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

٢  
  

  مخارج جانبی افزوده شده که به جنگ عليه تروريسم اختصاص دارد

 قانون اصالحی برای افزايش بودجه جھت تأمين مالی دو سوم عمليات امريکايدگی به امور بودجه در سنای  رسھيأت

ليندسی  و Kelly Ayotte کلی ايوتنظامی در خارج را تصويب کرد که روز جمعه توسط سناتورھای جمھوری خواه 

 بود دالر ميليارد ٩٦ تا دالر ميليارد ٣٨ که قانونی که بودجۀ پيمان کاران. معرفی شده بود  Lindsey Grahamگراھام 

 گفته است که قانون اصالحی بودجۀ کلی ايوت.  بوددالر ميليارد ٥٨را افزايش می دھد گرچه بودجۀ پيشبينی شده 

ضروری برای حفظ نيروھای حاضر در افغانستان و سپس برای مبارزه عليه دولت اسالمی و ديگر گروه ھای 

او اضافه کرد که در دورانی که تھديدات عليه ملت ما شدت يافته، چنين تصميمی بودجۀ . ھد کردتروريست را تأمين خوا

ضروری برای حفاظت از جان مردان و زنان را با سھولت بيشتری امکان پذير خواھد ساخت و امنيت کشور ما را نيز 

 بودجه کار خواھد کنترول قانون در زمينۀ ن حدودييًکنگره در کوران ماه ھای آينده، مجددا برای تع. تضمين خواھد کرد

  .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-). 

 

  انبارھای جديد جنگ افزار و ھزينه ھای نظامی. ٢٠١٥نظامی سازی جھان در سال ) ٣

ی منتشر ئی موجود در تابلوھای گروھی يا منطقه ًدر اينجا مختصرا بودجه ھای نظامی در جھان را بر اساس داده ھا

  . مورد بررسی قرار خواھيم داد(SIPRI)مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم  شده توسط

  

  بودجه ھای نظامی کيھانی. ناتو بازوی مسلح غرب
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نمارک، ، کانادا، دجيمبل:  را ضروری خواھد بود ١٩۴٩در اين جا يادآوری فھرست کشورھای بنيانگذار ناتو در سال 

 به ١٩۵٢يونان و ترکيه در سال . ال، بريتانيا و اياالت متحدهگ، پرتارویلند، نافرانسه، ايسالند، ايتاليا، لوکزامبورگ، ھ

 فرانسه ازفرماندھی نظامی ناتو بيرون آمد و ١٩۶۶مبر در دس. ١٩۵۵در سال ) غربی(المان اين اتحاديه پيوستند، سپس 

 جمھوری چک، لھستان ١٩٩٩ اسپانيا به ناتو پيوست، و در سال ١٩٨٢در سال  .  به آن پيوست١٩٩۶ دوباره در سال

   . کشورھای استونی، بلغارستان، لتونی، ليتوانی، رمانی، اسلوواکی و اسلونی به آن پيوستند٢٠٠۴در سال . و مجارستان

(http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1595)  

  .لبانی است که بايد به اين فھرست اضافه کنيماسپس 

 بودجۀ ٢٨ ساالنه در دالر ميليارد ١٠٠٠به بيش از «  بودجه ھای ناتو ٢٠١٤ در سال مانليو دينوچیبر اساس تحليل 

دفاعی به ثبت رسيده، سھمی را بايد اضافه کنيم که ھر يک از ھم پيمانان برای کارکرد ناتو و گسترش فعاليت ھايش می 

بوده و مانند سھمی است که برای عمليات و مأموريت ھائی که » سھم غير مستقيم« اين سھم بخش مھمی از . پردازند

در نتيجه چندين ميليون يورو بودجه برای شرکت نيروھای نظامی ايتاليا . »ی پردازندزير نظر ناتو صورت می گيرد م

  .بودجۀ اين اتحاديه را تشکيل می دھد» سھم غير مستقيم« و افغانستان ادر عمليات رزمی ناتو در بالکان، ليبي

دجه ھائی که وزارتخانه ھای که با بو» مدنی«بخش . به سه بودجۀ جداگانه تقسيم می شود» سھم غير مستقيم « سپس « 

سھم امور نظامی که . امورخارجه می پردازد تأمين می شود، يعنی به مخارج مديريت مراکز فرماندھی اختصاص دارد

 بودجۀ جداگانه را تشکيل می دھد، بودجه ھای عمليات و نگھداری ساختار نظامی در سطح بين المللی را ٥٠بيش از 

در (اختصاص دارد و ساخت و ساز مراکز فرماندھی » سرمايه گذاری برای امنيت«و سھمی که به . تأمين می کند

العاتی، ايجاد جاده و ی و اطئ ھای ماھواره دستگاهعالوه بر اين، تأمين مالی . را تأمين می کند) بروکسل و جاھای ديگر

  .»اضافه کنيمرسانی  برای نيروھائی که در عمليات رزمی به سر می برند را نيز بايد  سکو و سوخت

توسط ) ھر يک (١١%، و المان توسط ١٤% تأمين می گردد، امريکاتوسط اياالت متحدۀ » سھم مستقيم «٢٢%ًتقريبا «

ساخت . د ميليون يورو در سالصنظر نمی رسد، يعنی حدود چند ه  که سھم کمی ب٨،٧%ًايتاليا تقريبا . بريتانيا و فرانسه

به عنوان مثال ايتاليا در مخارج مرکز فرماندھی . ضخامت بودجه ھا ديده می شودو سازھا و دفاتر و عمليات ديگر در 

Lago Patriaجديد در الگو پاتريا  برای ھمين منظور » یئصندوق مناطق حاشيه « در عين حال که سھم پرداخت، از 

در حالی که برای ( ميليون يورو تخمين زده شده ٢٥استفاده کرد، و به ھمين گونه در سطح استان مبلغی معادل 

ّپروندۀ سھم ايتاليا در تأمين مخارج پايگاه ھای اياالت متحده در ايتاليا مھر سری ). بازسازی الکوئيال بودجه کم آورده اند

 در سال بود، تحت اشکل دالر ميليون ٣٦٦ برای مبلغی معادل ٤١% حدود ٢٠٠٢خورده است، آخرين بار در سال 

امروز اين رقم بايد خيلی فراتر از .  کاھش مالياتی، کاھش مخارج سوخت و ديگر خدماتاجارۀ رايگان،: مختلف، مانند 

» گذشته باشد  http://www.mondialisation.ca/lart-de-la-guerre-ce-que-nous-coute-lotan/5377390. 

ً تعريف کامال درستی عرضه  Geronimo Guu Ji Ya يا ژرونيمو گيو جیدر يک ويدئو دربارۀ تاريخ اياالت متحده، 

  :کرده است 

.  با تاريخ اياالت متحده در پيوند تنگاتنگ بوده و از نخستين روز پيدايش اين کشور منشأ می گيردذاتیجنگ به شکل «

اد با مفاھيمی ھمچون جنگ خير و شر، جھان آزاد عليه ديکتاتوری توجيه می گردد چنين جنگی به خصوصيتی مادر ز

و موتور محرکی را ماند که به اياالت متحده اجازه می دھد تا سلطۀ خود را در سطح جھانی و در راستای منافع تعدادی 

زيرا اگر . ودش حرف می زند از خامريکاتاريخ « : او اضافه می کند که . »اندک از صاحبان امتيازات تحميل کند

 ٢٠١اياالت متحده به تنھائی . اياالت متحده از آغاز جنگيد، پيش از ھمه اين جنگ بود که اياالت متحده را ايجاد کرد
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»  برپا شده را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده ٢٠٠١ جنگی که بين پايان جنگ دوم جھانی تا سال ٢٤٨جنگ از 

(https://www.youtube.com/watch?v=JDgrLQFBRd8) 

  ٢٠٠٩انبار جنگ افزار ھسته ای در سال  : ٣تصوير 

 

رنگ قرمز کشورھائی که به . میورنگ آبی قدرت ھای نوين ات. ی قديمیئرنگ سبز در نقشۀ باال قدرت ھای ھسته (

  )ی در مظان اتھام ھستندئگسترش برنامۀ  نظامی ھسته 

: منبع   http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/stocknucleaire 

  :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. 

  

   يا کشورھای نو ظھورBRICSاعضای بريکس 

عالوه بر اين، رشد اين بودجه ھا طی دھۀ .  نظامی مھم جھان استۀ بودج١٥ی جنوبی بين افريقا یبريکس به استثنا

در واقع، چين، روسيه، ھند و برزيل به ترتيب رشد فزاينده .  ارقامی با تمايالت فزاينده را نشان می دھد٢٠٠١- ٢٠١٠

 به ٢٠١٤جمع کل در سال ). برزيل (٥٢٩،٦و ) ھند (٥٤،٣%، )روسيه (٨٢،٤%، )چين (١٨٩%ای داشته اند 

مؤسسۀ بين  (دالر ميليارد ٥٠، و ھند با دالر ميليارد ٨٤،٥، روسيه با دالر ميليارد ٢١٦چين با : عبارت زير است 

  ). المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم

در حالی که پنج کشور دارندۀ سالح اتمی در پی کاھش «به گزارش مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم، 

امروز . ی شان را گسترش می دھندئی خود ھستند، سه کشور ديگر بی وقفه سامانه ھای ھسته ئته يا حفظ ذخيرۀ ھس

پاکستان .  کالھک بود٢٤٠ تعدادشان ٢٠١٢ به اين امر که در سال یی است با آگاھئ کالھک ھسته ٢٥٠چين دارای 

 ١٠٠ تا ٨٠ھک نسبت به  کال١١٠ تا ٩٠ھند .  کالھک در گذشته١٠٠ تا ٩٠ کالھک در مقايسه با ١٢٠ تا ١٠٠
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اين مسابقۀ تسليحاتی به اندازه ای نگران کننده است که  مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح در . کالھک در گذشته

 تداوم جاپان و يا بين چين و وريا  بين ھند و پاکستان، بين دو ک٢٠٠٨استکھلم با توجه به تنش فزاينده ای که از سال 

» استارت « ی ئ کنندگان منشور خلع سالح ھسته ءامضا. شکننده ارزيابی کرده استيافته، صلح در آسيا را 

)START( روسيه ،) فرانسه . انبارھايشان را کاھش داده اند)  کالھک٧٧٠٠( و اياالت متحده )  کالھک٨٥٠٠امروز

  .فظ کرده انداين حجم از کالھک ھايشان را ح)  کالھک٨٠(و اسرائيل )  کالھک٢٢٥(، بريتانيا ) کالھک٣٠٠(

 http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/03/chine-inde-et-pakistan-continuent-d-

accroitre-leur-arsenal-nucleaire_3422592_3210.html. 

  

  دولت ھای ديگر

مؤسسۀ بين  به گزارش«. ٢٠١۴ در سال دالر ميليارد ۵٠در مجموع .  رشد فزاينده ای را مشاھده می کنيمافريقادر 

به .  افزايش خواھد يافتالرد ميليارد ٢٠ در دھۀ آينده افريقا، ھزينۀ نظامی ...المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم

مرکز پژوھشی .  باالترين ميزان ھزينۀ نظامی  در سطح جھانی را نشان داد٢٠١٣ در سال افريقاھمين گونه، قارۀ 

 در ٨،٣%ً منتشر کرد مشخصا يادآور شده است که اين ھزينه ھا بيش از ٢٠١٤ اپريل در گزارشی که طی يدانیسو

چنين افزايشی به دليل . ٢٠١٢ در سال دالر ميليارد ٤٠ در مقايسه با دالر  ميليارد٤٤،٩ بوده يعنی ٢٠١٣سال 

  .»درآمدھای نفتی کشورھائی مانند الجزائر و آنگلوال امکان پذير گشته است 

 (http://www.afriqueexpansion.com/investissement/20255-2015-04-23-05-52-54.html). 

 ۶٧،٣ی جنوبی امريکا رسيد، دالر ميليارد ١٠،۴ به ٢٠١۴ی مرکزی و کارائيب در سال امريکاھزينه ھای نظامی 

ًريبا  تق٢٠٠۴، رقمی که نسبت به سال دالر ميليارد ١٩۶، و خاور ميانه در مجموع ۴١٠، کشورھای آسيا دالرميليارد 

  .(SIPRI) بوده دالر ميليارد ١٠٧،٨به دو برابر افزايش داشته است که 

  جنگ افزار در جھان. ٤تصوير 

 

-http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-depenses-militaires-ont-encore : منبع

augmente-en-2010-_EP_-2011-06-07-622522 
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  )٤تصوير (ی در سطح جھانی ئانبار ھسته 

با « ، ٢٠٠٦ در سال M. Kristensen و کريستنسن Robert S Hans رابرت ھانسبر اساس داده ھای تحليلی نوشتۀ 

ی در انبارھا خيلی کمتر از دوران اوج جنگ سرد ئای ھسته وجود تمام ترديدھا، می دانيم که مجموع کل جنگ افزارھ

 جنگ کنترولکشورھای دارنده به واسطۀ يک سری توافقات روی .  کالھک اتمی است٧٠٠٠٠ با ١٩٨٦در سال 

طی ھمين .  سال تنزل داده اند٤٥افزارھای اتمی و تصميم ھای يک جانبه انبار جھانی را به پائينترين درجه طی 

  .» افزايش يافته است ٩ به ٣ی از ئد کشورھای دارندۀ جنگ افزار ھسته دوران، تعدا

 آن در ٩٧%ی ھستند که ئ کالھک ھسته ٢٧٠٠٠ً کشور دارای تقريبا ٩بر اساس گمانه زنی می توانيم بگوئيم که « 

ھک ھا در  فروند از اين کال١٢٥٠٠ًتقريبا ). ٣تصوير ( و روسيه به سر می برد امريکاانبارھای اياالت متحدۀ 

ما حتی می توانيم ارزيابی . وضعيت عملياتی قرار دارند، بقيه عملياتی نبوده و در انتظار خنثی سازی به سر می برد

ی، و با بررسی تمايالت در دراز مدت و پی گيری ئھايمان را با بررسی تمام پيشرفت ھا در زمينۀ جنگ افزار ھسته 

  .(mondialisation.ca)»فزارھا گسترش دھيم  جنگ اکنترولنحوۀ اجرائی قراردادھا روی 

  جنگ افزارھای ھسته ای و منع گسترش . ۵تصوير 

 

-http://europe.jean-luc-melenchon.fr/2012/01/01/le-traite-de-non-proliferation-des : منبع

armes-nucleaires-tnp-de-1968/ 

اطالعيۀ باز بينی ھای نھائی در «  پيشنھاد کرده است، STRIKEژی مداخله عليه روسيه که يبر اساس تحليل سترات

ی ئ ژی ھستهيتعريف سترات: می وطرح ات«ی ناتو چند روز پس از انتشار گزارش دقيق تحت عنوان ئژی ھسته يسترات

 intitulé «Project Atom: Defining US Nuclear Strategy(» ٢٠٢٥-٢٠٥٠اياالت متحده و وضعيت در سال 

and Posture for 2025-2050» (ژيک و بين المللی يتوسط مرکز مطالعات سترات(Center for Strategic and 

International Studies, CSIS)با سابقۀ دولت يستژيسط يک ستراتبخش ھای اصلی اين گزارش تو.  منتشر شد 

 نوشته شده Clark Murdock کالرک موردوکژيک و بين المللی، ي و تحليل گر با تجربۀ مرکز مطالعات ستراتامريکا

 و کالج ملی جنگ امريکا، در وزارت دفاع، ھواپيمائی وان کارمند عالی رتبۀ سازمان سيااست که در گذشته به عن
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(National War College) اين گزارش با شرکت گروھی از پژوھشگران و کارشناسان از جمله . کار می کرده است

  » تھيه شده است NIPP و CNASکارشناسان 

ژيک و بين المللی اين است که اياالت متحده بايد استفاده از ذخيرۀ ھسته ينظريۀ مرکزی تحليل مرکز مطالعات سترات« 

ديگر قدرت ھا به شکل ساده تری سازماندھی کند که استفاده از آن آسان تر ی خود را در جنگ عليه روسيه، چين و يا ئ

 را با واقعيت ھای قرن بيست و يکم تطبيق دھد، يعنی بر اساس بمب ھای امريکای ئژی ھسته يارتش بايد سترات. باشد

 دفاع می کند که جنگ ژيک و بين المللی از اين نظريهيمرکز مطالعات سترات. تاکتيک نسل جديد و سامانه ھای پرتاب

 کند بی آن که از یی محدودی را راه اندازئی تاکتيک به واشنگتن اجازه می دھد تا جنگ ھای ھسته ئافزارھای ھسته 

اياالت «ژيک و بين المللی می نويسد يات ستراتعمرکز مطال. »خود بازدارندگی شود«ی دچار ئبيم ھلوکاست ھسته 

خسارات جانبی کمتر، با پرتو ھای « ، با »قابل استفاده تر بسازد و مستقر سازدی ئمتحده بايد جنگ افزارھای ھسته 

قوی تر ، قابليت نفوذ بيشتر در زمين، با انفجارھای الکترو مغناطيسی، و قابليت ھای ديگر بر اساس پيشرفت 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) 
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