمان مستقر شدند، و باالخره بـا كمـك يـك              ) آمريكا، انگليس، فرانسه   (

1955در سـال    . هم در سـيطره شـوروي افتـاد       حكومت فدرال تشكيل دادند و بخش شرقي آن       

تـرين علتـي بـود كـه     يمان ناتو درآمـد و همـين موضـوع مهـم    آلمان فدرال غربي به عضويت پ  

 پيمـان   1955 ماه مـه     12در  . ها را وادار به عمل متقابل و ايجاد پيمان نظامي ورشو كرد           شوروي

ورشو به امضاء اعضاء رسيد و كشور چين به عنوان ناظر حضور داشـت، اعـضا اصـلي پيمـان                    

ستان، لهـ وري دمكراتيك آلمـان، مجارسـتان،       كي، جمه لواشوروي، بلغارستان، چكس  : عبارتند از 

. از پيمان به طور رسمي خارج شد1968روماني و آلباني كه در سال 
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پيمان ورشو داراي تشكيالت سازماني ذيل بود، كميتـه مـشورتي سياسـي، كميتـه وزراي دفـاع           

ه ي خارجـه، دبيرخانـه مـشترك فرمانـد      ه فني نيروهاي مشترك، كميته وزرا     شوراي نظامي، كميت  

.مشترك نيروي نظامي

هاي نظامي جزء اسرار محرمانه هر پيمان و هـر كـشور   يقابل ذكر است كه آمار دقيق تواناي  

كشورهاي سوسياليستي براي دفاع از منافع اقتصادي خود عالوه بر اهرم نظـامي يعنـي          . باشدمي

بـط بازرگـاني    ي كردند كه منافع اقتـصادي و روا       ام به تأسيس شوراي   تشكيالت پيمان ورشو، اقد   

.ساختكشورهاي عضو را هماهنگ مي

.وجود آمدهاين شورا در مقابل طرح مارشال و بازار مشترك اروپاي غربي ب

شوراي "كي، مجارستان، روماني، بلغارستان     لوا، شوروي، لهستان، چكس   1949 فوريه   25در  

. را تشكيل دادند1 يا كمكون"هاي متقابل اقتصاديهمياري

گيـري   از عضويت در اين شوراي اقتصادي مانند پيمان نظـامي كنـاره            1961آلباني در سال    

 بـه عـضويت كمكـون       1972 وكوبـا از سـال       1962، مغولستان   1950آلمان شرقي از سال     . كرد

با مقايـسه دو پيمـان بـزرگ        .  عضو وابسته اين شورا گرديد     1965يوگسالوي از سال    . درآمدند

رسـيم كـه كـشورهاي صـنعتي بـراي حفـظ منـافع               مـي  نظامي يعني ناتو و ورشو به اين نتيجه       

هـاي نظـامي و     اقتصادي و قدرت سياسي اقدام به گسترش كمي و كيفي توليد تسليحات، طرح            

هـاي متفـاوت    هـا و نظـام    كشورهاي بزرگ صنعتي با ايدئولوژي    . اندافزايش بودجه نظامي كرده   

ي قـادر بـه حفاظـت از منـافع     هاي به اين نتيجه رسيدند كه به تنسياسي بعد از جنگ جهاني دوم   

 با كشورهاي هم مرام خود زمينـه تقويـت و           كشور خود نيستند و هم پيماني نظامي و اقتصادي        

تـالش و فعاليـت نظـامي و        . برتري را در جهان و از ميدان بدر بردن رقيب فراهم خواهد كـرد             

 و همبـستگي    دفاع از سوسياليسم و طبقات زحمتكش     پوشش   در   ،اقتصادي اعضاء پيمان ورشو   

.ي جهان عنوان شدياپرولتار

Comecon-1



سال هفتم                       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد200

ساالري و آزادي   هاي نظامي و اقتصادي ظاهراً براي دفاع از مردم        در پيمان ناتو تمام فعاليت    

بعد از فروپاشي نظام سوسياليسم در شوروي و كشورهاي بلـوك شـرق زمينـه               . ذكر شده است  

 پيمان ورشو و كمكـون بـه        انحالل پيمان نظامي ورشو فراهم شد و بسياري از كشورهاي عضو          

ولي آنچه كـه از نظـام سوسياليـسم در روسـيه            . عضويت بازار مشترك اقتصادي اروپا در آمدند      

الً بـه عنـوان رقيـب       مـ باقي مانده است، قدرت تـسليحاتي و نظـامي ايـن كـشور اسـت كـه ع                 

 در  علت اين امـر را    . كشورهاي غربي و آمريكا، توليد تسليحات و صدور آن افزايش داده است           

گيـري مـي شـود كـه در طـول تـاريخ،            بايد جستجو كرد و نتيجه    ساختار صنعتي جامعه روسيه     

.تر بوده استمراه توليد تسليحات جديد و كاملتكامل ابزار توليد به

هـا  كشورهاي غربي اعضاء پيمان ناتو باور و اعتقاد به دموكراسي را انگيزه برانگيختن جنگ     

اند و اعضاء پيمان نظامي ورشو سـابق حمايـت از حقـوق             رخاستهو به اصطالح به دفاع از آن ب       

هاي دفـاعي در هـر دو پيمـان         كارگران را انگيزه و محرك دفاعي مطرح كرده بودند، كه محرك          

اساساً براي هر دولتي امنيت ملي يـك        .  ارزشي اين جوامع داشت    نظامي ريشه در باورها و نظام     

. انـد دام بـه توليـد تـسليحات كـشتار جمعـي نمـوده      اصل كلي است و به خاطر همين امنيت اق       

 نظامي گـسترش يافتـه و موضـوع تـأمين امنيـت را مـورد سـؤال قـرار              –هاي صنعتي   مجموعه

استراتژي دفاعي توسعه تسليحات براساس انديشه ترس و وحشت از نظام مخـالف در           . دهدمي

.المللي شكل گرفتسياست بين

طلبانـه، تخـصيص   داري صنعتي با تمـايالت سـلطه   يهدر نظام اقتصادي سياسي جامعه سرما     

بـه همـين   . شـود بودجه نظامي به عنوان عامل اساسي هدايت و ثبات اين جامعه محـسوب مـي       

در بطـن نظـام اقتـصادي       . انـد زدايي نداشته دليل تمايلي براي كاهش توليدات تسليحاتي و تنش       

. ز ايـن نظـام پذيرفتـه شـده اسـت          داري، تسليحات به عنوان ضامن ثبـات و پـشتيباني ا          سرمايه

هـاي   سـالح  تر شدن تسليحات كشتار جمعـي و آزمايـشات متعـدد          متأسفانه گسترش و پيچيده   

 آزمايـشات بمـب   1945چنان ادامه دارد، هر چند كه از ماه ژولي       ي هم اتمي، ميكروبي و شيمياي   

المللـي را  هدات بـين كساني كه اين تع.  و دريا ممنوع اعالم شد هواالمللي در   اتمي در سطح بين   
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كنـدي  دهنـد  انـد، در عـين حـال در عمـل بـه رقابـت تـسليحاتي ادامـه مـي         طراحي و پذيرفته  

:گفتجمهور اسبق آمريكا ميرئيس

"اولين قدم مهم، گامي به سوي صلح است، گامي به سوي خِرد، گامي بـه دور از جنـگ                  "

.)1968:199ويستر،ي،يورك، ه، (

اي مورد ترديد قرار گرفـت  هاي هسته مين كشور تعليق فعاليت   البته بعد از مدت كمي در ه      

اي گـره   آوري تـسليحات هـسته    امنيت آمريكا بـا فـن     . اي را شاهديم  هاي هسته و تداوم فعاليت  

 شوروي هم امنيت ملـي بـا توسـعه          ينه تنها آمريكا بلكه در بلوك شرق به رهبر        . خورده است 

هـاي اتمـي،     كشف مواد منفجـره تـا سـاخت بمـب          بعد از . اي پيوند خورده بود   آوري هسته فن

زمان اصابت و سرعت و برد تسليحات كشتار جمعـي          . يشتر شده است  ها بار ب  خشونت، ميليون 

كره جنوبي بـه شـمالي از نظـر      پيما بيشتر شده و در عين حال فاصله نيم        هاي قاره توسط موشك 

هاي از  ويژه موشك هليحات ب هدف از توليد تس   . زمان شليك تا اصابت به هدف كمتر شده است        

بين بردن تهديدات و اهداف رقيب و دشمن است، كـه مـورد توجـه سياسـتمداران، نظاميـان و       

لي و از سوي    ماز يك طرف منافع     . طرفداران رعايت اخالق با مواضع متفاوت قرار گرفته است        

-هوندان جامعه ب  اهميت به تأمين امنيت شهر    . گيرندديگر رعايت اخالق با هم در تضاد قرار مي        

دسـتي و   عمليات پيش . ويژه نيروهاي نظامي، فكر طراحان نظامي را به خود مشغول كرده است           

غافلگيرانه بايد مورد توجه قرار گيرد و نيروهاي نظامي به عنوان نيروي بازدارنده در قبال اولين                

حجـم و وزن و     . ازندكنند كه مقابله به مثل و انتقام را عملي س         شوند و تالش مي   حمله متأثر مي  

اگـر هـدف بـا يـك     . بردها را باال مي گيري درست درجه اطمينان موشك    قدرت انفجار و هدف   

هـاي  رود، ولي اگـر بـراي يـك هـدف ازموشـك     موشك از بين برود، درجه اطمينان آن باال مي  

ال بـا آيد، به همين دليـل آزمايـشات متـوالي بـراي     مختلف استفاده شود درجه اطمينان پايين مي    

توانـد  بردن درجه اطمينان احتياج به هزينه زياد دارد و اين مخـارج را يـك جامعـه فقيـر نمـي                    

.ها را كشورهاي ثروتمند صنعتي دارا هستندتحمل كند و توان اجراي اين پروژه
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خلع سالح و كنترل تسليحات

ناداند و اگر به داليل مختلف جنـگ در طـول تـاريخ اسـت    جنگ و صلح دو روي يك سكه     

شويم اگر داليل و عوامل جنگ حذف و از زندگي جمعي كنار گذاشته شـوند،               متوجه مي . كنيم

.صلح برقرار خواهد شد

تواند علل اقتصادي، سياسـي، جمعيتـي، روانـي، حقـوقي و فرهنگـي              براي مثال، جنگ مي   

اي كارهـ داشته باشد و اگر داليل فوق تجزيه و تحليل و از جوانب مختلف بررسي شوند، به راه           

هـاي  شويم، در علت اقتصادي جنگ كه به اختالفات اقتـصادي شـيوه           تر مي عملي صلح نزديك  

الح هـم بـه نـوعي در        پردازند، بحث خلع س   مختلف توليد و تكامل ابزار توليد و تسليحات مي        

ي تـا پيچيـده امـروزي بـه وقـوع      ار ابتدايهاي بسيها با اسلحه ر است، زيرا جنگ   اين مقوله مستت  

 و وحـشتناك  به علـت نتـايج مخـرب   . شوندداخته مي د كه در فرآيند توليد ساخته و پر       انپيوسته

:ايم براي مثالها در طول تاريخ شاهد كنترل و خلع سالح به اشكال مختلف بودهجنگ

 سال قبل از ميالد كنفرانس خلع سالح در چين برگـزار شـد              546 در   1به قول ادوارد هارپر   

 از شاگردان كنفوسيوس تهيه شد و به جنگـي كـه هفتـاد و دو        كه گزارش آن بعد، توسط فردي     

).1363:362افتخاري، . ( دادسال بين دو ايالت چين جاري بود، خاتمه

 كليسا استفاده از منجنيق     2كمان را منع كرد و شوراي التران      در قرن هفتم پاپ كاربرد تير و        

).1368:121بوتول، گاستون، (را ممنوع كرد 

معني كم كردن يا نابودي تسليحات كه از يك طرف يا چند جانبه در سـطح                خلع سالح به    

از طرفـي كنتـرل     . باشـد اي يا جهان به طور كلي يا جزئي و كنترل شده يا نشده باشد، مي              منطقه

هـاي تـسليحاتي،    المللي در مورد سياست   داري در سطح بين   تسليحات عبارت است از خويشتن    

كنتـرل  "دو اصـطالح    . هـا  تـسليحات، آرايـش و كـاربرد آن        چه از نظـر ميـزان توليـد، كيفيـت         

رود يـك معنـي را   شود كه گمان مـي كار گرفته مي  ه با هم متناوب ب    "خلع سالح " و   "تسليحات

Edward Harper-1
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خلع سالح هميشه به معنـي كـاهش        . باشندرساند، در صورتيكه داراي دو معني جداگانه مي       مي

تـسليحات داشـته باشـد و تـوأم بـا           توانـد افـزايش را در سـطح         است ولي كنتـرل سـالح مـي       

المللي است، در بحث كنتـرل تـسليحات، بيـشتر درمـورد تعـداد، كيفيـت و                 داري بين خويشتن

پردازند ولي درمورد خلع سالح طرفداران صلح از بعد اخالقـي و  آرايش تسليحات به بحث مي    

ره زمـين بـه     كنند كه در صورت استفاده از تسليحات كـشتار جمعـي كـ            انساني آن را مطرح مي    

.شودنابودي كشيده مي

بـدبيني ها فزاينـده وحـشت و       ها باور دارند كه اساساً ارتش     تعدادي به مهار و كنترل ارتش     

ادي از سوي ديگر طرفداران خلع و كنترل سالح بر اين باورنـد كـه فـشارهاي اقتـص                 . باشندمي

 تأثير گذاشـته و اكثـر       دممركنند، بر وضعيت زندگي     هايي كه دولت اعمال مي    يجويمانند صرفه 

ها صرف توليـد    شوند كه اين ماليات   بگيران و ديگر طبقات مجبور به پرداخت ماليات مي        حقوق

هاي نظامي صرف چيزهاي بهتري چـون       تسليحات مخرب شده و بهتر اين است كه اين بودجه         

ز تـنش و    سـا اي هم انباشت و انبـار تـسليحات را زمينـه          بيمارستان، مدارس و غيره شود و عده      

خلع سالح بر ايـن     عدم  الح درمقابل طرفداران    سمنتقدان نظريه خلع    . دانندالمللي مي جنگ بين 

تر باشد، در دل دشـمن و خـصم تـرس ايجـاد            اند كه توليد سالح هر چه بيشتر و مخرب        عقيده

. كنـد تر فراهم مـي كرده و پذيرش قدرت برتر، وضعيت انفعالي را براي قدرت و دولت ضعيف            

شـود و بـر ايـن اسـاس بـر      الوه ناتواني نظامي در مقابـل دشـمن منجـر بـه شكـست مـي             به ع 

كننـد و سـالح بـراي منتقـدان خلـع       كاركردهاي مثبت توليد تسليحات و گسترش آن تكيه مـي         

نظامي را سـرلوحه كـار      هاي  سالح بهترين وسيله برقراري امنيت و صلح است و دفاع از ارزش           

.اندخود قرار داده

تصادي خلع سالح و كنترل تسليحاتي نيازمند به هزينه هنگفت است و بحث خلع              از بعد اق  

كنـد و حتـي منجـر بـه         رفت تكنولـوژي و علـوم ايجـاد مـي         سالح عمالً مانعي در جهت پيش     

ها توليد تسليحات از نظر اقتـصادي مولـد اسـت و در    هاي انبوه خواهد شد و از نظر آن    بيكاري

قراردادهـاي كنتـرل و خلـع       . كنندتخيل و پندار پوچ تصور مي     نتيجه دنياي بدون سالح را يك       

سالح تاكنون نه نتيجه مثبتي نرسيده است و تا زماني كه انسان نتواند بـر غرايـز پرخاشـگرانه و             
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خشونت بار خود غلبه كند و عدم توسل به خشونت را در خودسازي و تعلـيم و تربيـت نفـي                     

اي قاطع و   تصادي، اخالقي، سياسي، نظامي به نتيجه     نكند، مباحث خلع سالح از ابعاد مختلف اق       

.مثبت نخواهد رسيد

طـور كـه ذكـر      ها و بستن قراردادهاي خلع و كنترل تسليحات همان         همايش برگزاريتاريخ

رفـت صـنعت سـرعت     دوم كـه پـيش  موجلي در دوره و. رسدهاي بسيار دور مي   ه گذشته شد ب 

گو و قبول و امضاء كردن معاهدات منـع مـسابقه           وگفتها را وادار به     بيشتري گرفته بود، دولت   

 مـاه مـه     18ه در   هـ توان تعميمات دادگـاه ال    ترين موارد مي  از مهم . تسليحاتي و خلع سالح كرد    

 نام برد كه بيست و شش دولت با صد نماينده در جهت حفظ صلح جهاني در شهر الهه                   1898

 آلمان، اين كنفراس با شكـست مواجـه         گرد آمدند كه هدف كنترل تسليحات بود كه با مخالفت         

ـ  1 الهه با پيشنهاد تئودور روزولـت      دومين كنفرانس . شد جمهـور وقـت آمريكـا در سـال         يس ري

المللي در زمان صلح و جنگ تدوين شد        در اين همايش مقررات حقوق بين     .  تشكيل شد  1907

در . را نپـذيرفت  و اين بار هم با مخالفت آلمان روبرو شد و كنترل تسليحات و قبول حكميـت                 

ها بـه    منع استفاده از گازهاي خفه كننده و مايعات مشابه و مشتقات آن            1907 و   1898كنفرانس  

بسياري از كشورها اقـدام بـه تأسـيس    ) 1914-1918(بعد از جنگ اول جهاني      . تصويب رسيد 

.اي نداشتجامعه ملل كردند كه از نظر كاركرد عملي نقش سازنده

ب رسـاند كـه در سـال         ژنو كنترل تجارت تسليحات را بـه تـصوي         ، پروتكل 1925در سال   

).1371:114 عاليه ارفعي،  ومحمود مسائلي(ي پيدا كرد  بعد اجراي1928

 در پاريس به امـضاء بـسياري از كـشورها رسـيد كـه در           2 طرح صلح كلوك   1928در سال   

.جنگ به عنوان ابزار سياست استفاده نكنند

بحث خلع سالح و كنترل تسليحات مجـدداً  ) 1939-45(ني با فرار رسيدن جنگ دوم جها  

 طـرح صـلح در     1944به همين دليل در سال      . ها گرديد ها و دولت  تبديل به مسأله در روز ملت     

 كـشور زمينـه     47، مجمـع سانفرانسيـسكو بـا        1945در سـال بعـد      . منشور آتالنتيك ريخته شد   

Theodore Roosevelt-1

Kellog-2



205انسان، اسلحه و جنگشمارة اول            

ت جهاني پايـه ريـزي كـرد و شـوراي           تشكيل سازمان ملل متحد را جهت برقراري صلح و امني         

 سـازمان ملـل   1946هاي خود به عهده گرفـت و در سـال         امنيت وظيفه كنترل سالح را با طرح      

در سـال   . وجود آورد كه هدف آن منع كاربرد تسليحات اتمي بود         ه را ب  "كميسيون انرژي اتمي  "

 به تصويب رسـاند و      هاي بيولوژيك را  سازي سالح  كنوانسيون منع توسعه توليد و ذخيره      1972

).114جا، همان) (يلبه غير از اسراي( عضو داشت 100ود  حد1985تا سال 

 سازمان ملل در مورد تسليحات متعارف، كنترل و محدوديت تـسليحات را بـه        1981كنوانسيون  

البته در اين معاهده براي متخاصمان انتخاب هر اسلحه صدمه زننده، محـدود نـشده               . تصويب رساند 

گـردد،  ل و تسليحاتي كه موجب اذيت و آزار غيـر الزم مـي            چنين انتخاب و استفاده از وساي     مه. بود

از موارد قابل ذكر ديگر اين است كه معاهده استفاده از تـسليحاتي كـه               . در اين معاهده ممنوع گرديد    

).همان(ه وارد كند، محدود گرديد به محيط زيست با تأثيرات دراز مدت صدم

داري و سوسياليسم كه منجر به       مهم كنترل تسليحات بين دو بلوك سرمايه       هايگوواز گفت 

گوهاي سـالت   و آغاز گرديد و گفت    1969 بود كه در نوامبر      1مباحث طوالني شد، بحث سالت      

2 و   1هاي استراتژيك بود، ولي عمالً مذاكرات سالت         در جهت كنترل سالح    1974 در نوامبر    2

.تي نداشته استتأثيري بر سياست كنترل تسليحا

يكـي از مـشكالت ايـن       . ديگر برگزار شـد   مذاكرات در جوي بدبينانه و عدم اعتماد به يك        

هاي موجود چـون كـروز، ميـرو،        گوها به اين علت بود كه مباحث حول و حوش سالح          وگفت

هـاي اتمـي   الهكها به ك و غيره بود كه امكان تجهيز آن     20 و   16 اس   – ايكس، اس    –مارو، ام   

هـاي پنهـاني توليـد تـسليحات        عدم اعتماد در مورد فعاليت    . ي وجود دارد  روبي و شيمياي  و ميك 

دنبال هنيتجه ماندن مذاكرات را بين طرفين ب      گماني و بي  دجديد با كاربرد و كيفيت باالتر، زمينه ب       

.ل توليدي داردر روابط توليد و تكامل يافتن وسايداشت، چيزي كه ريشه د

 جديد، به خاطر رقابت با امكانات تسليحاتي دشمن، باعث تـشديد  هاييابي به سالح دست

بـه  .  شـد 2 و 1الت اعتمادي، بين طرفين مذاكرات سـ مسابقه و رقابت تسليحاتي و در نتيجه بي     
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قدر داراي   در قدرت شوروي سابق و آمريكا آن       2 و   1رغم مذاكرات سالت     علي 1قول بلوم فيلد  

.)1363:382افتخاري، (ر كره زمين را خراب كنند توانند چندين باسالح هستند كه مي

هاي نظامي، حتي پس از فروپاشي شوروي در روسـيه پـا برجـا مانـده اسـت و در                    يتواناي

.گيري داشته استكشورهاي صنعتي غرب هم، از نظر كمي و كيفي افزايش چشم

گيرينتيجه

يـزي مـشاهده نـشده     راي از تاريخ زندگي انسان بـدون جنـگ و خـون           بدون ترديد مرحله  

.انسان باقوه تعقل و تفكر توانسته است بر طبيعت مـسلط شـود و آن را دگرگـون سـازد               . است

.اش اقدام به ساختن ابزار كرده استبراي تسخير طبيعت و رفع نيازهاي اساسي

ابزار توليد وسيله توليد و     . رفت و تكامل جوامع به همراه تكامل ابزار توليد بوده است          پيش

هـاي داخلـي و خـارجي     داشت كه يكي از داليـل جنـگ      نتوان اذعا مي. د و ثروت گرديد   درآم

براي حفظ منافع مادي و همچنين برتري       . اختالفات اقتصادي و به خاطر منافع مادي بوده است        

داخلي و خارجي و برقـراري امنيـت، در خـط توليـد     ات طلبي و تفوق بر ديگران و رفع تهديد       

ـ      تسليحات ساخته شده و ب     تـر و بـه شـكل       سليحات هـم تكميـل    ه موازات تكامل ابزار توليد، ت

ل كشتار جمعي امروزي درآمدند، به همان نسبت كه توليد انبوه است، كشتار هم به شـكل      وساي

.انبوه اتفاق افتاده است

ها براي حفظ قدرت سياسي و تأمين امنيت داخلي و رفع تهديدات خارجي اقدام بـه  دولت

ساخت نهاد نظامي با ساختار اجتماعي پيونـد خـورده و           . انداد نظامي كرده  توسعه و گسترش نه   

رفت اقتصادي و تكامل ابزار توليد، نهاد نظامي هم به موازات ديگر نهادها             در هر مرحله از پيش    

گري نهاد ارتـش بـا وضـعيت سـاختار اقتـصادي      يافته و نوع نظامي   ويژه نهاد اقتصادي توسعه   هب

.ه استاجتماعي متناسب بود

جامعه صنعتي كه داراي تقسيم كار اجتماعي پيچيده براساس تخـصص و اكتـساب اسـت،                

هاي نمايد و به همين دليل مشروعيت احراز نقش       نقش اجتماعي را بر مبناي تخصص توزيع مي       

Bloom Field-1
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 صـنعتي بـا گـسترش    هاداره و هـدايت جامعـ  . بـر مبنـاي عقالنيـت اسـت    مـشاغل   اجتماعي و   

رفت و عقالني شدن توليـد و انباشـت سـرمايه        قيق و منظم باعث پيش     مدرن و د   1ساالريديوان

ـ        . شد هـاي فراوانـي بـين      دنبـال بـازار فـروش، باعـث جنـگ         هتوليد انبوه در خارج از مرزهـا ب

حجم صادرات كاالهاي گوناگون از نظر قيمـت        . هاي صنعتي به خاطر تصاحب بازار شد      قدرت

و بـه همـين دليـل فـروش و صـدور تـسليحات       قابل مقايسه با صادرات تسليحات نبوده است      

 به طوري كـه     سودآوري، گسترش صنايع فلزي و ايجاد بازار كار در جوامع صنعتي شد،           باعث  

عـالوه  . شودها مكان كار در جامعه صنعتي مي      حذف صادرات اسلحه باعث از بين رفتن ميليون       

ات از كـشورهاي    دربـه وا  ه به علـت وابـستگي       يافته و در حال توسع    بر اينكه كشورهاي توسعه   

ها به تأمين و ذخيـره  ها كاسته شده و وابستگي آنصنعتي، روز به روز از استقالل همه جانبه آن      

.ويژه اسلحه افزايش يافته استهارز خارجي جهت خريد كاالهاي مورد نياز ب

وت وجود آمدن دو قطب صـنعتي متفـا       هدر ابتداي قرن بيستم با وقوع انقالب اكتبر، زمينه ب         

 سياسي را شاهديم كه عمالً رقابت ايدئولوژي، اقتصادي سياسي اين دو            –از نظر نظام اقتصادي     

هاي نظامي نـاتو و ورشـو بـه         ويژه بعد از جنگ جهاني دوم به اوج خود رسيد و پيمان           هبلوك ب 

هاي اقتصادي اعضاء اين دو پيمان، زمينه رقابت و توليد تـسليحات را درجهـان               همراه همكاري 

ي بـسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه           ر كرد، به طوري كـه كـشورهاي اروپـاي         دين براب چن

ـ  –هاي اقتصادي   به اين يا آن پيمان داشتند و همكاري        ينيافته هم گرايش  وتوسعه -ه سياسـي و ب

رقابـت تـسليحاتي    . كردنـد و هماهنگ مي  سو  همويژه نظامي خود را با استراتژي اين دو پيمان          

هـاي جديـد تـسليحاتي     روز بـر نـوآوري    ي به خاطر سيطره بر جهان روزبه      بين دو قدرت جهان   

.افزود، به نحوي كه اين رقابت در هوا و فضا دريا و زمين سايه افكند

رفت علمي و صنعتي مديون كـار صـاحبان انديـشه و دانـشمندان ايـن                طبعاً اين همه پيش   

به عواقـب خطرنـاك و غيـر         نسبت   يبه طوري كه همين صاحبان دانش فن      . كشورها بوده است  

هـا را جهـت كنتـرل و خلـع          انساني و وحشيانه استفاده از اين تسليحات هشدار داده و دولـت           

Bureaucracy-1
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هـا  كنيم با توجه به برگزاري همـايش      در عين حال مشاهده مي    . اندتسليحات ترغيب و تشويق نموده    

ها و جريانات مردمـي     المللي و دولت  ها و تشكيالت بين   و جلسات آشكار و محرمانه توسط سازمان      

اي مثبـت در جهـت رفـع        به خاطر خلع سـالح و كنتـرل تـسليحات و مخالفـت بـا جنـگ، نتيجـه                  

1ي سياسـي  مللـي و منـاطقي كـه از نظـر جغرافيـا           الپرخاشگري و خشونت و جنگ در سـطح بـين         

المللـي نقـشي در كـاهش    هاي بين حساس هستند، مشاهده نشده است و عمالً مقررات و كنوانسيون         

شـود كـه شـايد نظـر     جا است كه اين توهم ايجاد ميدر اين. اندوگيري از جنگ نداشتهنت و جل  خشو

 درسـت باشـد كـه    5، كمپلـوويج 4 ژرژ سـورل  3، ايزولـه  2 چون اشتاين متز   نظرانبـاري از صاح  ـبسي

).22:1368بوتول،گاستون،  ("اي است ابدي و غالباً مفيدجنگ پديده":معتقدند

گيرد كه امكان از بين رفتن جنگ با تغييـر سـاختار   ين نظريه فوق قوت ميزمان انديشه مخالف هم

ـ        ها بر آن معت   كه سوسياليست چنانپذير است، هم  اجتماعي امكان  ل قدند؛ هر يك از اين دو نظريه دالي

هـا را برابـر     هاي جسماني و دمـاغي انـسان      كنند، طرفداران به جنگ ويژگي    خاص خود را مطرح مي    

گويند چون نابرابري امري اسـت طبيعـي، جنـگ هـم امـري بـديهي و       همين دليل ميدانند و به  نمي

شناسـي جنـگ را توجيـه       هـاي روان  اين افراد براساس اصالت دادن به فـرد و ويژگـي          . طبيعي است 

اند،حذف جنگ را با تغييـرات      شناسي بهاء داده  اند؛ در مقابل كساني كه به اصالت جمع و جامعه         كرده

توانـد بـه   در عين حـال هـم تغييـرات در اشـكال جوامـع مـي      . انده ممكن دانسته  ساختاري در جامع  

تـر آنكــه بـراي جلــوگيري از رفتارهـاي پرخاشــگرايانه و    جلـوگيري از جنـگ كمــك كنـد و مهــم   

 طلبانه انسان، نياز به تربيت و تهذيب نفس ضـروري اسـت        برتريچنين تمايالت   آميز و هم  خشونت

ـ     هاي نفس و مبارزه با خواسته    كـه  چنـان ويـژه اسـالم پيـشنهاد شـده اسـت، هـم           هاني از طريق اديان ب

. محل حرب و جنگ با شيطان است"محراب"
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