فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.
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جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
19913571991
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Vrya.cadyar@gmail.com
جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود کتب معماری
آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری
دانلود مقاالت معماری
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دانلود نقشه های معماری
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دانلود رساله و مطالعات معماری
آموزش رایگان نرم افزار های معماری
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جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به اشتراک
گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل دوم
شوید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

قسمتی از رساله طراحی موزه جنگ در 795

صفحه در قالب ورد:

 -1-1-1جامعه شناسي جنگ
بار اصلي جنگ و هزينه هاي انساني ,عاطفي و اقتصادي آن بر دوش جامعه است در حالي که هزينه
دهندگان اصلي جنگ در همه جوامع کمترين نقش را در تصميم سازي هاي جنگ دارند .به گفته دکتر
علي شريعتي در جنگ ا آنان که يکديگر را نمي شناسند با هم مي جنگند ,اما آنان که يکديگر را مي
شناسند يعني سياستمداران و رهبران با يکديگر نمي جنگند و هرجا خطر به آنها نزديک شد ,مذاکره و
صلح مي کنند.
جنگ مهمترين وسيله ارتباط ميان ملت هاست .آدمي از  0022سال تاريخ شناخته شده ,تنها حدود 052
سال در صلح عمومي به سر برده است .بررسي نسبي تعداد جنگ ها در قرن بيستم نشان مي دهد

که از زمان تاسيس سازمان ملل متحد تا کنون حدود  152جنگ داخلي يا بين المللي به وقوع پيوسته,
در حالي که بين سال هاي  1022تا  1090تنها 10جنگ روي داده است .به دنبال بروز جنگ ها تلفات
انساني و مالي نيز به بار آمده است .از جمله از سال  1005تا  1095بدون درنظر گرفتن قربانيان بمب
اتمي در ژاپن ,حداقل  09ميليون نفر در  195جنگ کشته و  10ميليون نفر بي خانمان شده اند.
آيا دوره معاصر ,هنوز عصر حاکميت و استقالل ملي است؟ در دوره حاکميت هاي ملي ,جنگ عادي ترين
راه ها براي حل مشکالت و بحران هاي بين المللي است و آمار تقريبي نشان مي دهد از سال 1010
ميالدي تا  1005حدود  079جنگ کوچک و بزرگ رخ داده است و همچنين به عقيده مسئولين بعضي از
سازمان هاي بين المللي از جمله انستيتوي بين المللي صلح استکهلم از سال  1005تا  0222ميالدي
حداقل يکصد و پنجاه جنگ در صحنه بين المللي به وجود آمده که حدود  92تا  52ميليون کشته بر جاي
نهاده است.
به اين ترتيب جنگ از ديدگاه سياستمداران يک راه حل اختالفات مي باشد که بايستي تاوان سنگين آن
را ملت ها تحمل کنند.
 -0-1سير تکاملي انديشه جنگ
جنگ نيز مانند بسياري از مسائل ديگر سير تکاملي اي را در طول تاريخ گذرانده است .و قطعاً در طول
قرون پيشين دچار تحوالتي شده است .جنگ ها را مي توان به لحاظ تاريخي به  9دوره جنگ هاي
سنتي (مرحله شکار و گردآوري خوراک و مرحله کشاورزي) ,جنگ هاي مدرن (مرحله صنعتي) ,و جنگ
هاي پست مدرن (مرحله فراصنعتي) تقسيم کرد.
 -1-0-1جنگ هاي سنتي
مولفه هاي زير را به عنوان خصوصيات اين جنگ ها ذکر کرديم:
 -1استفاده در ابزار آالت ساده و ابتدايي در جنگ ها.
 -0عدم وجود تشکيالتي منسجم به عنوان ارتش با خصوصيات امروزي و يا در اواخر وجود شبه ارتش
هاي آماتور.

 -9شکل و شيوه جنگيدن سنتي و تن به تن.
 -0محدود شدن جنگ به مناطق کوچک
 -0-0-1جنگ هاي مدرن (صنعتي)
حال با بررسي تحوالت عناصر مادي و غير مادي در جنگ هاي مدرن مي توان اين گونه نتيجه گرفت که
موارد زير جنگ هاي مدرن را نسبت به جنگ هاي سنتي متفاوت کرده است:
 -1انقالب در امور نظامي
 -0اشکال جديد نبرد
 -9تغيير ساختار نيروهاي نظامي
 -0ظهور نخبگان نظامي جديد و تئوري هاي نظامي جديد.
 -3-2-1جنگ پست مدرن ( در فصول بعد به تفصيل در مورد اين جنگ ها بحث خواهيم کرد).
 -9-1داليل پيدايش جنگ
جنگ از شرم ترين پديده ها و اختراعات انساني است .علي رغم ظاهر مخوف و ويرانگر جنگ اما همواره
براي آغاز يک جنگ دالئل محکم و مستندي از جانب آغاز کنندگان آن ارائه مي شود .در باب دالئل بروز
جنگ نظرات و ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد که هر کدام قابل تامل است .مطالب زير که از منابع
مختلف گرد آوري شده است ,اين رويکردهاي مختلفي است که نسبت به جنگ و دالئل آن وجود دارد.
سيد عبدالحميد ضيائي در مقاله خود «تحليل انتقادي قرائت هاي مختلف از مفهوم شهادت» مي
نويسد1:

در مطالعات جنگ پژوهي ,رويکردهاي متفاوتي نسبت به علل پيدايش جنگ وجود دارد ,بسياري از
مکاتب فلسفي را مي توان به شيوه زير صورت بندي کرد:

 -1سايت بنياد شهيد انقالب اسالمي

الف) رويکردهاي روان شناختي و بيولوژيکي که جنگ را به انگيزه هاي ذاتي نسبت داده و به علت
ادواري بودن آن را پديده اي زيست شناسانه مي شمارند .در رويکرد روان شناختي نيز چند نظريه مهم
ديده مي شود که از آن مي توان به نظريه تهاجم (تين برگن) و پرخاشجويي (اريک فروم) و نيز رويکرد
روانکارانه فرويد اشاره کرد فرويد کوشيده است تا انگيزه ستيزه جويي را به عقده هايي از قبيل
شکست ,گناهکاري و احساس حقارت در اشکال مختلف آن پيوند دهد .طرح نظريه «ضمير ناخودآگاه» نيز
در ربط مستقيم با تبيين منشا روحيه تجاوزگرانه در زمان جنگ بوده است.
«لورنس» ( )K.Lorenz -1099معتقد است «ريشه و علت جنگ ميان انسان ها در معجوني از خميره و
سرشتي است که به طور يکسان ميان انسان و حيوان نهفته

است0».

اين نظريه به عقايد فرويد و آدله برمي گردد که معتقدند« :در ساخت غرائز انسان تمايل به نابود کردن
خود و خودکشي و مرگ يا تمايل به کسب قدرت نهفته است .حتي در نگرش جديدي هم که عنوان
شده (مثل نظريات دالر و لورنس) تصور نوعي توان و نيروي تهاجمي مرموزي که توسط فعل و انفعاالت
دروني يا بروني فعال شود پذيرفته شده

است9».

ب) رويکردهاي جامعه شناختي :در اين رويکرد ,جنگ ,محصول کنش اجتماعي شمرده شده و مي توان
ديدگاه و تفسير رايج مارکسيسم درباره جنگ را مهمترين نماينده اين رويکرد به شمار آورد .بر اين مبنا,
کشمکش ها ,يکي از اشکال ابتدايي کنش متقابل اجتماعي بوده و جنگ از دل نيازهاي اساسي جامعه
و صورت بندي هاي اجتماعي توليد برمي خيزد .مهمترين رويکرد جامعه شناختي در باب جنگ را بايد
داروينيسم اجتماعي دانست .اين ديدگاه ملهم از نظريات داروين بوده و بر اساس آن ,اجتماعات بشري,
همچون موجودات بيولوژيکي از طريق رقابت با يکديگر پيشرفت کرده و تکامل مي يابند .در اين تنازع بقا,
اجتماعات و کشورهاي قوي با از بين بردن ممالک ضعيف ,پايايي خود را حفظ مي کند .نظريه مذکور,
جنگ را پديده اي الزم در جهت تکامل تمدن بشري
مي شمارد .البته جامعه شناساني نظير هربرت اسپنسر ,باکوف و نوويکف ,ضمن اينکه به اثرات مخرب

 -2همان منبع
 -3جامعه شناسي جنگ ,ارتش -ص 12-13

جنگ اذعان دارند معتقدند که تمدن شرايطي را ايجاد مي کند که تحت آن شرايط اثر جنگ منفي مي
شود .جنگ دولت هايي را ايجاد کرده ,گسترش مي دهد و سپس آنان را نابود مي سازد .تمدن ها را
متحد و سپس آنان را نابود مي سازد ,از اين رو جنگ همواره به صورت يک فاجعه و مصيبت تسلسلي در
تمدن بشري باقي مي ماند.
افالطون ,روسو و تولستوي در اين دسته قرار مي

گيرند4».

کالوزويتس نظريه پرداز مشهور معتقد است گرچه انگيزه ها و موقعيت ها براي تمام جنگ ها يکسان
نيست .اما به عامل اساسي در تمام آنها ديده مي شود که عبارتند از :کينه ,تصادف و سياست.
کالوزيتس هر يک از اين عوامل را با يک نهاد اجتماعي مرتبط مي داند :کينه را با مردم (دودهDaudet /

مي گويد :کينه خشم ضعفاست) .تصادف را با ارتش (آندره موروا در اين مورد مي گويد :اجحاف ها و
تمجيدهايي که تصادفاً شامل حال عادل و ناعادل مي شود) و سياست را با دولت (والري مي گويد:
سياست اراده فتح و حفظ قدرت است) .به بيان ديگر ,جنگ پيشبرد استراتژيک خشونت به منظور
رسيدن به يک هدف سياسي

است5.

فرهاد ساساني در مقاله «جنگ شناسي -بر اساس مدخل جنگ شناسي در دايره المعارف مپتون»
مي نوسند :نياز به پوشاک ,فضاي زندگي و خوراک کافي ,دفاع و يا توسعه طلبي ,قحطي هر کدام مي
توانند يک انگيزه باشد .برخي جنگ ها نيز براي ابزار قدرت است ,مثل فتوحات اسکندر مقدوني و کشور
گشايي روسيه .جنگ هايي نيز انگيزه مذهبي دارند.
اما اغلب آنها را مي توان در تصميمات سياسي با ماهيت اقتصادي خالصه کرد :عامل اقتصاد را مي توان
در جنگ داخلي شمال و جنوب آمريکا ,جنگ اسپانيا و آمريکا ,جنگ جهاني دوم (و حتي جنگ خليج
فارس) مشاهده کرد.

 -4منبع قبل
 -5کالوزويتس و نظريه جنگ ,ص 33

بسياري از انقالب ها و جنبش هاي آزادي بخش ملي نيز ريشه در بي عدالتي اقتصادي داشته اند:
انقالب فرانسه در  1790انقالب هاي قرن بيستمي روسيه ,چين ,کوبا و نيز

نيکاراگوئه6.

روزنامه شرق دوشنبه  90/7/0در مقاله جامعه شناسي جنگ مي نويسد« 7:انسان ها براي ساختن
تاريخ آزادند اما در عصر مدرن صنعتي برخي از انسان هاي ديگري در ساختن تاريخ آزادي دارند .زيرا آزادي
اي که اينان از آن برخودارند شامل دستيابي آنها به ابزارهاي تصميم گيري و استفاده از ابزار قدرتي که
تاريخ امروزي از طريق آنها ساخته مي شود ,نيز مي گردد در حالي که اين امر براي انسان هاي فاقد
قدرت يک حادثه اجتناب ناپذير به شمار مي ايد براي انسان هايي که در راس قدرت قرار دارند فقط يک
تصميم است ,تصميمي که بايد اتخاذ شود»( .علل جنگ جهاني سوم ,سي رايت ميلز ,صص  .)97-90در
چنين شرايطي است که تصميمات صاحبان قدرت با داليل اقتصادي يا حيثيتي و جاه طلبانه مي تواند به
انگيزه اي براي جنگ تبديل شود.
شايد اگر جنگ را ابزاري در دست سياستمداران براي پيشبرد اهداف خودشان بدانيم ,اغراق نکرده
باشيم .آنان بر مبناي استدالل و دالئل ضروري از يک سو جنگ را نفي کرده و از سويي ان الزمه حيات
بشري مي دانند.
«استيون کال» در کتاب خود با عنوان ( Minds at Warافکار در جنگ) 9از مقامات ارشد فراواني نقل قول
مي کند که از يک سو استفاده از جنگ افزارهاي هسته اي را جايز
نمي شمرند ,اما از سوي ديگر همان اشخاص نسبت به جنگ هسته اي احساس تعهد
مي کنند .به گفته «کال» اين دو نوع طرز فکر هسته اي -مبني بر اينکه سالح هاي هسته اي به درد
بازدارندگي مي خورند و سالح هاي هسته اي به درد جنگيدند مي خورند -در اذهان سياستگذاران
لوروي (و اکنون روسيه) و بيشتر سياستگذاران آمريکا توامان وجود دارد.

 -6نشريه کمان ,سال پنجم ,ش 79
 -9روزنامه شرق ,ش 585
Kull ,1788 -8

از يک سو مقامات مصاحبه شونده بسيار روشن و واضح از عدم امکان پرداختن به جنگ هسته اي داد
سخن مي دادند .براي مثال يک مقام رده باالي پنتاگون کار خود بر روي استراتژي هسته اي را کاري
«کامال ً جنون آميز» توصيف کرد که عمدتاً بر مبناي
بي پروايي و روابط عمومي استوار شده و نه «احتماالت جدي نظامي» .يکي ديگر از مقامات وزارت امور
خارجه اذعان مي داشت که سياست «ريگان» مبني بر پيروزي در يک جنگ هسته اي سياستي غير
واقعي است که فقط و فقط داليل ادراکي دارد و هدف آن تحت تاثير قرار دادن متحدان و دشمنان به يک
اندازه است.
اما از سوي ديگر ,اکثر مقامات فرض را بر اين مي گذاشتند که جنگ امري هميشگي است يک مقام
پنتاگون( :کشورها) طالب جنگند[....به خاطر] چيزهايي مثل عوامل ژنتيکي و عقده اوديپ و از اين
قبيل» .يکي از مشاوران رئيس جمهور« :نگرش من نسبت به تاريخ صد در صد بر الگوها بنا شده ...و
مهمترين الگويي که مي توان در مورد جنگ ارائه داد در دو کلمه خالصه مي شود :تکرار آن» .هر دوي
اين اشخاص تاکيد دارند که جنگ علي رغم غير منطقي بودن ,باز هم رخ خواهد داد .يکي از آنها مدعي
است« :جنگ ها بي ترديد ادامه خواهند داشت» و ديگري مي افزايد« :چون عقالني عمل کردن ملت ها
برخالف کل روند تاريخ است».
يک مقام وزارت امور خارجه همين مطلب را عريان تر بيان مي کند:
«تنش دروني شما که به تدريج باال گرفت [مقامات] به فکر رفع آن مي افتند[ ...بعد] در يک لحظه خاص
همه تصميم مي گيرند که «گور پدرش! برويم بجنگيم!» اين خيلي راحت تر است ...منظورم اين است
که شما نگران اين نيستيد که اين کار درست است يا نه .يعني يک تصميم گيري عقالني

نيست0».

«کشوري که بساط جنگ در آن برچيده شود ,مردمش ويژگي هاي زنانه پيدا خواهند کرد( ».ژنرال
آدناچافي )R.Chaffee Adna

 -9جنگ پست مدرن ,ص 333

عشق برخي آدميان به جنگ داراي چندين جنبه مهم است و در صدر عشق آنها کسب لذت قرار دارد.
حتي از جنگ مدرن نيز لذت زيادي حاصل مي شود .لگن گري ,کهنه سرباز جنگ جهاني دوم و فيلسوف,
يکي از صادقانه ترين نظرات را در اين باره ارائه
مي دهد:
اين جاذبه هاي مرموز جنگ چيستند که با وجود انقالبي که در روش هاي جنگيدن به وجود آمده کماکان
در غرب پابرجا مانده اند؟ به باور من آنها عبارتند از :لذت مشاهده ,هم قطاري و تخريب عده اي از
سربازان تنها يکي از جاذبه ها را درک مي کنند ,عده اي هر سه را تجربه مي کنند و عده اي هم چه
بسا جاذبه هاي ديگري را احساس کنند که من از آنها بي خبرم .اين سه جاذبه براي من از واقعيت
برخوردار بوده و رد پايشان در تمام نوشته هاي مرتبط با مقوله جنگ ديده مي

شود12.

برنارد برودي ) (Bernard Brokieنظريه پرداز برجسته استراتژي هاي دريايي و
هسته اي در اين زمينه نظر مشابهي دارد:
احساسات انساني ,از جمله و به ويژه احساسات سرکوب شده ,بخش فوق العاده مهمي از داليل اين
مساله را تشکيل مي دهند که آدميان چرا به جنگ روي مي آورند يا چرا با وجود آگاهي از بيهودگي
جنگي که درگيرش هستد ,نمي توانند به راحتي از شرش خالصي يابند .احساسات ,شيوه درک و
تصميم گيري و رفتار ما را سخت تحت تاثير قرار مي دهد و بي شک بر ميزان سخت گيري ما نسبت
بدانها نيز اثر گذار است .ترديدي نيست که هر موجود طبيعي و خاصه انسان مذکر داراي مقدار زيادي
حس پرخاشگري است و با همان قطعيت مي توان تعداد فراواني از شخصيت هاي گوناگون را که به
مواضع نفوذ و قدرت دست پيدا مي کنند صاحبان خشم سرکوفته است .در دخيل بودن عوامل مزبور در
به راه افتادن جنگ ها و شدت و دوامشان هيچ ترديدي وجود
 -0-1جنگ از ديدگاه انديشمندان
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ندارد11.

آيا اساساً پديده اي نامطلوب و شوم بوده و صلح ارزشي مطلق است که پيوسته بايد در پي آن باشيم؟
يا اين که جنگ نيز در حيات بشري ,ضرورتي ناگزير و اجتناب ناپذير و لذا واجد کارکردهاي مثبتي نيز
هست؟ آيا تمامي اقسام جنگ نامطلوب و منفور است يا اين که با لحاظ انگيزه ها ,نتايج ,ابزار و شيوه
جنگ ,مي توان گونه هايي از جنگ را حتي مقدس و مطلوب تلقي نمود؟
ج) آيا صلح پايدار و فراگير ,آرزويي صعب الوصول و محال نيست؟ و آيا بر همين مبنا نمي توان به اجتناب
ناپذير بودن بسياري از جنگ ها و نقش مثبت آنها در رفع و دفع عوامل جنگ افروز يا تباهي آفرين در حيات
جمعي راي داد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها ناگزير از رجوع به تاريخ فلسفه هستيم .در اين بخش به
اجمال مي کوشيم که ديدگاه هاي چند تن از فيلسوفان مشهور غرب را مطرح و مورد ارزيابي قرار
دهيم10.

کنفوسيوس مي گويد :يک ژنرال واقعي جنگ را دوست ندارد .او نه کينه جوست و نه دستخوش
احساسات.
در فلسفه يونان ,فيلسوفاني از قبيل ارسطو و افالطون ,علي رغم اين که جنگ را تحسين نمي کنند ,اما
حقانيت آن را پذيرفته و خواه به شکل دفاعي و خواه تهاجمي ,آن گاه که منافع «دولت شهر» ايجاب کند,
آن را واجد مشروعيت شمرده اند.
استمرار بررسي و تحليل مساله جنگ را مي توان در تفکرات «کارل فن کالوزويتس» که برخي او را مهم
ترين نظريه پرداز جنگ در عصر مدرن مي دانند جستجو

کرد19,

جنگ از ديدگاه کالوزويتس مقوله اي جدا

از سياست نيست ,چرا که اساس نظريه جنگ تحقيق در مورد اهداف عقالني دولت هاست .شايد به
همين دليل ,کمتر انديشمندي تاکنون به اندازه کالوزويتس بر جنبه عقالني جنگ تاکيد کرده است .از
ديدگاه او ,عقالنيت جنگ چيزي نيست جز اين که جنگ ابزاري است عقالني در دست سياستمداران.

 -09سيد عبدالحميد ضيايي ,مقاله «قرائت هاي مختلف از مفهوم شهادت» سايت
بنياد شهيد انقالب اسالمي
Clausevite -07

ولي از نظر کالوزويتس ,جنگ در عين حال که عقالني است ,قلمرو احساساتي غير عقالني چون
خشم ,ترس و شجاعت نيز

هست14.

از ديدگاه کالوزويتس ,ماهيت هر نوع جنگي از طريق هدف سياسي آن تعيين مي شود .پس از نگاه او
جنگ فقط وسيله است نه هدف .به قول رمون آرون« :تفکر درباره هنر جنگ ,مثل هر هنر ديگري ,با
استفاده از رابطه ميان وسيله و هدف امکان پذير است».
او معتقد است که هدف جنگ از بين بردن جمعيت و انهدام کامل دشمن نيست ,بلکه هدف از بين بردن
قدرت دولت رقيب است .از ديد وي جنگ ها محدود ,جزئي از يک کل که سياست ناميده مي شود,
تلقي مي گردند .به عبارت ديگر جنگ ها قسمتي از روابط سياسي دولت ها هستند و هرگز نبايد آنها را
اموري مستقل محسوب نمود.
او ديپلماسي و استراتژي را دو روي يک سکه دانسته و ديپلمات ها و سربازان را همکار و ياور يکديگر
معرفي کرده است که با شکست يکي ديگري وارد صحنه مي گردد .به عقيده ريمون آرون (Raymond

) Aronجنگ در انديشه کلوزه ويتز مانند انديشه ماکياول فقط وسيله اي در خدمت يک هدف برتر يعني
سياست

است15.

جنگ يک اقدام اجتماعي است که ناشي از اراده اجتماعات سياسي سازمان يافته است که به منظور
غلبه يکي بر ديگري تحقق مي پذيرد( .ريمون آرون ,نظريه پرداز معاصر .)Raymond Aron
صلح امري شدني است؛ جنگ يک ضرورت زيست شناختي نيست ,بلکه يک بدعت اجتماعي است که
صلح بايد جايگزين آن شود (بيانيه سويل ,اين بيانيه در  1099توسط گروهي از زيست شناسان ,مردم
شناسان و متخصصات علم ژنتيک و ديگر افراد تنظيم شد و يونسکو نيز آن را در  1090تصويب کرد).

 -04کالوزويتس و نظريه جنگ
 -15سايت شبکه رشد

در مقدمه اساسنامه سازمان يونسکو آمده است .....« 16:چون جنگ ها از ذهن مردم سرچشمه مي
گيرند ,دفاع از صلح نيز بايد در ذهن مردم تدارک ديده شود؛ بنابراين صلح بايد بر پايه تعاون فکري و
اخالقي بشريت قرار گيرد».
اين نظريه را که جنگ نوعي گفتمان است اشخاص بسياري مطرح ساخته اند .سوزان منسفيلد (Susan

) Mansfieldتاريخ نگار مي گويد« :بي ترديد در فرهنگ هاي باستاني ,جنگ نوعي گفتمان تلقي مي
شده که بين آنان و غيره در مي گيرد.
کروينسي رايت ) (Quincy Wrightبا دقتي وسواس گونه بدين نتيجه مي رسد که جنگ مدرن بيشتر بر
سر واژگان است تا اشياء و به جاي آن که به واقعيات و رنج ها و شرايط موجود بپردازد با احتماالت و
اميدها سروکار

دارد17.

 -5-1جنگ از ديدگاه اسالم
يا ايها الذين امنوا ادخلو في السلم کافته :اي گروه انسان ها همه در اردوگاه حقيقي صلح وارد شويد و
با هم سازش کنيد .ريشه کلمه اسالم از اسلم و تسليم به معناي صلح و سازش است .اما اين صلح و
سازش هرگز به معني پذيرش ذلت نيست .در واقع اسالم هم دين صلح است و هم دين جنگ .در جاي
ديگر مي فرمايد:
«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل هللا و الذين کفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان
کيد الشيطان کان ضعيفاً» آناني که ايمان آورده اند ,در راه خدا پيکار مي کنند و آنان که کفر ورزيده اند ,در
راه شيطان مبارزه مي کنند؛ پس پيکار کنيد با ياران شيطان که همانا نيرنگ شيطان ضعيف است.
«از نظر اسالم جنگ براي جنگ ,جنگ براي اعمال زور و قدرت نشان دادن خود هدف نيست .در اسالم
اساس زندگي داشتن صلح و آرامش است و جنگ امري عارضي است ,جنگ وسيله اي است براي
رسيدن به صلح و امنيت ,تامين خير و رفاه براي بشريت ,ايجاد نظم ,جلوگيري از بيهودگي در جمع».

 -06يونسکو سازمان علمي ,تربيتي ,فرهنگي ملل متحد
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در اسالم جنگ اصالت ندارد ,بلکه صلح و عدالت و رعايت حقوق انسان ها و حق مداري بزرگ ترين
ماموريت وحي است ,اما اگر متجاوزي به حريم صلح و آزادي و تماميت ارضي کشور اسالمي حمله ور
شود با تمام قوا و امکانات به دفاع برمي خيزند.
از اين رو حضرت امام خميني در کتاب هاي مختلف خود در يک تقسيم کلي جنگ را به دو گونه تفکيک
کرده اند :جنگ توحيدي و جنگ طاغوتي.
نوع اول براي تعديل سرکشي هاي بشر ,نشر عدالت و احکام الهي توسط انبياء عظام و اولياء آنها برپا
مي شود که در واقع شکلي از رحمت براي حيات بشر تلقي مي شود.
در نوع دوم ,قدرت هاي ابليسي براي احراز مقام و کسب قدرت دامن مي زنند .اين نوع از جنگ ,که در
واقع بر سرنوشت جوامع بشري تحميل مي شود ,جنگ تحميلي است .به بيان ديگر نوع اول ,دفاع
مقدس در مقابل نوع دوم يعني جنگ تحميلي قرار مي گيرد.
(بنا به ديدگاه مشهور) در اسالم تجاوز و تجاوزگري امري نامشروع و مذموم است ,همان گونه که اگر
صلح عبارت از پذيرش ذلت در برابر دشمن باشد ,در همه جوامع به گونه طبيعي محکوم به شکست
است آيين اجتماعي اسالم بر قلم و شمشير تکيه دارد .شمشير براي دفاع از دين ,کشور ,ناموس و
ارزش هاي انساني و عدالت و از سوي ديگر ,قلم ,فرهنگ براي صلح و دوستي

است19.

در ديدگاه اسالم ,هرگونه جنگي جز جهاد نفي شده است .اصطالح جهاد به مفهوم جنگيدن در راه
خداست که به صورت جهاد اکبر يا جهاد و مبارزه با نفس و هواهاي نفساني و جهاد اصغر به مفهوم
مبارزه و نبرد با دشمنان خدا ,کفار و مشرکيني بيان گرديده است که مانعي براي رسيدن انسان ها به
کمال و يک «جامعه واحد اسالمي» مي باشند.

 -08همان منبع

همه پيامبران در راه خدا و براي ابالغ رساالت الهي با کفار ,مشرکين و منافقين جنگيده اند تا اين موانع را
از سر راه بردارند .بنابراين اسالم فقط جنگ عقيدتي آن هم در راه رضاي الهي را با شرايط و ضوابط
خاصي توصيه نموه و ساير جنگ ها را جنگ هايي در راه شيطان نام برده

است10.

 -9-1بشر در آرزوي صلح
«اسم جنگ در کليه اشکال آن بايد برچيده شود( ».مرامنامه تشکل کهنه سربازان طرفدار صلح)
بشر از نظر فطري از جنگ بيزار و مشتاق صلح است .جنگ يک بدعت اجتماعي است که صلح بايد
جايگزين آن شود .تاريخ صلح از تاريخ جنگ جدا نيست .همواره يک جنگ با يک پيمان صلح خاتمه مي
يابد و يک پيمان صلح با بروز جنگ شکسته مي شود .علي رغم تالش هاي گسترده فردي ,ملي و بين
المللي در جهت نهادينه کردن صلح؛ همواره براي شروع يک جنگ از سوي بانيان آن دالئل موجهي ذکر
مي شود ,آن چنان که گويي جنگ آخرين و نهائي ترين راه حل ممکن مي باشد.
مطلب  :1در اوايل دهه  1002کهنه سربازان آمريکايي و کانادايي دست به تشکيل گروهي زدند که
هدف خود را برچيدن جنگ تا سال  0222اعالم کرد« .مرکز اطالعات دفاعي» و موسسه مطالعات فضايي
و امنيتي که گردانندگان آنها همه نظاميان بازنشسته بودند ,مبادرت به امضاي بيانيه هايي کردند که در
آنها سربازان ملزم به پيشگيري از بروز جنگ شده اند و اولين اصل شرافت نظامي را خدمت به صلح بيان
کردند.
کريس هيبلزگري در کتاب خود «جنگ پست مدرن ص  590مي نويسد:
از همان لحظات آغازين جنگ مدرن چه نظاميان و چه ساير افراد بر اين عقيده بوده اند که با ظهور جنگ
افزارهاي ؟؟؟ جنگ به امري محال تبديل خواهد شد .جان دان ) (John Donneشاعر پرآوازه ,از خيل
کساني بود که اعتقاد داشت با ظهور توپخانه ,جنگ از فرط هولناکي غير ممکن مي شود .بنجامين
فرانکلين ) (Benjamin Franklinبا مشاهده پرواز نخستين بالون پيش بيني کرد که بالون ,جنگ را منسوخ
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مي سازد .جان هي ) (John Hayمنشي خصوصي «آبراهام لينکلن» و بعدها وزير امور خارجه «تئودور
روزولت» اين موضوع را که با باال رفتن هزينه ويرانگري جنگ طول مدت دوران هاي صلح و آرامش افزايش
يافته است عبرت آشکار تاريخ عنوان مي کرد.
ويکتور هوگو ) (Victor Hugoپيش بيني مشابهي را در رابطه با ماشين هاي پرنده ارائه داد .وي چنين مي
انديشيد که اين ماشين ها موجبات محو ارتش ها و به تبع آن محو تمامي جلوه هاي جنگ ,استثمار و
استيال را فراهم خواهند کرد .جک لندن ) (Jack Londonمي گفت که اسباب و ادوات مهيب و حيرت آور
جنگ امروزه اهداف خود را نقض مي کنند و با وجودي که منظور از ساخت آنها در وهله اول کشتن بوده,
اما تاثير اصلي آنها هم اکنون تبديل فعل کشتن به عملي است عجيب و غير عادي.
نظريه رايج در ميان خود مخترعان نيز همين بوده است :رابرت فالتون )« ,(Robert Fultonآلفرد نوبل» و
«تومال آلواديسون» از جمله کساني بودند که مي پنداشتند فناوري هاي جديد ساخت ايشان جنگيدن
را امکان ناپذير خواهد کرد .هنري آدامز ) (Henry Adamsو «اچ .جي .ولز» پيش بيني مي کردند که يا
انسان به حيات خويش پايان خواهد داد و يا جنگ خاتمه خواهد يافت .به تعبير باک مينستر فولر
)« :(R.Buckminster Fullerيا جنگ منسوخ شده يا ادامه دارد.
بشر در آرزوي صلح است اما اين آرزو تاکنون که در آستانه هزاره سوم هستيم ,هنوز محقق نشده
است .آغاز اين عصر خود با حمالت تروريستي به آمريکا و متقابال ً حمله نظامي آمريکا به افغانستان و
عراق همراه بود .فلسطين همچنان ناآرام است؛ اتيوپي در آستانه حمله به سومالي است؛ مناقشات
سوريه ,لبنان و رژيم صهيونيستي همچنان تداوم دارد و رقابت تسليحاتي جديدي بين آمريکا و روسيه در
حال شکل گيري است.
آيا صلح جهاني واقعاً روزي محقق خواهد شد؟
در مقدمه اساسنامه سازمان يونسکو آمده است ...« :چون جنگ ها از ذهن مردم سرچشمه مي
گيرند ,دفاع از صلح نيز بايد در ذهن مردم تدارک ديده شود؛ بنابراين صلح بايد بر پايه تعاون فکري و
اخالقي بشريت قرار گيرد»...

تمامي اين انکار کردن ها مي تواند نابودي بشريت را به ارمغان آورد ,چه ما هم اکنون ديگر نمي توانيم به
مانند «تولستوي» يا «تروتسکي» صرفاً از عالقمندي جنگ به خودمان دم بزنيم .نوع رابطه ميان جنگ با
ما آدميان از عالقه گذشته است .جنگ اينک ما را در چنگال خود اسير کرده و ما بدان دچار آمده ايم .پس
آينده اي اگر پيش روي ماست,
مي بايد آن را به ياري همديگر رقم بزنيم.
فصل :2
جنگ در آستانه هزاره سوم -20پيش بيني براي آينده
طرح موضوع
نظام جنگ به هر مي زند تا جنگ را زنده نگه دارد و در اين راه حتي از استعمار بخش اعظم علم و
فناوري غرب نيز فروگذار نکرده است .حال که جنگ افزارها به قدرتي باورنکردني دست بافته اند ,بايد آنها
را هوشمند کرد .حال که جنگيدن براي سربازان به نحوي غير قابل تحمل هراس انگيز است ,بايد آنان را
به ماشين تبديل کرد يا اينکه از ماشين سرباز ساخت .حال که جنگ نمي تواند تمام عيار باشد ,بايد آن
را به قلمروهاي تازه اي کشاند و با ملت خود جنگيد ,مانند کاري که ارتش هاي آرژانتين و شيلي در
جنگ هاي «کثيف» خود انجام دادند؛ يا مانند آنچه هم اکنون در امريکا در جريان است .يعني جنگ با مواد
مخدر (و سوداگران و مصرف کنندگان آن).
بايد به جنگ اطالعات که فارغ از خون و خونريزي است روي آورد؛ جنگ تجاري به راه انداخت .هولناک تر
از همه آنکه بايد هر لحظه براي نابودي دنيا آماده بود .حال که جنگ غير ممکن شده و صلح مورد توجه
قرار گرفته ,بايد خود را براي غير ممکن ترين جنگ ,يعني جنگ هسته اي ,مهيا
-1-1

کرد01.

جنگ پست مدرن «تعريف»

 -91مطلب اين فصل برگرفته از کتاب «جنگ پست مدرن» اثر گرس هيبلزگري مي
باشد.
 -21منبع قبل ,ص 377

در نيمه دوم قرن حاضر (بيستم) معلوم گرديده که جنگ در حال تغييري بنيادين است .ناظران آگاه تر
تبعات استفاده از جنگ افزارهاي متکي به فناوري عالي و به خصوص رايانه را در خالل جنگ و بسيج
نظامي پايداري که از سال  1005تاکنون برقرار است ,مد نظر قرار داده اند .آنان نام هاي مختلفي را براي
اين نوع جديد از جنگ برگزيده اند ,از جمله جنگ مداوم ,00جنگ فناوري ,09جنگ متکي به فناوري عالي يا
جنگ فناورانه ,04جنگ کامل ,05جنگ خيالي ,06جنگ رايانه اي ,07جنگ پايان ناپذير ,نظامي گري آمريکايي,
جنگ خفيف ,جنگ سيبرنتيک ,جنگ فوق مدرن ,جنگ فرامدرن ,جنگ اطالعات ,جنگ اينترنتي ,جدال
مغزاها ,جنگ موج سوم ,جنگ نسل ششم ,جنگ دوران چهارم و جنگ محض.
تمامي اين تعابير گرچه هر کدام به نوعي پذيرفتني است ,اما هيچ يک آن چنان که بايد و شايد پيچيدگي
و ماهيت فراگير دگرگوني هاي جديد رخ داده در عرصه جنگ را بيان
نمي دارند.
نشريه بيزينس ويک  (Business Week)09در اين رابطه با لحني حق به جانب مي نويسد« :جنگ خليج
فارس بي شک در حکم مرحله گذار بين دو نوع جنگ متفاوت است».

 -2-1جنگ پست مدرن -خصلت ها
 -3-1استراتژي فناوري عالي
فناوري سرنوشت آشکار

آمريکاست00.

در مواجهه با دگرگوني هاي پست مدرن رخ نموده در شرايط نبرد ,برخي ارتش ها به لحاظ کمي فناوري
قديمي را برگزيده اند (که چيني ها تا حدي جزء اين دسته اند) ,برخي ديگر مي کوشند به فناوري
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موجود دست يابند ,و برخي شاخص اين کشورها آمريکاست) فناوري عالي را انتخاب کرده است .ارتش
آمريکا اميد دارد کليه مسايل و مشکالت خود (اعم از آرزوها ,ماموريت ها ,خواست هاي سياستمداران و
مردم) را از راه به کارگيري بهترين فناوري هاي عالي و نظام هاي صوري که وجود هر دوي آنها منوط به
رايانه اي کردن تشکيالت نظامي است حل و فصل کند.
نظامي کردن فضا ,استفاده روز افزون از هواپيماهاي بدون سرنشين و خودکار ,خودکار کردن جنگ دريايي
در سطح و عمق و محبوبيت جنگ سيبرنتيک ,همگي از همين موضوع حکايت دارند.
سال هاي پيش ,نظريه پردازان نظامي اعالم کردند که براي جنگ مدرن به  C1نياز است که عبارت بود از
دو مقوله فرماندهي و کنترل با وقوع نخستين جنگ هاي پست مدرن فرمول فوق به  C3 1تبديل شد.
فرماندهي ,کنترل ,ارتباطات و اطالعات ,اما سرانجام در اواخر دهه  1092فرمول  C412جاي آن را گرفت.
فرماندهي ,کنترل ,ارتباطات ,رايانه ها ,اطالعات و تکش ,مراد از اصطالح «تکش» برقراري رابطه کامل
رايانه ها با يکديگر و يا انسان هاست.
اغلب جنگجويان جنگ هاي مدرن احساسات شديدي همچون عشق (نسبت به هم قطاران و خانواده
هايي که از آنها دور شده اند) ,ترحم (نسبت به کشته هاي دشمن ,اعم از نظامي و غير نظامي) و
نفرت (نسبت به افراد پشت خط مقدم جبهه ,افسران عالي رتبه و عموم غير نظامياني که در پشت
جبهه به سر مي برند) را تجربه کرده اند .اينک ما احساساتي از اين دست که در قديم متوجه باقي
انسان ها بود ,نسبت به ماشين ها نيز پيدا شده ,به ويژه عشق بدانها داوري دوستي,)technophilia -
هراس از آنها (فناوري هراسي  )technophiliaو اين باور و عقيده که آنها قادرند منجي ما باشند (فناوري
پرستي  ,)technismفناوري مستي .)technoeuphoria
زدايش «مقوله» طبيعت (طبيعت يک سالح)
طبيعت در گذشته نيرويي به شمار مي رفت که در طرح ريزي هاي جنگي از محوريت برخوردار بود .البته
کاهش تعداد حمالت هوايي به علت شرايط نامساعد جوي در عمليات طوفان صحرا گواه آن است که اين
موضوع هنوز تا حدي صادق است.

در ويتنام هفت سال تالش گسترده به عمل آمد تا از طريق بارور سازي ابرها به طريق مصنوعي موجب
ريزش باران هاي سيل آسا بر روي راه جنگلي منتهي به هوشي مين شوند .شمار سربازان آمريکايي
کشته شده در ويتنام توسط تله انفجاري و مين بيش از قربانيان آتش دشمن بود .بنابراين تعجبي ندارد
که برخي از سربازان با دلي پر کينه از خود خاک ويتنام از جنگ بازگشتند .اما جنگ پست مدرن نه مانند
جنگ آييني با طبيعت متحد است و نه مانند جنگ کهن ناگزير از سازگاري با شرايط طبيعي .حتي تالش
در جهت ناديده انگاشتن طبيعت نيز در آن مشهود است.
در جنگ پست مدرن طبيعت آنقدر تحت سلطه هست که بتواند به سالحي ديگر تبديل شود .جنگ
افزارهاي ميکروبي ,شيميايي و هسته اي نمونه هاي ديگري از تبديل طبيعت (زيست شناسي ,شيمي
و فيزيکي) به سالح محسوب مي شوند.
فن بيان و درگيري کم شدت
گزارش نهايي پروژه مشترک درگيري هاي کم شدت (معروف به  )JLICخود ارزش فوق العاده اي براي فن
بيان قايل مي شوند .نويسندگان گزارش مزبور در يک جا مطلبي را از يک سرهنگ تکاور انگليسي نقل
مي کنند دال بر اينکه کلمات در مقايسه با گلوله ها ,سالح بهتري محسوب مي شوند:
متقاعد ساختن يک نفر به پيوستن به شما بسيار ارزان تر از کشتن او تمام مي شود .کلمات بسيار
بسيار کم هزينه تر از گلوله هاي تفنگ هستند ,تا چه برسد به گلوله هاي توپ و بمب ها .وانگهي با
کشتن آن شخص شما تا دشمن را از داشتن يک سرباز محروم مي کنيد ,حال آن که اگر او متقاعد شود
به نيروهاي دولتي بپيوندد ,يکي به ضرر دشمن است و يکي به نفع نيروهاي دولتي و اين يعني کسب
دو امتياز با يک حرکت.
آن تا آنجا پيش مي روند که ادعا مي کنند بزرگ ترين مشکلي که آمريکا با آن روبروست ,مشکل بياني
است.

از طريق فن بيان مي توان درگيري را «طبيعي» جلوه داد و آمريکا را «ميدان کارزاري» گريز ناپذير تعريف
کرد و کارزار در آمريکا به چه نحو انجام مي پذيرد؟ به شکل بياني و در «ميدان» گفتمان .بنابراين از نظر
خود نظاميان آمريکا .در جنگ پست مدرن گفتمان حياتي ترين حوزه و البته سالح محسوب مي شد.
تعريف حقايق در رسانه ها به يکي از بخش هاي حساس کليه عمليات هاي نظامي کم شدت تبديل
مي شود.
رسانه ها داراي تاثيري قدرتمند و نامعلوم بر افکار عمومي هستند و اين مساله مي تواند اثر خوشايند يا
ناخوشايندي بر عمليات ها داشته باشد .مقامات سياسي و نظامي بايد به نقش رسانه ها توجه کنند و
با تدارک برنامه ها و روابط مناسب؛ ادامه روند عمليات ها را امکان پذير سازند.
درگيري کم شدت نه جنگ است و نه صلح ,بلکه مجموعه اي است از پديده هاي ناهمگن که مانند گربه
خندان داستان آليس -92که وقتي نگاهش مي کردي به تدريج محو مي شد و تنها لبخند تمسخرآميزش
بر جاي مي ماند -قدرت درک را از ناظر سلب مي کند.
تعريف نهايي فرماندهان ستاد مشترک ارتش آمريکا در تعريف درگيري کم شدت بدين شرح است:
«درگيري کم شدت عبارت است از يک منازعه محدود سياسي -نظامي به منظور دستيابي به اهداف
سياسي ,اجتماعي ,اقتصادي يا رواني .اين نوع درگيري اغلب طوالني است و از فشارهاي ديپلماتيک,
اقتصادي و رواني -اجتماعي گرفته تا تروريسم و شورش را دربر مي گيرد .درگيري کم شدت معموال ً به
يک منطقه جغرافيايي خاص محدود مي شود و صفت مشخصه آن محدوديت در زمينه تسليحات ,تاکتيک
ها و سطح خشونت به کار گرفت.
 -9-1نظريه جنگ تمدن ها
دکتر مهدي اديبي در کتاب خود «جامعه شناسي جنگ و نيروي نظامي» مي نويسد:

 -33نام يکي از شخصيت هاي داستان آليس در سرزمين عجايب ,اثر لوييس کارول.
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نظريه برخورد تمدن ها 91را اولين بار ساموئل

هانتينگتون90

مطرح کرد و تاثير عميقي در محافل علمي و

سياسي جهان برجا نهاد .به طوري که شکل گيري بسياري از رفتارها و سياست هاي بين المللي
برخي از کشورهاي غربي بر مبناي اين نظريه بوده است.
در اين نظريه هانتينگتون به جهان غرب هشدار داده است که در قرن آينده رويارويي و برخورد جدي بين
تمدن هاي گوناگون و از آن جمله برخورد تمدن هاي غرب با اتحاد تمدن هاي اسالمي و کنفوسيوسي
حتمي است.
وي تمدن هاي زنده جهان را به هفت يا هشت تمدن بزرگ تقسيم بندي کرده و خطوط گسل ميان اين
تمدن ها را منشا درگيري هاي آينده مي پندارد .اين تمدن ها از ديدگاه وي عبارتند از :تمدن غربي,
اسالمي ,کنفوسيوسي ,ژاپني ,اسالو ,ارتدوکس ,آمريکاي التين و احتماال ً تمدن آفريقايي.
و برخورد تمدن ها را آخرين مرحله تکامل درگيري هاي عصر جديد مي داند.
اهميت نظريه برخورد تمدن ها از آنجا ناشي مي شود که نويسنده از نظريه پردازان توانايي است که
نفوذ کالم او در غرب بسيار گسترده و جدي است و نه تنها توانسته است سياست خارجي آمريکا را
جهت دهي دهد ,بلکه بعيد است که در چهارچوب سياست برخي کشورهاي غربي ,به صورت يک
استراتژي اجرايي متبلور گردد .به عقيده برخي از صاحب نظران پس از نظام بي اعتبار سوسياليستي
شوروي سابق و مرام کمونيسم ,غرب به دنبال يک جانشين شونده بود و همين دليل در اين نظريه
عصاره بحث هاي مهمي به ميان آورده شد که در پاره اي از محافل غربي تحت عنوان «تجديد حيات
اسالم» و برخورد اسالم و غرب رايج شده و عقيده بر اين است که منبع اصلي درگيري ها در جهان بعد
از جنگ سرد؛ به طور اساسي نه ايدئولوژيک و نه اقتصادي بلکه فرهنگي بوده است.
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- the clash of civilization
 ,Samuel Hantington -32استاد علوم سياسي دانشگاه هاروارد در تابستان  1392با
انتشار مقاله اي در فصلنامه امريکايي فارين افرز نظريه جديد «برخورد
تمدنها» را مطرح ساخت و آن را در چهار چوب مفهومي يا پاراديم تحليل رخدادهاي
بين المللي دوره بعد از جنگ سرد اعالم نمود .در اين مقاله وي از احتمال
نزديکي با اتحاديه تمدن هاي اسالمي يا کنفوسيوسي و برخورد آنها با تمدن غرب
سخن رانده و همين امر موجب واکنش شديد محافل سياسي غرب به خصوص آمريکاييان
گرديده است.

« هانتينگتون نشانه هاي همکاري نظامي -سياسي بين کشورهاي چين و کشورهاي اسالمي را که به
صورت صدور تسليحات و فناوري تسليحات انجام گرفته ,دليل بارز و مناسب براي آغاز اين نزديکي
فرهنگي دو تمدن کنفوسيوسي و اسالمي دانسته است که تمدن غرب را به چالش فرا مي خواند .به
عقيده احمد صدري منتقد نظريه مزبور يکي از علل مهم «رونق بازار» مقاله هانتينگتون ,بيگانه هراسي و
«محاصره انديشي» عوام در اروپا و آمريکاست.
جنگ هاي تمدني
جنگ خليج فارس را اولين جنگ تمدني خوانده اند .اما در واقع اولين جنگ تمدني ,جنگ شوروي-
افغانستان بود .هر دو جنگ با تهاجم مستقيم يک کشور به کشور ديگر شروع و سپس تبديل به جنگ
تمدني گرديد .جنگ افغان ,کوششي از طرف اتحاد جماهير شوروي بود تا بتواند يک رژيم وابسته را نگه
دارد .اما حمايت هاي مالي (حدوداً  9ميليارد دالر) و نظامي آمريکا ,گروه ها و دولت هاي اسالمي و به
ويژه عربستان که نهايتاً منجر به شکست شوروي شد آن را تبديل به اولين جنگ تمدني نمود.
جنگ خليج فارس نيز يک جنگ تمدني شد ,زيرا غرب در يک درگيري بين مسلمانان دخالت نظامي نمود.
غربي ها شديداً اين دخالت را حمايت کردند و مسلمانان در تمان دنيا اين دخالت را جنگي عليه خود
تلقي و به آن چشم يک مورد ديگر امپرياليسم غربي نگريستند.
 -0-1نظريه هايدي و آلوين تافلر
دکتر مهدي اديبي در کتاب خود «جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي» مي نويسد:
هايدي و الوين

تافلر99

در کتابي به نام به سوي تمدن

جديد94

يا سياست در موج سوم خاطر نشان

ساخته اند که درگيري اصلي قرن بيست و يکم مقوله اي است که نه مي تواند مويد نظريه هانتينگتون
باشد و نه نظريه فوکوياما ,95بلکه نوعي درگير عميق و همه جانبه است بين تمدن موج سوم (اطالعات و
ارتباطات) با تمدن هاي موج دوم (تمدن صنعتي) و موج اول (انقالب کشاورزي).
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فوکوياما سعي کرده است با ارائه يک سلسله استدالل هاي نظري ثابت نمايد که جامعه بشري در قرن
بيست و يکم رو به سوي ليبرال دموکراسي خواهد نهاد و بر اين نکته اصرار دارد که هيچ ايدئولوژي و
مرام و مسلکي قادر به رقابت با نظام ليبرال دموکراسي نيست و اين ايدئولوژي متکامل ترين نوع آنها و
آخرين شکل حکومت بشري خواهد بود و هنگامي که بشر به اين مقام رسيد به پايان تاريخ نزديک شده
است.
نظريه تافلر نسبت به برتري جهان فراصنعتي در شکل انقالب اطالعات و ارتباطات و تسلط آن بر کل
جهان خوشبينانه است .او مي گويد اگر موج اول منجر به انقالب کشاورزي شد و هزاران سال طول
کشيد و موج دوم به ظهور تمدن صنعتي منجر گرديد و سه قرن به طول انجاميد ,امروز تاريخ از اين هم
پرشتاب تر به پيش مي رود و چه ساموج سوم فقط چند دهه بستر تاريخ را طي کند و به کمال خود
برسد.
در اين جريان ,بخشي از حاکميت دولت ها نيز متزلزل و ناچار به پذيرش دخالت هاي فرهنگي و اقتصادي
کشورهاي پيشرفته غربي مي شود ,کشورهايي که اين تسلط و برتري را انکار نمايند ,ناچار به درگيري
و برخورد خواهند بود که از جا افتادن کامل تمدن موج سوم ادامه خواهد يافت.
اهميت نظريه تافلر از اين جهت است که سرچشمه تمدن موج سوم را از آمريکا مي داند ,اما نه به طور
کل از بطن نهادهاي دولتي و رسمي مانند کنگره ,کاخ سفيد و سازمان هاي اداري بلکه او معتقد است
در قرن بيست و يکم قدرت جامعه آمريکا بين نهادهاي دولتي ,مردم عادي و رسانه هاي گروهي به
نوعي تفکيک و تقسيم شده است و بنابراين بخش مهمي از اين تاثير گذاري از طريق مردم و رسانه ها
صورت مي گيرد.
از نظر تافلر شروع جريان موج سوم با جنگ آمريکا عليه عراق (به حمايت کويت) و با نام رمز «طوفان
صحرا» شروع شد که مي توان آن را اولين جنگ بين سيستم هاي نظامي موج سوم با يک ماين نظامي
کهنه موج دوم نام برد .پيروزي تسليحات موج سومي ها بر تسليحات موج دومي ها شبيه پيروزي ارتش
موج دومي مصر و انگليس در  1909عليه ارتش موج اولي «مهدي سوداني» در منطقه «ام دورمان»
سودان بود.

از جنگ هاي موج سوم ,شاهد واحدهاي نظامي اي هستيم که خود را از کنترل حکومت مرکزي خارج
کرده اند و به طور مستقل اقدام مي نمايند .الوين تافلر مشکل انسان قرن آينده را ناشي از دولت هاي
ملي نمي داند ,بلکه از کساني مي داند که او آنها را «گالدياتورهاي جهاني» ناميده و شامل سازمان
هاي تروريستي ,جنبش هاي مذهبي ,شرکت ها و ديگر نيروهاي غير ملي است که مي توانند به
راحتي به سالح هاي هسته اي دسترسي پيدا نمايند.

فصل :3
.1جنگ های صليبی
.0جنگ جهانی اول
.9جنگ جهانی دوم
.0جنگ سرد(دیوار برلين)
.5جنگ ايران و عراق (داع مقدس)
.9جنگ جهانی سوم
.7جنگ جهانی چهارم

طرح موضوع
.1جنگهای صليبی
آغازجنگهای صليبی
درسال  1205ميالدی جنگهای صليبی ميان مسلمانان ومسيحيان آغاز شد .جنگهای صليبی به
جنگهایی گفته میشود که در آن مسيحيان برای رهایی بيت المقدس از دست مسلمانان در قرون

یازده و دوازده ميالدی بدان دست میزدند .نخستين کسی که لوای جنگ را برافراشت راهبی بنام
پطرس از اهالی گل (فرانسه بعدی) بود .جنگهای صليبی هشت جنگ است که در جنگ اول و چهارم
هيچيک از پادشاهان اروپایی دخالت نداشتند و فقط نجبا و اصيل زادگان بودند که بر صليبیها فرمانروایی
میکردند .غير از جنگ اول در باقی جنگها مسيحيان از مسلمانان شکست خوردند.
در سال  1205ميالدی پاپ اورین دوم همه مسيحيان اروپایی را مجبور کرد تا عليه ترکان مسلمان قيام
کنند و شهر اورشليم (بيت المقدس) واقع در فلسطين را اشغال کنند .در همان سال ،سپاه بزرگی مهيا
و رهسپار نخستين جنگ صليبی گردید .عده زیادی از جنگجویان صليبی در طول سفر خطرناک از اروپا تا
خاورميانه جان خود را از دست دادند .آنها که زنده ماندند در سال  1200م بيت المقدس را تسخير کردند.
بين سالهای  1200تا  1052ميالدی شش جنگ صليبی دیگر رخ داد ولی در هيچ یک از آنها صليبيان
موفقيتی به دست نياورند.



تصرف انتاکيه به دست صليبيون

سال شمار
 1۷۰1م
ترکان مسلمان سپاهيان مسيحی امپراتوری بيزانس را در «جنگ منزیکرت» ،در ترکيه کنونی ،شکست
دادند .مسلمانان برای تسخير مجدد سرزمين فلسطين به جنگ ادامه دادند و پيروز شدند .و مدتهای
مدیدی بيت المقدس را در اختيار خود داشتند.
1۷۰5
در «کلرمون» ،واقع در فرانسه ،پاپ اورین دوم از مردان در خواست میکند تا سپاهی عليه ترکان
مسلمان تشکيل دهند و شهر بيت المقدس (اورشليم) را مجدداً تسخير کنند.
آوریل 1۷۰۱

یک راهب فرانسوی به نام پيتر هرميت (پی یر معتکف) هزاران کشاورز را سازماندهی و فرماندهی کرد
که بعدا به اسم سپاه صليبی مردمی معروف شدند.
اگوست 1۷۰۱
هنگامی که پيروان پيتر هرميت که به اندازه کافی مجهز نبودند ،به آسيای صغير رسيدند از سوی ترکان
مسلمان مورد هجوم قرار میگيرند .در همان سال ،سپاهی از شواليهها و اشراف بهعنوان اولين سپاه
منظم صليبی از «لوپویی» واقع در فرانسه ،حرکت کردند.
ژوئن 1۷۰۰
بعد از سفری خطرناک که حدود سه سال طول کشيد ،صليبيان به نواحی اطراف بيت المقدس رسيدند.
ژوئيه 1۷۰۰
بعد از محاصرهای کوتاه ،صليبيان بيت المقدس را تسخير و اهالی شهر را قتل عام کردند .آنها مسلمانان
و یهودیان را با هم کشتند .یهودیانی که در کنيسههای خود پناه گرفته بودند زنده زنده سوزانده شدند.
111۰
صليبيان شهرهای مسيحی نشين جدید در سرزمين مقدس بنا کردند .دو گروه شواليه جدید به نامهای
«تمپالر» و «هاسپتيالرز» ،تشکيل داده شد .این شواليهها در عين حال راهب نيز بودند .آنها در مقابل
حمله مسلمانان ،از مهاجران مسيحی که به سرزمين مقدس میآمدند ،محافظت میکردند.
11۱2
مهاجران از مسيحيان در سرزمين مقدس مستقر میشوند .آنها شروع به ساخت «قصر شواليهها» در
سوریه کردند .انبارهای زیرزمينی این قصرهای با شکوه ذخيره غذایی و سالح را برای یک محاصره پنج
ساله در خود جای میدادند.

11۱۰ -۱۰
دومين گروه صليبيان ،به فرماندهی لوئی هفتم] ،پادشاه فرانسه و کنرادسوم ،پادشاه آلمان ،برای
تسخير بيت المقدس حرکت کردند .بعد از شکست در تسخير شهر مسلمان نشين دمشق ،دومين
جنگ صليبی تمام شد.
11۱1
صالح الدین ایوبی جنگجوی مسلمان پادشاه مصر میشود .او فرمانده نظامی بسيار ورزیدهای بود که
سپاه اسالم را متحد کرد.

11۱۰
سپاه صالح الدین نيروهای صليبی را در «جنگ حطين» در هم کوبيد .قصرها و پایگاههای صليبیها یکی
پس از دیگری به دست صالح الدین افتاد .او بيت المقدس را مجدداً تسخير کرد.
11۱۰ -۰2
سومين گروه صليبيان به رهبری فليپ دوم ،انگلستان ،در مقابل صالح الدین قرار میگيرند و جلوی
پيشروی او را میگيرند ،اما نمیتوانند بيت المقدس را اشغال کنند .یک قرارداد صلح که در ارصوف در
ارض مقدس امضاء شد .تسلط صليبيان را در طول سواحل تضمين کرد .به زائران اجازه داده شد تا از بيت
المقدس (اورشليم) دیدن کنند .ریچارد شيردل در راه بازگشت به انگلستان بهوسيله دوک لئوپلد،
فرمانروای اتریش ،دستگير و زندانی میشود .لئوپلد در ازای آزادی او باج هنگفتی طلب میکند.
12۷۱

سپاهی که رهسپار چهارمين جنگ صليبی گردید ،هرگز به ارض مقدس نرسيد ،و به جای آن به
قسطنطنيه حمله کرد .قسطنطينه پایتخت امپراتوری مسيحی بيزانس بود .صليبيان شهر را غارت کردند
و اهالی شهر را از دم تيغ شمشيرها گذراندند.
1212
در این سال یک پسر بچه چوپان به نام استفهان ،در نزدیکی «واندوم» در مرکز فرانسه ،یک سپاه
صليبی از بچهها را به سمت بيت المقدس فرماندهی و راهنمایی کرد .او اعتقاد داشت که کودکان
میتوانند به جای زور از عشق برای شکست دادن مسلمانان استفاده کنند ودر حدود  92222کودک از
شهر «مارسی» در جنوب فرانسه ،عازم بيت المقدس شدند .تعداد زیادی از کودکان در مسير سفر جان
دادند و بعضی از آنها به عنوان برده فروخته شدند .نتيجه جنگ صليبی کودکان فاجعه بود.
121۰-22
پنجمين سپاه صليبی در تسخير مصر ناکام میماند.
122۱-2۰
ششمين سپاه صليبی ،به رهبری امپراتور مقدس روم ،فردریک دون ،دوباره بيت المقدس را به عنوان
بخشی از قرار داد موقت صلح با مسلمانان ،اشغال میکند.
12۱۱ -5۷
هفتمين سپاه صليبی ،به رهبری لوئی نهم (سن لوئی) پادشاه فرانسه ،به مصر حمله میکند .نتيجه
این جنگ صليبی که طی آن لوئی نهم اسير میگردد ،فاجعه آميز بود.
12۰1

مسلمانان شهر عکا ،آخرین منطقه تحت نفوذ صليبيان در ارض مقدس ،را فتح میکنند .این پيروزی به
جنگهای صليبی پایان بخشيد .صليبيان با طعم زندگی مرفه و آسایش جدیدی که در سرزمين مقدس
چشيده بودند از فلسطين به خانه هایشان در اروپا باز میگشتند.

.2جنگ جهانی اول

گسترش جنگ
سال ۹۱۹۱
 09ژانویه  :اتریش  -مجارستان جنگ با صربستان را اعالم کرد.
 1اوت :آلمان جنگ با روسيه را آغاز کرد.
 0اوت :نظاميان آلمان لوکزامبورگ را اشغال کردند.
 9اوت :آلمان با فرانسه وارد جنگ شد.
 0اوت :آلمان به بلژیک که بی طرف بود حمله کرد؛ در پاسخ بریتانيا به آلمان اعالم جنگ داد.
 12اوت :اتریش  -مجارستان با روسيه وارد جنگ شد.
 10اوت :بریتانيا و فرانسه به اتریش  -مجارستان اعالم جنگ کردند.
 09اوت :ژاپن با آلمان وارد جنگ شد.
سپتامبر :پيمان اتحاد توسط فرانسه  ،بریتانيا و روسيه امضا شد.
 0اکتبر :بلژیک پس از محاصره آنتورپ توسط نظاميان آلمان سقوط کرد.
 00اکتبر :امپراتوری عثمانی به طرفداری از آلمان و اتریش  -مجارستان وارد جنگ شد.

 0نوامبر :روسيه به امپراتوری عثمانی اعالم جنگ داد.
 5نوامبر :فرانسه و بریتانيا با امپراتوری عثمانی وارد جنگ شدند.

سال ۹۱۹۱
 00آوریل :امپراتوری عثمانی نسلکشی ارمنيان را آغاز کرد.
 05آوریل :لشکرکشی گاليپولی آغاز شد.
 09آوریل :ایتاليا به طور مخفيانه پيمان لندن را امضا کرد.
 09می :ایتاليا به اتریش  -مجارستان اعالم جنگ کرد.
 10اکتبر :بلغارستان به صربستان اعالم جنگ نمود و به طرفداری از آلمان و اتریش  -مجارستان وارد
جنگ شد.

سال ۹۱۹۱
 0مارس :آلمان به پرتغال اعالم جنگ داد.
 07اوت :رومانی با اتریش  -مجارستان وارد جنگ شد.
 09اوت :ایتاليا با آلمان وارد جنگ شد.

سال ۹۱۹۱
 19ژانویه :آلمان به مکزیک تلگراف زیمرمن را فرستاد ،و پيشنهاد متحد شدن در مقابل ایاالت متحده را
داد.

 9آوریل :ایاالت متحده با آلمان وارد جنگ شد.
 07ژوئن :یونان به طرفداری از متفقين وارد جنگ شد.
 10اوت :جمهوری چين با آلمان وارد جنگ شد.
 09اکتبر :برزیل با آلمان وارد جنگ شد.
 7دسامبر :ایاالت متحده امریکا با اتریش  -مجارستان وارد جنگ شد.

سال ۹۱۹۱
 11نوامبر :پيمان صلح امضا شد ،جنگ جهانی اول پایان یافت.
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*امپراتوری بریتانيا شامل تلفات کانادا و استراليا میگردد.

جمع بندی جنگ جهانی اول
بر روی يک بنای تاريخی در جنگل " کومپينی " واقع در شمال فرانسه که محل امضای قرارداد ترک
مخاصمه بود چنين نوشته شده است :

" دراينجا در روز  11نوامبر  ، 1019غرور جنايتکار امپراتوری آلمان از جانب ملل آزادی که می خواست به
بردگی بکشد  ،درهم شکسته شده است " .
دو ماه پس از اين تاريخ  ،در ژانويه  ، 1010عامالن اجرايی " معماران نظم نوين" برای تقسيم جهان
در " ورسای" جمع می شوند  .انتخاب اين محل نيز به هيچ وجه تصادفی نيست  .درست 49
سال پيش ازاين تاريخ  " ،بيسمارک" صدراعظم آهنين پادشاهی پروس پس از پايان دادن به دومين
امپراتوری ناپلئونی فرانسه در سپتامب  ، 1972درست درهمين محل  ،امپراتوری واحد آلمان را در
ژانويه  1971در تاالر پرشکوه " لويی چهاردهم" در کاخ ورسای اعالم می کند  .و اينک فاتحان جنگ
در ورسای جمع شده اند تا بر خرابه های " نظم کهن " بنای " نظم نوين " را پی ريزی کنند .
کنفرانس صلح که در ابتدا قرار بود تحت نظارت" شورای ده کشور" متفق برگزار گردد  ،عمال تحت
نظارت" پنج کشور بزرگ" تشکيل می گردد  .اين پنج کشور عبارت بودند از اياالت متحده آمريکا ،
بريتانيا  ،فرانسه  ،ايتاليا و ژاپن  .بزودی ژاپن هم از اين گروه خارج می شود و" شورای چهار کشور"
باقی می ماند .
در  19ژانويه  " ، 1010وودرو ويلسون " رئيس جمهور آمريکا  " ،للويد جرج " نخست وزير
انگلستان  "،ژرژ کلمانسو" نخست وزير فرانسه و" ويتوريو امانوئل اورالند" نخست وزير ايتاليا  ،برای
شرکت در کنفرانس پاريس گرد هم می آيند  .هر چهار نفر عضو " تشکيالت جهانی فرا ماسونی"
هستند  " .مغز های کوچکی" که قرار بود سرنوشت جهان آنروز را رقم بزنند  .يکبار يک سياستمدار
سرشناس اطريشی در اين رابطه گفته بود :
اگر دنيا بداند که چه ذکاوت و فهم ناچيزی بر آن حکومت می کند  ،متحير خواهد ماند.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس
بگیرید.
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