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  ٢٠١٥نظامی سازی بزرگ جھان در سال 
 بشريت در معرض خطر انقراض

١  

  

لعات پژوھشگر و ھمکار مرکز مطا. عضو انجمن ملی کبک.  و استاد با سابقهس شناهژول دوفور، استاد، جغرافي

ت جھانی اتحاديۀ بين المللی برای مناطق حفاظت شده و حفظ محيط أعضو ھي. جھانی سازی، مونترآل، کبک، کانادا

 . در تورنتوPUGWASSعضو گروه کانادائی . عضو، انجمن جھانی سفيران صلح، پاريس. زيست، گالند در سوئيس

 ٢٠١٥مبر  نو١٤مرکز مطالعات جھانی سازی 

 

ھای نظامی بسياری از کشورھا بودجه . جھان بيش از پيش به سوی نظامی گری پيش می رود: ترازنامۀ نھائی 

ًدولت ھا کامال زير .  در روز خرج جنگ و آماده سازی آن می شوددالر ميليارد ٥بيش از . پيوسته افزايش يافته است

  .نفوذ و خواست البی ھای نظامی ھستند
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ای جوامعی که  اقتصاد جھانی توسط قدرت ھای بزرگ به مدد فرآيند نظامی سازی تمام دولت ھا و حتی دولت ھکنترول

اياالت . از آغاز قرن اين فرآيند با نظامی سازی عمومی شدت يافت. زير سلطۀ آنھا به سر می برند صورت می گيرد

متحده در اين زمينه در صحنۀ بين المللی با به کار بستن اصول سياست خارجی اش يعنی با مداخالت نظامی به بھانه 

ژيک ھستند سلطۀ خود را حفظ يدرون مناطقی که دارای منابع طبيعی ستراتدر » تنبيھی«و يا » پيشگيری کننده«ھای 

  .کرده است

 با آنھا  ای ی يا محلی را با سياست ھايش ناسازگار می بيند وئوقتی اياالت متحده راه و روش حکومت ھای منطقه 

آخرين . ازی جنگ به دست آورداختالف نظر پيدا می کند، بر آن می شود تا با ايجاد تنش شرايط مناسبی برای راه اند

فريقا به ااز آغاز قرن اين راه کاری بود که برای خاورميانه، آسيای مرکزی و . نمونۀ اين نوع رويکردھا اوکراين است

با اعالن کاھش بودجۀ نظامی در . ی التين تحريکاتی به وجود بياورندامريکاکار بردند و سعی کردن به ھمين شکل در 

 توليد خالص داخلی را به بودجۀ ٢% اياالت متحده کشورھای عضو ناتو را فراخواند تا از اين پس ،کوران دھۀ آينده

به ( را نشان می دھد ٢٠١٤ توليد خالص داخلی در سال ٣،٥ %امريکانظامی اختصاص دھند، ولی بودجۀ دفاعی خود 

 selon les données compilées par la Banque گزارش داده ھای جمع آوری شده توسط بانک جھانی 

mondiale. (  

از سوی ديگر، . گفتار جنگ طلبانۀ بسياری از نمايندگانشان تنھا می تواند به شکل وخيمی موجب نگرانی ما باشد

 اقتصادی داشته اند فعاالنه به تدارک ذخيرۀ گستردۀ جنگ با امتيازی که در زمينۀ رشد) BRICS(اعضای بريکس 

در نتيجه در چنين . افزار پرداخته و بر اين اساس صنايع دفاعی در اياالت متحده و اتحاديه اروپا را تغذيه کرده اند

 ھای گذشته شاھد آن بوده ايم اختصاص هوضعيتی است که نوشتۀ حاضر به موضوع نظامی سازی جھانی که طی دھ

  .خواھد داشت

  : آغاز می کنيم ، منتشر کرديم٢٠٠٩اين نوشته را از نتيجه گيری ھای مقاله ای که پيرامون ھمين موضوع درسال 

. از ديدگاه ما، روند نظامی سازی جھان در گرو بحران اقتصادی نيست و بحران اقتصادی نيز آن را متوقف نکرده است

گسترده به توليد اسلحه بستگی داشته و برای توليد کنندگانی مانند اياالت  عکس، طرح نجات اقتصادی به شکل هًکامال ب

 تأثير ورشکستگی مالی نتايح بسيار سنگينی برای مجموعه شرايط  .متحده و اعضای اتحاديۀ اروپا مفيد فايده بوده است

ی و مشکالت مرتبط به زندگی تمام مردم جھان دارد، جمعيت ھائی که از پيش فقر زده شده اند با افزايش بی کار

 .» شکننده تری قرار می گيرند  دسترسی به منابع طبيعی مانند آب و خوراک در وضعيت

با نظامی سازی گسترده به انضمام بحران اقتصادی، جھان وارد دھليزی از کاستی ھا و قروض دولتی عظيم می « 

 روند گسترش فقر اکثريت زمانیبيش از ھر. دگردد که حفظ حقوق بشر و آزادی ھای بنيادی را به مخاطره می انداز

 یحلھای ، زيرا راه )ميشل شوسودوسکی، کسر بودجۀ مالياتی در اياالت متحده(مردم با آھنگ سريعتری پيش می رود 

که دولت ھا به کار می بندند تنھا به تشديد ساخت و ساز دھليز فقر، بردگی، بيماری و مرگ می انجامد و چنين امری 

  . »دف تضمين حفظ دارائی و افزايش قدرت ثروتمندترين افراد موجود روی کرۀ زمين تنھا به ھ

)http://www.mondialisation.ca/le-grand-r-armement-plan-taire/13499(. 

  

 نفر از ساکنان ١٠ يک اسلحه برای ھر ٢٠١٣در سال .  دنده ھای درھم و بی انتھاچرخ. مسابقۀ تسليحاتی. يادآوری

  . کشور٩٠ کارخانۀ اسلحه سازی در ١٢۴٩. روی کرۀ زمين
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مسابقۀ تسليحاتی وقتی به وقوع می پيوندد که چند دولت برای ايجاد نيروھای نظامی قدرتمند تر و جنگ افزارھای پيش 

به ھر » مسابقۀ تسليحاتی«در گسترش ھمين مفھوم، اصطالح . يکديگر به رقابت بپردازندرفته تر با فن آوری برتر با 

ًدر روياروئی عليه ديگر متقابال خود را ) دو نوع جاندار، دو نظام؛ و غيره(الق می گردد که دو گروه طگونه شرايطی ا

تی معرف خصوصيت يک نظام رقابتی مسابقۀ تسليحا. مجھز ساخته دست به اقدامات و پاسخ ھای تالفی جويانه بزنند

  . ھا ھستنددستگاهجوی کسب  و در جست) قوم، گروه از افراد يا کشور و ملت(شديد است که بازيگران مختلف آن 

  در سطح جھان پراکنده شده ٢٠١٣ ميليون سالح سبک در سال Oxfam  ،۶۴٠به گزارش سازمان غير دولتی آکسفام 

بخش وسيعی از فروش سالح ھا مرتبط .  ميليارد در سال است١۴ نظامی گلولۀوليد ت). يک اسلحه برای ده نفر(است 

جای تخريب سالح ھای قديمی يا مازاد بر ه است به انبارھای ذخيرۀ از دور خارج شده ھا و يا مازاد بر نياز، در واقع ب

فريقای جنوبی تنھا کشورھائی او نيجريه، ليتوانی . ًاحتياج، دولت ھا معموال ذخيره ھايشان را به فروش می رسانند

 توليد کنندۀ سالح ١٢۴٩در سر تا سر جھان، . ھستند که سالح ھای مازاد بر احتياج و يا توقيف شده را تخريب می کنند

به گزارش (ًقوانين و موازين بازرگانی در برخی از اين کشورھای تقريبا وجود ندارد .  کشور فعال است٩٠سبک در 

  ). جوالی ٩خريب سالح سبک، آرشيو روز جھانی ت

  

   با باال گرفتن منحنی بودجه ھای نظامی در سطح جھان روند نظامی سازی جھانی شدت يافت٢٠١۴در سال ) ١

طی نيمۀ دوم قرن بيستم ما شاھد مسابقۀ تسليحاتی در سطح جھان بوديم که در متن روياروئی شرق و غرب صورت 

 فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، از اين پس اميد به پيدايش فضای با. گرفت و ديوار آھنی نيز نماد آن بود

پس از اين رويداد، با کاھشی مختصر، . نظر نمی رسيده صلح با کاھش بودجه ھای نظامی چندان دور و دست نيافتنی ب

  .بودجه ھای نظامی دوباره به شکل دائمی افزايش يافت

 عکس، هًکامال ب. مسابقۀ تسليحاتی ھرگز باز نايستاد. ی سازی جھان تشديد شداز آغاز قرن بيست و يکم فرآيند نظام

 دليل و برھان ھای ،برای خيزش جديد. چندين جنگ موجب فعال سازی صنايع جنگی در کشورھای بزرگ قدرتمند شد

  .موجھی پيدا کردند که به کشتار جمعی در چندين کشور انجاميد

در نتيجه . ن بين قدرت ھای بزرگ غربی و روسيه و تا حدودی چين وارد شده ايمامروز، ما به دوران تنش ھای سنگي

با . می توانيم انتظار داشته باشيم که بودجه ھای نظامی به شکل فوق العاده ای در کوران سال ھای آيند افزايش يابد

تنھا به دليل حضور فعال . می و کالسيک به شکل وخيمی امنيت بشريت به خطر افتاده استووجود انبارھای سالح ات

 کشور مانع برقراری صلح از طريق ھمکاری ھای متقابل، عدالت اجتماعی و ١۶٠ در امريکا اياالت متحدۀ ،نظامی

  .ھمبستگی بين ملت ھا می باشد

ول اصلی ؤ جمعيت جھان را تشکيل می دھد ولی مس۴%ً تقريبا نزديک به امريکااياالت متحدۀ . بايد حقيقت را گفت

ی شمالی در خارج تنھا به امريکامداخالت .  اسفناکی است که سيارۀ زمين و بشريت در آن به سر می برندوضعيت

. ھدف حفاظت از منافع اين کشور و به بھای وارد آوردن خسارت به محيط زيست و زندگی تمام ملت ھا انجام می گيرد

ی مطلق و تسلط انحصاری به تمام منابع بيانخستين ھدف آنھا دست . ئی حد و مرز نمی شناسدامريکاحرص و طمع 

تمام ساخت و سازھا به ھدف . امپرياليسم به نھايت درجه مطرح است. ژيک، معدنی، انرژی و آب جھان استيسترات

 و فرمانروائی بر جھان ھمآھنگ شده و  با ابزار تھديد مجازات عليه کشورھائی که در مقابلش مقاومت کنترولتحميل 

» جنگ دائمی«دشمن و اصل ) نشانگان(سندرم .  شمالیوريای کند، مثل ايران، روسيه، ونزوئال يا کمی کنند عمل می

يادآوری فھرست دولت ھا و سازمان ھائی که توسط وزارت امور .  جای دارددر مرکز سياست خارجی اياالت متحده
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خارجه به عنوان تروريست يا مخالف امپراتوری و عناصری که از آنھا پشتيبانی می کنند بسيارطوالنی خواھد بود 

(wikipedia.org). . ٢٠١۴ و ٢٠١٣ما در اينجا، به بررسی بودجه ھای نظامی جھان مرتبط به محاسبات سال ھای ،

  .(SIPRI) می پردازيم ،و انبارھای اسلحه که در بانک داده ھای مؤسسۀ بين المللی مطالعات صلح در استکھلم يافته ايم

  

  ٢٠١۴بودجه ھای نظامی در سطح جھانی در سال ) ٢

می  بودجه ھای نظا کل مجموع٢٠١٣ در سال (SIPRI)به گزارش مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم 

حتی ). ١تصوير ( توليد داخلی جھانی می باشد ٢،۴%اين مبلغ معادل .  بوده استدالر ميليارد ١٧۴٧در سطح جھان 

می توانستيم مشاھده کنيم که گويا اين بودجه در کشورھای غربی اندکی کاھش داشته ولی در کشورھای ديگر جھان سير 

به گزارش ھمين منبع، کل ). milex/armaments/research/org.sipri.www://http(صعودی را پيموده است 

، برای اروپای دالر ميليارد ۶٢٧ی شمالی امريکا برای ٢٠١۴مجموع  بودجه ھای نظامی در سطح جھان طی سال 

 مخارج نظامی ٢٠٠۴ده است، برای اين منطقه از سال  بودالر ميليارد ١٩۶ ميليارد و برای خاور ميانه ٢٧٠غربی 

) SIPRI Milex data 1988-2014( بوده است دالر ميليارد ١٠٧،٨ًتقريبا دو برابر شده در حالی که پيش از اين 

فريقای ا به دفاع اختصاص داده است، دالر ميليارد ٣٠،١ بودجه ای معادل ٢٠١٤فريقای سياه در سال ا). ١تصوير (

اعضای . دالر ميليارد ٦٧،٣ی جنوبی امريکا ميليارد و ١٠،٤ی مرکزی و کارائيب امريکا، دالر ميليارد ٢٠،١شمالی 

  ).SIPRI( به ھمين منظور اختصاص داده اند دالر ميليارد ١٠٠٠ناتو مبلغ 

 ٢٠١٣ و ١٩٨٨بودجه ھای نظامی در سطح جھانی بين . ١تصوير 

 

  :منبع 

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

legere-hausse-dans-les-faits/ 

 شرکت اطالعات منابع باز دربارۀ مضامين  Jane's Information Group( گروه اطالعاتی جينز ٢٠١۴در سال 

گزارشی دربارۀ )  بنيانگذاری شدFred T.Jane توسط فرد جين ١٨٩٨ليس که در سال ودفاع، امنيت، حمل و نقل و پ
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 بودجۀ نظامی جھان را تشکيل می داد، ياآوری می کند که اين بودجه ھا در سال ٩٧% کشور جھان تھيه کرد که ٧٧

 در يک سال ٠،۶% خواھد رسيد، افزايش نازل دالر ميليارد ١۵۴٧ رو به افزايش خواھد داشت و جمع کل آن به ٢٠١۴

 مدير بخش ھواپيمائی، دفاع و امنيت Paul Burtonبر اساس اين گزارش، پل برتون . ٢٠٠٩ولی نخستين از سال 

 ٢٠١۶د که برای امسال پيشبينی کرده بوديم و از سال روسيه، آسيا و خاورميانه موتور افزايشی ھستن«: نوشته است که 

.  طی سه سال آينده افزايش دھد۴۴%روسيه می خواھد بودجۀ نظامی اش را . »از نو دوباره از سر گرفته خواھد شد

 بوده و روسيه ٢٠١٣ گذاشته شده و سومين بودجۀ نظامی در سال ء در پارلمان از ھم اکنون به اجراه ایطرح مصوب

 و ٢٠١٣ در سال دالر ميليارد ١٣٩بودجۀ نظامی چين .  در جلوی بريتانيا و ژاپن قرار داده استدالر ميليارد ۶٨ را با

 ٢٠١٥گمانه زنی ھا نشان داده است که در سال . مھمترين پس از اياالت متحده بوده است) IHS(به گزارش ھمين منبع 

خوش باوری که .  به امر دفاعی اختصاص خواھد دادالمان و چين بيش از مجموع بودجه ھای نظامی بريتانيا، فرانسه

ًدر نتيجه ترجيحا توجه ما روی داده ھای . در اين جمالت مشاھده می کنيم از ايدئولوژی اين مؤسسه منشأ می گيرد

  .انستيتو بين المللی پژوھش ھای صلح استکھلم متمرکز خواھد شد که از اعتبار بيشتری برخوردار است

.  بودجه ھای نظامی پيوسته رو به افزايش داشته است٢٠٠٩ا منطقه ای بوده که در آن از آغاز بحران سال آسيا تنھ«

حجم بودجۀ نظامی در منطقۀ آسيای اقيانوس آرام بی آن که چين را به حساب آوريم از بودجۀ نظامی اروپای غربی در 

 جنوبی بايد وريایی کرده اند که در استراليا، ھند و ک فراتر بوده، و کار شناسان در برخی بررسی ھا پيشبين٢٠١٥سال 

 بودجه ھای نظامی با شتاب فزاينده ای افزايش داشته ٢٠١١در خاور ميانه، از سال . منتظر افزايش چشمگيری باشيم

.  را نشان می دھد٣٠% رشدی فراتر از ٢٠١٣ و ٢٠١١بودجۀ نظامی عمان و عربستان سعودی بين سال ھای ... است

 به رتبۀ ھشتم ارتقاء می المان با پشت سر گذاشتن ٢٠١٤، و در سال ٢٠١٣ در سال هتان سعودی در نھمين رتبعربس

، به ٢٠١٢ در سال دالر ميليارد ٦٦٤از :  می بايستی با شتاب بيشتری صورت گيرد امريکاکاھش بودجۀ نظامی . يابد

 برای دالر ميليارد ٥٣٥ و سپس دالر ميليارد ٥٧٥ه  ب٢٠١٤ کاھش يافت و برای سال ٢٠١٣ در سال دالر ميليارد ٥٨٢

  )١ و ٢تصوير (» . پيشبينی می شود٢٠١٥

 http://www.lapresse.ca/international/201402/04/01-4735474-les-depenses-militaires-

mondiales-a-la-hausse-en-2014.php . 

شيما و ناکازاگی بود، و در عين حال سالی بود و ھفتادمين سالگرد بمباران ھير٢٠١۵سال « الزم به يادآوری است که 

 ٣۶( ميليارد ين ۴٩٨٠يعنی با  به باالترين سطح خود پس از پايان جنگ دوم جھانی رسيد، جاپانکه بودجۀ نظامی 

  .برای ارتش دفاعی کشور) ميليارد يورو

 http://www.opex360.com/2015/01/17/le-japon-porte-ses-depenses-militaires-niveau-inegale-

depuis-1945/  

جز حفاظت از زيربناھای توليدی متعلق به ه بودجه ھائی که دولت ھا به امور نظامی اختصاص می دھند ھيچ ھدفی ب

سرمايه گذاران سرمايه دار و برقراری صلح اجتماعی از راه تھديد يا خشونت مسلحانه ندارد، تا حفاظت از منابع 

  . ھا را تأمين کنندژيک موجود و پتانسيليسترات
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  ٢٠١٣ده کشور با باالترين بودجۀ نظامی در سال . ٢تصوير 

  

 :منبع 

 #expenditures_military_by_countries_of_List/wiki/org.wikipedia.en://http

/media/File:Top_ten_military_expenditu 

 ميليارد ١٧٧٦کل بودجۀ جھانی :   باالترين بودجه ھای نظامی رانشان می دھند ٢٠١٤کشورھائی که در سال . ١تابلو 

   توليد ناخالص داخلی٢،٣% ، معادل دالر

Rang  رتبه       Pays   کشور       Dépenses ($ mds.) بودجه     % du PIBتوليد خالص داخلی   % du total mondial 

 100,0                               2,3                       776,0 1               مجموع جھانی              —

 34,3                                 3,5                     610,0            اياالت متحدۀ امريکا                1

 12,2                               2,1                         216,0                              چين                2

 4,8                                 4,5                         84,5                             روسيه                3

 4,5                                  10,4                      80,8                 عربستان سعودی                4

 3,5                                 2,2                        62,3                             فرانسه                5

 3,4                                  2,2                         60,5                             بريتانيا                6

 2,8                                   2,4                       50,0                                  ھند                7

 2,6                                   1,2                        46,5                               المان                8

 2,6                                  1,0                       45,8                                 ژاپن                9

 2,1                                    2,6                       36,7                         کرۀ جنوبی              10

    (SIPRI)مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم : منبع 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_la_D%C3%A9fense#D.C3.A9penses_de_d.C3.A9fe

nse_en_2014 
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