
 جهان در نظامی   سات مهمیتاس و ها پایگاه

  »قیحقا ارقام و ینھ ییدرآ«

  )صباح(پژوھش 

  
، فرانسھ، عربستان، روسیھ، چین:  کشور ٨ این معادل بودجھ ی اجمالی تقریًبا آمریکا نظامی مصارفات 

 ندگان اعتبارات ھند وآلمان برروی ھم بوده با اینکھ اینھا خود در راس لیست بزرگترین ھزینھ کن، انگلیس

. برسھ تریلیون دالر محاسبھ شد  آمریكا بالغ نظامی ھزینھ ، ١١/ ٩از ، در جھان بشمار می آیند نظامی

باعث شد تا مالیات  ٩/ ١١پشتیبانی ازباسازی افغانستان و عراق از  وعملیات جنگ مستقیم کھ عملیات

با این تریلیونھا ی کھ درپی جنگ . ندپرداخت کن، تریلیون دالراضافی ٦. ١آمریکائی مبلغ  دھندگان

شركت ھا ی انگلی ھم وجود دارند کھ بدنبال سودجوئی از ماجرای جنگ ، افروزی پرداخت می شود

است کھ از این ، “شركت لوكھید مارتن”وشرکت باج گیرشماره یک در این عرصھ . افروزی ھا ھستند 

وبرھمین پایھ جای تعجب نیست . ت آورده استبدس ملیارد دالرساالنھ٣٦ سقف رھگذر فروش اسلحھ را تا

لوكھید مارتن ساالنھ بیش ازچھارده ملیون دالر برای اینکھ مردم آمریکا تصمیم بھ خرید سالح   کھ شركت

 و بمعنی دیگر مدیر اجرائی این شرکت، با قانون جمع آوری سالح مخالفت کنند ھزینھ می کند بگیرند ویا

خود صرف پیش پرداخت تشویق خریدنسالح کرده . ٢٠١٥ساس گزارش برا، بیش ازپانزده ملیون دالر

ک ملیارددالرآمریكا سالح می ی یس  کھ ساالنھ، سودجو ی شماردو جنگ شركت بوینگ واما. است

 وباقیمانده. ھزینھ می کند رشوه برای فشار بر تصمیم سازان لیون دالریوبوینگ بیش ازشانزده م. فروشد

، رایتیون، جنرال دینامكس، BAEموسسات  -جو ازجنگ عبارتند از لیست دھگانھ شركت ھای سود
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EADS ،٣، ون میكانیك-L واینھا نھ تنھا ادوات جنگی را بھ . یونایتد تكنولوجیز، ارتباطات مخابراتی

  . ست شش ملیار د دالر اسلحھ بھ کشورھای خارجی می فروشندیب  دولت آمریکا بلکھ ساالنھ

ھوایی و جاسوسی در خارج از آمریکا ، دریایی، پایگاه زمینی  ٨٠٠تا  ٧٠٠آمریکا در حال حاضر 

 یکشور خارجی قرار دارند کھ تعدادی از آنھا اردوگاه ھا ١٣٠پایگاه در  ٧٣٧بطور مشخص . دارد

ھم .  می رسد ٦٠٠٠ آمریکا در خاک آن کشور بھ یتعداد مراکز و سوق واداره اردو.  موقت ھستند

 ۴٠٠از این تعداد . ھستند ھا مستقر آمریکایی در این پایگاه نظامی  ھزار ١۴٠  اکنون تعداد یک میلیون و 

 ٣٠٠  نفر تفنگدار دریایی و  ھزار ١٣٠، نفر نیروی دریایی ھزار ٣١٠، نفر سرباز نیروی زمینی ھزار

  . ھا فعالیت دارند پایگاه نفر جزء نیروی ھوایی ھستند کھ در این ھزار

 ھزار ٩٠، خاورمیانھ در ھزار ٢٠٠، آمریکایی در کشورھای اروپایی ظامیھزار ن ١٢٠ھم اکنون تعداد 

 و تعداد. آفریقا مستقر ھستند نفر سرباز در خاور دور و بقیھ در سایر کشورھای جھان و بخصوص در

کھ از آن میان می توان بھ ، می برند آمریکا ھم اکنون در خارج از آمریکا بسر نظامی  ھزار  ٣٢٥

  :ره نمودموارد زیر اشا

   در اروپا نظامی  ھزار  ١١٦ 

   غیر از خاورمیانھ در آسیا نظامی  ھزار  ٩٧ 

 جنوبی یایدرکور نظامی  ھزار  ٤٠ 

  در جاپان نظامی  ھزار  ٤٠

  در بحرین ١٤٩٦ نفر در قطر ٣٤٣٢ خاورمیانھ کھ نظامی  ھزار  ٦

  در آسیای میانھ نظامی  ١٠٠٠

  آفریقا در نظامی  ٨٠٠ 

 در گوانتانامو مینظا ٧٠٠ 

  در ھیندوراس نظامی  ٤١٣ 

 کانادا در نظامی  ١٤٧

 )اقیانوس ھند(در دیو گو گارسیا  نظامی  ٤٩١ 

 استرالیا در نظامی  ٢٠٠

 سنگاپور در نظامی در  نظامی  ١٩٦

  نفر در فلیپین  ١٠٠

 تایلند در نظامی  ١١٣
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 نفر در دریا ھا ھزار  ٦٠٠

  در جیبوتی نظامی  ١٩٠٠

  آلمان در کزمر  ٢٦

 در انگلستان مرکز  ٨

 در ایتالیا مرکز  ٨

  . در جاپانو مرکز  ٩

 یکشور از نارو زده میلیون مایل مربع را درھشتادنویاشتوتگارتك منطقھ ای در حدود س -فرماندھی اروپا

جنوبی را تحت پوشش ھوایی  تا کیپ گود ھوپ در آفریقای تا بالتیک مدیترانھ بخشی از خاورمیانھ

  . دارد  ایی و زمینیدری

  . آلمان  Grafenwoehr پشتیبانی در شھر یجزوتامھا یکصد مرکز و  ھفتم یآموزشی اردو مرکز  

مرگز نیروی . ٤ ١٩٦٢پانامھ از  Fort Clayton استوایی در شھر تمرین در آب و ھوای مرکز  

 ھزار  ٢٥٠کشتی و  ٢٠٠را در برمی گیرد و شامل  کھ صد میلیون مایل مربع  گوام دریایی در اروپا و

  دریانورد است

    Keflavik, Iceland در  ھوایی نیروی دریایی مرکز 

   Naples, Italy , در پشتیبانی دریایی مقر

   Rota, Spain  الطارق مقر دریایی در اسپانیا تنگھ جبل

شصت کشتی مقر ھفتم دریایی با   این پایگاه Sasebo, Japan پایگاه عملیاتی نیروی دریایی در جاپان

  . است پرسونل ھزار جنگنده و شصت  ٣٥٠

 مرکز  این پایگاه. است سیگونال ویژه عملیات در مدیترانھ  ایستگاه Sigonella Italyپایگاه ھوایی

جنگی  یھا یکشت ھوایی شانزدھم و است کھ بیشتر بھ یگان نظامی غیر  ٨٠٠و  نظامی  ٣١٠٠استقرار 

  . سی و یک اختصاص دارد

  Tuzla Air Base, Bosnia-Herzegovina بوسنی ی توزال درھوای پایگاه

  است رزمی ھوایی مختص جزوتام سی و نھم ترکیھ در جنوب Incirlikھوایی پایگاه

   در جاپان Kadena Air Base at Okinawa ھوایی پایگاه

   رزمی قطعات سی و پنجم مرکز  Honsyu در جاپان جزیره Misawa Air Base پایگاه ھوایی

   ٣٧٤ یمقر قطعات ترانسپورت مایلی توکیو ٢٨جاپان در  Yokota Air Force Base ھوایی اهپایگ
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قطعات ھوایی یک  مرکز   ھیروشیما  مایلی ٤٥در  USMC Air Station Iwakuniپایگاه ھوایی

  نیروی دریایی

ی مقر قطعات ھشتم رزمی نیرو  سئول مایلی ١٥  جنوبی یایدر کور Kunsan Air Base پایگاه ھوایی

   ھوایی

   رزمی ھوایی و جزوتام ھفت ھوایی ٥١قطعات جنوبی یایکور Osan Air Base پایگاه ھوایی

   ھوایی ھشتاد و ششم یقطعات ترانسپورت در آلمان Ramstein Air Base پایگاه ھوایی

   ام ٤٠٦قطعات   وابستھ بھ  مجارستان Taszar Air Base پایگاه ھوایی

  نافغانستا ھوایی در بگرام پایگاه

  . عراق آمریکا در نظامی سوق واداره و مراكز ،  ھا پایگاه

امضای  بر اساس ثابتی گفتھ می شود کھ نظامی  مرکز پایگاه بھ . آمریکا رسما در عراق پایگاه ندارد

اینگونھ پایگاھھا  قرارداد مقر با کشور صاحب خاک برای مدت طوالنی مشخصی بھ امضا می رسد

  . نفر بھ باال است ھزار  ٣٠آنھا از  اجاره می شوند و ظرفیت ھای سال ٥٠ز معموال برای مدتی بیشتر ا

  :شرح ذیر است تعدادی از آنھا بھ دارد کھ نظامی مھم  مرکز  ٥٥در عراق  اما آمریکا بطور رسمی

بیشتر بھ فعالیتھای  مایل مربع ١٥ مایلی بغداد در مساحتی در حدود ٦٨یا اناکوندا در  "بلد" یجزوتامھا

  .  ھلکوپتر نیز مستقر است  ١٢٠ ھواپیما و ١٣٠ ایی مربوط می شود و در آنھو

   مایل مربع ٢٠مساحت  مایلی ناصریھ ١٤ –الطلیل 

   نظامی  ھزار  ١٧تعداد  مایلی بغداد ١٢٠ –االسد 

   مایلی جنوب شرق موصل ٥٠ در –القیاره 

  سرباز ھزار  ٢٠ظرفیت  مربع و مایل ١٤٠بغداد مساحت  یدان ھواینزدیک م -گمپ ویکتوری 

  . واقع است موصل یدان ھواینزدیک م -مارینزمرکز 

   جزوتام کرکوک

  . گیرند را در بر می نظامی  ھزار  ١٤ کھ ھر کدام  جزوتام اربیل

 -مغرب دیر نمایدا ییقایآفر یاز کشورھا یکیرا در  یگاھیکرد تا پا دا تالشیکا چند سال اخیر شدیآمر

کا یآمر گاه بودند اماین پایمطرح ا یدھایا کاندیاوگاندا و کن، ایزامب -چاد  – یمال - یتانیمور -ریالجزا

قا بھ یآفر یکا برایآمر یروھاین یفرماندھ مرکز . دینما ین امر راضیرا بھ ا چ کشور مھمیینتوانست ھ

ان قرار آلم بطور موقت در اشتوتگارت مرکز ن ینام دارد و فعال مقر ا (Africom)    کامیاختصار آفر

وزیر خارجھ . کشور جیبوتی در شاخ آفریقا نھایی شود و قرار است کھ موافقتنامھ این مقر با. دارد
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اقتصادی و امنیتی را عامل موافت جیبوتی با پیشنھاد آمریکا عنوان نموده  نیاز جیبوتی محمود علی یوسف

 مرکز  و (Centcom) مرکزی  یایانھ و آسیکا در خاورمیآمر یروھاین یفرماندھ مرکز شتر یپ.  است

.  برعھده داشتند قا رایت قاره آفریبھ طور مشترک مسئول (Pacom) انوس آرامیمنطقھ اوق یفرماندھ

ن یکند و ھمچن یھ وارد میجریمانند ن ییقایآفر یخود را از کشورھا یدرصد نفت مصرف ١٠کا حدود یآمر

ثبات  یب یسم در کشورھایترور نگران رشدن یکا ھمچنیآمر. قا استین در آفریش نفوذ چینگران افزا

 یفرماندھ مرکز عضو  ۴٠٠سوم از حدود  کید حداقل یگو یپنتاگون م. است یمانند سومال ییقایآفر

  . خواھند بود یاقتصاد یپلمات ھا و کارشناسان کمک ھاید، دیجد

 یبرا یفرصت مرکز ن یس ایمعتقدند کھ تأس یبرخ.  کام دارندیس آفریدرباره تأس یناظران نظرات متفاوت

 ییقایچ کشور آفریاگرچھ تا کنون ھ. قا را بوجود آورده استیآفر کا بھ قارهیشتر و موثرتر آمریتوجھ ب

رفتھ است اما آمریکا در بسیاری از کشورھای ینپذ د رابھ طورنھایییجد یفرماندھ مرکز مقر  یزبانیم

توان بھ پایگاه موقت انتبھ  ارد از جملھ آنھا مید نظامی اردوگاه  و مراکز یا نظامی آفریقایی مستشاران 

اشاره نمود کھ بطور  در مراکش و مراکزی در امارت متحده عربی و یمن تان تان مرکز در اوگاندا و 

 مرکز  عنوان مسیر ترانزیت و آموزش مورد بھره برداری واقع می شوند اما در مورد انتبھ این موقت بھ

 در آنجا بھ عنوان  برای امداد رسانی بھ جنوب سودان دایر شده بود تا کنونموقت کھ پانزده سال قبل فقط 

  . رود ردیابی و جاسوسی در ھمھ منطقھ دریاچھ ھای بزرگ بکار می مرکز

رئیس جمھور منتخب ، بر علیھ داکتر سالوادور آلنده ١٩٧٣سالروز کودتای آمریکایی سال ، سپتامبر ١١

واقعھ انفجار برج ھای سازمان تجارت جھانی در نیویارک نیز  این روز مصادف با. مردم شیلی است

  . بر اھمیت دومی بیافزایند، کھ اغلب تالش ھا بر این است کھ از اھمیت واقعھ اول کاستھ، ھست

» اصلی « سپتامبر  ١١گرچھ در ایاالت متحده آمریکا تالش رسانھ ھای تجاری بر این است کھ ذکری از 

ملل تحت ، خارج از آمریکا، اما در نقاط دیگر، سیاھی را بھ فراموشی بسپارندبعمل نیاید و چنین روز 

آفریقا و آسیا چنین روزھایی را در حافظھ تاریخی خود می سپارند و آنھا را ، ستم در آمریکای التین

امپریالیسم  نظامی تنھا بھ برخی از کودتاھا و دخالت ھای ، جھت مروری کوتاه. فراموش نخواھند کرد

  :اشاره ای تیتروار می کنیم، و یا بعد از آن ١٩٧٣سپتامبر  ١١قبل از ، ریکاآم

  . بر علیھ دکتر مصدق نخست وزیر منتخب مردم ایران  ١٩٥٣کودتای  -

  . در گواتماال توسط آمریکا سرنگون شد» جیکوب آربنز«دولت مردمی  ١٩٥٤در جوالی  -

  . لھ کردمداخ، امریکا در بحران کانال سوئز ١٩٥٦در سال  -

  . امریكا لبنان را بھ اشغال خود در آورد ینیروی دریایی اردو، ١٩٥٨در جوالی سال  -
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  . کرد نظامی امریکا بھ پانامھ تجاوز ، ١٩٥٩در سال  -

در الئوس  ١٩٦٣ایاالت متحده در جنگ ھای داخلی الئوس مداخلھ نمود و تا سال ، ١٩٦٠در سال -

  . داشت نظامی حضور 

قسمت ھایی از جمھوری دومینیکن را ، سرباز ھزار  ٢٠امریکا با فرستادن ، ١٩٦٠ در اواخر سال-

  . ادامھ داشت ١٩٦٥اشغال کرد کھ تا سال 

این جنگ طوالنی ترین و پر ھزینھ ترین جنگ امریكا . امریكا جنگ ویتنام را شروع كرد ١٩٦٠در سال-

  . بطول انجامید ١٩٧٥بود كھ تا سال 

توسط  ١٩٦٠سپتامبر  ١٤پاتریس لومومبا مبارز ضد استعماری کنگو در  کودتا بر علیھ داکتر -

  . صورت گرفت» سی آی ای«با ھمکاری ، استعمارگران بلژیکی

  . امریکا با حملھ مجدد بھ پانامھ این کشور را اشغال کرد، ١٩٦٤در سال  -

  . نمودایاالت متحده بھ ویتنام شمالی حملھ کرد و آنجا را اشغال ، ١٩٦٤در آگوست  -

در این کشور کودتا کرد و احمد سوکارنو را از حکومت ، امریکا با مداخلھ در اندونزیا، ١٩٦٥در سال  -

  . بھ جای او دیکتاتوری بنام سوھارتو را جایگزین کرد، ساقط نمود

مابین سالھای ، آمریکا بھ اسرائیلی ھا در طی جنگھای اعراب و اسرائیل نظامی  -کمک ھای مالی -

  . ١٩٧٣ا ت ١٩٦٧

در بھ روی کار آوردن حکومت ، با مداخلھ سیاسی در امور یونان» یسی آی ای«، ١٩٦٧در سال  -

  . سرھنگان در این کشور کمک ارزنده ای نمود

  . نیكسون ارتش امریكا را بھ كامبوج فرستاد، ١٩٦٩در سال  -

  . امریکا از کودتای بولیوی حمایت و آنرا رھبری کرد، ١٩٧١در سال  -

كھ  نظامی با كودتای ، دولت منتخب و مردمی سالوادور آلنده در شیلی ١٩٧٣سپتامبر سال ١١در  -

نفر  ٠٠٠، ٣٠در این کودتا داکتر آلنده كشتھ و بیش از . سرنگون شد، توسط سازمان سیا طراحی شده بود

  . در خشونت ھای بعدی كشتھ و یا مفقود شدند

  . دولت این کشور را سرنگون کرد، در اروگوئھ نظامی  امریکا با اجرای کودتای، ١٩٧٣در سال  -

امریکا علیھ اسقف ماکاریوس در قبرس کودتا و وی را ، با مداخلھ مستقیم سازمان سیا، ١٩٧٤در سال  -

  . سرنگون کرد

آنان را برای سرکوب کردن قیام مردم شابا در ، امریکا با ارسال کمک بھ فرانسویان، ١٩٧٦در سال  -

  . کمک نمودندکشور زئیر 
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  . آنان کمک نمود نظامی جنوبی جھت کودتای  یایان کورنظامی بھ » سی آی ای«، ١٩٨٠در سال -

  . در ترکیھ را رھبری کرد نظامی کودتای ، نیز امریکا ١٩٨٠در سپتامبر -

 ٨ارتش عراق بھ ایران حملھ كرد و جنگ ، با تحریكات آمریکا، در زمان رونالد ریگن، ١٩٨١در سال  -

  . الھ میان دو کشور درگرفتس

در حمایت از دولت دست نشانده خود در ال ، بھمراھی ارتش آمریکا» سی آی ای«، ١٩٨١در سال  -

  . ادامھ داشت ١٩٩٢این جنگ تا سال . سالوادور بھ مقابلھ با انقالبیون پرداختند

ھھای مسلح و مخالف از گرو، بھ كنتراھا نظامی با دادن کمک مالی و » سی آی ای«، ١٩٨١در سال  -

سال  ٩از نیروھای ضد انقالبی کنتراھا بشدت حمایت کردند کھ این حمایت ، دولت ساندینیست نیکاراگوئھ

  . بطول انجامید

نیرو ، و در پی ترور بشیر جمایل رئیس جمھور دست نشانده امریكا در لبنان ١٩٨٢سپتامبر سال  در -

افع امریکا دفاع كنند و ھم از نیروی اشغالگران اسراییلی بھ ھای امریکایی وارد لبنان شدند تا ھم از من

در ھمین سال بیروت بھ اشغال نیروھای آمریكا در آمد و . رھبری آریل شارون دفاع و پشتیبانی شود

  . بخش فلسطین از بیروت اخراج شدند نیروھای سازمان آزادی

و البتھ ، دن دولت چپ گرا در آن كشورگرانادا را بھ جھت روی کار آم، ارتش آمریكا ١٩٨٣در اکتبر -

در صورتی كھ دانشجویان بعدھا گفتند كھ بھ كمكی . بھ بھانھ نجات چند دانشجوی امریكایی اشغال كردند

. علت این حملھ جلوگیری از قدرت یافتن حکومت طرفدار شوروی و کوبا در گرانادا بود. احتیاج نداشتند

می توان بسیاری دیگر از ، آمریکا در کشورھای جھان سوم نظامی بر لیست کودتاھا و دخالت ھای 

برای استحکام وضعیتشان در مقابل جنبش ، بھ دیکتاتوری ھای خشن جھان نظامی کمک ھای مالی و 

  . ھای مردمی را نیز اضافھ نمود

نامزد حزب دموکرات ، »ادوارد فری«ست شیلی و یالینامزد حزب سوس» سالوادور آلنده«ھنگامیکھ 

طبیعی بود کھ آمریکا بدلیل منافع ، شیلی رودر رو قرار گرفتند ١٩٦٤ی این کشور در انتخابات مسیح

  . بپردازد» فری«بھ جانبداری از ، سرشار حیاتی کھ در شیلی داشت

سریعا دست بکار شده و فعالیت ھای زیادی ، CIA» ای. آی. سی«، از این رو سازمان اطالعاتی آمریکا

» سی آی ای«ھزینھ ھای انتخاباتی خود را تماما از » فری«از این رھگذر . ام دادرا بر علیھ آلنده انج

در انتخابات . در این دوره مقام ریاست جمھوری را نصیب خود سازد، تا اینکھ موفق شد، دریافت نمود

مبارزه بر علیھ ، با شیوه ھای تبلیغاتی از طریق جراید داخلی و بین المللی» یسی آی ای«، ١٩٧٠

با این حال آلنده در این انتخابات بیشترین آرا را . دیداتوری داکتر آلنده را با شدت و حدت پیش می بردکان
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بناچار بر طبق قوانین ، اما چون حدنصاب کافی نداشت، نسبت بدیگر نامزدھای انتخاباتی بدست آورد

بار » سی آی ای«ت کھ بدیھیس. کار انتخاب شدنش بھ مجلس این کشور واگذار شد، انتخاباتی این کشور

در این مقطع . قصد ممانعت از انتخاب آلنده را داشتند، دیگر با تالش فراوان و با تکیھ بر مطبوعات شیلی

در این زمینھ فعال » سی آی ای«، مقالھ و شیوع انواع اخبار نادرست پیرامون آلنده ٧٠٠با چاپ حدود 

  . بود

 ٣٥٠٠٠٠تنھا در یک مرحلھ ، شیلی بھره مند می شدکھ از منابع مس ، ITTکمپنی مخابراتی معروف 

بھ ریاست  ١٩٧٠آلنده در سوم نوامبر ، علیرغم این تمھیدات. دالر بھ رقیب انتخاباتی آلنده کمک نمود

بھ طرح ، دوازده روز قبل از اعالم پیروزی آلنده» سی آی ای«سازمان. جمھوری شیلی برگزیده شد

، فرمانده ارتش. آنھا قصد داشتند کھ آلنده را بربایند و بھ قتل برسانند. ریزی کودتایی بر علیھ او دست زد

در مقابل این آدم ربایی مقاومت نمود کھ از سوی ) کھ معروف بدفاع از قانون اساسی بود( جنرال شنایدر 

زمانیکھ نقشھ کودتا از . مورد ھدف گلولھ قرار گرفت و کشتھ شد» سی آی ای«یکی از ماموران شیلیایی

تا جایی کھ ، نظرات سویی را برعلیھ عملیات دولت آمریکا در شیلی بر انگیخت، ده بیرون افتادپر

کیسینچر وزیر امورخارجھ وقت آمریکا دستور توقف عملیات کودتا بر علیھ آلنده در آن مقطع را صادر 

 La vía chilena al socialismoبرنامھ، داکتر آلنده در ھمان سال اول ریاست جمھوری خود. نمود

باضافھ ، این برنامھ شامل ملی کردن صنایع بزرگ. را اعالم نمود» راه شیلی بسوی سوسیالیسم«، 

دولت آلنده در . معادن مس و بانک ھای این کشور بود کھ عمدتا تحت نفوذ و مالکیت آمریکا قرار داشتند

تم خدمات بھداشت و سیستم بلکھ سیس، معادن و بانک ھا اکتفا ننمود، تنھا بھ صنایع» ملی کردن«امر 

حل مسالھ زمین و تملک دولتی بر زمین ھای بیش از ھشت ھکتار . آموزش کشور را نیز ملی اعالم نمود

  . و واگذاری آنان بھ دھقانان در دستور قرار گرفت

دولت ھمچنین . یکی دیگر از برنامھ ھای فوری دولت بود، برنامھ شیر مجانی برای شاگردان مکاتب

در ھمان سال اول ریاست . و در این حال بھ افزایش دستمزدھا پرداخت، مت ھا را تثبیت نمودتمامی قی

نرخ تورم از ، درصد افزایش پیدا نمود ٦. ٨» تولید ناخالص ملی«رشد صنعتی نسبت بھ ، جمھور آلنده

 .درصد رسید ٨. ٣درصد کاھش پیدا کرد و نرخ بیکاری کاھش یافتھ و بھ  ١. ٢٢درصد بھ  ٩. ٣٤

تا جائیکھ توانست ، روابط با کوبا تقویت شدو فیدل کاسترو در یک دیدار طوالنی و یکماھھ از شیلی

کھ ھمین خود باعث نگرانی بیشتر ابرقدرت شمالی از راه ، تجربیات کوبا را در اختیار شیلی قرار داد

لی را در محاصره یش، د کھ از اعمال آلنده بھ وحشت افتاده بودندیمقامات كاخ سف. سوسیالیسم شیلی شد

غاتی خود بر یاسی و تبلیبر فشارھای س، ن حال در كنار فشارھای اقتصادییاقتصادی قرار دادند و در ع
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، ماموریت یافت تا بشکل محرمانھ، از طرف شورای امنیت ملی آمریکا» سی آی ای«. ضد آلنده افزودند

ھا  NGOژورنالیست ھا و نیز برخی از ، مبلغ ھفت میلیون دالر را در اختیار مطبوعات مخالف دولت

غاتی و روانی یات سری و حمالت تبلیبازار عمل. تا در میان مردم و برعلیھ آلنده تبلیغ نمایند، قرار دھد

ك اعتصاب ینھ ھای یتا جائیکھ زم، در شیلی ھر روز گسترده و گسترده تر می شد» سی آی ای«

برای طراحان مشخص بود کھ در صورت . ت گرفتھای الزم صوریزیسراسری فراھم گشتھ و برنامھ ر

اولین رگھ ھای  ١٩٧٢در تاریخ اکتبر . می شد کھ زمینھ کودتا را فراھم کرد، موفقیت اعتصابات

اولین اعتصابات بوسیلھ ترانسپورت داران صورت گرفت کھ . مشاھده شد» طرحریزی شده«اعتصابات 

تحادیھ ھای کارگری فعال و سرشناس و بعضی بالفاصلھ برخی صاحبان مشاغل کوچک و بسیاری از ا

  . گروھھای دانشجویی نیز بھ آن پیوستند

ك اعتصاب منسجم در صنعت ین رو یاز ا. تی و حمل و نقل وابستھ استیستم ترانزیلی بھ سیاقتصاد ش

این اعتصابات صدمات جدی بھ اقتصاد در . لی سرنگون سازدیحمل و نقل می تواند ھر دولتی را در ش

، بھ شیلی سرازیر می شد» سی آی ای«در ھمین حال سیل دالرھای . وارد ساخت، پیشروی شیلیحال 

اینگونھ بود کھ . ھمان دالرھایی کھ بھ کارفرمایان شیلیایی داده می شد تا از اعتصاب رانندگان حمایت کنند

فلج شده بود و  لی عمالً یبعد از گذشت چند روز ش. تی و حمل و نقل سراسری آغاز شدیاعتصابات ترانز

جت  ١٩٧٣سپتامبر  ١١در . رفت کھ آماده شود موفقیت آمیز می نظامی ك كودتای یز برای آغاز یھمھ چ

ع مردم و یان دست بھ قتل عام وسیلی را بمباران كردند و كودتا چیاست جمھوری شیكاخ ر، ھای جنگنده

نفر کشتھ و یا ناپدید گشتھ اند کھ تا  ٣٠٠٠٠تخمین زده می شود کھ حدود . افسران وفادار بھ آلنده زدند

ان شش یآلنده توانست در برابر كودتاچ. ستیاین لحظھ ھنوز از سرنوشت ناپدیدشدگان اطالعی در دست ن

برخی (بھ دست آنھا كشتھ شد ، م آنان نمایدیت چون حاضر نشد خود را تسلیساعت مقاومت كند اما در نھا

آلنده از رادیو برای ، درھمان لحظات آخر. ). تد خودکشی کردمی گویند براینکھ بدست کودتاگران نیاف

او بھ مردم گفت کھ عشق . مردم شیلی نطقی بھ این مضمون انجام داد کھ در تاریخ بسیار معروف گشت

عمیق او بھ شیلی و اعتقادش بھ آینده کشورش باعث می شود کھ پیشنھاد کودتاچیان بھ او را کھ گفتھ بودند 

مردم . نپذیرد و بماند و تا آخرین لحظھ از کشورش دفاع نماید، کشور را می دھند ترتیب خروجش از

م یك تیلھ یی برخوردار بود بوسیكی باالیاست جمھوری كھ از دقت تكنیلی معتقدند كھ بمباران كاخ ریش

  . ی انجام شده استیكایآكروجت آمر

  :ی فاش كردیكایك روزنامھ آمریك سال پس از كودتا ی
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بخش ، اختصاص داده شده بود» سی آی ای«لی بھ عملیات سری یون دالری كھ در شیلیم ٨از مبلغ «

ت از ینھ ھای اعتصاب در حمایبرای فراھم آوردن زم ١٩٧٣و  ١٩٧٢عمده ای از این پول در سالھای 

قدرت ، با مرگ آلنده و اجرای موفق كودتا» . ون و كارگران ضد آلنده مورد استفاده قرار گرفتیاعتصاب

سال بھ طول  ٢٥ن پرداخت و دیکتاتوری او یپینوشھ بھ قلع و قمع وسیع مخالف. بھ پینوشھ واگذار شد

  . انجامید

ن شاخھ بزرگ اقتصاد جھان امروز ین و دومیاسلحھ و مواد مخدر اول یبداند کھ سوداگر ید کمتر کسیشا

 ٨٠٠(درصد آن  ١٦داقل ح یون دالر حجم کل تجارت جھانیلیانھ پنج تریاز سال: دھد یل میرا تشک

، گرید عبارت  بھ. بھ مواد مخدر) ارد دالریلیم ٤٠٠(بھ اسلحھ تعلق دارد و ھشت درصد ) ارد دالریلیم

ن در یا. ارد دالر صرف مواد مخدریلیک می یشود و روز یارد دالر صرف اسلحھ میلیدو م یباً روزیتقر

پس از ده ، شود ییو فقرزدا یسوادیزه با بارد دالر صرف مباریلیم ٤٠است کھ اگر ھر سالھ فقط  یحال

  . برخوردار خواھند شد یھ کافیا از سواد و بھداشت و تغذیمردم دن یشھ کن شده و تمامیسال جھل و فقر ر

ر ین ھمھ درباره سایبرند؟ چرا ا یاز گردش آن سود م ید و چھ کسانیآ یم از کجا میعظ یھا ھ ین سرمایا

اسلحھ و مواد ( یاقتصاد جھان ین شاخھ ھایتر یدرباره اصل یشود ول یاقتصاد سخن گفتھ م یشاخھ ھا

 یحاتیتسل یھا یست؟کمپنیان نیدر م یملت ھا سخن یو عقب ماندگ یافتگیو نقش آن در توسعھ ) مخدر

 یان اصلیمشتر یبزرگ غرب یبھ نام اسلحھ ھستند و دولت ھا ییدکنندگان کاالین تولیغرب بزرگ تر

ارد دالر یلیم ٣٠٠ش از یانھ بیدارد کھ سال یکا جایاالت متحده آمریوه دولت ان گریدر رأس ا. شانیا

 ییھوا یھا  و جنگنده ینظام یماھایجھان ھواپ ین کاالیتر  متیگرانق. کند یخود م یصرف امور نظام

ون دالر یلیم ٢٠٠حدود  ٢٢. ک فروند جنگنده فیارد دالر و یلیدو م ٢. ک فروند بمب افکن بی. است

ز بھ کار یش شد و در جنگ افغانستان نیت آزمایبا موفق یوگسالویدر جنگ  ٢بمب افکن ب . داردمت یق

پنتاگون با مباھات اعالم کرد کھ )  ٢٠٠١اکتبر  ٧(ن لحظات شروع جنگ افغانستان یدر اول. گرفتھ شد

ن یاز ا ییچھ کاال. دگردن یکنند و بھ مقر خود بازم یاالت متحده پرواز میماً از خاک ایماھا مستقین ھواپیا

ن بمب یگر از ایفروند د ٤٠کا اعالم کرد کھ قصد دارد یل است کھ دولت آمرین دلیا و بھ! تر  باارزش

  . کند یداریخر) نورتروپ گرومن(سازنده آن  یافکن ھا را از کمپن

 یھاش فروش کاالیافزا یمعاصر برا یایدن یحاتیتسل یھا یاز برنامھ ھا و اقدامات کمپن یبخش مھم

بر دولت ھا  یرگذاریتأث یبرا یل ھر سالھ مبالغ ھنگفتین دلیاست و بھ ا یان اصلین مشتریخود بھ ا

 ٣٤االت متحده یا یحاتیدرجھ اّول تسل یچھار کمپن ١٩٩٨- ١٩٩٧ یدر سال ھا. شود یم یھ گذاریسرما

شتر از جرج بوش و یبا صرف مبالغ ب ٢٠٠٠نھ کردند و در انتخابات سال یون دالر در انتخابات ھزیلیم
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 یم، یاست جھانیتوت سیپژوھشگر ارشد انست، ام ھارتنگیلیو. ت نمودندیخواه حما یحزب جمھور

 یکھ جمھور ١٩٩٥از سال . ستیل نیدل یخواھان ب یت سازندگان اسلحھ از جمھوریحما«: سدینو

 ینتون تقاضا میدولت کلش از آن چھ کھ یارد دالر بیلیم ١٠تا  ٥افتند ھر سالھ یخواھان در کنگره قدرت 

االت متحده یشان ایو در رأس ا، یبزرگ غرب یعالوه بر دولت ھا ». کرد بر بودجھ پنتاگون افزودند

 یز در بازار جھانیر کشورھا نیسا، روند یبھ شمار م یحاتیتسل یھا یکمپن یان اصلیکھ مشتر، کایآمر

ک جھان یتنش و جنگ در مناطق استراتژ، لاوّ : ل استیت بھ دو دلین اھمیا. دارند یگاه مھمیاسلحھ جا

گذارد و گاه آن را بھ شدت  یم میر مستقید اسلحھ تأثیخر یبرا یبزرگ غرب یدولت ھا یبر تقاضا

ارد یلیم ٦٠کا یاالت متحده آمریدولت ا، تیحملھ صدام بھ کو یدر ماجرا، مثال یبرا. دھد یش میافزا

کا یآمر، ان جنگ بالکانیکرد و در جر) ١٩٩١(ج فارس یموسوم بھ جنگ خل یدالر صرف لشکرکش

 یھا یکمپن ین حوادث برایا. نمود یوگسالویون دالر خرج بمباران خاک یلیم ١٠٠تا  ٤٠ن یروزانھ ب

  . ار سودآور بودیغرب بس یایدن یحاتیتسل

 اسلحھ را شامل یاز تجارت جھان یز بخش مھمیافتھ نیتوسعھ ن یم اسلحھ بھ کشورھایفروش مستق، دّوم  

ن صادرکننده بزرگ اسلحھ بھ ین و دومیا اولیتانیکا و بریاالت متحده آمریا یحاتیتسل یھا یکمپن. شود یم

ار یدرصد بازار اسلحھ جھان سوم را در اخت ٤٩/ ١کا یاالت متحده آمریا. جھان سوم ھستند یکشورھا

  . دارد

رشد  ٢٠٠٠بود کھ در سال ارد دالر یلیم ١٢/ ٩ن کشورھا یکا بھ ایفروش اسلحھ آمر ١٩٩٩در سال 

ن صادرکننده اسلحھ بھ یا دومیتانیبر ٢٠٠٠در سال . دیارد دالر رسیلیم ١٨/ ٦ر کرد و بھ یچشمگ

ن کشورھا را در یدرصد بازار اسلحھ ا ١٩ن کشور یا یحاتیتسل یھا یکمپن. جھان سوم بود یکشورھا

 ١٢/ ٤جھان سوم ھستند و  یورھان صادرکننده اسلحھ بھ کشیسوم یفرانسو یھا یکمپن. ار دارندیاخت

االت یا یحاتیتسل یھا یکمپن ٢٠٠٠- ١٩٩٣ یدر طول سال ھا : ار دارندیدرصد بازار فوق را در اخت

ارد یلیم ٢١/ ٩(فرانسھ ، نیدوم) ارد دالریلیم ٣٧/ ٢(ا یتانیبر، نیاول) ارد دالریلیم ٧٨/ ٤(کا یمتحده آمر

. در حال توسعھ بودند ین فروشنده اسلحھ بھ کشورھایچھارم )ارد دالریلیم ١٧/ ٣(ھ یروس، نیسوم) دالر

 یر از ماجرایبھ تأث، شیپ ین بازار اسلحھ است و تا مدتیانھ بزرگ تریخاورم، افتھیتوسعھ ن یایدر دن

عربستان در . رفت ین واردکننده اسلحھ بھ شمار میبزرگ تر یعربستان سعود، تیحملھ صدام بھ کو

، ١٩٩٩ارد دالر و در سال یلیم ١٠/ ٨، ١٩٩٨در سال ، ارد دالریلیم ٣١/ ٩، ١٩٩٦- ١٩٩٣ یسال ھا

دار اسلحھ ین خریبھ بزرگ تر یامارات متحده عرب ٢٠٠٠در سال  یول. دیارد دالر اسلحھ خریلیم ٦/ ١

  . بدل شد
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ده فروند جنگن ٨٠د یارد دالر آن بابت خریلیم ٦/ ٤د کھ یارد دالراسلحھ خریلیم ٧/ ٤ن سال امارات یدر ا

ً  ٢٠٠٠- ١٩٩٧ یھا  سال یط یامارات متحده عرب. ن بودید مارتیالکھ یاز کمپن ١٦. اف  ١٤جمعا

دار اسلحھ ین خریبزرگ تر یکھ زمان یعربستان سعود، بین ترتیبھ ا. کرد یداریارد دالر اسلحھ خریلیم

نطقھ خاوردور م. ن خود را از دست دادیشیگاه پیرفت جا یدر حال توسعھ بھ شمار م یان کشورھایدر م

بزرگ ، ارد دالر در سالیلیم ٢/ ٦با ، وانیافتھ است و تاین بازار بزرگ اسلحھ در جھان توسعھ نیدوم

 یز بخش مھمین) مانند تفنگ(کوچک  یسالح ھا. رود ین منطقھ بھ شمار مین واردکننده اسلحھ در ایتر

االت متحده و یا یحاتیتسل یاھ یز کمپانین عرصھ نیدر ا. ردیگ یاسلحھ را دربرم یاز تجارت جھان

طبق برآورد . روند یکوچک بھ شمار م ین صادرکننده سالح ھاین و دومیشتاز ھستند و اولیا پیتانیبر

کوچک شده اند کھ  یسالح ھا یون نفر قربانیلیستم چھار میسده ب یانیدر دھھ پا، یاست جھانیتوت سیانست

، دنیپس از بھ قدرت رس، امات دولت جرج بوش دّومن اقدیاز اول یکی. شان زن و کودک اندیدرصد ا ٨٠

  . سازمان ملل بود یکوچک از سو یت فروش سالح ھایمخالفت با محدود
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