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ترازنامۀ نھائی : جھان بیش از پیش بھ سوی نظامی گری پیش می رود. بودجھ ھای نظامی بسیاری از کشورھا 
پیوستھ افزایش یافتھ است. بیش از 5 میلیارد دالر در روز خرج جنگ و آماده سازی آن می شود. دولت ھا کامالً 

زیر نفوذ و خواست البی ھای نظامی ھستند. 
کنترل اقتصاد جھانی توسط قدرت ھای بزرگ بھ مدد فرآیند نظامی سازی تمام دولت ھا و حتی دولت ھای جوامعی کھ 
زیر سلطۀ آنھا بھ سر می برند صورت می گیرد. از آغاز قرن این فرآیند با نظامی سازی عمومی شدت یافت. ایاالت 
متحده در این زمینھ در صحنۀ بین المللی با بھ کار بستن اصول سیاست خارجی اش یعنی با مداخالت نظامی بھ بھانھ 
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ھای «پیشگیری کننده» و یا «تنبیھی» در درون مناطقی کھ دارای منابع طبیعی استراتژیک ھستند سلطۀ خود را حفظ 
کرده است. 

وقتی ایاالت متحده راه و روش حکومت ھای منطقھ ای یا محلی را با سیاست ھایش ناسازگار می بیند و یا  با آنھا 
اختالف نظر پیدا می کند، بر آن می شود تا با ایجاد تنش شرایط مناسبی برای راه اندازی جنگ بھ دست آورد. آخرین 
نمونۀ این نوع رویکردھا اوکراین است. از آغاز قرن این راه کاری بود کھ برای خاورمیانھ، آسیای مرکزی و آفریقا 
بھ کار بردند و سعی کردن بھ ھمین شکل در آمریکای التین تحریکاتی بھ وجود بیاورند. با اعالن کاھش بودجۀ نظامی 
در کوران دھۀ آینده ایاالت متحده کشورھای عضو ناتو را فراخواند تا از این پس %2 تولید خالص داخلی را بھ بودجۀ 
نظامی اختصاص دھند، ولی بودجۀ دفاعی خود آمریکا %3،5 تولید خالص داخلی در سال 2014 را نشان می دھد 
 selon les données compilées par la  بھ گزارش داده ھای جمع آوری شده توسط بانک جھانی)

 . (Banque mondiale
گفتار جنگ طلبانۀ بسیاری از نمایندگانشان تنھا می تواند بھ شکل وخیمی موجب نگرانی ما باشد. از سوی دیگر، 
اعضای بریکس (BRICS) با امتیازی کھ در زمینۀ رشد اقتصادی داشتھ اند فعاالنھ بھ تدارک ذخیرۀ گستردۀ جنگ 
افزار پرداختھ و بر این اساس صنایع دفاعی در ایاالت متحده و اتحادیھ اروپا را تغذیھ کرده اند. در نتیجھ در چنین 
وضعیتی است کھ نوشتۀ حاضر بھ موضوع نظامی سازی جھانی کھ طی ده ھای گذشتھ شاھد آن بوده ایم اختصاص 

خواھد داشت. 
این نوشتھ را از نتیجھ گیری ھای مقالھ ای کھ پیرامون ھمین موضوع درسال 2009 منتشر کردیم آغاز می کنیم : 

از دیدگاه ما، روند نظامی سازی جھان در گرو بحران اقتصادی نیست و بحران اقتصادی نیز آن را متوقف نکرده 
است. کامالً بر عکس، طرح نجات اقتصادی بھ شکل گسترده بھ تولید اسلحھ بستگی داشتھ و برای تولید کنندگانی مانند 
ایاالت متحده و اعضای اتحادیۀ اروپا مفید فایده بوده است.  تأثیر ورشکستگی مالی نتایح بسیار سنگینی برای مجموعھ 
شرایط زندگی تمام مردم جھان دارد، جمعیت ھائی کھ از پیش فقر زده شده اند با افزایش بی کاری و مشکالت مرتبط 

بھ دسترسی بھ منابع طبیعی مانند آب و خوراک در وضعیت  شکننده تری قرار می گیرند ». 
« با نظامی سازی گسترده بھ انضمام بحران اقتصادی، جھان وارد دھلیزی از کاستی ھا و قروض دولتی عظیم می 
گردد کھ حفظ حقوق بشر و آزادی ھای بنیادی را بھ مخاطره می اندازد. بیش از ھرگز روند گسترش فقر اکثریت مردم 
با آھنگ سریعتری پیش می رود (میشل شوسودوسکی، کسر بودجۀ مالیاتی در ایاالت متحده)، زیرا راه حل ھائی کھ 
دولت ھا بھ کار می بندند تنھا بھ تشدید ساخت و ساز دھلیز فقر، بردگی، بیماری و مرگ می انجامد و چنین امری تنھا 
http://) .« بھ ھدف تضمین حفظ دارائی و افزایش قدرت ثروتمندترین افراد موجود روی کرۀ زمین

 .(www.mondialisation.ca/le-grand-r-armement-plan-taire/13499
یادآوری. مسابقۀ تسلیحاتی. چرخ دنده ھای درھم و بی انتھا. در سال 2013 یک اسلحھ برای ھر 10 نفر از ساکنان 

روی کرۀ زمین. 1249 کارخانۀ اسلحھ سازی در 90 کشور. 
مسابقۀ تسلیحاتی وقتی بھ وقوع می پیوندد کھ چند دولت برای ایجاد نیروھای نظامی قدرتمند تر و جنگ افزارھای پیش 
رفتھ تر با فن آوری برتر با یکدیگر بھ رقابت بپردازند. در گسترش ھمین مفھوم، اصطالح «مسابقۀ تسلیحاتی» بھ ھر 
گونھ شرایطی اتالق می گردد کھ دو گروه (دو نوع جاندار، دو نظام؛ و غیره) در رویاروئی علیھ دیگر متقابالً خود را 
مجھز ساختھ دست بھ اقدامات و پاسخ ھای تالفی جویانھ بزنند. مسابقۀ تسلیحاتی معرف خصوصیت یک نظام رقابتی 

شدید است کھ بازیگران مختلف آن (قوم، گروه از افراد یا کشور و ملت) در جستجوی کسب سامانھ ھا ھستند. 
بھ گزارش سازمان غیر دولتی آکسفام Oxfam،  640 میلیون سالح سبک در سال 2013  در سطح جھان پراکنده 
شده است (یک اسلحھ برای ده نفر). تولید فشنگ نظامی 14 میلیارد در سال است. بخش وسیعی از فروش سالح ھا 
مرتبط است بھ انبارھای ذخیرۀ از دور خارج شده ھا و یا مازاد بر نیاز، در واقع بجای تخریب سالح ھای قدیمی یا 
مازاد بر احتیاج، دولت ھا معموالً ذخیره ھایشان را بھ فروش می رسانند. نیجریھ، لیتوانی و آفریقای جنوبی تنھا 
کشورھائی ھستند کھ سالح ھای مازاد بر احتیاج و یا توقیف شده را تخریب می کنند. در سر تا سر جھان، 1249 
تولید کنندۀ سالح سبک در 90 کشور فعال است. قوانین و موازین بازرگانی در برخی از این کشورھای تقریباً وجود 

ندارد (بھ گزارش آرشیو روز جھانی تخریب سالح سبک، 9 ژوئیھ).  
1) در سال 2014 با باال گرفتن منحنی بودجھ ھای نظامی در سطح جھان روند نظامی سازی جھانی شدت یافت 

طی نیمۀ دوم قرن بیستم ما شاھد مسابقۀ تسلیحاتی در سطح جھان بودیم کھ در متن رویاروئی شرق و غرب صورت 
گرفت و دیوار آھنی نیز نماد آن بود. با فروپاشی اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، از این پس امید بھ پیدایش فضای 
صلح با کاھش بودجھ ھای نظامی چندان دور و دست نیافتنی بنظر نمی رسید. پس از این رویداد، با کاھشی مختصر، 

بودجھ ھای نظامی دوباره بھ شکل دائمی افزایش یافت. 
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از آغاز قرن بیست و یکم فرآیند نظامی سازی جھان تشدید شد. مسابقۀ تسلیحاتی ھرگز باز نایستاد. کامالً بر عکس، 
چندین جنگ موجب فعال سازی صنایع جنگی در کشورھای بزرگ قدرتمند شد. برای خیزش جدید دلیل و برھان ھای 

موجھی پیدا کردند کھ بھ کشتار جمعی در چندین کشور انجامید. 
امروز، ما بھ دوران تنش ھای سنگین بین قدرت ھای بزرگ غربی و روسیھ و تا حدودی چین وارد شده ایم. در نتیجھ 
می توانیم انتظار داشتھ باشیم کھ بودجھ ھای نظامی بھ شکل فوق العاده ای در کوران سال ھای آیند افزایش یابد. با 
وجود انبارھای سالح اتمی و کالسیک بھ شکل وخیمی امنیت بشریت بھ خطر افتاده است. تنھا بھ دلیل حضور فعال 
نظامی ایاالت متحدۀ آمریکا در 160 کشور مانع برقراری صلح از طریق ھمکاری ھای متقابل، عدالت اجتماعی و 

ھمبستگی بین ملت ھا می باشد. 
ً نزدیک بھ %4 جمعیت جھان را تشکیل می دھد ولی مسئول اصلی  باید حقیقت را گفت. ایاالت متحدۀ آمریکا تقریبا
وضعیت اسفناکی است کھ سیارۀ زمین و بشریت در آن بھ سر می برند. مداخالت آمریکای شمالی در خارج تنھا بھ 
ھدف حفاظت از منافع این کشور و بھ بھای وارد آوردن خسارت بھ محیط زیست و زندگی تمام ملت ھا انجام می 
گیرد. حرص و طمع آمریکائی حد و مرز نمی شناسد. نخستین ھدف آنھا دست یازی مطلق و تسلط انحصاری بھ تمام 
منابع استراتژیک، معدنی، انرژی و آب جھان است. امپریالیسم بھ نھایت درجھ مطرح است. تمام ساخت و سازھا بھ 
ھدف تحمیل کنترل و فرمانروائی بر جھان ھمآھنگ شده و  با ابزار تھدید مجازات علیھ کشورھائی کھ در مقابلش 
مقاومت می کنند عمل می کند، مثل ایران، روسیھ، ونزوئال یا کرۀ شمالی. سندرم (نشانگان) دشمن و اصل «جنگ 
دائمی» در مرکز سیاست خارجی ایاالت متحده جای دارد. یادآوری فھرست دولت ھا و سازمان ھائی کھ توسط 
وزارت امور خارجھ بھ عنوان تروریست یا مخالف امپراتوری و عناصری کھ از آنھا پشتیبانی می کنند بسیارطوالنی 
خواھد بود .(wikipedia.org). ما در اینجا، بھ بررسی بودجھ ھای نظامی جھان مرتبط بھ محاسبات سال ھای 
2013 و 2014، و انبارھای اسلحھ کھ در بانک داده ھای مؤسسۀ بین المللی مطالعات صلح در استکھلم یافتھ ایم می 

 .(SIPRI) پردازیم
2) بودجھ ھای نظامی در سطح جھانی در سال 2014 

بھ گزارش مؤسسۀ بین المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم (SIPRI) در سال 2013 کل مجموع بودجھ ھای نظامی 
در سطح جھان 1747 میلیارد دالر بوده است. این مبلغ معادل %2،4 تولید داخلی جھانی می باشد (تصویر 1). حتی 
می توانستیم مشاھده کنیم کھ گویا این بودجھ در کشورھای غربی اندکی کاھش داشتھ ولی در کشورھای دیگر جھان 
سیر صعودی را پیموده است (http://www.sipri.org/research/armaments/milex). بھ گزارش ھمین 
منبع، کل مجموع  بودجھ ھای نظامی در سطح جھان طی سال 2014 برای آمریکای شمالی 627 میلیارد دالر، برای 
اروپای غربی 270 میلیارد و برای خاور میانھ 196 میلیارد دالر بوده است، برای این منطقھ از سال 2004 مخارج 
 SIPRI Milex data) دو برابر شده در حالی کھ پیش از این 107،8 میلیارد دالر بوده است ً نظامی تقریبا
2014-1988) (تصویر 1). آفریقای سیاه در سال 2014 بودجھ ای معادل 30،1 میلیارد دالر بھ دفاع اختصاص 
داده است، آفریقای شمالی 20،1 میلیارد دالر، آمریکای مرکزی و کارائیب 10ء4 میلیارد و آمریکای جنوبی 67،3 

 .(SIPRI) میلیارد دالر. اعضای ناتو مبلغ 1000 میلیارد دالر بھ ھمین منظور اختصاص داده اند
تصویر 1. بودجھ ھای نظامی در سطح جھانی بین 1988 و 2013 
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منبع : 

http://www.45enord.ca/2014/04/depenses-militaire-dans-le-monde-legere-baisse-sur-papier-legere-hausse-dans-les-faits/ 

در سال 2014 گروه اطالعاتی جینز (Jane's Information Group  شرکت اطالعات منابع باز دربارۀ مضامین 
دفاع، امنیت، حمل و نقل و پلیس کھ در سال 1898 توسط فرد جین Fred T.Jane بنیانگذاری شد) گزارشی دربارۀ 
77 کشور جھان تھیھ کرد کھ %97 بودجۀ نظامی جھان را تشکیل می داد، یاآوری می کند کھ این بودجھ ھا در سال 
2014 رو بھ افزایش خواھد داشت و جمع کل آن بھ 1547 میلیارد دالر خواھد رسید، افزایش نازل %0،6 در یک 
سال ولی نخستین از سال 2009. بر اساس این گزارش، پل برتون Paul Burton مدیر بخش ھواپیمائی، دفاع و 
امنیت نوشتھ است کھ : «روسیھ، آسیا و خاورمیانھ موتور افزایشی ھستند کھ برای امسال پیشبینی کرده بودیم و از 
سال 2016 از نو دوباره از سر گرفتھ خواھد شد». روسیھ می خواھد بودجۀ نظامی اش را %44 طی سھ سال آینده 
افزایش دھد. طرح مصوبۀ در پارلمان از ھم اکنون بھ اجرا گذاشتھ شده و سومین بودجۀ نظامی در سال 2013 بوده و 
روسیھ را با 68 میلیارد دالر در جلوی بریتانیا و ژاپن قرار داده است. بودجۀ نظامی چین 139 میلیارد دالر در سال 
2013 و بھ گزارش ھمین منبع (IHS) مھمترین پس از ایاالت متحده بوده است. گمانھ زنی ھا نشان داده است کھ در 
سال 2015 چین بیش از مجموع بودجھ ھای نظامی بریتانیا، فرانسھ و آلمان بھ امر دفاعی اختصاص خواھد داد. 
ً توجھ ما  خوش باوری کھ در این جمالت مشاھده می کنیم از ایدئولوژی این مؤسسھ منشأ می گیرد. در نتیجھ ترجیحا
روی داده ھای انستیتو بین المللی پژوھش ھای صلح استکھلم متمرکز خواھد شد کھ از اعتبار بیشتری برخوردار است. 
«آسیا تنھا منطقھ ای بوده کھ در آن از آغاز بحران سال 2009 بودجھ ھای نظامی پیوستھ رو بھ افزایش داشتھ است. 
حجم بودجۀ نظامی در منطقۀ آسیای اقیانوس آرام بی آن کھ چین را بھ حساب آوریم از بودجۀ نظامی اروپای غربی در 
سال 2015 فراتر بوده، و کار شناسان در برخی بررسی ھا پیشبینی کرده اند کھ در استرالیا، ھند و کرۀ جنوبی باید 
منتظر افزایش چشمگیری باشیم. در خاور میانھ، از سال 2011 بودجھ ھای نظامی با شتاب فزاینده ای افزایش داشتھ 
است... بودجۀ نظامی عمان و عربستان سعودی بین سال ھای 2011 و 2013 رشدی فراتر از %30 را نشان می 
دھد. عربستان سعودی در نھمین رتبۀ در سال 2013، و در سال 2014 با پشت سر گذاشتن آلمان بھ رتبۀ ھشتم 
ارتقاء می یابد. کاھش بودجۀ نظامی آمریکا می بایستی با شتاب بیشتری صورت گیرد : از 664 میلیارد دالر در سال 
2012، بھ 582 میلیارد دالر در سال 2013 کاھش یافت و برای سال 2014 بھ 575 میلیارد دالر و سپس 535 

میلیارد دالر برای 2015 پیشبینی می شود.» (تصویر 2 و 1) 
 http://www.lapresse.ca/international/201402/04/01-4735474-les-depenses-militaires-mondiales-a-la-hausse-en-2014.php . 
 الزم بھ یادآوری است کھ « سال 2015 ھفتادمین سالگرد بمباران ھیراشیما و ناکازاگی بود، و در عین حال سالی بود 
کھ بودجۀ نظامی ژاپن بھ باالترین سطح خود پس از پایان جنگ دوم جھانی رسید، یعنی با 4980 میلیارد ین (36 

میلیارد یورو) برای ارتش دفاعی کشور. 
  /http://www.opex360.com/2015/01/17/le-japon-porte-ses-depenses-militaires-niveau-inegale-depuis-1945 

http://www.45enord.ca/2014/04/depenses-militaire-dans-le-monde-legere-baisse-sur-papier-legere-hausse-dans-les-faits/
http://www.lapresse.ca/international/201402/04/01-4735474-les-depenses-militaires-mondiales-a-la-hausse-en-2014.php
http://www.opex360.com/2015/01/17/le-japon-porte-ses-depenses-militaires-niveau-inegale-depuis-1945/


بودجھ ھائی کھ دولت ھا بھ امور نظامی اختصاص می دھند ھیچ ھدفی بجز حفاظت از زیربناھای تولیدی متعلق بھ 
سرمایھ گذاران سرمایھ دار و برقراری صلح اجتماعی از راه تھدید یا خشونت مسلحانھ ندارد، تا حفاظت از منابع 

استراتژیک موجود و پتانسیل ھا را تأمین کنند. 
تصویر 2. ده کشور با باالترین بودجۀ نظامی در سال 2013 

 Y  
منبع : 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures#/media/File:Top_ten_military_expenditu 

تابلو 1. کشورھائی کھ در سال 2014  باالترین بودجھ ھای نظامی رانشان می دھند : کل بودجۀ جھانی 1776 
میلیارد دالر، معادل % 2،3 تولید ناخالص داخلی 

Rang  رتبھ       Pays   کشور       Dépenses ($ mds.) بودجھ     % du PIBتولید خالص داخلی   % du total mondial 

 100,0                               2,3                       776,0 1               مجموع جھانی              —
 34,3                                 3,5                     610,0            ایاالت متحدۀ آمریکا                1
 12,2                               2,1                         216,0                              چین                2
 4,8                                    4,5           84,5                             روسیھ                3
 4,5                                   10,4           80,8                 عربستان سعودی                4
 3,5                                    2,2            62,3                             فرانسھ                5
 3,4                                     2,2            60,5                             بریتانیا                6
 2,8                                      2,4           50,0                                  ھند                7
 2,6                                      1,2             46,5                               آلمان                8
 2,6                                     1,0            45,8                                 ژاپن                9
 2,1                                     2,6             36,7                         کرۀ جنوبی              10
(SIPRI)  https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_la_D منبع : مؤسسۀ بین المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم
 %C3%A9fense#D.C3.A9penses_de_d.C3.A9fense_en_2014

مخارج جانبی افزوده شده کھ بھ جنگ علیھ تروریسم اختصاص دارد 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_la_D%25C3%25A9fense#D.C3.A9penses_de_d.C3.A9fense_en_2014


ھیئت رسیدگی بھ امور بودجھ در سنای آمریکا قانون اصالحی برای افزایش بودجھ جھت تأمین مالی دو سوم عملیات 
نظامی در خارج را تصویب کرد کھ روز جمعھ توسط سناتورھای جمھوری خواه کلی ایوت Kelly Ayotte و 
لیندسی گراھام Lindsey Graham  معرفی شده بود. قانونی کھ بودجۀ پیمان کاران کھ 38 میلیارد دالر تا 96 
میلیارد دالر بود را افزایش می دھد گرچھ بودجۀ پیشبینی شده 58 میلیارد دالر بود. کلی ایوت گفتھ است کھ قانون 
اصالحی بودجۀ ضروری برای حفظ نیروھای حاضر در افغانستان و سپس برای مبارزه علیھ دولت اسالمی و دیگر 
گروه ھای تروریست را تأمین خواھد کرد. او اضافھ کرد کھ در دورانی کھ تھدیدات علیھ ملت ما شدت یافتھ، چنین 
تصمیمی بودجۀ ضروری برای حفاظت از جان مردان و زنان را با سھولت بیشتری امکان پذیر خواھد ساخت و امنیت 
کشور ما را نیز تضمین خواھد کرد. کنگره در کوران ماه ھای آینده، مجدداً برای تعیین حدود قانون در زمینۀ کنترل 

بودجھ کار خواھد کرد و بودجۀ دفاع را متشکل خواھد ساخت. 
 (http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/03/21/comite-del-senado-aprueba-
aumentar-gastos-para-intervenciones-militares-de-eeu/#.VQ3h9JW1ZD-). 

3) نظامی سازی جھان در سال 2015. انبارھای جدید جنگ افزار و ھزینھ ھای نظامی 
در اینجا مختصراً بودجھ ھای نظامی در جھان را بر اساس داده ھای موجود در تابلوھای گروھی یا منطقھ ای منتشر 

شده توسط مؤسسۀ بین المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم (SIPRI) مورد بررسی قرار خواھیم داد. 
ناتو بازوی مسلح غرب. بودجھ ھای نظامی کیھانی 

در این جا یادآوری فھرست کشورھای بنیانگذار ناتو در سال 1949 را ضروری خواھد بود : بلژیک، کانادا، 
دانمارک، فرانسھ، ایسالند، ایتالیا، لوکزامبورگ، ھلند، نروژ، پرتقال، بریتانیا و ایاالت متحده. یونان و ترکیھ در سال 
1952 بھ این اتحادیھ پیوستند، سپس آلمان (غربی) در سال 1955. در دسامبر 1966 فرانسھ ازفرماندھی نظامی 
ناتو بیرون آمد و دوباره در سال 1996 بھ آن پیوست. در سال  1982 اسپانیا بھ ناتو پیوست، و در سال 1999 
جمھوری چک، لھستان و مجارستان. در سال 2004 کشورھای استونی، بلغارستان، لتونی، لیتوانی، رمانی، 

اسلوواکی و اسلونی بھ آن پیوستند.  
  (http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1595)

سپس آلبانی است کھ باید بھ این فھرست اضافھ کنیم. 
بر اساس تحلیل مانلیو دینوچی در سال 2014  بودجھ ھای ناتو «بھ بیش از 1000 میلیارد دالر ساالنھ در 28 بودجۀ 
دفاعی بھ ثبت رسیده، سھمی را باید اضافھ کنیم کھ ھر یک از ھم پیمانان برای کارکرد ناتو و گسترش فعالیت ھایش 
می پردازند. این سھم بخش مھمی از « سھم غیر مستقیم» بوده و مانند سھمی است کھ برای عملیات و مأموریت ھائی 
کھ زیر نظر ناتو صورت می گیرد می پردازند». در نتیجھ چندین میلیون یورو بودجھ برای شرکت نیروھای نظامی 

ایتالیا در عملیات رزمی ناتو در بالکان، لیبی و افغانستان «سھم غیر مستقیم» بودجۀ این اتحادیھ را تشکیل می دھد. 
« سپس « سھم غیر مستقیم » بھ سھ بودجۀ جداگانھ تقسیم می شود. بخش «مدنی» کھ با بودجھ ھائی کھ وزارتخانھ 
ھای امورخارجھ می پردازد تأمین می شود، یعنی بھ مخارج مدیریت مراکز فرماندھی اختصاص دارد. سھم امور 
نظامی کھ بیش از 50 بودجۀ جداگانھ را تشکیل می دھد، بودجھ ھای عملیات و نگھداری ساختار نظامی در سطح بین 
المللی را تأمین می کند. و سھمی کھ بھ «سرمایھ گذاری برای امنیت» اختصاص دارد و ساخت و ساز مراکز 
فرماندھی (در بروکسل و جاھای دیگر) را تأمین می کند. عالوه بر این، تأمین مالی سامانھ ھای ماھواره ای و 
اطالعاتی، ایجاد جاده و سکو و سوخت رسانی  برای نیروھائی کھ در عملیات رزمی بھ سر می برند را نیز باید 

اضافھ کنیم». 
ً %22 «سھم مستقیم» توسط ایاالت متحدۀ آمریکا تأمین می گردد، %14 توسط آلمان، و %11 (ھر یک)  «تقریبا
توسط بریتانیا و فرانسھ. ایتالیا تقریباً %8،7 کھ سھم کمی بنظر نمی رسد، یعنی حدود چند سد میلیون یورو در سال. 
ساخت و سازھا و دفاتر و عملیات دیگر در ضخامت بودجھ ھا دیده می شود. بھ عنوان مثال ایتالیا در مخارج مرکز 
فرماندھی جدید در الگو پاتریا Lago Patria در عین حال کھ سھم پرداخت، از «صندوق مناطق حاشیھ ای» برای 
ھمین منظور استفاده کرد، و بھ ھمین گونھ در سطح استان مبلغی معادل 25 میلیون یورو تخمین زده شده (در حالی کھ 
برای بازسازی الکوئیال بودجھ کم آورده اند). پروندۀ سھم ایتالیا در تأمین مخارج پایگاه ھای ایاالت متحده در ایتالیا 
مھر سّری خورده است، آخرین بار در سال 2002 حدود %41 برای مبلغی معادل 366 میلیون دالر در سال بود، 
تحت اشکل مختلف، مانند : اجارۀ رایگان، کاھش مالیاتی، کاھش مخارج سوخت و دیگر خدمات. امروز این رقم باید 

 .http://www.mondialisation.ca/lart-de-la-guerre-ce-que-nous-coute-lotan/5377390 « خیلی فراتر از گذشتھ باشد
در یک ویدئو دربارۀ تاریخ ایاالت متحده، ژرونیمو گیو جی یا Geronimo Guu Ji Ya  تعریف کامالً درستی 

عرضھ کرده است : 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/03/21/comite-del-senado-aprueba-aumentar-gastos-para-intervenciones-militares-de-eeu/#.VQ3h9JW1ZD-
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1595
http://www.mondialisation.ca/lart-de-la-guerre-ce-que-nous-coute-lotan/5377390


«جنگ بھ شکل درون بودی با تاریخ ایاالت متحده در پیوند تنگاتنگ بوده و از نخستین روز پیدایش این کشور منشأ 
می گیرد. چنین جنگی بھ خصوصیتی مادر زاد با مفاھیمی ھمچون جنگ خیر و شر، جھان آزاد علیھ دیکتاتوری 
توجیھ می گردد و موتور محرکی را ماند کھ بھ ایاالت متحده اجازه می دھد تا سلطۀ خود را در سطح جھانی و در 
راستای منافع تعدادی اندک از صاحبان امتیازات تحمیل کند». او اضافھ می کند کھ : « تاریخ آمریکا از خودش حرف 
می زند. زیرا اگر ایاالت متحده از آغاز جنگید، پیش از ھمھ این جنگ بود کھ ایاالت متحده را ایجاد کرد. ایاالت 
متحده بھ تنھائی 201 جنگ از 248 جنگی کھ بین پایان جنگ دوم جھانی تا سال 2001 برپا شده را در کارنامۀ خود 

 (https://www.youtube.com/watch?v=JDgrLQFBRd8) « بھ ثبت رسانده
تصویر 3 : انبار جنگ افزار ھستھ ای در سال 2009 

q  
(رنگ سبز در نقشۀ باال قدرت ھای ھستھ ای قدیمی. رنگ آبی قدرت ھای نوین اتمی. رنگ قرمز کشورھائی کھ بھ 

گسترش برنامۀ  نظامی ھستھ ای در مظان اتھام ھستند) 
 http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/stocknucleaire  : منبع

منابع اطالعاتی : 
Nuclear Threat Initiative (NTI), Federation of American Scientists (FAS), Natural 
Resources Defense Council (NRDC), Educational Foundation for Nuclear Science 
(EFNS), Bulletin for the Atomic Scientists, Nuclear Notebook, The Bulletin, 6042 
South Kimbark, Chicago ; SIPRI. 

اعضای بریکس BRICS یا کشورھای نو ظھور 
بریکس بھ استثناء آفریقای جنوبی بین 15 بودجھ نظامی مھم جھان است. عالوه بر این، رشد این بودجھ ھا طی دھۀ 
2010-2001 ارقامی با تمایالت فزاینده را نشان می دھد. در واقع، چین، روسیھ، ھند و برزیل بھ ترتیب رشد فزاینده 
ای داشتھ اند %189 (چین)، %82،4 (روسیھ)، %54،3 (ھند) و 529،6 (برزیل). جمع کل در سال 2014 بھ 
عبارت زیر است : چین با 216 میلیارد دالر، روسیھ با 84،5 میلیارد دالر، و ھند با 50 میلیارد دالر (مؤسسۀ بین 

المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم).  
بھ گزارش مؤسسۀ بین المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم، «در حالی کھ پنج کشور دارندۀ سالح اتمی در پی کاھش 
یا حفظ ذخیرۀ ھستھ ای خود ھستند، سھ کشور دیگر بی وقفھ سامانھ ھای ھستھ ای شان را گسترش می دھند. امروز 

https://www.youtube.com/watch?v=JDgrLQFBRd8
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/stocknucleaire


چین دارای 250 کالھک ھستھ ای است با آگاه بھ این امر کھ در سال 2012 تعدادشان 240 کالھک بود. پاکستان 
100 تا 120 کالھک در مقایسھ با 90 تا 100 کالھک در گذشتھ. ھند 90 تا 110 کالھک نسبت بھ 80 تا 100 
کالھک در گذشتھ. این مسابقۀ تسلیحاتی بھ اندازه ای نگران کننده است کھ  مؤسسۀ بین المللی پژوھش ھای صلح در 
استکھلم با توجھ بھ تنش فزاینده ای کھ از سال 2008  بین ھند و پاکستان، بین دو کره و یا بین چین و ژاپن تداوم 
یافتھ، صلح در آسیا را شکننده ارزیابی کرده است. امضا کنندگان منشور خلع سالح ھستھ ای « استارت 
» (START)، روسیھ (امروز 8500 کالھک) و ایاالت متحده ( 7700 کالھک) انبارھایشان را کاھش داده اند. 
فرانسھ (300 کالھک)، بریتانیا (225 کالھک) و اسرائیل (80 کالھک) این حجم از کالھک ھایشان را حفظ کرده 

اند. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/03/chine-inde-et-pakistan-continuent-d-accroitre-leur-arsenal- 
 .nucleaire_3422592_3210.html

دولت ھای دیگر 
در آفریقا رشد فزاینده ای را مشاھده می کنیم. در مجموع 50 میلیارد دالر در سال 2014. «بھ گزارش مؤسسۀ بین 
المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم...، ھزینۀ نظامی آفریقا در دھۀ آینده 20 میلیارد دالر افزایش خواھد یافت. بھ 
ھمین گونھ، قارۀ آفریقا در سال 2013 باالترین میزان ھزینۀ نظامی  در سطح جھانی را نشان داد. مرکز پژوھشی 
سوئدی در گزارشی کھ طی آوریل 2014 منتشر کرد مشخصاً یادآور شده است کھ این ھزینھ ھا بیش از %8،3 در 
سال 2013 بوده یعنی 44،9 میلیارد دالر در مقایسھ با 40 میلیارد دالر در سال 2012. چنین افزایشی بھ دلیل 

درآمدھای نفتی کشورھائی مانند الجزائر و آنگلوال امکان پذیر گشتھ است ». 
 (http://www.afriqueexpansion.com/investissement/20255-2015-04-23-05-52-54.html). 

ھزینھ ھای نظامی آمریکای مرکزی و کارائیب در سال 2014 بھ 10،4 میلیارد دالر رسید، آمریکای جنوبی 67،3 
 ً میلیارد دالر، کشورھای آسیا 410، و خاور میانھ در مجموع 196 میلیارد دالر، رقمی کھ نسبت بھ سال 2004 تقریبا

 .(SIPRI) بھ دو برابر افزایش داشتھ است کھ 107،8 میلیارد دالر بوده
تصویر 4. جنگ افزار در جھان 

q  
-http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-depenses-militaires-ont-encore : منبع
augmente-en-2010-_EP_-2011-06-07-622522 

انبار ھستھ ای در سطح جھانی (تصویر 4) 
بر اساس داده ھای تحلیلی نوشتۀ رابرت ھانس Robert S Hans و کریستنسن M. Kristensen در سال 2006، 
« با وجود تمام تردیدھا، می دانیم کھ مجموع کل جنگ افزارھای ھستھ ای در انبارھا خیلی کمتر از دوران اوج جنگ 
سرد در سال 1986 با 70000 کالھک اتمی است. کشورھای دارنده بھ واسطۀ یک سری توافقات روی کنترل جنگ 
افزارھای اتمی و تصمیم ھای یک جانبھ انبار جھانی را بھ پائینترین درجھ طی 45 سال تنزل داده اند. طی ھمین 

دوران، تعداد کشورھای دارندۀ جنگ افزار ھستھ ای از 3 بھ 9 افزایش یافتھ است ». 

http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/03/chine-inde-et-pakistan-continuent-d-accroitre-leur-arsenal-nucleaire_3422592_3210.html
http://www.afriqueexpansion.com/investissement/20255-2015-04-23-05-52-54.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-depenses-militaires-ont-encore-augmente-en-2010-_EP_-2011-06-07-622522


« بر اساس گمانھ زنی می توانیم بگوئیم کھ 9 کشور دارای تقریباً 27000 کالھک ھستھ ای ھستند کھ %97 آن در 
ً 12500 فروند از این کالھک ھا در  انبارھای ایاالت متحدۀ آمریکا و روسیھ بھ سر می برد (تصویر 3). تقریبا
وضعیت عملیاتی قرار دارند، بقیھ عملیاتی نبوده و در انتظار خنثی سازی بھ سر می برد. ما حتی می توانیم ارزیابی 
ھایمان را با بررسی تمام پیشرفت ھا در زمینۀ جنگ افزار ھستھ ای، و با بررسی تمایالت در دراز مدت و پی گیری 

 .(mondialisation.ca)« نحوۀ اجرائی قراردادھا روی کنترل جنگ افزارھا گسترش دھیم
تصویر 5 . جنگ افزارھای ھستھ ای و منع گسترش  

 

q  
-http://europe.jean-luc-melenchon.fr/2012/01/01/le-traite-de-non-proliferation : منبع
des-armes-nucleaires-tnp-de-1968/ 
بر اساس تحلیل استراتژی مداخلھ علیھ روسیھ کھ STRIKE پیشنھاد کرده است، « اطالعیۀ باز بینی ھای نھائی در 
استراتژی ھستھ ای ناتو چند روز پس از انتشار گزارش دقیق تحت عنوان «طرح اتمی : تعریف استراتژی ھستھ ای 
 intitulé «Project Atom: Defining US Nuclear Strategy and Posture for) «2025-2050 ایاالت متحده و وضعیت در سال
«2050-2025) توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (Center for Strategic and International Studies, CSIS) منتشر 
شد. بخش ھای اصلی این گزارش توسط یک استراتژ با سابقۀ دولت آمریکا و تحلیل گر با تجربۀ مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی، کالرک موردوک Clark Murdock نوشتھ شده است کھ در گذشتھ بھ عنوان کارمند عالی 
رتبۀ سازمان سیا کار، در وزارت دفاع، ھواپیمائی آمریکا و کالج ملی جنگ (National War College) کار می 
کرده است. این گزارش با شرکت گروھی از پژوھشگران و کارشناسان از جملھ کارشناسان CNAS و NIPP تھیھ 

شده است » 
« نظریۀ مرکزی تحلیل مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی این است کھ ایاالت متحده باید استفاده از ذخیرۀ ھستھ 
ای خود را در جنگ علیھ روسیھ، چین و یا دیگر قدرت ھا بھ شکل ساده تری سازماندھی کند کھ استفاده از آن آسان 
تر باشد. ارتش باید استراتژی ھستھ ای آمریکا را با واقعیت ھای قرن بیست و یکم تطبیق دھد، یعنی بر اساس بمب 
ھای تاکتیک نسل جدید و سامانھ ھای پرتاب. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی از این نظریھ دفاع می کند کھ 
جنگ افزارھای ھستھ ای تاکتیک بھ واشنگتن اجازه می دھد تا جنگ ھای ھستھ ای محدودی را راه اندازه کند بی آن 
کھ از بیم ھلوکاست ھستھ ای دچار «خود بازدارندگی شود». مرکز مطالھات استراتژیک و بین المللی می نویسد 
«ایاالت متحده باید جنگ افزارھای ھستھ ای قابل استفاده تر بسازد و مستقر سازد»، با « خسارات جانبی کمتر، با 

http://europe.jean-luc-melenchon.fr/2012/01/01/le-traite-de-non-proliferation-des-armes-nucleaires-tnp-de-1968/


پرتو ھای قوی تر ، قابلیت نفوذ بیشتر در زمین، با انفجارھای الکترو مغناطیسی، و قابلیت ھای دیگر بر اساس 
پیشرفت ھای فنی » 

 (http://www.wikistrike.com/2015/07/les-etats-unis-et-les-puissances-de-l-otan-accelerent-les-
preparatifs-pour-une-guerre-nucleaire.html). 

4. نظامی سازی و اعمال فشار روی تمام کشورھای جھان 
نظامی گری. تبلیغ و تکرار دائمی ھمان حرف ھا : امنیت ملی بھ یمن تمرین ھا و آماده سازی جنگ تضمین می 

گردد. 
نظامی گری حاوی یک فلسفھ و حتی یک دکترین است کھ می خواھد در اذھان عمومی توھم خاصی را منعکس سازد 
کھ گوئی وجود ارتش ملی برای توسعۀ اقتصادی و امنیت ضرورت حیاتی دارد، در حالی کھ واقعیت امر چیزی 
دیگری است و این ارتش ھا پیش از ھمھ بھ عنوان ابزار در خدمت قدرت ھای حاکم یعنی در خدمت اقلیتی کھ قدرت 
را تصاحب کرده است می باشد، و اھمیتی نیز ندارد کھ رژیم سیاسی از نوع دیکتاتوری باشد و یا نوع دموکراتیک 

کنترل شدۀ غربی. 
فشار دائمی روی دولت ھا و افکار عمومی اعمال می شود. بازار جنگ افزار – تمرین نظامی – رژۀ نظامی – تبلیغ 

البی نظامی 
بازارھا و نمایشگاه ھای جنگ افزار و دیگر تجھیزات دفاعی. برنامۀ سالیانھ در تمام قاره ھا 

برای تحریک دائمی و تداول سیل بودجھ ھای نظامی در راستای کسب تجھیزات جدید و برای تأمین خدمھ روشن است 
کھ باید بازار بین المللی اسلحھ را تشویق کنند. نمایشگاه ھا یا بازارھا در چھار گوشۀ جھان جنگ افزارھای مدرن را 
بھ نمایش می گذارند. ھفتۀ گذشتھ، ترکیھ در استانبول (تصویر 5) میزبان شرکت ھای بنام اسلحھ سازی بھ مناسبت 

 .(spyworld) «بود (L'Interactive & Digital Entertainment Festival) IDEF   نھمین  نمایشگاه بین المللی
این بازار، مانند ده ھا بازار دیگر ھر سالھ در تمام قاره ھا نمایشگاه برگزار می کند، بھ تولید کنندگان و صادر کنندگان 
اجازه می دھد تا محصوالتشان را بھ خریداران احتمالی معرفی کنند. بر این اساس، استانبول بین 29 و 30 آوریل 
میزبان 462 فروشنده از 45 کشور بود. در مجموع 42 نمایندۀ رسمی در این قرار مالقات حضور بھ ھم رساندند. و 

 (spyworld-actu.com) این مھمترین بازار تجاری ترکیھ است
 (http://www.mondialisation.ca/le-grand-rearmement-planetaire/5329953?print=1). 
این بازارھا در سایھ و مخفیانھ برگزار می شود و اطالعات در مورد قراردادھای خرید و فروش تجھیزات جنگی 
مخفی باقی می ماند. این اطالعات تنھا وقتی منتشر می شود کھ بتواند بھ عنوان اھرم سیاسی در انتخابات بھ کار برده 
شود. در این صورت بھ شکل جزئی پرده برداری می شود، و بھ برنامھ سیاسی احزابی تعلق دارد کھ احتماالً دولت در 

قدرت را تشکیل می دھند. 
شرکت ھای صنایع نظامی با تمام دولت ھا قرار مالقات ھای متعددی آماده می کنند. در سال 2015، ھشت نمایشگاه 

جنگ افزار در 17 شھر و 15 کشور برگزار شد. سھ نمایشگاه در ایاالت متحده، و یک نمایشگاه در اسرائیل... 
 (http://www.foiresinfo.fr/Salons-des-armements-Y395-S1.html). 

Semaine internationale de la défense et la sécurité 
تصویر 6. شرکت ھای ژاپنی برای نخستین بار در سالن «ھفتۀ بین المللی دفاع و امنیت» (یا Eurosatory) شرکت 

کردند، مھمترین سالت بین المللی جنگ افزار زمینی در 17 ژوئن 2014 

http://www.wikistrike.com/2015/07/les-etats-unis-et-les-puissances-de-l-otan-accelerent-les-preparatifs-pour-une-guerre-nucleaire.html
http://www.mondialisation.ca/le-grand-rearmement-planetaire/5329953?print=1
http://www.foiresinfo.fr/Salons-des-armements-Y395-S1.html


q  
Source : japoninfos.com 

در سال 2016، چند برنامۀ پیشبین شده بھ قرار زیر است : 
ISNR (1 – سالن بین المللی برای امنیت و امنیت داخلی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفھ ای 12 تا 14 آوریل 

2016- ابوظبی، امارات متحدۀ عربی 
2) خدمات دفاعی آسیا – سالن و گردھمآئی دربارۀ فن آوری دفاعی و امنیتی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفھ ای- 

18 تا 21 آوریل 2016، کوآالالمپور، مالزی. 
Expomil (3 – سالن فن آوری ھای نظامی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفھ ای و عموم – 18 تا 22 مھ 2016- 

بخارست، رومانی. 
Hemus (4 – سالن بین المللی دفاع، مبارزه علیھ تروریسم و امنیت – ورود برای بازدید کنندگان حرفھ ای و عموم- 

25 تا 28 مھ 2016- پلوودیو، بلغارستان. 
Indo Defence (5 – سالن بین المللی فن آوری نظامی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفھ ای – 2 تا 5 نوامبر 

2016 – جاکارتا، جاوا، اندونزی. 
Ideas (6 – سالن بین المللی صنایع دفاعی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفھ ای 22 تا 25 ...2016 ، کراچی، 

سند پاکستان. 
Expo Naval (7 – نمایشگاه و گردھمآئی دریائی بین المللی برای آمریکای التین – ورود برای بازدید کنندگان 

حرفھ ای – 29 نوامبر تا 2 دسامبر 2016. والپاریزو، شیلی. 
Source : http://www.foiresinfo.fr/Salons-des-armements-Y395-S1.html 

تمرین ھای نظامی 
ناتو بزرگترین تمرین نظامی خود را از 13 سال پیش بھ اجرا می گذارد. در حال حاضر 36000 سرباز از نیروھای 
ھوائی و دریائی از 30 کشور در جنوب اروپا تمرین می کنند. ھدف از این تمرین ھا باال بردن سطح واکنش، گسترش 
و آماده سازی گروه ھای نظامی است. از دیدگاه مدیر کل اتحادیھ، این عملیات بھ ھمان اندازه اھمیت دارد کھ چالش  
ھای  جدید امنیتی کھ از تاریخ طرح این تمرین در دو سال پیش مطرح شده است. ینس استولتنبرگ (نخست ویز سابق 
نروژ، دبیر کل منتخب ناتو از سال 2014) از تنش ھای موجود در شرق اوکراین و از مناسبات با روسیھ یاد کرده 
است. ولی تأکید کرده است کھ کشورھای ناتو در پی مناسبات سازنده تر با مسکو ھستند. از سوی دیگر، ینس 
استولتنبرگ مسائل و مشکالتی جنوب اروپا را یاد آور می شود : « ما شاھد خشونتی ھستیم کھ دولت اسالمی و تمام 

سازمان ھای تروریستی بھ آن دامن زده اند. و دولت ھائی را می بینیم کھ در وضعیت نابسامانی قرار گرفتھ اند. 

http://www.japoninfos.com/premiere-participation-du-japon-a-un-salon-darmement17062014.html
http://www.foiresinfo.fr/Salons-des-armements-Y395-S1.html


با چنین رزمایش ھائی پیمان آتالنتیک نیروی عملیاتی ارتش ھایش را در سطح باالی آمادگی آزمایش می کند، و آن را 
« پیشگام » نامیده است. این یگان ھای واکنش سریع باید قابلیت تحرک در وضعیت نبردھای غیر کالسیک (یا نا 

متعارف) را بھ دست آورند. 
در نتیجھ ناتو از مرحلۀ شبیھ سازی روی کامپیوتر یا حملھ بھ اھداف دور بھ مرحلۀ تازه ای گام می گذارد. این یگان 
ھا برای عملیاتی شدن در سال آینده تمرین می کنند. ولی در حال حاضر این نیروھای واکنشی پیشگام 5000 نفر 

 .(http://fr.euronews.com/2015/11/05/exercice-sans-precedent-pour-l-otan/) ھستند
وزیر دفاع ایاالت متحده، اشتون کارتر Ashton Carter اخیراً طی سخنرانی اش در لوس آنجلس با لحن نظامی و 
جنگ طلبانھ، کھ از سوی دیگر توسط پاتریک مارتین Patrick Martin بھ شکل برجستھ ای مورد تحلیل قرار 
گرفتھ، از تمرین ھای اخیر ناتو را مانند تمرین ھای Trident Juncture (یک گروه دیگر از نیروھای واکنش 
سریع کھ 4000 نفر در آن شرکت دارند) با ستایش یاد کرد کھ تسخیر روسیھ از طریق یکی از کشورھای ناتو در 
اروپای شرقی را تمرین و شبیھ سازی می کنند. او بطور مشخص گفت : « ما تجھیزات و تمرین ھا را تدارک می 
بینیم تا بھ ارتش اوکراین در رویاروئی علیھ شورشیانی کھ در شرق اوکراین توسط روسیھ پشتیبانی می شوند  کمک 
کنیم. » حرف او را بھ این معنا باید درک کنیم کھ بھ نیروھای شبھ نظامی نئو نازی کھ از این پس در ارتش اوکراین 

بھ خدمت گرفتھ شده اند آموزش و تجھیزات خواھند داد. 
البی صنایع دفاعی 

البی نظامی خیلی قدرتمند است و در ھمھ جا حضور دارد. این البی ضامن نفی و حذف بینش خلع سالح از فعالیت 
دولتھا در تمام جھان است. موضوع خلع سالح را در گفتار سازمان ملل متحد می یابیم، ولی آن را در رسانھ ھای 
قدرت ھای حاکم ھرگز نمی بینیم. رسانھ ھای حاکم بخش مھمی از برنامھ ھایشان بھ مضمون نظامی گری و نظامیان 
و بھ ھمین گونھ بھ تجلیل از نظامیان و شھامت و بی باکی آنھا اختصاص دارد. این گفتار فاتحان است و در مفصل 

زبان فرماندھان واقع شده است. 
در ویدئوی کوتاھی، دیوید کرونین David Cronin دربارۀ فعالیت البی گراھای اسلحھ در بطن مؤسسات اروپائی 
حرف می زند. اتحادیۀ اروپا در واقع برای تأمین بودجھ ھای صنایع بزرگ نظامی در اروپا مبالغ نجومی اختصاص 
می دھد، بی آن کھ شرکای اقتصادی شان را در آمریکا و اسرائیل و تبانی آنھا در جنگ ھائی کھ مناطق مختلف جھان 
را مورد اصابت قرار داده بفراموشی بسپاریم. بھ گفتۀ دیوید کرونین مدافع و طرفدار فلسطینیان، « بین 2007 و 
2013 اتحادیۀ اروپا کمابیش 1،4 میلیارد دالر صرف صنایع جنگی. از دیدگاه رسمی، اتحادیۀ اروپا اعالن کرده است 
کھ این پول را برای برنامۀ پژوھشی در زمینۀ امنیت اختصاص داده است، ولی « پژوھش در زمینۀ امنیت » شیوۀ 
بیانی خوشایندی بنظر می رسد کھ در واقع بودجھ ای است کھ برای صنایع جنگی مصرف شده. در این برنامھ طرح 
ھای بسیاری با گسترش پھپاد تالقی می یابد. پھپادھا نوعی از انواع ھواپیماھای جنگی است کھ ایاالت محده در 
افغانستان، پاکستان، یمن و سومالی. بھ ھمین گونھ اسرائیل از این نوع ھواپیماھا برای کشتار زنان و کودکان در نوار 
ٌ خیلی چای نگرانی دارد کھ می بینم صنایع جنگی  غزه استفاده کرد. از دیدگاه من بھ عنوان مدافع فلسطینی ھا واقعا
اسرائیل، شرکت ھای اسرائیلی از پشتیبانی ھای بزرگ اتحادیۀ اروپا برخوردار بوده اند. یعنی، در واقع ھمان شرکت 
ھائی کھ از سوء قصدھای نوار غزه در سال گذشتھ، و در سال 2008 و 2009 بھره برداری کردند، از منبع مالی 
متعلق بھ مالیات دھندگان برخوردار شدند. من فکر می کنم کھ واقعاً این کار خیلی کثیفی است کھ اتحادیھ اروپا بھ این 

درجھ تنزل پیدا کرده کھ از جنایت علیھ بشریت پشتیبانی می کند ». 
http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/07/23/le-lobby-de-larmement-au-coeur-des-institutions- 
 ./europeennes-entretien-avec-david-cronin

نقش ارتش ھای ملی. شرکت در فعالیت ھای اجتماعی و فرھنگی. تجلیل از امور نظامی 
نظامیان در تمام مؤسسات ملی حضور فعال دارند و روی تمام بخش ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی تأثیر می 
گذارند. ھر سالھ 11 نوامبر یادمان و بزرگداشت مبارزانی است کھ در جنگ ھای جھانی قرن بیستم شرکت داشتھ اند. 
ولی در این فرصت ھا از 200 جنگ دیگر کھ بیش از 41 میلیون کشتھ بھ یادگار گذاشتھ اشاره ای نمی کنند و از 
دالیل چنین جنگ ھائی چیزی نمی گویند و از مسئوالن این جنگ ھا نیز نامی نمی برند. و ھیچ گزارشی از جنبش 
مقاومت ضد جنگ منتشر نمی شود. گوئی جنگ ھا سرنوشت محتومی بوده و ھستند کھ باید آن را پذیرفت. بھ 
ً بھ افلیج شدن برخی از آنھا می  سربازانی کھ در جنگ شرکت کرده اند پاداش می پردازند و از جراحاتی کھ بعضا

انجامد اظھار تأسف می کنند. 
5. نتایج اقتصادی و اجتماعی مسابقۀ تسلیحاتی 

http://fr.euronews.com/2015/11/05/exercice-sans-precedent-pour-l-otan/
http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/07/23/le-lobby-de-larmement-au-coeur-des-institutions-europeennes-entretien-avec-david-cronin/


نظامی سازی جامعھ مانع بزرگی را برای گسترش دموکراسی بھ وجود می آورد. قدرتی کھ بھ ارتش ملی واگذار می 
شود در حد فوق العاده است. قدرت نظامی در رابطۀ تنگاتنگ با سیاست امور جاری را کنترل می کند. در واقع 
نظامیان در تمام بخش ھای جامعھ دارای نفوذ پر رنگی ھستند و در دستگاه دولتی نیز قویاً حضور دارند. ما ھمیشھ از 
حضور نظامیان در سفارتخانھ ھا شگفت زده می شویم. ارتش ھا بیش از پیش منابع مالی دولت ھا را برای تھیۀ و 
خدمات جنگ افزار بھ خود اختصاص می دھند و بیش از ھمھ حقوق بنیادی و ارزش ھای دموکراتیک را نقض می 

کنند. نظامی گری در عین حال در قطب مخالف ھمکاری و ھمبستگی بین ملت ھا عمل می کند. 
6. جنبش جھانی علیھ جنگ و برای صلح بی ارتش و بی سالح 

q  
خوش نیتی ھای سازمان ملل متحد. ساخت و سازھای متعدد سازمان ملل متحد برای شرکت ھای اسلحھ سازی و 

تبدیل صنایع. سھ سازمان جھانی برای صلح. 
نخستین ھیئت در نشست عمومی (خلع سالح و امنیت بین المللی)، دفتر امور مرتبط بھ خلع سالح در سازمان ملل 
متحد، ھیئت علمی سازمان ملل متحد برای بررسی تأثیرات پرتوھای یونیزان، گردھمآئی برای خلع سالح، ھیئت خلھ 
سالح، شورای مشاوراتی در خصوص امور خلع سالح، ھیئت 1540 (برای جلوگیری از گسترش الح ھای کشتار 
جمعی ھستھ ای، شیمیائی و بیولوژیک)، ھیئت برای استفادۀ صلج جویلتھ از فضا و فرا آتمسفری، مؤسسۀ سازمان ملل 

متحد برای مطالعات مرنبط بھ خلع سالح. 
 (http://www.un.org/fr/events/againstnucleartestsday/machinery.shtml). 
« پس از گردھمآئی در سطح باالی نشست عمومی پیرامون موضوع خلع سالح ھستھ ای کھ در 26 سپتامبر 2014 
در سازمان ملل متحد برگزار شد، نخستین ھیئت نشست عمومی – با مأموریتی برای خلع سالح ھستھ ای – قطعنامۀ  
[A/RES/68/32]  را بھ تصویب رساند کھ بر اساس آن می خواھد « کھ گفتگوھا در چھار چوب گردھمآئی برای 
خلع سالح ھر چھ زودتر آغاز گردد. این قطعنامھ می خواھد کھ در راستای تصویب سریع قرارداد جھانی در رابطھ با 
سالح ھای ھستھ ای، ممنوعیت نگھداری، تنظیم برای آماده سازی سالح، ساخت، خرید، ازمایش، انباشت، انتقال و 
استفاده از این سالح ھای برای تھدید بھ تصویب رسد و تخریب این سالح ھا را نیز پیشبینی کنند». روز بین المللی 

 un.org. « برای خلع سالح قطعی ھستھ ای. 26 سپتامبر
سازمان جھانی صلح - نیویورک 

ھدف سازمان جھانی صلح (OMPP) بھ عنوان مؤسسھ ای غیر انتفاعی حفظ زندگی بشر در جھان می باشد. این 
سازمان (L’OMPP/WOPF) خود را با رویکردھای سازمان ملل متحد تطبیق می دھد، یعنی با سازمان مادر و 
حاکم کھ بھ انضمام تمام کشورھای عضو در تعیین سرنوشت بشریت نقش بازی می کند. ھدف اصلی سازمان جھانی 
صلح مداخلھ برای اعالم آتش بش در ھر نقطھ از جھان و تشویق گفتگو برای برقراری صلح بوده و عالوه بر این در 

گسترش فرھنگ صلح و نیک بختی عمومی می کوشد. 
 دفتر بین المللی صلح (BIP)- ژنو 

دفتر بین المللی صلح قدیمی ترین سازمان بین المللی برای صلح است. این دفتر در سال 1891 بنیاانگذاری شد و 
جایزۀ صلح نوبل را نیز در سال 1910 بھ خود اختصاص داد.  

http://www.un.org/fr/events/againstnucleartestsday/machinery.shtml
http://www.un.org/fr/events/nuclearweaponelimination/
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شورای دفتر بین المللی صلح در سال 1899 
دفتر بین المللی صلح با نام دفتر دائمی بین المللی صلح خود را معرفی کرد. از سال 1946 تا 1961 فعالیت ھایش را 
 Committee of فعالیت می کرد - بھ انگلیسی (CLIOP) با نام ھیئت مناسبات بین المللی سازمان ھای صلح

 Organizations for Peace – ILCOP
 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_de_la_paix ). 
گروه پژوھشی و اطالعاتی در امور صلح و امنیت (GRIP). مرکز پژوھشی بلژیک کھ روی مسائل مرتبط بھ 

پیشگیری جنگ و گسترش جنگ افزار، بھ ویژه در آفریقا کار می کند. 
گروه پژوھشی و اطالعاتی در امور صلح و امنیت یک مرکز پژوھشی بلژیکی غیر انتفاعی مستقل و پلورالیست است 
کھ در سال 1979 توسط برنارد آدم Bernard Adam بنیانگذاری شد و تا سال 2010 مدیریت آن را نیز بھ عھده 
داشت. بر اساس اصول بنیادی گروه پژوھشی بھ ویژه روی موضوع پژوھش، اطالعات و آموزش مسائل مرتبط بھ 

صلح و امنیت بین المللی در اروپا و در جھان تمرکز دارد. 
نتیجھ گیری 

نظامی سازی جھان با شتاب افسارگسیختھ در شرف تکوین است. ایاالت متحده انبارھای ھستھ ای و کالسیک خود را 
تقویت می کند و در پی عملیاتی کردن و مؤثر تر ساختن جنگ افزارھایش می باشد و در عین حال نیروھا و سامانھ 
ھایش را در سراسر جھان، در دریا و فضا مستقر می سازد. از سال 2014 ما شاھد پیشروی سامانھ ھای دفاعی در 
اروپای شرقی در بطن فرآیند محاصرۀ روسیھ ھستیم. برتری نظامی در غرب اقیانوس آرام با حضور بیش از پیش پر 
اھمیت چین تنزل یافتھ ولی با این وجود روی این کشور فشار وارد می سازد. بر اساس اطالعات جمعی آوری شده 
توسط  مؤسسۀ بین المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم مجموع کشورھای بریکس در سال 2011 مبلغ 274،08 

میلیارد دالر را بھ دفاع اختصاص داده اند. 
 (http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database). 
ً و یا بھ شکل نیابتی توسط ناتو در خاور میانھ، آسیای مرکزی، و آفریقا بر پا گردیده، روند  جنگ ھائی کھ مستقیما
محاصرۀ روسیھ، و بی ثبات سازی در شماری از کشورھا در قاره ھای آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا، موجب گردیده 
تا تقاضای جھانی در زمینۀ جنگ افزار و تجھیرات ضمیمھ افزایش شایان توجھی بیابد. صنعت مرگ شیوه ھای 
مختلفی را برای تحریک دولت ھا جھت خرید جنگ افزارھای نوین با فن آوری پیشرفتھ بھ کار می بندند. دو عنصر 
اصلی بازیابی دفاع بھ بازارھا یا نمایشگاه ھای اسلحھ و تمرین ھای نظامی ھستند کھ نمایندگان صنایع بھ آن دعوت 
ً توسط البی ھای نظامی، وزارت دفاع و ارتش ملی تھیھ می شود و ضامن حضور فعال نزد تصمیم  می شوند، تماما

گیرنده ھای سیاسی و افکار عمومی ھستند. 
در مجموع، جھان بیش از پیش نظامی سازی می شود. مخارج نظامی در چندین منطقھ از جھان تشدید می یابد و 

دولت ھای حاکم بیش از پیش زیر فشار البی ھای نظامی قرار می گیرند. 
بطور مشخص، کنترل اقتصاد جھانی توسط قدرت ھای بزرگ از طریق روند خاصی تضمین می گردد، بھ این معنا 

کھ وضعیت را بھ شکلی سازماندھی می کنند کھ برای منافع آنھا مساعد باشد : 
بطور مخشص، کنترل تولید صنعتی فن آوری پیشرفتھ در زمینۀ جنگ افزار با بودجۀ دولت ھا و بھ ضرر بخش ھای 

اقتصادی و اجتماعی دیگر : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_de_la_paix
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database


_ ارتش ھای ملی غالباً دارای قدرت مطلق بوده و بھ دستگاه درونی دولت حساب پس نمی دھند. 
_ حکومت سیاسی کھ بیش از پیش از الگوی نظامی گری الھام می گیرد در زمینۀ دموکراسی سیر قھقرائی می پیماید. 
_ گفتار رسانھ ھای حاکم بی وقفھ از نظامی گری تجلیل بھ عمل می آورند و با تأکید روی خصوصیت اجتناب ناپذیر 
فعالیت ھای نظامی برای اقتصاد افکار عمومی را از درک ھدف اصلی کھ پیرامون مسابقۀ تسلیحاتی در سطح جھان 

می باشد منحرف می سازند. 
Jules Dufour 
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