ﭘﺎﯾﮕﺎﻩهﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺎن
»درآﯾﯾﻧﮫ ی ارﻗﺎم و ﺣﻘﺎﯾق«
ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(

ﻣﺻﺎرﻓﺎت ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑودﺟﮫ ی اﺟﻣﺎﻟﯽ اﯾن  ٨ﮐﺷور  :ﭼﯾن ،روﺳﯾﮫ ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ،
اﻧﮕﻠﯾس ،ھﻧد وآﻟﻣﺎن ﺑرروی ھم ﺑوده ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺧود در راس ﻟﯾﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻋﺗﺑﺎرات
ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد ،از  ،١١ /٩ھزﯾﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑرﺳﮫ ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷد .
ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮓ ﻣﺳﺗﻘﯾم وﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ازﺑﺎﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق از  ٩ /١١ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت
دھﻧدﮔﺎن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺑﻠﻎ  ٦ .١ﺗرﯾﻠﯾون داﻟراﺿﺎﻓﯽ ،ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺗرﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ی ﮐﮫ درﭘﯽ ﺟﻧﮓ
اﻓروزی ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ،ﺷرﻛت ھﺎ ی اﻧﮕﻠﯽ ھم وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﺳودﺟوﺋﯽ از ﻣﺎﺟرای ﺟﻧﮓ
اﻓروزی ھﺎ ھﺳﺗﻧد  .وﺷرﮐت ﺑﺎج ﮔﯾرﺷﻣﺎره ﯾﮏ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ”ﺷرﻛت ﻟوﻛﮭﯾد ﻣﺎرﺗن“ ،اﺳت ﮐﮫ از اﯾن
رھﮕذر ﻓروش اﺳﻠﺣﮫ را ﺗﺎ ﺳﻘف ٣٦ﻣﻠﯾﺎرد داﻟرﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑدﺳت آورده اﺳت .وﺑرھﻣﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺷرﻛت ﻟوﻛﮭﯾد ﻣﺎرﺗن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯾش ازﭼﮭﺎرده ﻣﻠﯾون داﻟر ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺧرﯾد ﺳﻼح
ﺑﮕﯾرﻧد وﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺟﻣﻊ آوری ﺳﻼح ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﺑﻣﻌﻧﯽ دﯾﮕر ﻣدﯾر اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺷرﮐت
ﺑﯾش ازﭘﺎﻧزده ﻣﻠﯾون داﻟر ،ﺑراﺳﺎس ﮔزارش  .٢٠١٥ﺧود ﺻرف ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺗﺷوﯾق ﺧرﯾدﻧﺳﻼح ﮐرده
اﺳت .واﻣﺎ ﺳودﺟو ی ﺷﻣﺎردو ﺟﻧﮓ ﺷرﻛت ﺑوﯾﻧﮓ ،ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﯾﺎردداﻟرآﻣرﯾﻛﺎ ﺳﻼح ﻣﯽ
ﻓروﺷد .وﺑوﯾﻧﮓ ﺑﯾش ازﺷﺎﻧزده ﻣﯾﻠﯾون داﻟر رﺷوه ﺑرای ﻓﺷﺎر ﺑر ﺗﺻﻣﯾم ﺳﺎزان ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .وﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده
ﻟﯾﺳت دھﮕﺎﻧﮫ ﺷرﻛت ھﺎی ﺳود ﺟو ازﺟﻧﮓ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از -ﻣوﺳﺳﺎت  ،BAEﺟﻧرال دﯾﻧﺎﻣﻛس ،راﯾﺗﯾون،
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 ،EADSون ﻣﯾﻛﺎﻧﯾك L-٣ ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ،ﯾوﻧﺎﯾﺗد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾز .واﯾﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ادوات ﺟﻧﮕﯽ را ﺑﮫ
دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯾﺳت ﺷش ﻣﻠﯾﺎر د داﻟر اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد.
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ٧٠٠ﺗﺎ  ٨٠٠ﭘﺎﯾﮕﺎه زﻣﯾﻧﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ ،ھواﯾﯽ و ﺟﺎﺳوﺳﯽ در ﺧﺎرج از آﻣرﯾﮑﺎ
دارد .ﺑطور ﻣﺷﺧص  ٧٣٧ﭘﺎﯾﮕﺎه در  ١٣٠ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ اردوﮔﺎه ھﺎی
ﻣوﻗت ھﺳﺗﻧد  .ﺗﻌداد ﻣراﮐز و ﺳوق واداره اردوی آﻣرﯾﮑﺎ در ﺧﺎک آن ﮐﺷور ﺑﮫ  ٦٠٠٠ﻣﯽ رﺳد  .ھم
اﮐﻧون ﺗﻌداد ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و  ١۴٠ھزار ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد .از اﯾن ﺗﻌداد ۴٠٠
ھزار ﻧﻔر ﺳرﺑﺎز ﻧﯾروی زﻣﯾﻧﯽ ٣١٠ ،ھزار ﻧﻔر ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ ١٣٠ ،ھزار ﻧﻔر ﺗﻔﻧﮕدار درﯾﺎﯾﯽ و ٣٠٠
ھزار ﻧﻔر ﺟزء ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد.
ھم اﮐﻧون ﺗﻌداد  ١٢٠ھزار ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ٢٠٠ ،ھزار در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ٩٠ ،ھزار
ﻧﻔر ﺳرﺑﺎز در ﺧﺎور دور و ﺑﻘﯾﮫ در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن و ﺑﺧﺻوص در آﻓرﯾﻘﺎ ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد .و ﺗﻌداد
 ٣٢٥ھزار ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ھم اﮐﻧون در ﺧﺎرج از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﮐﮫ از آن ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﻣوارد زﯾر اﺷﺎره ﻧﻣود:
 ١١٦ھزار ﻧظﺎﻣﯽ در اروﭘﺎ
 ٩٧ھزار ﻧظﺎﻣﯽ در آﺳﯾﺎ ﻏﯾر از ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
 ٤٠ھزار ﻧظﺎﻣﯽ درﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
 ٤٠ھزار ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﺎﭘﺎن
 ٦ھزار ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ  ٣٤٣٢ﻧﻔر در ﻗطر  ١٤٩٦در ﺑﺣرﯾن
 ١٠٠٠ﻧظﺎﻣﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ
 ٨٠٠ﻧظﺎﻣﯽ در آﻓرﯾﻘﺎ
 ٧٠٠ﻧظﺎﻣﯽ در ﮔواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو
 ٤١٣ﻧظﺎﻣﯽ در ھﯾﻧدوراس
 ١٤٧ﻧظﺎﻣﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا
 ٤٩١ﻧظﺎﻣﯽ در دﯾو ﮔو ﮔﺎرﺳﯾﺎ )اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد(
 ٢٠٠ﻧظﺎﻣﯽ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ
 ١٩٦ﻧظﺎﻣﯽ در ﻧظﺎﻣﯽ در ﺳﻧﮕﺎﭘور
 ١٠٠ﻧﻔر در ﻓﻠﯾﭘﯾن
 ١١٣ﻧظﺎﻣﯽ در ﺗﺎﯾﻠﻧد
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 ٦٠٠ھزار ﻧﻔر در درﯾﺎ ھﺎ
 ١٩٠٠ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﯾﺑوﺗﯽ
 ٢٦ﻣرﮐز در آﻟﻣﺎن
 ٨ﻣرﮐز در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
 ٨ﻣرﮐز در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ
 ٩ﻣرﮐز در ﺟﺎﭘﺎﻧو.
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اروﭘﺎ -اﺷﺗوﺗﮕﺎرﺗك ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﺣدود ﺳﯾزده ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺎﯾل ﻣرﺑﻊ را درھﺷﺗﺎدﻧو ﮐﺷور از ﻧﺎروی
ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﮐﯾپ ﮔود ھوپ در آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ھواﯾﯽ
درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯾﻧﯽ دارد.
ﻣرﮐز آﻣوزﺷﯽ اردوی ھﻔﺗم و ﻣرﮐز ﯾﮑﺻد ﺟزوﺗﺎﻣﮭﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﺷﮭر  Grafenwoehrآﻟﻣﺎن.
ﻣرﮐز ﺗﻣرﯾن در آب و ھوای اﺳﺗواﯾﯽ در ﺷﮭر Fort Claytonﭘﺎﻧﺎﻣﮫ از  .٤ ١٩٦٢ﻣرﮔز ﻧﯾروی
درﯾﺎﯾﯽ در اروﭘﺎ و ﮔوام ﮐﮫ ﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺎﯾل ﻣرﺑﻊ را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺷﺎﻣل  ٢٠٠ﮐﺷﺗﯽ و  ٢٥٠ھزار
درﯾﺎﻧورد اﺳت
ﻣرﮐز ھواﯾﯽ ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ در Keflavik, Iceland
ﻣﻘر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ درﯾﺎﯾﯽ در , Naples, Italy
ﻣﻘر درﯾﺎﯾﯽ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺗﻧﮕﮫ ﺟﺑل اﻟطﺎرق Rota, Spain
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ در ﺟﺎﭘﺎن Sasebo, Japanاﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘر ھﻔﺗم درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺻت ﮐﺷﺗﯽ
 ٣٥٠ﺟﻧﮕﻧده و ﺷﺻت ھزار ﭘرﺳوﻧل اﺳت.
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ Sigonella Italyاﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳﯾﮕوﻧﻼ وﯾژه ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﻣدﯾﺗراﻧﮫ اﺳت .اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣرﮐز
اﺳﺗﻘرار  ٣١٠٠ﻧظﺎﻣﯽ و  ٨٠٠ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮕﺎن ھواﯾﯽ ﺷﺎﻧزدھم و ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
ﺳﯽ و ﯾﮏ اﺧﺗﺻﺎص دارد.
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ ﺗوزﻻ در ﺑوﺳﻧﯽTuzla Air Base, Bosnia-Herzegovina
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ Incirlikدر ﺟﻧوب ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﺧﺗص ﺟزوﺗﺎم ﺳﯽ و ﻧﮭم رزﻣﯽ ھواﯾﯽ اﺳت
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ  Kadena Air Base at Okinawaدر ﺟﺎﭘﺎن
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ  Misawa Air Baseدر ﺟﺎﭘﺎن ﺟزﯾره  Honsyuﻣرﮐز ﻗطﻌﺎت ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم رزﻣﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ  Yokota Air Force Baseﺟﺎﭘﺎن در  ٢٨ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺗوﮐﯾو ﻣﻘر ﻗطﻌﺎت ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ٣٧٤
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ USMC Air Station Iwakuniدر  ٤٥ﻣﺎﯾﻠﯽ ھﯾروﺷﯾﻣﺎ ﻣرﮐز ﻗطﻌﺎت ھواﯾﯽ ﯾﮏ
ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ  Kunsan Air Baseدر ﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ  ١٥ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺳﺋول ﻣﻘر ﻗطﻌﺎت ھﺷﺗم رزﻣﯽ ﻧﯾروی
ھواﯾﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ Osan Air Baseﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻗطﻌﺎت ٥١رزﻣﯽ ھواﯾﯽ و ﺟزوﺗﺎم ھﻔت ھواﯾﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ  Ramstein Air Baseدر آﻟﻣﺎن ﻗطﻌﺎت ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ھواﯾﯽ ھﺷﺗﺎد و ﺷﺷم
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ  Taszar Air Baseﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت  ٤٠٦ام
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ در ﺑﮕرام اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ ،ﺳوق واداره و ﻣراﻛز ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق.
آﻣرﯾﮑﺎ رﺳﻣﺎ در ﻋراق ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧدارد .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻧظﺎﻣﯽ ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﻣﺿﺎی
ﻗرارداد ﻣﻘر ﺑﺎ ﮐﺷور ﺻﺎﺣب ﺧﺎک ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ﻣﯽ رﺳد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از  ٥٠ﺳﺎل اﺟﺎره ﻣﯽ ﺷوﻧد و ظرﻓﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ از  ٣٠ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ﺑﺎﻻ اﺳت.
اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑطور رﺳﻣﯽ در ﻋراق  ٥٥ﻣرﮐز ﻣﮭم ﻧظﺎﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرح ذﯾر اﺳت:
ﺟزوﺗﺎﻣﮭﺎی "ﺑﻠد" ﯾﺎ اﻧﺎﮐوﻧدا در  ٦٨ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﻐداد در ﻣﺳﺎﺣﺗﯽ در ﺣدود  ١٥ﻣﺎﯾل ﻣرﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ھواﯾﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و در آن  ١٣٠ھواﭘﯾﻣﺎ و ١٢٠ھﻠﮑوﭘﺗر ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .
اﻟطﻠﯾل –  ١٤ﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧﺎﺻرﯾﮫ ﻣﺳﺎﺣت  ٢٠ﻣﺎﯾل ﻣرﺑﻊ
اﻻﺳد –  ١٢٠ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﻐداد ﺗﻌداد  ١٧ھزار ﻧظﺎﻣﯽ
اﻟﻘﯾﺎره – در  ٥٠ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺟﻧوب ﺷرق ﻣوﺻل
ﮔﻣپ وﯾﮑﺗوری  -ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾدان ھوای ﺑﻐداد ﻣﺳﺎﺣت  ١٤٠ﻣﺎﯾل ﻣرﺑﻊ و ظرﻓﯾت  ٢٠ھزار ﺳرﺑﺎز
ﻣرﮐزﻣﺎرﯾﻧز -ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾدان ھوای ﻣوﺻل واﻗﻊ اﺳت.
ﺟزوﺗﺎم ﮐرﮐوک
ﺟزوﺗﺎم ارﺑﯾل ﮐﮫ ھر ﮐدام  ١٤ھزار ﻧظﺎﻣﯽ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺷدﯾدا ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ داﯾر ﻧﻣﺎﯾد ﻣﻐرب-
اﻟﺟزاﯾر -ﻣورﯾﺗﺎﻧﯽ  -ﻣﺎﻟﯽ – ﭼﺎد  -زاﻣﺑﯾﺎ ،اوﮔﺎﻧدا و ﮐﻧﯾﺎ ﮐﺎﻧدﯾدھﺎی ﻣطرح اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑودﻧد اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ
ﻧﺗواﻧﺳت ھﯾﭻ ﮐﺷور ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﮫ اﯾن اﻣر راﺿﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ
اﺧﺗﺻﺎر آﻓرﯾﮑﺎم

) (Africomﻧﺎم دارد و ﻓﻌﻼ ﻣﻘر اﯾن ﻣرﮐز ﺑطور ﻣوﻗت در اﺷﺗوﺗﮕﺎرت آﻟﻣﺎن ﻗرار

دارد .و ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﻣﻘر ﺑﺎ ﮐﺷور ﺟﯾﺑوﺗﯽ در ﺷﺎخ آﻓرﯾﻘﺎ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷود .وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
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ﺟﯾﺑوﺗﯽ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﯽ ﯾوﺳف ﻧﯾﺎز اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﻋﺎﻣل ﻣواﻓت ﺟﯾﺑوﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻧوان ﻧﻣوده
اﺳت  .ﭘﯾﺷﺗر ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ) (Centcomو ﻣرﮐز
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧطﻘﮫ اوﻗﯾﺎﻧوس آرام ) (Pacomﺑﮫ طور ﻣﺷﺗرک ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗﺎره آﻓرﯾﻘﺎ را ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﻧد .
آﻣرﯾﮑﺎ ﺣدود  ١٠درﺻد ﻧﻔت ﻣﺻرﻓﯽ ﺧود را از ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﯾﺟرﯾﮫ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﮕران اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ ﭼﯾن در آﻓرﯾﻘﺎ اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕران رﺷد ﺗرورﯾﺳم در ﮐﺷورھﺎی ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﻣﺎﻟﯽ اﺳت .ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳوم از ﺣدود  ۴٠٠ﻋﺿو ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﺟدﯾد ،دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻧﺎظران ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯾس آﻓرﯾﮑﺎم دارﻧد  .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﺳﯾس اﯾن ﻣرﮐز ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻣوﺛرﺗر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻗﺎره آﻓرﯾﻘﺎ را ﺑوﺟود آورده اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﮐﺷور آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ
ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘر ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟدﯾد راﺑﮫ طورﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﺷﺎران ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣراﮐز ﯾﺎ اردوﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ دارد از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣوﻗت اﻧﺗﺑﮫ
در اوﮔﺎﻧدا و ﻣرﮐز ﺗﺎن ﺗﺎن در ﻣراﮐش و ﻣراﮐزی در اﻣﺎرت ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ و ﯾﻣن اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑطور
ﻣوﻗت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾر ﺗراﻧزﯾت و آﻣوزش ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ در ﻣورد اﻧﺗﺑﮫ اﯾن ﻣرﮐز
ﻣوﻗت ﮐﮫ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﻗﺑل ﻓﻘط ﺑرای اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻧوب ﺳودان داﯾر ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﮐﻧون در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣرﮐز ردﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺎﺳوﺳﯽ در ھﻣﮫ ﻣﻧطﻘﮫ درﯾﺎﭼﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
 ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺳﺎﻟروز ﮐودﺗﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ١٩٧٣ﺑر ﻋﻠﯾﮫ داﮐﺗر ﺳﺎﻟوادور آﻟﻧده ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب
ﻣردم ﺷﯾﻠﯽ اﺳت .اﯾن روز ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ واﻗﻌﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﺑرج ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﯾوﯾﺎرک ﻧﯾز
ھﺳت ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﺗﻼش ھﺎ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ از اھﻣﯾت واﻗﻌﮫ اول ﮐﺎﺳﺗﮫ ،ﺑر اھﻣﯾت دوﻣﯽ ﺑﯾﺎﻓزاﯾﻧد.
ﮔرﭼﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻼش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ذﮐری از  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر » اﺻﻠﯽ «
ﺑﻌﻣل ﻧﯾﺎﯾد و ﭼﻧﯾن روز ﺳﯾﺎھﯽ را ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺳﭘﺎرﻧد ،اﻣﺎ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ،ﺧﺎرج از آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﻠل ﺗﺣت
ﺳﺗم در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎ ﭼﻧﯾن روزھﺎﯾﯽ را در ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد و آﻧﮭﺎ را
ﻓراﻣوش ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﺟﮭت ﻣروری ﮐوﺗﺎه ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐودﺗﺎھﺎ و دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻗﺑل از  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٧٣و ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ،اﺷﺎره ای ﺗﯾﺗروار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
 ﮐودﺗﺎی  ١٩٥٣ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﮐﺗر ﻣﺻدق ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم اﯾران . در ﺟوﻻی  ١٩٥٤دوﻟت ﻣردﻣﯽ »ﺟﯾﮑوب آرﺑﻧز« در ﮔواﺗﻣﺎﻻ ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎ ﺳرﻧﮕون ﺷد. در ﺳﺎل  ١٩٥٦اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﺣران ﮐﺎﻧﺎل ﺳوﺋز ،ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد. -در ﺟوﻻی ﺳﺎل  ،١٩٥٨ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ اردوی اﻣرﯾﻛﺎ ﻟﺑﻧﺎن را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧود در آورد.
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 در ﺳﺎل  ،١٩٥٩اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ ﮐرد.در ﺳﺎل  ،١٩٦٠اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻻﺋوس ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣود و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٦٣در ﻻﺋوسﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ داﺷت.
در اواﺧر ﺳﺎل  ،١٩٦٠اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن  ٢٠ھزار ﺳرﺑﺎز ،ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن رااﺷﻐﺎل ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٦٥اداﻣﮫ داﺷت.
در ﺳﺎل ١٩٦٠اﻣرﯾﻛﺎ ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم را ﺷروع ﻛرد .اﯾن ﺟﻧﮓ طوﻻﻧﯽ ﺗرﯾن و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺗرﯾن ﺟﻧﮓ اﻣرﯾﻛﺎﺑود ﻛﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧٥ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد.
 ﮐودﺗﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ داﮐﺗر ﭘﺎﺗرﯾس ﻟوﻣوﻣﺑﺎ ﻣﺑﺎرز ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﻧﮕو در  ١٤ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٦٠ﺗوﺳطاﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران ﺑﻠژﯾﮑﯽ ،ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری »ﺳﯽ آی ای« ﺻورت ﮔرﻓت.
 در ﺳﺎل  ،١٩٦٤اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺟدد ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﮐﺷور را اﺷﻐﺎل ﮐرد. در آﮔوﺳت  ،١٩٦٤اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ وﯾﺗﻧﺎم ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و آﻧﺟﺎ را اﺷﻐﺎل ﻧﻣود. در ﺳﺎل  ،١٩٦٥اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻧدوﻧزﯾﺎ ،در اﯾن ﮐﺷور ﮐودﺗﺎ ﮐرد و اﺣﻣد ﺳوﮐﺎرﻧو را از ﺣﮑوﻣتﺳﺎﻗط ﻧﻣود ،ﺑﮫ ﺟﺎی او دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﻧﺎم ﺳوھﺎرﺗو را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐرد.
 ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ در طﯽ ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻋراب و اﺳراﺋﯾل ،ﻣﺎﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٦٧ﺗﺎ .١٩٧٣
 در ﺳﺎل » ،١٩٦٧ﺳﯽ آی اﯾﯽ« ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﻣور ﯾوﻧﺎن ،در ﺑﮫ روی ﮐﺎر آوردن ﺣﮑوﻣتﺳرھﻧﮕﺎن در اﯾن ﮐﺷور ﮐﻣﮏ ارزﻧده ای ﻧﻣود.
 در ﺳﺎل  ،١٩٦٩ﻧﯾﻛﺳون ارﺗش اﻣرﯾﻛﺎ را ﺑﮫ ﻛﺎﻣﺑوج ﻓرﺳﺗﺎد. در ﺳﺎل  ،١٩٧١اﻣرﯾﮑﺎ از ﮐودﺗﺎی ﺑوﻟﯾوی ﺣﻣﺎﯾت و آﻧرا رھﺑری ﮐرد. در ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٧٣دوﻟت ﻣﻧﺗﺧب و ﻣردﻣﯽ ﺳﺎﻟوادور آﻟﻧده در ﺷﯾﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻛودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﮫﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ طراﺣﯽ ﺷده ﺑود ،ﺳرﻧﮕون ﺷد .در اﯾن ﮐودﺗﺎ داﮐﺗر آﻟﻧده ﻛﺷﺗﮫ و ﺑﯾش از  ٠٠٠ ،٣٠ﻧﻔر
در ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺑﻌدی ﻛﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدﻧد.
 در ﺳﺎل  ،١٩٧٣اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺟرای ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در اروﮔوﺋﮫ ،دوﻟت اﯾن ﮐﺷور را ﺳرﻧﮕون ﮐرد. در ﺳﺎل  ،١٩٧٤ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ،اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﻘف ﻣﺎﮐﺎرﯾوس در ﻗﺑرس ﮐودﺗﺎ و وی راﺳرﻧﮕون ﮐرد.
 در ﺳﺎل  ،١٩٧٦اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓراﻧﺳوﯾﺎن ،آﻧﺎن را ﺑرای ﺳرﮐوب ﮐردن ﻗﯾﺎم ﻣردم ﺷﺎﺑﺎ درﮐﺷور زﺋﯾر ﮐﻣﮏ ﻧﻣودﻧد.
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در ﺳﺎل » ،١٩٨٠ﺳﯽ آی ای« ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺟﮭت ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﻧﻣود.در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٨٠ﻧﯾز اﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﺗرﮐﯾﮫ را رھﺑری ﮐرد. در ﺳﺎل  ،١٩٨١در زﻣﺎن روﻧﺎﻟد رﯾﮕن ،ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﻛﺎت آﻣرﯾﮑﺎ ،ارﺗش ﻋراق ﺑﮫ اﯾران ﺣﻣﻠﮫ ﻛرد و ﺟﻧﮓ ٨ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور درﮔرﻓت.
 در ﺳﺎل » ،١٩٨١ﺳﯽ آی ای« ﺑﮭﻣراھﯽ ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺧود در الﺳﺎﻟوادور ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٩٢اداﻣﮫ داﺷت.
 در ﺳﺎل » ،١٩٨١ﺳﯽ آی ای« ﺑﺎ دادن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻛﻧﺗراھﺎ ،از ﮔروھﮭﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﺧﺎﻟفدوﻟت ﺳﺎﻧدﯾﻧﯾﺳت ﻧﯾﮑﺎراﮔوﺋﮫ ،از ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻧﺗراھﺎ ﺑﺷدت ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت  ٩ﺳﺎل
ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد.
 در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٨٢و در ﭘﯽ ﺗرور ﺑﺷﯾر ﺟﻣﺎﯾل رﺋﯾس ﺟﻣﮭور دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﻣرﯾﻛﺎ در ﻟﺑﻧﺎن ،ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ وارد ﻟﺑﻧﺎن ﺷدﻧد ﺗﺎ ھم از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ دﻓﺎع ﻛﻧﻧد و ھم از ﻧﯾروی اﺷﻐﺎﻟﮕران اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑﮫ
رھﺑری آرﯾل ﺷﺎرون دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود .در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺑﯾروت ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎ در آﻣد و
ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺧش ﻓﻠﺳطﯾن از ﺑﯾروت اﺧراج ﺷدﻧد.
 در اﮐﺗﺑر ١٩٨٣ارﺗش آﻣرﯾﻛﺎ ،ﮔراﻧﺎدا را ﺑﮫ ﺟﮭت روی ﮐﺎر آﻣدن دوﻟت ﭼپ ﮔرا در آن ﻛﺷور ،و اﻟﺑﺗﮫﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧﺟﺎت ﭼﻧد داﻧﺷﺟوی اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ اﺷﻐﺎل ﻛردﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﻌدھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﻣﻛﯽ
اﺣﺗﯾﺎج ﻧداﺷﺗﻧد .ﻋﻠت اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗن ﺣﮑوﻣت طرﻓدار ﺷوروی و ﮐوﺑﺎ در ﮔراﻧﺎدا ﺑود.
ﺑر ﻟﯾﺳت ﮐودﺗﺎھﺎ و دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺎی ﺧﺷن ﺟﮭﺎن ،ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم وﺿﻌﯾﺗﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺑش
ھﺎی ﻣردﻣﯽ را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣود.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ »ﺳﺎﻟوادور آﻟﻧده« ﻧﺎﻣزد ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺷﯾﻠﯽ و »ادوارد ﻓری« ،ﻧﺎﻣزد ﺣزب دﻣوﮐرات
ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾن ﮐﺷور در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١٩٦٤ﺷﯾﻠﯽ رودر رو ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑدﻟﯾل ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺳرﺷﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﯾﻠﯽ داﺷت ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺑداری از »ﻓری« ﺑﭘردازد.
از اﯾن رو ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ» ،ﺳﯽ .آی .ای«  ،CIAﺳرﯾﻌﺎ دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷده و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی زﯾﺎدی
را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آﻟﻧده اﻧﺟﺎم داد .از اﯾن رھﮕذر »ﻓری« ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود را ﺗﻣﺎﻣﺎ از »ﺳﯽ آی ای«
درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﻓق ﺷد ،در اﯾن دوره ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﻧﺻﯾب ﺧود ﺳﺎزد .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
» ،١٩٧٠ﺳﯽ آی اﯾﯽ« ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ از طرﯾق ﺟراﯾد داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری داﮐﺗر آﻟﻧده را ﺑﺎ ﺷدت و ﺣدت ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻟﻧده در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗرﯾن آرا را
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ﻧﺳﺑت ﺑدﯾﮕر ﻧﺎﻣزدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑدﺳت آورد ،اﻣﺎ ﭼون ﺣدﻧﺻﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﺷت ،ﺑﻧﺎﭼﺎر ﺑر طﺑق ﻗواﻧﯾن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾن ﮐﺷور ،ﮐﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧش ﺑﮫ ﻣﺟﻠس اﯾن ﮐﺷور واﮔذار ﺷد .ﺑدﯾﮭﯾﺳت ﮐﮫ »ﺳﯽ آی ای« ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓراوان و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻣطﺑوﻋﺎت ﺷﯾﻠﯽ ،ﻗﺻد ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﻧﺗﺧﺎب آﻟﻧده را داﺷﺗﻧد .در اﯾن ﻣﻘطﻊ
ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺣدود  ٧٠٠ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﺷﯾوع اﻧواع اﺧﺑﺎر ﻧﺎدرﺳت ﭘﯾراﻣون آﻟﻧده» ،ﺳﯽ آی ای« در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎل
ﺑود.
ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﻣﻌروف  ،ITTﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣس ﺷﯾﻠﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ٣٥٠٠٠٠
داﻟر ﺑﮫ رﻗﯾب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻟﻧده ﮐﻣﮏ ﻧﻣود .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﺗﻣﮭﯾدات ،آﻟﻧده در ﺳوم ﻧواﻣﺑر  ١٩٧٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری ﺷﯾﻠﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷد .ﺳﺎزﻣﺎن»ﺳﯽ آی ای« دوازده روز ﻗﺑل از اﻋﻼم ﭘﯾروزی آﻟﻧده ،ﺑﮫ طرح
رﯾزی ﮐودﺗﺎﯾﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او دﺳت زد .آﻧﮭﺎ ﻗﺻد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ آﻟﻧده را ﺑرﺑﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﻓرﻣﺎﻧده ارﺗش،
ﺟﻧرال ﺷﻧﺎﯾدر ) ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑدﻓﺎع از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑود( در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن آدم رﺑﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣود ﮐﮫ از ﺳوی
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣوران ﺷﯾﻠﯾﺎﯾﯽ»ﺳﯽ آی ای« ﻣورد ھدف ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﮐودﺗﺎ از
ﭘرده ﺑﯾرون اﻓﺗﺎد ،ﻧظرات ﺳوﯾﯽ را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ در ﺷﯾﻠﯽ ﺑر اﻧﮕﯾﺧت ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮐﯾﺳﯾﻧﭼر وزﯾر اﻣورﺧﺎرﺟﮫ وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ دﺳﺗور ﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐودﺗﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آﻟﻧده در آن ﻣﻘطﻊ را ﺻﺎدر
ﻧﻣود .داﮐﺗر آﻟﻧده در ھﻣﺎن ﺳﺎل اول رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺧود ،ﺑرﻧﺎﻣﮫLa vía chilena al socialismo
» ،راه ﺷﯾﻠﯽ ﺑﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم« را اﻋﻼم ﻧﻣود .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻠﯽ ﮐردن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑزرگ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ
ﻣﻌﺎدن ﻣس و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی اﯾن ﮐﺷور ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺣت ﻧﻔوذ و ﻣﺎﻟﮑﯾت آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد .دوﻟت آﻟﻧده در
اﻣر »ﻣﻠﯽ ﮐردن« ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ اﮐﺗﻔﺎ ﻧﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و ﺳﯾﺳﺗم
آﻣوزش ﮐﺷور را ﻧﯾز ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﻧﻣود .ﺣل ﻣﺳﺎﻟﮫ زﻣﯾن و ﺗﻣﻠﮏ دوﻟﺗﯽ ﺑر زﻣﯾن ھﺎی ﺑﯾش از ھﺷت ھﮑﺗﺎر
و واﮔذاری آﻧﺎن ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن در دﺳﺗور ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﯾر ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﻣﮑﺎﺗب ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓوری دوﻟت ﺑود .دوﻟت ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﯾﻣت ھﺎ را ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣود ،و در اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﭘرداﺧت .در ھﻣﺎن ﺳﺎل اول رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭور آﻟﻧده ،رﺷد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ »ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ«  ٦ .٨درﺻد اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻧﻣود ،ﻧرخ ﺗورم از
 ٩ .٣٤درﺻد ﺑﮫ  ١ .٢٢درﺻد ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرد و ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ  ٨ .٣درﺻد رﺳﯾد.
رواﺑط ﺑﺎ ﮐوﺑﺎ ﺗﻘوﯾت ﺷدو ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو در ﯾﮏ دﯾدار طوﻻﻧﯽ و ﯾﮑﻣﺎھﮫ از ﺷﯾﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗواﻧﺳت
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮐوﺑﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﯾﻠﯽ ﻗرار داد ،ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺧود ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺑرﻗدرت ﺷﻣﺎﻟﯽ از راه
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷﯾﻠﯽ ﺷد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد ﮐﮫ از اﻋﻣﺎل آﻟﻧده ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد ،ﺷﯾﻠﯽ را در ﻣﺣﺎﺻره
اﻗﺗﺻﺎدی ﻗرار دادﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﻛﻧﺎر ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑر ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧود ﺑر

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺿد آﻟﻧده اﻓزودﻧد» .ﺳﯽ آی ای« از طرف ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺑﺷﮑل ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ،
ﻣﺑﻠﻎ ھﻔت ﻣﯾﻠﯾون داﻟر را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻧﯾز ﺑرﺧﯽ از  NGOھﺎ
ﻗرار دھد ،ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﺑرﻋﻠﯾﮫ آﻟﻧده ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎزار ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳری و ﺣﻣﻼت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و رواﻧﯽ
»ﺳﯽ آی ای« در ﺷﯾﻠﯽ ھر روز ﮔﺳﺗرده و ﮔﺳﺗرده ﺗر ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﯾك اﻋﺗﺻﺎب
ﺳراﺳری ﻓراھم ﮔﺷﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزﯾﮭﺎی ﻻزم ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑرای طراﺣﺎن ﻣﺷﺧص ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت
ﻣوﻓﻘﯾت اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﮐودﺗﺎ را ﻓراھم ﮐرد .در ﺗﺎرﯾﺦ اﮐﺗﺑر  ١٩٧٢اوﻟﯾن رﮔﮫ ھﺎی
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت »طرﺣرﯾزی ﺷده« ﻣﺷﺎھده ﺷد .اوﻟﯾن اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗراﻧﺳﭘورت داران ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرﺧﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺷﺎﻏل ﮐوﭼﮏ و ﺑﺳﯾﺎری از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻓﻌﺎل و ﺳرﺷﻧﺎس و ﺑﻌﺿﯽ
ﮔروھﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
اﻗﺗﺻﺎد ﺷﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗراﻧزﯾﺗﯽ و ﺣﻣل و ﻧﻘل واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .از اﯾن رو ﯾك اﻋﺗﺻﺎب ﻣﻧﺳﺟم در ﺻﻧﻌت
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر دوﻟﺗﯽ را در ﺷﯾﻠﯽ ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزد .اﯾن اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺻدﻣﺎت ﺟدی ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد در
ﺣﺎل ﭘﯾﺷروی ﺷﯾﻠﯽ ،وارد ﺳﺎﺧت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺳﯾل داﻟرھﺎی »ﺳﯽ آی ای« ﺑﮫ ﺷﯾﻠﯽ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷد،
ھﻣﺎن داﻟرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺷﯾﻠﯾﺎﯾﯽ داده ﻣﯽ ﺷد ﺗﺎ از اﻋﺗﺻﺎب راﻧﻧدﮔﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺗراﻧزﯾﺗﯽ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳراﺳری آﻏﺎز ﺷد .ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﭼﻧد روز ﺷﯾﻠﯽ ﻋﻣﻼً ﻓﻠﺞ ﺷده ﺑود و
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای آﻏﺎز ﯾك ﻛودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ آﻣﺎده ﺷود .در  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٧٣ﺟت
ھﺎی ﺟﻧﮕﻧده ،ﻛﺎخ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺷﯾﻠﯽ را ﺑﻣﺑﺎران ﻛردﻧد و ﻛودﺗﺎ ﭼﯾﺎن دﺳت ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم وﺳﯾﻊ ﻣردم و
اﻓﺳران وﻓﺎدار ﺑﮫ آﻟﻧده زدﻧد .ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣدود  ٣٠٠٠٠ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ
اﯾن ﻟﺣظﮫ ھﻧوز از ﺳرﻧوﺷت ﻧﺎﭘدﯾدﺷدﮔﺎن اطﻼﻋﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت .آﻟﻧده ﺗواﻧﺳت در ﺑراﺑر ﻛودﺗﺎﭼﯾﺎن ﺷش
ﺳﺎﻋت ﻣﻘﺎوﻣت ﻛﻧد اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﭼون ﺣﺎﺿر ﻧﺷد ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم آﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ دﺳت آﻧﮭﺎ ﻛﺷﺗﮫ ﺷد )ﺑرﺧﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺑدﺳت ﮐودﺗﺎﮔران ﻧﯾﺎﻓﺗد ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرد .( .درھﻣﺎن ﻟﺣظﺎت آﺧر ،آﻟﻧده از رادﯾو ﺑرای
ﻣردم ﺷﯾﻠﯽ ﻧطﻘﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺿﻣون اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌروف ﮔﺷت .او ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﺷق
ﻋﻣﯾق او ﺑﮫ ﺷﯾﻠﯽ و اﻋﺗﻘﺎدش ﺑﮫ آﯾﻧده ﮐﺷورش ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﺑﮫ او را ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد
ﺗرﺗﯾب ﺧروﺟش از ﮐﺷور را ﻣﯽ دھﻧد ،ﻧﭘذﯾرد و ﺑﻣﺎﻧد و ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ از ﮐﺷورش دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾد .ﻣردم
ﺷﯾﻠﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ ﺑﻣﺑﺎران ﻛﺎخ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻛﮫ از دﻗت ﺗﻛﻧﯾﻛﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾك ﺗﯾم
آﻛروﺟت آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ﯾك ﺳﺎل ﭘس از ﻛودﺗﺎ ﯾك روزﻧﺎﻣﮫ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﻓﺎش ﻛرد:
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»از ﻣﺑﻠﻎ  ٨ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﻛﮫ در ﺷﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳری »ﺳﯽ آی ای« اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑود ،ﺑﺧش
ﻋﻣده ای از اﯾن ﭘول در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٢و  ١٩٧٣ﺑرای ﻓراھم آوردن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﻋﺗﺻﺎب در ﺣﻣﺎﯾت از
اﻋﺗﺻﺎﺑﯾون و ﻛﺎرﮔران ﺿد آﻟﻧده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓت « .ﺑﺎ ﻣرگ آﻟﻧده و اﺟرای ﻣوﻓق ﻛودﺗﺎ ،ﻗدرت
ﺑﮫ ﭘﯾﻧوﺷﮫ واﮔذار ﺷد .ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ وﺳﯾﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﭘرداﺧت و دﯾﮑﺗﺎﺗوری او  ٢٥ﺳﺎل ﺑﮫ طول
اﻧﺟﺎﻣﯾد.
ﺷﺎﯾد ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺳوداﮔری اﺳﻠﺣﮫ و ﻣواد ﻣﺧدر اوﻟﯾن و دوﻣﯾن ﺷﺎﺧﮫ ﺑزرگ اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎن اﻣروز
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد :از ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﭘﻧﺞ ﺗرﯾﻠﯾون داﻟر ﺣﺟم ﮐل ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣداﻗل  ١٦درﺻد آن )٨٠٠
ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر( ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺗﻌﻠق دارد و ھﺷت درﺻد ) ٤٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر( ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر،
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً روزی دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺻرف اﺳﻠﺣﮫ ﻣﯽ ﺷود و روزی ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر .اﯾن در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ھر ﺳﺎﻟﮫ ﻓﻘط  ٤٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺻرف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯾﺳوادی و ﻓﻘرزداﯾﯽ ﺷود ،ﭘس از ده
ﺳﺎل ﺟﮭل و ﻓﻘر رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷده و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم دﻧﯾﺎ از ﺳواد و ﺑﮭداﺷت و ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺷد.
اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋظﯾم از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ از ﮔردش آن ﺳود ﻣﯽ ﺑرﻧد؟ ﭼرا اﯾن ھﻣﮫ درﺑﺎره ﺳﺎﯾر
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ درﺑﺎره اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ )اﺳﻠﺣﮫ و ﻣواد
ﻣﺧدر( و ﻧﻘش آن در ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻣﻠت ھﺎ ﺳﺧﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت؟ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ
ﻏرب ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻠﺣﮫ ھﺳﺗﻧد و دوﻟت ھﺎی ﺑزرگ ﻏرﺑﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺻﻠﯽ
اﯾﺷﺎن .در رأس اﯾن ﮔروه دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﺎی دارد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر
ﺻرف اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔراﻧﻘﯾﻣت ﺗرﯾن ﮐﺎﻻی ﺟﮭﺎن ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺟﻧﮕﻧده ھﺎی ھواﯾﯽ
اﺳت .ﯾﮏ ﻓروﻧد ﺑﻣب اﻓﮑن ب ٢ .دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر و ﯾﮏ ﻓروﻧد ﺟﻧﮕﻧده ف ٢٢ .ﺣدود  ٢٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر
ﻗﯾﻣت دارد .ﺑﻣب اﻓﮑن ب  ٢در ﺟﻧﮓ ﯾوﮔﺳﻼوی ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت آزﻣﺎﯾش ﺷد و در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .در اوﻟﯾن ﻟﺣظﺎت ﺷروع ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ٧اﮐﺗﺑر  ( ٢٠٠١ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺎ ﻣﺑﺎھﺎت اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
اﯾن ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘر ﺧود ﺑﺎزﻣﯽﮔردﻧد .ﭼﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ از اﯾن
ﺑﺎارزش ﺗر! و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺻد دارد  ٤٠ﻓروﻧد دﯾﮕر از اﯾن ﺑﻣب
اﻓﮑن ھﺎ را از ﮐﻣﭘﻧﯽ ﺳﺎزﻧده آن )ﻧورﺗروپ ﮔروﻣن( ﺧرﯾداری ﮐﻧد.
ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺑرای اﻓزاﯾش ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎی
ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﺳت و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ھر ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﺑرای ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر دوﻟت ھﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﺷود .در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٩٨- ١٩٩٧ﭼﮭﺎر ﮐﻣﭘﻧﯽ درﺟﮫ اوّ ل ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ٣٤
ﻣﯾﻠﯾون داﻟر در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھزﯾﻧﮫ ﮐردﻧد و در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﺎ ﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟرج ﺑوش و
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ﺣزب ﺟﻣﮭوری ﺧواه ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣودﻧد .وﯾﻠﯾﺎم ھﺎرﺗﻧﮓ ،ﭘژوھﺷﮕر ارﺷد اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد» :ﺣﻣﺎﯾت ﺳﺎزﻧدﮔﺎن اﺳﻠﺣﮫ از ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت .از ﺳﺎل  ١٩٩٥ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری
ﺧواھﺎن در ﮐﻧﮕره ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗﻧد ھر ﺳﺎﻟﮫ  ٥ﺗﺎ  ١٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑﯾش از آن ﭼﮫ ﮐﮫ دوﻟت ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ
ﮐرد ﺑر ﺑودﺟﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون اﻓزودﻧد « .ﻋﻼوه ﺑر دوﻟت ھﺎی ﺑزرگ ﻏرﺑﯽ ،و در رأس اﯾﺷﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد ،ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺳﻠﺣﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻣﯽ دارﻧد .اﯾن اھﻣﯾت ﺑﮫ دو دﻟﯾل اﺳت :اوّ ل ،ﺗﻧش و ﺟﻧﮓ در ﻣﻧﺎطق اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺟﮭﺎن
ﺑر ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟت ھﺎی ﺑزرگ ﻏرﺑﯽ ﺑرای ﺧرﯾد اﺳﻠﺣﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﮔذارد و ﮔﺎه آن را ﺑﮫ ﺷدت
اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﻣﺎﺟرای ﺣﻣﻠﮫ ﺻدام ﺑﮫ ﮐوﯾت ،دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ  ٦٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
داﻟر ﺻرف ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ) (١٩٩١ﮐرد و در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن ،آﻣرﯾﮑﺎ
روزاﻧﮫ ﺑﯾن  ٤٠ﺗﺎ  ١٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺧرج ﺑﻣﺑﺎران ﺧﺎک ﯾوﮔﺳﻼوی ﻧﻣود .اﯾن ﺣوادث ﺑرای ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ دﻧﯾﺎی ﻏرب ﺑﺳﯾﺎر ﺳودآور ﺑود.
دوّ م ،ﻓروش ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﯾز ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﻠﺣﮫ را ﺷﺎﻣل
ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اوﻟﯾن و دوﻣﯾن ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺑزرگ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ھﺳﺗﻧد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ  ٤٩ /١درﺻد ﺑﺎزار اﺳﻠﺣﮫ ﺟﮭﺎن ﺳوم را در اﺧﺗﯾﺎر
دارد.
در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﻓروش اﺳﻠﺣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ  ١٢/ ٩ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠رﺷد
ﭼﺷﻣﮕﯾر ﮐرد و ﺑﮫ  ١٨ /٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر رﺳﯾد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ دوﻣﯾن ﺻﺎدرﮐﻧﻧده اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺑود .ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﯾن ﮐﺷور  ١٩درﺻد ﺑﺎزار اﺳﻠﺣﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ را در
اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ﺳوﻣﯾن ﺻﺎدرﮐﻧﻧده اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ھﺳﺗﻧد و ١٢ /٤
درﺻد ﺑﺎزار ﻓوق را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد  :در طول ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠٠٠- ١٩٩٣ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ) ٧٨ /٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر( اوﻟﯾن ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ) ٣٧ /٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر( دوﻣﯾن ،ﻓراﻧﺳﮫ ) ٢١ /٩ﻣﯾﻠﯾﺎرد
داﻟر( ﺳوﻣﯾن ،روﺳﯾﮫ ) ١٧ /٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر( ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻓروﺷﻧده اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑودﻧد.
در دﻧﯾﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺑﺎزار اﺳﻠﺣﮫ اﺳت و ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش ،ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر از ﻣﺎﺟرای
ﺣﻣﻠﮫ ﺻدام ﺑﮫ ﮐوﯾت ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑزرگ ﺗرﯾن واردﮐﻧﻧده اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .ﻋرﺑﺳﺗﺎن در
ﺳﺎل ھﺎی  ٣١ /٩ ،١٩٩٦- ١٩٩٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ،در ﺳﺎل  ١٠ /٨ ،١٩٩٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر و در ﺳﺎل ،١٩٩٩
 ٦ /١ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر اﺳﻠﺣﮫ ﺧرﯾد .وﻟﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺧرﯾدار اﺳﻠﺣﮫ
ﺑدل ﺷد.
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در اﯾن ﺳﺎل اﻣﺎرات  ٧ /٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟراﺳﻠﺣﮫ ﺧرﯾد ﮐﮫ  ٦ /٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر آن ﺑﺎﺑت ﺧرﯾد  ٨٠ﻓروﻧد ﺟﻧﮕﻧده
اف ١٦ .از ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻻﮐﮭﯾد ﻣﺎرﺗﯾن ﺑود .اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠٠٠- ١٩٩٧ﺟﻣﻌﺎ ً ١٤
ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر اﺳﻠﺣﮫ ﺧرﯾداری ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺧرﯾدار اﺳﻠﺣﮫ
در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯾﺷﯾن ﺧود را از دﺳت داد .ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎوردور
دوﻣﯾن ﺑﺎزار ﺑزرگ اﺳﻠﺣﮫ در ﺟﮭﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﺎﯾوان ،ﺑﺎ  ٢ /٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر در ﺳﺎل ،ﺑزرگ
ﺗرﯾن واردﮐﻧﻧده اﺳﻠﺣﮫ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﻼح ھﺎی ﮐوﭼﮏ )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻔﻧﮓ( ﻧﯾز ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ
از ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﻠﺣﮫ را درﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻧﯾز ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﭘﯾﺷﺗﺎز ھﺳﺗﻧد و اوﻟﯾن و دوﻣﯾن ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺳﻼح ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد .طﺑق ﺑرآورد
اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،در دھﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼح ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺷده اﻧد ﮐﮫ
دوم ،ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن،
 ٨٠درﺻد اﯾﺷﺎن زن و ﮐودک اﻧد .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اﻗداﻣﺎت دوﻟت ﺟرج ﺑوش ّ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻓروش ﺳﻼح ھﺎی ﮐوﭼﮏ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑود.
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