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  ٢٠١۵نظامی سازی بزرگ جھان در سال 
 بشريت در معرض خطر انقراض

٣ 

  نظامی سازی و اعمال فشار روی تمام کشورھای جھان. ٤

  .امنيت ملی به يمن تمرين ھا و آماده سازی جنگ تضمين می گردد: و تکرار دائمی ھمان حرف ھا تبليغ . نظامی گری

نظامی گری حاوی يک فلسفه و حتی يک دکترين است که می خواھد در اذھان عمومی توھم خاصی را منعکس سازد 

که واقعيت امر چيزی ديگری که گوئی وجود ارتش ملی برای توسعۀ اقتصادی و امنيت ضرورت حياتی دارد، در حالی 

است و اين ارتش ھا پيش از ھمه به عنوان ابزار در خدمت قدرت ھای حاکم يعنی در خدمت اقليتی که قدرت را 

 کنترولتصاحب کرده است می باشد، و اھميتی نيز ندارد که رژيم سياسی از نوع ديکتاتوری باشد و يا نوع دموکراتيک 

  .شدۀ غربی

 تبليغ – رژۀ نظامی – تمرين نظامی –بازار جنگ افزار .  ھا و افکار عمومی اعمال می شودفشار دائمی روی دولت

  البی نظامی

  برنامۀ ساليانه در تمام قاره ھا. بازارھا و نمايشگاه ھای جنگ افزار و ديگر تجھيزات دفاعی

ی تأمين خدمه روشن است برای تحريک دائمی و تداول سيل بودجه ھای نظامی در راستای کسب تجھيزات جديد و برا

نمايشگاه ھا يا بازارھا در چھار گوشۀ جھان جنگ افزارھای مدرن را به . که بايد بازار بين المللی اسلحه را تشويق کنند

ميزبان شرکت ھای بنام اسلحه سازی به مناسبت نھمين  ) ٥تصوير (ھفتۀ گذشته، ترکيه در استانبول . نمايش می گذارند

  .(spyworld)» بود) IDEF) L'Interactive & Digital Entertainment Festivalلی   نمايشگاه بين المل

اين بازار، مانند ده ھا بازار ديگر ھر ساله در تمام قاره ھا نمايشگاه برگزار می کند، به توليد کنندگان و صادر کنندگان 

 اپريل ٣٠ و ٢٩ين اساس، استانبول بين بر ا. اجازه می دھد تا محصوالتشان را به خريداران احتمالی معرفی کنند

و .  نمايندۀ رسمی در اين قرار مالقات حضور به ھم رساندند٤٢در مجموع .  کشور بود٤٥ فروشنده از ٤٦٢ميزبان 

 (spyworld-actu.com)اين مھمترين بازار تجاری ترکيه است 

 (http://www.mondialisation.ca/le-grand-rearmement-planetaire/5329953?print=1). 
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اين بازارھا در سايه و مخفيانه برگزار می شود و اطالعات در مورد قراردادھای خريد و فروش تجھيزات جنگی مخفی 

در . ود که بتواند به عنوان اھرم سياسی در انتخابات به کار برده شوداين اطالعات تنھا وقتی منتشر می ش. باقی می ماند

ً سياسی احزابی تعلق دارد که احتماال دولت در قدرت را ۀاين صورت به شکل جزئی پرده برداری می شود، و به برنام

  .تشکيل می دھند

، ھشت نمايشگاه ٢٠١٥در سال . دشرکت ھای صنايع نظامی با تمام دولت ھا قرار مالقات ھای متعددی آماده می کنن

  ...سه نمايشگاه در اياالت متحده، و يک نمايشگاه در اسرائيل.  کشور برگزار شد١٥ شھر و ١٧جنگ افزار در 

 (http://www.foiresinfo.fr/Salons-des-armements-Y395-S1.html). 

Semaine internationale de la défense et la sécurité 

شرکت ) Eurosatoryيا (» ھفتۀ بين المللی دفاع و امنيت«ن و برای نخستين بار در سالجاپانیشرکت ھای . ٦تصوير 

 ٢٠١٤ جون ١٧کردند، مھمترين سالت بين المللی جنگ افزار زمينی در 

 

Source : japoninfos.com 

  :، چند برنامۀ پيشبين شده به قرار زير است ٢٠١٦در سال 

١ (ISNR –اپريل ١٤ تا ١٢ی ئ ورود برای بازديدکنندگان حرفه –ن بين المللی برای امنيت و امنيت داخلی و سال 

   ابوظبی، امارات متحدۀ عربی- ٢٠١٦

 -یئ ورود برای بازديدکنندگان حرفه –ن و گردھمآئی دربارۀ فن آوری دفاعی و امنيتی و سال–خدمات دفاعی آسيا ) ٢

  .، کوآالالمپور، مالزی٢٠١٦ اپريل ٢١ تا ١٨

٣ (Expomil –٢٠١٦ مه ٢٢ تا ١٨ –ی و عموم ئ ورود برای بازديدکنندگان حرفه –ن فن آوری ھای نظامی و سال- 

  .بخارست، رومانی

٤ (Hemus –ی و عمومئد برای بازديد کنندگان حرفه  ورو–ن بين المللی دفاع، مبارزه عليه تروريسم و امنيت و سال- 

  . پلووديو، بلغارستان- ٢٠١٦ مه ٢٨ تا ٢٥

٥ (Indo Defence –٢٠١٦مبر  نو٥ تا ٢ –ی ئ ورود برای بازديدکنندگان حرفه –ن بين المللی فن آوری نظامی و سال 

  . جاکارتا، جاوا، اندونزی–

٦ (Ideas –کراچی، سند ٢٠١٦ ...٢٥ تا ٢٢ی ئ بازديدکنندگان حرفه  ورود برای–ن بين المللی صنايع دفاعی و سال ، 

  .پاکستان
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٧ (Expo Naval – ورود برای بازديد کنندگان حرفه –ی التين امريکا نمايشگاه و گردھمآئی دريائی بين المللی برای 

  .والپاريزو، شيلی. ٢٠١٦مبر  دس٢ نومبر تا ٢٩ –ی 

Source : http://www.foiresinfo.fr/Salons-des-armements-Y395-S1.html 

  

  تمرين ھای نظامی

 سرباز از نيروھای ٣۶٠٠٠در حال حاضر .  می گذاردء سال پيش به اجرا١٣ناتو بزرگترين تمرين نظامی خود را از 

ھدف از اين تمرين ھا باال بردن سطح واکنش، گسترش . پا تمرين می کنند کشور در جنوب ارو٣٠ھوائی و دريائی از 

  ھای  تقابلاز ديدگاه مدير کل اتحاديه، اين عمليات به ھمان اندازه اھميت دارد که . و آماده سازی گروه ھای نظامی است

نخست ويز سابق  (گينس استولتنبر. جديد امنيتی که از تاريخ طرح اين تمرين در دو سال پيش مطرح شده است

از تنش ھای موجود در شرق اوکراين و از مناسبات با روسيه ياد کرده ) ٢٠١۴، دبير کل منتخب ناتو از سال اروین

ينس از سوی ديگر، . ولی تأکيد کرده است که کشورھای ناتو در پی مناسبات سازنده تر با مسکو ھستند. است

ما شاھد خشونتی ھستيم که دولت اسالمی و تمام « : ياد آور می شود مسائل و مشکالتی جنوب اروپا را استولتنبرگ 

 .و دولت ھائی را می بينيم که در وضعيت نابسامانی قرار گرفته اند. سازمان ھای تروريستی به آن دامن زده اند

« ند، و آن را  ھائی پيمان آتالنتيک نيروی عملياتی ارتش ھايش را در سطح باالی آمادگی آزمايش می کمانوربا چنين 

) يا نا متعارف( واکنش سريع بايد قابليت تحرک در وضعيت نبردھای غير کالسيک قطعاتاين . ناميده است» پيشگام 

  .را به دست آورند

 قطعاتاين . در نتيجه ناتو از مرحلۀ شبيه سازی روی کامپيوتر يا حمله به اھداف دور به مرحلۀ تازه ای گام می گذارد

  نفر ھستند۵٠٠٠ولی در حال حاضر اين نيروھای واکنشی پيشگام . ن در سال آينده تمرين می کنندبرای عملياتی شد

(http://fr.euronews.com/2015/11/05/exercice-sans-precedent-pour-l-otan/ ).  

ً اخيرا طی سخنرانی اش در لوس آنجلس با لحن نظامی و Ashton Carter اشتون کارترع اياالت متحده، وزير دفا

 به شکل برجسته ای مورد تحليل قرار گرفته، Patrick Martin پاتريک مارتينجنگ طلبانه، که از سوی ديگر توسط 

 ٤٠٠٠ ديگر از نيروھای واکنش سريع که يک گروه (Trident Junctureاز تمرين ھای اخير ناتو مانند تمرين ھای 

با ستايش ياد کرد که تسخير روسيه از طريق يکی از کشورھای ناتو در اروپای شرقی را ) نفر در آن شرکت دارند

ما تجھيزات و تمرين ھا را تدارک می بينيم تا به ارتش « : طور مشخص گفت ه او ب. تمرين و شبيه سازی می کنند

حرف او را » .  عليه شورشيانی که در شرق اوکراين توسط روسيه پشتيبانی می شوند  کمک کنيماوکراين در روياروئی

به اين معنا بايد درک کنيم که به نيروھای شبه نظامی نئو نازی که از اين پس در ارتش اوکراين به خدمت گرفته شده اند 

  .آموزش و تجھيزات خواھند داد

  

  البی صنايع دفاعی

اين البی ضامن نفی و حذف بينش خلع سالح از فعاليت . قدرتمند است و در ھمه جا حضور داردالبی نظامی خيلی 

موضوع خلع سالح را در گفتار سازمان ملل متحد می يابيم، ولی آن را در رسانه ھای قدرت . دولتھا در تمام جھان است

ه مضمون نظامی گری و نظاميان و به رسانه ھای حاکم بخش مھمی از برنامه ھايشان ب. ھای حاکم ھرگز نمی بينيم

اين گفتار فاتحان است و در مفصل زبان . ھمين گونه به تجليل از نظاميان و شھامت و بی باکی آنھا اختصاص دارد

  .فرماندھان واقع شده است
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  دربارۀ فعاليت البی گراھای اسلحه در بطن مؤسسات اروپائیDavid Cronin ديويد کرونيندر ويدئوی کوتاھی، 

اتحاديۀ اروپا در واقع برای تأمين بودجه ھای صنايع بزرگ نظامی در اروپا مبالغ نجومی اختصاص . حرف می زند

 و اسرائيل و تبانی آنھا در جنگ ھائی که مناطق مختلف جھان امريکامی دھد، بی آن که شرکای اقتصادی شان را در 

 و ٢٠٠٧بين «  مدافع و طرفدار فلسطينيان، ديويد کرونينبه گفتۀ . فراموشی بسپاريمه را مورد اصابت قرار داده ب

از ديدگاه رسمی، اتحاديۀ اروپا اعالن کرده است .  صرف صنايع جنگیدالر ميليارد ١،٤ اتحاديۀ اروپا کمابيش ٢٠١٣

شيوۀ » پژوھش در زمينۀ امنيت « که اين پول را برای برنامۀ پژوھشی در زمينۀ امنيت اختصاص داده است، ولی 

در اين برنامه طرح . نظر می رسد که در واقع بودجه ای است که برای صنايع جنگی مصرف شدهه يانی خوشايندی بب

حده در تپھپادھا نوعی از انواع ھواپيماھای جنگی است که اياالت م. ھای بسياری با گسترش پھپاد تالقی می يابد

از اين نوع ھواپيماھا برای کشتار زنان و کودکان در نوار به ھمين گونه اسرائيل . افغانستان، پاکستان، يمن و سومالی

ای نگرانی دارد که می بينم صنايع جنگی ج خيلی ًواقعااز ديدگاه من به عنوان مدافع فلسطينی ھا . غزه استفاده کرد

مان شرکت يعنی، در واقع ھ. اسرائيل، شرکت ھای اسرائيلی از پشتيبانی ھای بزرگ اتحاديۀ اروپا برخوردار بوده اند

 بھره برداری کردند، از منبع مالی ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ھائی که از سوء قصدھای نوار غزه در سال گذشته، و در سال 

 اروپا به اين ۀًمن فکر می کنم که واقعا اين کار خيلی کثيفی است که اتحادي. متعلق به ماليات دھندگان برخوردار شدند

  .»ريت پشتيبانی می کند درجه تنزل پيدا کرده که از جنايت عليه بش

 http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/07/23/le-lobby-de-larmement-au-coeur-des-

institutions-europeennes-entretien-avec-david-cronin/. 

  

  تجليل از امور نظامی. شرکت در فعاليت ھای اجتماعی و فرھنگی. نقش ارتش ھای ملی

نظاميان در تمام مؤسسات ملی حضور فعال دارند و روی تمام بخش ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی تأثير می 

. مان و بزرگداشت مبارزانی است که در جنگ ھای جھانی قرن بيستم شرکت داشته اندمبر ياد نو١١ ھر ساله .گذارند

 ميليون کشته به يادگار گذاشته اشاره ای نمی کنند و از داليل ٤١ جنگ ديگر که بيش از ٢٠٠ولی در اين فرصت ھا از 

چ گزارشی از جنبش مقاومت و ھي. والن اين جنگ ھا نيز نامی نمی برندؤچنين جنگ ھائی چيزی نمی گويند و از مس

به سربازانی که در . گوئی جنگ ھا سرنوشت محتومی بوده و ھستند که بايد آن را پذيرفت. ضد جنگ منتشر نمی شود

ًجنگ شرکت کرده اند پاداش می پردازند و از جراحاتی که بعضا به افليج شدن برخی از آنھا می انجامد اظھار تأسف 

  .می کنند

  

  و اجتماعی مسابقۀ تسليحاتینتايج اقتصادی . ٥

قدرتی که به ارتش ملی واگذار می . نظامی سازی جامعه مانع بزرگی را برای گسترش دموکراسی به وجود می آورد

در واقع .  می کندکنترول امور جاری را ،قدرت نظامی در رابطۀ تنگاتنگ با سياست. شود در حد فوق العاده است

ما ھميشه از . ًارای نفوذ پر رنگی ھستند و در دستگاه دولتی نيز قويا حضور دارندنظاميان در تمام بخش ھای جامعه د

 و هارتش ھا بيش از پيش منابع مالی دولت ھا را برای تھي. حضور نظاميان در سفارتخانه ھا شگفت زده می شويم

تيک را نقض می خدمات جنگ افزار به خود اختصاص می دھند و بيش از ھمه حقوق بنيادی و ارزش ھای دموکرا

  .نظامی گری در عين حال در قطب مخالف ھمکاری و ھمبستگی بين ملت ھا عمل می کند. کنند
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  جنبش جھانی عليه جنگ و برای صلح بی ارتش و بی سالح. ٦

 

ساخت و سازھای متعدد سازمان ملل متحد برای شرکت ھای اسلحه سازی و تبديل . خوش نيتی ھای سازمان ملل متحد

  .ای صلحسه سازمان جھانی بر. صنايع

، دفتر امور مرتبط به خلع سالح در سازمان ملل )خلع سالح و امنيت بين المللی( عمومی اجالس در ھيأتنخستين 

 ع خلھيأت علمی سازمان ملل متحد برای بررسی تأثيرات پرتوھای يونيزان، گردھمآئی برای خلع سالح، ھيأتمتحد، 

الح ھای کشتار سبرای جلوگيری از گسترش  (١٥٤٠ تھيأسالح، شورای مشاوراتی در خصوص امور خلع سالح، 

 و فرا آتمسفری، مؤسسۀ سازمان ملل ءته از فضاا برای استفادۀ صلج جويھيأت، )يميائی و بيولوژيککی، ئجمعی ھسته 

  .بط به خلع سالحتمتحد برای مطالعات مر

 (http://www.un.org/fr/events/againstnucleartestsday/machinery.shtml). 

 در ٢٠١٤مبر  سپت٢٦ی که در ئ عمومی پيرامون موضوع خلع سالح ھسته اجالسپس از گردھمآئی در سطح باالی « 

 قطعنامۀ  –ی ئالح ھسته  با مأموريتی برای خلع س– عمومی اجالس ھيأتسازمان ملل متحد برگزار شد، نخستين 

[A/RES/68/32] ھا در چھار چوب گردھمآئی برای مذاکره که «   را به تصويب رساند که بر اساس آن می خواھد

اين قطعنامه می خواھد که در راستای تصويب سريع قرارداد جھانی در رابطه با . خلع سالح ھر چه زودتر آغاز گردد

زمايش، انباشت، انتقال و آ، تنظيم برای آماده سازی سالح، ساخت، خريد، ی، ممنوعيت نگھداریئسالح ھای ھسته 

روز بين المللی برای . »استفاده از اين سالح ھا برای تھديد به تصويب رسد و تخريب اين سالح ھا را نيز پيشبينی کنند

 .org.un» مبر  سپت٢٦. یئخلع سالح قطعی ھسته 

  

   نيويورک- سازمان جھانی صلح 

اين .  به عنوان مؤسسه ای غير انتفاعی حفظ زندگی بشر در جھان می باشد(OMPP)ھدف سازمان جھانی صلح 

خود را با رويکردھای سازمان ملل متحد تطبيق می دھد، يعنی با سازمان مادر و حاکم ) L’OMPP/WOPF( سازمان

ھدف اصلی سازمان جھانی صلح . ن سرنوشت بشريت نقش بازی می کندييه انضمام تمام کشورھای عضو در تعکه ب

 برای برقراری صلح بوده و عالوه بر اين در مذاکرهمداخله برای اعالم آتش بش در ھر نقطه از جھان و تشويق 

  .گسترش فرھنگ صلح و نيک بختی عمومی می کوشد

  

   ژنو-)BIP(دفتر بين المللی صلح  

نگذاری شد و جايزۀ  بنيا١٨٩١اين دفتر در سال .  استدفتر بين المللی صلح قديمی ترين سازمان بين المللی برای صلح

  .  به خود اختصاص داد١٩١٠صلح نوبل را نيز در سال 
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  ١٨٩٩شورای دفتر بين المللی صلح در سال 

 فعاليت ھايش را ١٩۶١ تا ١٩۴۶از سال . دفتر بين المللی صلح با نام دفتر دائمی بين المللی صلح خود را معرفی کرد

 Committee of به انگليسی -  دادانجام می  (CLIOP) مناسبات بين المللی سازمان ھای صلح ھيأتبا نام 

Organizations for Peace – ILCOP  

 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_de_la_paix ). 

  

 که روی مسائل مرتبط به جيممرکز پژوھشی بل. (GRIP)گروه پژوھشی و اطالعاتی در امور صلح و امنيت 

  .پيشگيری جنگ و گسترش جنگ افزار، به ويژه در افريقا کار می کند

 غير انتفاعی مستقل و پلوراليست است لجيمیگروه پژوھشی و اطالعاتی در امور صلح و امنيت يک مرکز پژوھشی ب

 مديريت آن را نيز به عھده ٢٠١٠ی شد و تا سال  بنيانگذارBernard Adam برنارد آدم توسط ١٩٧٩که در سال 

بر اساس اصول بنيادی گروه پژوھشی به ويژه روی موضوع پژوھش، اطالعات و آموزش مسائل مرتبط به . داشت

  .صلح و امنيت بين المللی در اروپا و در جھان تمرکز دارد

  

  نتيجه گيری

ی و کالسيک خود را ئاياالت متحده انبارھای ھسته . نظامی سازی جھان با شتاب افسارگسيخته در شرف تکوين است

 دستگاهتقويت می کند و در پی عملياتی کردن و مؤثر تر ساختن جنگ افزارھايش می باشد و در عين حال نيروھا و 

 ھای دفاعی در دستگاه ما شاھد پيشروی ٢٠١٤از سال .  مستقر می سازدءھايش را در سراسر جھان، در دريا و فضا

برتری نظامی در غرب اقيانوس آرام با حضور بيش از پيش پر . شرقی در بطن فرآيند محاصرۀ روسيه ھستيماروپای 

بر اساس اطالعات جمعی آوری شده . اھميت چين تنزل يافته ولی با اين وجود روی اين کشور فشار وارد می سازد

 ٢٧٤،٠٨ مبلغ ٢٠١١يکس در سال توسط  مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح در استکھلم مجموع کشورھای بر

  . را به دفاع اختصاص داده انددالرميليارد 

 (http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database). 

 بر پا گرديده، روند افريقاناتو در خاور ميانه، آسيای مرکزی، و ًجنگ ھائی که مستقيما و يا به شکل نيابتی توسط 

، موجب گرديده افريقای جنوبی و امريکامحاصرۀ روسيه، و بی ثبات سازی در شماری از کشورھا در قاره ھای آسيا، 

ی مختلفی صنعت مرگ شيوه ھا. تا تقاضای جھانی در زمينۀ جنگ افزار و تجھيرات ضميمه افزايش شايان توجھی بيابد

دو عنصر اصلی . را برای تحريک دولت ھا جھت خريد جنگ افزارھای نو با فن آوری پيشرفته به کار می بندند

بازيابی دفاع به بازارھا يا نمايشگاه ھای اسلحه و تمرين ھای نظامی ھستند که نمايندگان صنايع به آن دعوت می شوند، 
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رتش ملی تھيه می شود و ضامن حضور فعال نزد تصميم گيرنده ھای ًتماما توسط البی ھای نظامی، وزارت دفاع و ا

  .سياسی و افکار عمومی ھستند

مخارج نظامی در چندين منطقه از جھان تشديد می يابد و دولت . در مجموع، جھان بيش از پيش نظامی سازی می شود

  .ھای حاکم بيش از پيش زير فشار البی ھای نظامی قرار می گيرند

 اقتصاد جھانی توسط قدرت ھای بزرگ از طريق روند خاصی تضمين می گردد، به اين معنا کنترول، طور مشخصه ب

  :که وضعيت را به شکلی سازماندھی می کنند که برای منافع آنھا مساعد باشد 

 توليد صنعتی فن آوری پيشرفته در زمينۀ جنگ افزار با بودجۀ دولت ھا و به ضرر بخش کنترولص، خشطور مه ب

  : اقتصادی و اجتماعی ديگر ھای

  .ًارتش ھای ملی غالبا دارای قدرت مطلق بوده و به دستگاه درونی دولت حساب پس نمی دھند_ 

  .حکومت سياسی که بيش از پيش از الگوی نظامی گری الھام می گيرد در زمينۀ دموکراسی سير قھقرائی می پيمايد_ 

تجليل به عمل می آورند و با تأکيد روی خصوصيت اجتناب ناپذير گفتار رسانه ھای حاکم بی وقفه از نظامی گری _ 

فعاليت ھای نظامی برای اقتصاد افکار عمومی را از درک ھدف اصلی که پيرامون مسابقۀ تسليحاتی در سطح جھان 

  .می باشد منحرف می سازند

Jules Dufour 
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