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 ق������درت جه������انی ب������ی پ������روا- امپراط������وری ای������الت متح������ده آمریک������ا 

 دارای دکتری فلسفه، تاریخدان و محقق��ی سویس��ی اس�ت ک��ه تحقی��ق خ��ود را در ام��ورDniele Ganserدانیل گنسر 
صلح مجدانه پیگیری می کند . او از مشهورترین چهره های جنبش صلح اروپاست. ن��تیجه تحقیق��ات او در زمین��ه ص��لح

Illegaleانتش����ار، چن����دین کت����اب از جمل����ه جن����گ نامش����روع   Kriege ن�������اتو-ارتش مخف����ی در اروپ����ا ،Nato-
Geheimarmeen in Europaپا در نش��ئگی نف��ت ، اروEuropa im Erdölrauschجن��گ ب��زرگ بع��دی  ،
Der  nächste  große  Kriegم���ی باش���د. آخری���ن اث���ر او کت���اب و چن���دین کت���اب و مق���اله و کنفران���س دیگ���ر  

IMPERIUMامپراط����وری ای����الت متح����ده آمریک����ا ق����درت جه����انی ب����ی پ����روا   USA  Die  Skrupellose
Weltmacht ص��فحه400 بخ��ش در 15 منتشر ساخت  ای��ن کت��اب ش��امل 2020 می باشد که او آنرا در نیمه آوریل 

است که ترجمه بخش اول این کتاب را در اینجا تقدیم علقمندان به عدالت، صلح و حقیقت می کن��م. بخش��های بع��دی را
هم به مرور ترجمه و در اختیار علقمندان قرار خواهم داد.

مهدی مترجم

- آمریکا بزرگترین خطر برای صلح جهانی است1

 ی��ک امپراط��وری اس��ت. کش��وری ک��ه در ی��ک مقط��ع ت��اریخی مشخص��ی از نظ��ر اقتص��ادی،1945ای��الت متح��ده از 
سیاسی و نظامی قدرتمند ترین کشور است به عنوان امپراطوری نامیده می شود. ای��الت متح��ده دلر را ک��ه مهم��ترین
ذخی��ره ارزی دنی��ا می باش��د، چ��اپ م��ی کن��د. آن ه��ا ی��ک ق��درت اتم��ی هس��تند، و بیش��ترین هزین��ه نظ��امی، بزرگ��ترین
کنسرنهای اسلحه سازی و بیشترین پایگاههای نظامی در کشورهای دیگر را دارند. ایالت متح��ده دارای ح��ق وت��و در
ش��ورای امنی�ت س��ازمان مل�ل اس��ت ک�ه ب�ه وس��یله آن می توان�د وق��تی ک��ه کش�وری را غی�ر ق�انونی بمب�اران کن��د و ق�انون
ممنوعیت کار برد خشونت سازمان مل�ل رازی�ر پ�ا بگ�ذارد، از محک�ومیت آمریک��ا در ش��ورای امنی�ت جل��وگیری کن��د،.

 عضو در اروپا و آمریک��ای ش��مالی م��ی باش��د، ح��اکمیت29آمریکا در ناتو، بزرگترین اتحادیه نظامی جهان که شامل 
دارد.
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هرک��س ک��ه ب��ه سیاس��ت جه��انی، تاری��خ و ص��لح علقه من��د اس��ت، مج��از نیس��ت ک��ه امپراط��وری را نادی��ده بگی��رد، چ��ون
ای��الت متح��ده مس��تقیم و ی��ا غی�ر مس��تقیم ب��ر تقریب��ا  هم��ه درگیریه��ای ب�زرگ در یک ص�د س��ال گذش��ته و ایج�اد جنگه��ای
کنونی تاثیر داشته است. یک امپراطوری به سادگی قابل شناخت است، باید تعداد ناوه�ای هواپیم�ابر را ب�دانیم. ای�الت
متحده یازده ناو هواپیمابر اتمی دارد، بیشتر از هر کشوری در دنیا. در عکس پشت جل��د ای��ن کت��اب ن��او هواپیم��ابر ی��و
اس اس جرج واشنگتن نشان داده می شود، یک سمبل برای حاکمیت نظامی ایالت متحده. ناوهواپیمابر جدید، ی��و اس

 توسط دونالد ترامپ افتتاح شد و به خاطر نیروی محرکه اتمی که دارد می تواند دهها2017اس جرالدفورد  در سال 
 میلی��ارد دلر گ��ران13سال روی دریا بماند بدون آنکه نیازی به سوخت گیری داشته باشد. یو اس اس جرالد فورد با 

ترین کشتی جنگی تمام تاریخ است. چین در مقابل فقط دوتا ناو هواپیم��ا ب��ر دارد و فرانس��ه، بریتانی��ای ک��بیر و روس��یه
6فقط یکی.

امپراط���وری ه���ا اوج می گیرن���د و دوب���اره س���قوط م���ی کنن���د. امپراط���وری ه���ا همیش���گی نیس���تند. امپراط���وری روم،
امپراطوری اسپانیا، امپراطوری عثمانی، امپراطوری فرانسه و امپراطوری بریتانی��ا بعص��ی از بزرگترینه��ا و پرنف��وذ
ترینها بودند و امروزه دیگر وجود ندارند. امپراط�وری ای�الت متح��ده ه�م ی�ک روز س��قوط خواه��د ک�رد و توس�ط ی��ک
ساختار قدرت دیگری برکنار خواهد شد. کی و چگونه این اتفاق خواهد افتاد، فعل  معلوم نیست. وق��تی ملته��ایی مق��دار
زیادی برای تسلیحات خ�رج کنن�د احتم�ال  خودش�ان را زی�ر فش�ار زی�ادی ق�رار م��ی دهن�د. ای�ن اخط�ار «پ�ائول کن�دی»

 پی�ری اس�ت ک��ه ک�اری را ب�ه عه�ده می گی��رد ک�ه از ت��وان او خ�ارجتاریخدان انگلیسی است « یک ملت مث��ل ی�ک م�رد
7است».

 کشور 65 تن در 67000همه پرسی گالوپ از 

«ک��دام کش��ور ام��روزه بزرگ��ترین خط��ر ب��رای ص��لح جه��انی اس��ت؟» ای��ن پرس��ش مه��م را مؤسس��ه تحقیق��اتی آمریک��ایی
 مط�رح ک��رد. گ�الوپ از س�ال2013گالوپ که مرکز اصلی آن در واشنگتن است در یک همه پرس��ی جه��انی در س��ال 

 هرساله ی��ک همه پرس��ی جه��انی ب�رای اوض��اع جه�ان برگ�زار م��ی کن�د. البت�ه در ه�زاره جدی��د ب�رای اولی��ن ب�ار1977
محققان آمریکایی این جرأت را کردند که این پرسش صریح را،  بر اساس خواسته شنوندگان رادیویی، طرح کنند.در

65 ت�ن در 67000 تع�داد 2013چه�ارچوب ای��ن پرس�ش در زم�ان ب�اراک اوبام��ا در فاص�له بی�ن س�پتامبر و دس�امبر 
کشور دنیا مورد پرسش قرار گرفتند. این پرسش در همه جهان انجام شد. و نتیجه آن کامل  روشن بود.

 درصد از پرس�ش ش��وندگان یعن�ی در ح�دود ی�ک چه�ارم م�ردم دنی�ا، ای�الت متح�ده را ب�ه عن�وان بزرگ��ترین خط�ر24
برای صلح جهانی اعلم کردند. بی بی سی اظهار نظر کرد، که «این خبر برای آمریکا خیلی ب��د ول��ی غ�افلگیر کنن�ده

 درص��د8نبود». در مکان دوم خطرناکترین کشورها کشور مسلمان دارای قدرت اتمی یعنی پاکستان قرار داش��ت، ب��ا 
آراء خیلی پایین تر از آمریکا. در مکان سوم خطرناکترین کشور چین قرار داشت. این پر جمعیت ترین کشور دنی��ا ب��ا

 درصد آراء خطرناکترین کش��ور ب�رای ص�لح درجه بن�دی ش��د. چی��ن ک��ه ب�ا ح�زب کمونیس�ت اداره می ش��ود ب�ه هم�راه5
درصد) با هم مقام سوم را دارا بودند.  در مقامهای بعدی به ترتیب این کش��ورها5 درصد) و کره شمالی (5اسرائیل (

%)،2%)، روس��یه(3%)، س��وریه(4%)، ژاپ��ن(4%)، ع��راق(4ب��ه عن��وان خطرن��اکترین کش��ور ق��رار داش��تند. هن��د(
8%).1%)، و بریتانیا هم (1%)، کره جنوبی(1%)، سومالی(1%)، فلسطین(1%)، آلمان(1استرالیا(

همچنی��ن همه پرس��ی گ��الوپ این ه��ا را ه��م می خواس��ت بدان��د«اگ��ر م��رزی وج��ود نداش��ت، بیش��تر دوس��ت داش��تید در ک��دام
 درصدبخش به طور روشنی  بیشتر جواب دادند که دوست دارند در کشوری زندگی کنند38کشور زندگی کنید؟» با 

که قبل  بوده اند. بیشتر مردم نمی خواستند که مهاجرت کنند، بلکه در محیط خانواده اشان زندگی کنند. تقریب��ا  هم�ه ب�ه
فرهن��گ، زب��ان، من��اظر و غ��ذای س��رزمین خودش��ان احس��اس وابس��تگی م��ی کنن��د. ام��ا ب��رای آن ه��ایی ک��ه می خواس��تند

%)، کان��ادا(7 درص��د آمریک��ا مطلوب��ترین کش��ور مقصدش��ان ب��ود و بع��د از آن ب�ه ترتی��ب اس��ترالیا(9مه��اجرت کنن�د ب��ا
%). 3%) و ایتالیا(4%)، بریتانیا(4%)، آلمان(4%)، فرانسه(6%)، سوئیس(7

 ای�الت متح��ده ب�ه عن��وان خطرن��اکترین کش��ور ب�رای ص��لح جه��انی رده بن�دی ش�ده، اص��ل  تح�ول2013اینکه در س�ال 
تازه ای نیست.« من عقیده دارم که بیشتر اروپایی ها نشان داده اند که در حال حاضر آمریکا خطر ن��اکترین کش��ور دنی��ا

 ب��دون آنک��ه توانس��ته باش��د  ب��ه1971 قبل  در Armpöd Tpymbeeاس��ت.» تاریخ��دان انگلیس��ی آرنول��د توین��بی 
همه پرسی میدانی مراجعه کند، گفته بود، «درک اینک�ه آمریک��ا ب��دون ش��ک قدرتمن��دترین کش��ور اس��ت، ب��اعث ش��ده ک��ه



آمریکا تصویرش در سی سال گذشته  برای اکثریت مردم به تصویری وحشتناک تب��دیل ش��ده اس��ت» ای��ن نظ��ر توین��بی
است که در زمینه جریان جنگ ویتنام نوشت. احتمال  برای بخش بزرگی از مردم��ی ک��ه ن�ه  اروپ��ایی و ن��ه  آمریک��ای
شمالی اند، بلکه ساکنین آمریکای لتین، آس�یا  و آفریق�ا هس�تند، ای��ن تص�ویر ب�ازهم وحش�تناکتر اس��ت، چ�ونکه هم�واره
ایالت متحده ب�ا ق�درت ب��ی محاب�ایی در وض�عیت درون��ی کش�ورهای دیگرهج��وم م�ی ب�رد. ب�ه همی�ن خ�اطر طب�ق نظ�ر

9توینبی ایالت متحده یک کابوس است.

 آمریکا  ارزش بهتری نیافت. «نگرانی از قدرت و ت��أثیر ای��الت2017بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 
متحده در بسیاری از کشورهای دنیا افزایش یافت در حالی ک�ه اعتم��اد ب�ه رئی�س جمه��ور ای��الت متح�ده ش�دیدا  شکس�ته

 یک نظ��ر س��نجیPew مطرح کرد. 2017  در آگوست Pewشده است.» اینرا مؤسسه تحقیقات نظرسنجی آمریکا 
 کشور دنیا از آمریکای شمالی، آمریکای جن��وبی، اروپ��ا، آفریق��ا، آس��یا و اس��ترالیا انج��ام داد. ای��ن همه پرس��ی30را در 

، زم��ان ریاس��ت2017 در زم��ان ریاس��ت جمه��وری اوبام��ا انج��ام ش��د و بع��د دوب��اره در 2013جه��انی اولی��ن ب��ار در 
جمهوری ترامپ.  قبل  تحت ریاست جمهوری اوباما ای��الت متح�ده ب��ه عن��وان بزرگ��ترین خط��ر ب�را جه��ان درجه بن��دی

شد، و بعد از آنکه رئیس جمهور ترامپ به کاخ سفید وارد شد، بی اعتمادی بر علیه آمریکا بازهم افزایش یافت.

 معلوم شد که تعداد افرادی که ای��الت متح��ده را2017 در Pew کشور مورد همه پرسی توسط 30 کشور از 21در 
به عنوان یک خطر جدی برای کشورشان ارزی��ابی می کردن��د، افزای��ش ی�افته ب�ود. در کش��ورهای همس��ایه، مکزی��ک و
کانادا، ایالت متحده را به عنوان خطری برزگتر از چین و یا روسیه ارزیابی کرده بودند. در کشورهای عضو ن��اتو،

 ای�الت متح�ده خطرن�اکتر ارزی�ابی2013 نس�بت ب�ه همه پرس�ی 2017بریتانیا، آلمان، فرانس�ه و هلن�د، در همه پرس��ی 
 دریافته بود که زنان در استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا و فرانسه نس�بت ب�ه م�ردان در همی��نPewشده بود. به علوه 

کشورها بیشتر ایالت متحده را خطر بزرگتری ارزیابی کرده بودند. همچنین این همه پرسی معل��وم س��اخت ک��ه کس��انی
که احزاب چپ را انتخاب می کنند در بریتانیا، سوئد، کره جن��وبی و اس��ترالیا ای��الت متح��ده را بیش��تر ب��ه عن��وان خط��ر

بزرگ تر ارزیابی می کنند نسبت به کسانی که احزاب راست را در کشورهای مزبورانتخاب می کنند.

تحقیقات جدید در آلمان همین نتایج انتقادی را نسبت به ایالت متحده تأیید می کنند. بعد از ارائه آم��ار انجم��ن تحقیق��ات
 درص�د آلمانیه�ا بزرگ�ترین خط�ر ب�رای79، ب�رای 2018 در س��ال Forsaاجتماعی و تجزیه و تحلیل آماری فورسا 

 درصد، پوتین یک خطر برای دنیا بود و برای13صلح جهانی،  ترامپ رئیس جمهور ایالت متحده بود.  فقط برای 
 درصد هردو آن ها  به طور برابر خطرناک بودند. دیدگاه نسبت به ایالت متحده در آلمان در سالهای اخیر به طور8

مداوم ن�زول ک�رده اس�ت. «ای�الت متح�ده ک�ه بع�د از شکس�ت جن�گ جه�انی دوم ب�ه ط�ور ش�گفت آوری س�ریع از ی�ک
پیروز به طرف یک حامی باارزش تحسین برانگیز شده بود، از س��وی آلمانیه��ا هرچ��ه بیش��تر ب�ه آن ب�ا دی��د انتق��اد نگ��اه
می شود» اینرا روزنامه آوسبورگر آلگماینه در م��ورد آم�ار فورس�ا نق��ل م��ی کن��د. ب�ه نظ�ر  مس��ئول آلم�انی ای��ن تحقی�ق

 ایج��اد2001“مانفرد گولنر“،  تغییر در قضاوت نسبت به آمریکا بعد از ورود جرج دبلیو بوش به کاخ سفید در سال 
ش�ناخته ش�د.  قب�ل از ب�وششد. او حد اق�ل بع�د از جن�گ ع�راق در مقایس�ه ب�ا پ�وتین خیل�ی جن�گ اف�روز خطرن�اکتری 

11آلمانیها هنوز به کلینتون اعتماد داشتند.

، ای��الت متح��ده را ب��ه عن��وان2019 س��النه منتش��ر می ش��ود درگ��زارش س��ال 2011 گ��زارش امنی��تی  ک��ه از س��ال 
بزرگترین تهدید برای ص��لح قب�ل از  ک�ره ش��مالی، ترکی�ه، و روس�یه تعیی��ن ک�رد. در ی��ک بررس��ی نظرس�نجی جمعی��ت

 س��ال ب�ه وس�یله مرک�ز اس�تراتژی و م��دیریت ب�التر در کل��ن م��ورد پرس�ش ق�رار16 نفر آلم��انی ب�الی 1200بیش از 
گرفتند. تقریبا  نیمی از پرسش شوندگان بیان داشتند که آن ها احساس می کنند که در یک زمان به ویژه نا امن��ی زن��دگی

 به طور واضحی نشان داد ک�ه : ب�رای ش��هروندان آلم��انی ی�ک ف�اکتور ن�ا امن��ی وج�ود2019می کنند. گزارش امنیتی 
دارد ک��ه ب��اعث وحش��ت آن ه��ا اس��ت. و آن آمریک��ا تح��ت م��دیریت دونال��د ترام��پ اس��ت. ای��ن را ب��ه عن��وان ن��تیجه، م��دیر

تحقیقات “کلوز شوانزبرگ“ نقل کرد. 

 درصد آلمانیها، ایالت متحده را به عن��وان بزرگ��ترین خط�ر ب�رای ص��لح56از این همه پرسی بدست آمد که بیشتر از 
 درصد بود. در آن موقع اکثریت مردم، کره شمالی را40 این هنوز برابر 2018جهانی می بینند. در سال قبل یعنی 

به عنوان بزرگترین تهدید می دیدند. پیشرفت آمریکا به راس بزرگترین تهدید و پسرفت ک��ره ش��مالی طب��ق نظ��ر م��دیر
تحقیقات نشاندهنده یک «پیشرفت غم انگیز» است.

ن��اظران بی��ان می کنن��د ک��ه ای��ن پیش��رفت اص��ل  ی��ک پدی��ده ش��گفت آوری نیس��ت. از قب��ل ه��م در آلم��ان همیش��ه ی��ک نگ��اه
انتقادی به سیاست و جامعه آمریکا وجود داشته. فرهنگ آنجا اغلب به عنوان سطحی درک می شده، سیاست خ��ارجی



  نقل می کند که در شرق آلمان این برداشت هن��وز ه��م نس��بت ب��ه غ��رب ق��وی تر احس��اسRTLبه عنوان خود خواهانه. 
می شود.

 بیشترین  بمباران را در کشورها کرده است1945ایالت متحده بعد از 

 چرا ای�الت متح�ده توس�ط ه�زاران ف�رد در کش�ورهای ک��امل  متف��اوتی، ب�ااختلف زی�ادی، ب�ه عن�وان بزرگ��ترین خط�ر
ب��رای ص��لح جه��انی درجه بن��دی م��ی ش��ود؟ پاس��خ در دس��ت اس��ت: ای��الت متح��ده ی��ک امپراط��وری اس��ت. و ارتق��اء ب��ه
حاکمیت امپراطوری در تمام تاریخ همیشه بر قدرت متکی است. باور به قدرت در این نمایانده می شود ک��ه ب��ر خلف
تقریبا  همه دیگ��ر کش��ورهای غرب��ی، در ای��الت متح��د هن��وز ه�م مج��ازات اع��دام اج��را م��ی ش��ود. ول��ی مهم��تر اینک��ه از

 به اندازه ای که آمریکا کشورهای دیگر را بمباران  کرده هیچ کشور دیگری اینهمه دیگر کشورها را بمب��اران1945
 ب��ه مانن��د آمریک��ا اینهم��ه در کش��ورهای دیگ��ر دنی��ا رژیمه��ا را س��رنگون1945نک��رده اس��ت. هی��چ کش��ور دیگ��ری از 

 ب�ه مانن�د آمریک�ا اینهم�ه در دیگ�ر کش�ورها جنگه�ای پنه�ان راه نیان�داخته اس�ت.1945نکرده.  هیچ کشور دیگری از 
 به مانند آمریکا در اینهمه دیگر کشورها پایگاه نظامی نداشته  است به طوری که اغلب1945هیچ کشور دیگری از 

هم بر خلف خواست کشور اشغال شده می باشد. پاول کاریگ روبرتس که خود یک آمریکایی است و در تیم رونال��د
ریگان به عنوان معاون وزیر مالی خدمت می کردو پس از جدایی از سیاست به یک منتقد شدید کاخ سفید تب��دیل ش��د،
نق��ل می کن��د ک��ه «ای��ن ش��رم آور ش��ده ک��ه ی��ک آمریک��ایی باش��ی. کش��ورما چه��ار رئی��س جمه��ور جنایتک��ار پی��اپی داش��ته:

14کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ.»

 که در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا تدریس می کند به درس��تیGabril Kolkoتاریخدان آمریکایی گابریل کولکو 
می گوید که ایالت متحده کشوری است که در نیمه دوم ق�رن بیس�تم بیش�تر جنگه�ا را ب�ه راه ان�داخته اس�ت. ای�ن تک�رار
مکرر به کارگیری خشونت است، به همین خاطر ایالت متحده امروز به عنوان بزرگترین خط��ر ب��رای ص��لح جه��انی
رتبه بندی می شود. هر کس که منابع تاریخی را تحقیق کند، خواهد دریافت که ایالت متحده بر ضد این کشورها بعد

 به طور آشکار و یا پنهان خشونت به کار برده است. باید به ای��ن ت��وجه کنی��م ک��ه ای��ن ی��ک لیس��ت ک��املی ه�م1945از 
،1964، ویتن��ام 1961، کوب��ا 1961، کنگ��و 1954، گواتم��ال 1953، ای��ران 1950، کره 1946نیست. یونان در 

،1981، نیک��اراگوئه 1986، لی��بی 1983، گران��ادا 1973، شیلی 1970، لئوس 1969، کامبوج 1965اندونزی 
،2003، عراق 2001، پاکستان 2001، افغانستان 1999، صربستان 1998، سودان 1991، کویت 1989پاناما 
.2014، اکراین 2014، سوریه 2011لیبی 

 با افسوس گفت که ای��الت متح�ده آمریک��ا جن��گ طل�ب تری��ن مل�ت2019رئیس جمهور پیشین آمریکا حق دارد که در 
 سالی که از مل��ت ش��دنش می گ��ذرد آمریک��ا ب��دون جن��گ ب��وده اس��ت. ای��ن را427 سال از 16در تاریخ دنیا است. فقط 

 ساله در مراسم عبادی در گئورگیا به عنوان انتقاد بیان کرد.94کارتر 



 بیشترین جنگ هار را علیه دیگر کشورها راه انداخته است. 1945تصویر اول: آمریکا بعد از 

آیزنهاور نسبت به مجموعه نظامی-صنعتی اخطار داد

جنگ یک تجارت است. تحت عنوان هزینه های  جنگ تم�ام مخ��ارجی درک می ش��ود ک��ه  وق��تی ی��ک کش��ور نیروه��ای
مس��لح را  ایج��اد می کن��د و جن��گ راه م��ی ان��دازد، بوج��ود م��ی آی��د. ای��ن ش��امل تولی��د و نگه��داری س��لح از قبی��ل ن��او
هواپیم��ابر، تان��ک و مینه��ای زمین��ی م��ی ش��ود. از ای��ن هزینه ه��ا ص��نایع نظ��امی به��ره م��ی برن��د، چ��ونکه آن ه��ا ای��ن
محصولت را تولید می کنند. همچنین هزینه های نظ��امی ش��امل  مخ��ارج  تحقیق��ات و توس��عه نظ��امی م��ی باش��د. بعلوه
شامل مخارح نیروهای امنیتی برای زیر نظ�ر گرفت��ن  ارتش��های بیگ�انه و ه�م  مل�ت خ��ود م��ی باش�د. طبعت��ا هزینه ه�ای
نظ��امی ش��امل مخ��ارج عملی��ات جنگ��ی در کش��ورهای بیگ��انه و همچنی��ن آم��وزش و تجهی��ز س��ربازان بیگ��انه در من��اطق

جنگی هم می شود.

یک بخش بزرگی از هزینه های جنگ مربوط به هزینه ه�ای اف�راد اس��ت، یعن��ی حق�وق و دس�تمزد و بازنشس��تگی ب�رای
 سال موظف به خدمت سربازی25 تا 18افراد نظامی. هنوز در زمان جنگ ویتنام در ایالت متحده تمام مردان بین 

بودند و م��ی بایس�ت خودش�ان را معرف��ی کنن�د. خیل��ی از م��ردان ج�وان تظ�اهرات می کردن�د چ��ون نم��ی خواس��تند ک��ه ب�ه
 در ایالت متحده خدمت اجباری لغ��و  و ی��ک1973جنگ ویتنام بروند. برای این این اعتراضات را ضعیف کنند در 

ارتش بر اساس شغل بر اساس انتخاب خود ایج�اد ش�د. مث�ل کارکن�ان ص�نابع مب�ل س�ازی ک�ه ق�رارداد ب�ا کارخ�انه مب�ل
سازی دارند، سربان ایالت متحد امروزه کارگران مزدی پنت��اگون هس�تند، چی�زی ک�ه ب�اعث ش�د اعتراض�ات ب�ه ش�دت

کاهش یابد. 

دویت آیزنهاور، ک��ه در جن�گ دوم جه��انی ب�ه عن��وان ژن��رال، نیروه�ای آمریک��ایی را در اروپ��ا ب�ر علی��ه آدول�ف هیتل�ر
 به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید راه یافت، به خوبی ه��م ارت��ش را م��ی ش��ناخت و ه��م1953هدایت می کرد و در 

سیاست و هم صنایع نظامی را به صورت دست اول می شناخت. به عنوان یک ف��رد خ��ودی در س��خنرانی خ��داحافظی
اش او نس��بت ب��ه مجم��وعه نظ���امی-صنعتی  اعلن خط��ر ک��رد. منط��ور آیزنه��اور از ای��ن اخط��ار پیون��د تنگاتن��گ بی��ن
صنایع نظ��امی، نیروه�ای امنی��تی، پنت��اگون، لب��ی ه�ا، رس��انه ها و سیاس��ت ب�ود. ص�نایع نظ��امی هم�واره تلش دارد ک�ه
سیاست را تحت تأثیر ق��رار ده�د ت��ا قرارداده��ای تجهی��زات جنگ��ی را بدس�ت آورد و تولی��داتش را ب�ه مص��رف برس��اند.
بنابراین کارکنان پنتاگون هم علقه به جنگ دارند چون بدون جنگ آن ها بی کار می شوند. البته ک��ه ای��ن اعلن خط��ر

 در  عربس�تان س�عودی تواف�ق ف�روش2017شنیده نشد. کار، کار، کار اینرا دونالد ترامپ تویت کرد وق�تی ک�ه او در 
 میلیارد دلر را امضا کرد.  و وقتی که ایالت متحده به قطر و ام��ارات در هم��ان س��ال هواپیم��ای350اسلحه به مبلغ 
60،000 میلیارد دلر فروخت سفیر آمریکا در قطر با   خوشحالی تویت کرد ک��ه  12  را به ارزش 35نظامی اف 

16 ایالت آمریکا ایجاد شد. 42کار جدید در 

آمریکا از «یک صنعت دائمی اسلحه در ابعاد عظیم» برخوردار است. اینرا آیزنه��اور در س��خنرانی خ��داحافظی خ��ود
 اخط��ار داد. ای��ن ارتب��اط ی��ک ماش��ین عظی��م نظ��امی ب��ا ی��ک ص��نعت تس��لیحاتی ب��زرگ نق��ش ی��ک1961 آپری��ل 17در 

تجربه نویی را در ایالت متحده بازی کرد.  رئیس جمهور در هنگام رفتن  با تأکید اخطار داده ب��ود از اینک��ه ص��نعت
اس�لحه س�ازی بتوان�د ی�ک ت�أثیر ح�اکمیتی ب�ر سیاس�ت را بدس�ت آورد. «م�ا خودم�ان را بای�د در دس�تگاههای دول�تی در
مقابل یک دخالت غیر مجاز،خواس�ته ی�ا ناخواس�ته، مجم�وعه ص��نعتی- نظ��امی، ایم��ن نگ�اه داری�م. امک�ان ف�اجعه ب�رای
یک رشد قدرت بی قواره وجود دارد و  همیشه وجود خواهد داشت.» طبق نظر این ژنرال قبل، خلع سلح با اح��ترام
دوجانبه و اعتماد همیشه یک درخواست معتبر می باشد. « ما باید با هم بیاموزیم که چگونه اختلف نظراتم��ان را ب��ر

17طرف سازیم، نه با اسلحه، بلکه با درک متقابل و با حسن نیت.»

50اخطاره�ا ص�حیح ب��ود، ول�ی آن ه�ا نادی�ده گرفت�ه ش�دند. وق��تی آیزنه�اور رئی�س جمه�ور ب�ود، ب�ودجه پنت��اگون براب�ر 
میلیارد دلر در سال بود. بودجه پنت��اگون بع��د از س��خنرانی ت��ودیعی آیزنه�اور س�ال ب�ه س��ال افزای�ش ی��افت.  پیون�د بی��ن
ارت��ش ای��الت متح��ده و ص��نایع اس��لحه س��ازی هم��واره تنگ��تر ش��د. بس��یاری از افس��ران آمریک��ایی بع��د از بازنشس��تگی،

 پایان ی��افت، هزین��ه1975مشاوران صنایع اسلحه سازی شدند. در نهایت جنگ ویتنام، که با شکست ایالت متحد در 
 میلیارد دلر در سال  نسبت به زمان اخطار آیزنهاور دو برابر شده بود.100نظامی آمریکا با افزایش 

در زمان رئیس جمهوری رونالد ریگان هزینه نظامی آمریکا قبل از تهاجم غیر قانونی ب�ه جزی�ره کوچ�ک گران�ادا در



 میلیارد دلر افزایش یافت که بودجه پنتاگون نسبت به زمان آیزنه��اور چه��ار براب��ر ش��ده200 به 1983کاریبیک در 
 میلی�ارد دلردر س�ال را کس�ب ک�رد، ش�ش براب�ر300 می�زان س�رگیجه آور 1986بود. و قویا  همچنان بال رفت. در 

زمان آیزنهاور. رونالد ریگان رؤیای جسورانه ص�نایع نظ��امی را ب�رآورده س�اخت و ب�ه ای�ن وس�یله مجم�وعه نظ��امی-
، ب�ه وس�یلهHartmut Wasserصنعتی را قوی تر کرد.  به نقل از دانش�مند عل�وم سیاس�ی آلم�انی  ه�ارتموت واس�ر 

سیاست جهانی آمریکا و نیاز تسلیحاتی ناشی از آن، پنتاگون به عنوان فاکتوراقتص��ادی  برجس��ته ای ارزش��گذاری ش�د.
«او ن��ه تنه��ا خ��ودش کارفرماس��ت، بلک��ه همچنی��ن ط��رف ق��رارداد و ض��مانت اش��تغال ب��رای دیگ��ر ش��رکای  تس��لیحاتی

18است».

هزینه نظامی ایالت متحده دارای رکورد جهانی است

بعد از سقوط دیوار برلین و منحل شدن اتحاد جماهیر شوروی کمونیس��تی، میلونه�ا انس��ان در جنب�ش ص��لح  ب�ه «به�ره
بری از صلح» امیدوار شدند.یعنی کاهش نیروهای نظامی و یک کاهش در هزینه های دفاعی. همواره دش��من س��الهای

 میلی��ارد دلر200 میلی��ارد ب��ه 300دراز پنتاگون اکنون در هم شکسته شده بود. یک کاهش هزینه نظامی آمریک��ا از 
در سال چیزی بود که حد اقل قابل تصور بود.جان اف کندی رئیس جمه��ور آمریک��ا ی��ک م��ورد ع��اقلنه ای را عن��وان

19کرد: «بشریت باید  جنگ را به پایان برساند، وگر نه جنگ بشریت را به پایان می رساند».

البت�ه ک�ه مجم��وعه ص���نعتی-نظامی ح��تی بع�د از پای��ان جن��گ س�رد خواه�ان ک��اهش ب��ودجه خ��ود نب��ود، و ای�الت متح�ده
پرخاشگرانه تر وارد شد. در دهه اول بعد از سقوط دیوار برلین، ای��الت متح��ده ن��ه تنه��ا ق��درت نظ��امی خ��ود را ب��رای
برخورد با بحرانها به کار برد بلکه بنا به گفته تاری��خ نگ��ار آمریک��ایی آن��دریو باس��ویچ « ارت��ش را بک��ار گرف��ت ب��رای
جلوگیری، ارعاب … و کنترل کردن. و آنهم به طور مداوم و همیشگی. در عصر جهانی سازی وزارت دفاع  نهایتا 
به یک وزارتخ�انه ط�رح ری�زی ق�درت تغیی�ر ی�افت» پنت��اگون ب�ه وزارت حمل�ه تب�دیل ش�د. ه�دف ای�الت متح��ده، طب�ق
شناخت باسویچ، در این است که« یک امپراطوری نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ��ی ب��ه وس��عت جه��ان را بدس��ت

20آورد».

 این کمتر شناخته شده است که حسابرسی پنتاگون بعضی اوقات ش��دیدا  غی�ر ش��فاف اس��ت، ب��ه ط�وری ک��ه نش��ان دهن��ده
 دونالدرامسفلد وزیر دفاع آمریک�ا در ی�ک س��خنرانی قاب�ل تأم�ل در پنت��اگون اظه�ار2001 سپتامبر 10فساد است. در 

داشت که بروکراتی در وزارت دفاع خیلی زیاد می باشد ومق�دار  زی�ادی پ�ول گ�م م��ی ش�ود. در ای��ن س��اختمان پ�ول در
وظ��ایفی گ��م می ش��ود ک��ه دوب��ار انج��ام م��ی ش��ود، و ی��ک بروکرات��ی ب��اد ک��رده».  طب��ق انتق��اد رامس��فلد، وزارت دف��اع

 کارمن��د غی��ر نظ��امی دارد و ی��ک میلی��ون و چهارص��د ه��زار س��رباز در خ��دمت، بعلوه ی��ک میلی��ون ش��به660،000
نظامی در گارد ملی. هر دلری که در بروکراتی حیف و میل شودکمبودی برای سربازان در خط مقدم است. ص��رفه

 میلیارد دلر در سال قطعا  ممکن است، ولی اجرای یک برنامه صرفه جویی کار سختی است. یک نه��ادی18جویی 
که با بیلیونها دلر در مدت زمان طولنی دهه های بسیاری ساخته شده اجازه نمی دهد که با یک چرخ�ش دس�ت تغیی�ر

21کند. بعضی ها می گویند که این مثل تغییر مسیر یک کشتی است. من معتقدم از آنهم سخت تر است. 

در یک گزارش از بی بی سی در مورد سخنرانی رامسفلد شامل جملت شگفت آوری بود، که گردش مالی در ح��دود
 بیلیون دلر را نمی  شود  پیگیری کنند.2،3

  این یک مبلغ خیلی بزرگی است و در سراسر جهان باید عناوینی را ایجاد کرده باشد. هرکس که س��خنرانی رامس��فلد
 تریلی��ون ص�حبت ک�رده اس�ت.2،3را در اینترنت شنیده، بر این ب�اور اس�ت ک�ه رامس�فلد ب�ه انگلیس��ی از مبل�غ ناپی�دای 

 میلیارد دلر می شود. مبلغی که چند برابر بودجه سالنه پنتاگون است. احتمال 2300 بیلیون و یا 2،3این به آلمانی 
رامسفلد این منظ�ور را نداش�ته اس�ت ک�ه ای��ن پ�ول ب�ه ه�وا رفت�ه اس�ت، ول��ی  حسابرس�ی داخل�ی پنت�اگون ب�ا بس�یاری از
مبادلت مالی آن نباید برای یک حسابرسی با استانداردهای شفاف کافی باشد. رامسفلد شکایت داش��ت ک��ه «م��ا در ای��ن
ساختمان نمی توانیم یک بار اطلعات را بی�ن طبق�ات مب�ادله کنی�م، چ�ون اطلع�ات در چن�دین سیس�تم تکنیک�ی متف��اوتی

 درص�د زی�ر س�اخت اض��افی ب�رای آن داری�م چی�زی ک�ه م�ا20ذخیره می شودکه با یکدیگر همخوانی ندارند. ما حدود 
برای حمایت از نیروهایمان نیاز داریم چیزی که برای مالیات دهندگان در سال سه ت�ا چه��ار میلی��ارد دلر هزین��ه دارد
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 در روز بعد از سخنرانی رامسفلد حمله تروریستی یازده سپتامبر اتفاق افتاد. و ناگهان از کاهش بودجه دیگر صحتی



 میلی�ارد دلر آم��ده ب�ود. هزین�ه نظ��امی خیل��ی2300به میان نیامد. و هرگز هم شکایتی به می�ان نیام�د ک��ه چ�ه ب�ر س�ر 
316، سال حمله تروریستی هزینه نظامی ب�الغ ب�ر 2001بیشتر به دلیل نوی « جنگ علیه ترور» افزایش یافت. در 

 سالی که ایالت متحده حمل��ه ب��ه ع��راق ک��رد، ب��ودجه203 میلیارد بال رفت. در 345 به 2002میلیارد دلر شد. در 
 میلیارد دلر . هر س�ال چن�د میلی�اردی ب�ه478 نهایتا  هزینه نظامی به 2005 میلیارد دلر پرید. 400پنتاگون به حد 

 ب�رای2007 میلی�ارد و در 534 هزین�ه ب�ه 2006آن اضافه شد. استدلل آنه�م همیش�ه «جن��گ علی�ه ت�رور ب�ود» در 
 میلیارد دلر را بدست آورد.در مدت شش سال پس از یازده سپتامبر بودجه پنتاگون دو برابر ش��د.600اولین بار حد 

23برای مجموعه نظامی – صنعتی یازده سپتامبر یک مورد خوش شانسی بود.

 مبل�غ ب�زرگ2015این قابل ت�وجه اس�ت، اگ�ر دقی�ق ت�وجه کنی�م ب�رای چی�زی ک�ه امپراط�وری ای�الت متح�ده در س�ال 
64 میلی��ارد دلر را هزین��ه ک��رد. ب��رای ب��ه اص��طلح «جن��گ علی��ه ت��رور» درع��راق، در س��وریه و افغانس��تان 600

میلیارد دلر و یا ده درصد بودجه سالنه را پرداخت کرده. همزمان بسیاری در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری ک��رده.
 جت جنگ�ی ن�و تی�پ اف-38 میلیارد  سیستم تسلیحاتی نو برای سلح های هوایی خریداری کرد شامل 100تقریبا  با 

Lockheed Martin از ش��رکت لکهی��د م��ارتین 35 9 هلیکوپ��تر بل��ک ه��اوک از ش��رکت زیکورس��کی، و 86 ، 
 پوزی��دون از ش��رکت بوئین��گ، چی��زی ک��ه ش��کار زی��ر دری��ایی را می توان��د انج��ام ده��د.8هواپیم��ای ش��کاری تی��پ پ-

 میلی�ارد دلر. همچنی�ن راکته��ای ن�و سیس�تم6همچنین دوتا زیر دریایی تهاجمی ب�ا سیس�تم هس�ته ای ویرجینیاکلس�ه ب�ا 
 میلی��ارد دلر ب��رای سیس��تمهای مراقب��ت و اطلع��اتی پرداخ��ت6 میلیارد دلر. نزدیک ب��ه 17دفاعی و گلوله به قیمت 

 میلیارد دلر سرمایه گذاری کرده. برای پرداخت و نگهداری7کرده. در بخش زاتالیت و سیستمهای فضایی به خوبی 
 میلی��ارد دلر ب��ه حس��اب بروکرات��ی پنت��اگون ب��رای195 میلی��ارد دلر ثب��ت ش��ده. مبل��ع ب��رزگ 135پرس��نل نظ��امی 

24نگهداری و تأسیسات رفته است.

 میلی��ارد دلر در س��ال خیل��ی به��تر می توانس��ته م��ؤثر باش��د. ب��ه ج��ای جن��گ و اس��لحه600جنب��ش ص��لح می دان��د ک��ه ب��ا 
می توانسته پول را برای آموزش و روشنگری در مورد دلیل جنگ بکار ببرد.یا در ساخت و ایجاد انرزی های قاب��ل
بازیافت. یا در طرح بازیافت پلستیک از دریاها و یا در کاهش گرسنگی در کشورهای فقیر یا در رس��انه های خلف
جریانی که دروعهای جنگ را افشا می کند.. یا در غلبه بر ترس و وحش��ت ی��ا در س��مینارهای ذه��ن آگ��اهی. هم��ه ای��ن
سرمایه گذاری ها صلح و یک محیط زیست دست نخورده را تقویت می کنند و یک س��هم با ارزش��ی اس��ت ب��رای س��اختن

 نواده گانمان. به ویژه برای جوانان این یک ضرورت اخلقی است که ببینند که روزانه هزاران انس��انشأندنیای در 
به خاطر گرسنگی می میرند، در حالی که با بخش کوچکی از آنچیزی که  همواره برای کاربرد هرچه بیشتر نظ��امی
تقاضا می شود، می توانسته این گرسنگی بر طرف شود. چنانکه صدر اعظم قدیم آلمان ویلی برانت بیان کرد ای��ن ی��ک

25«جنون سازماندهی شده است».

اما پول همیشه در مسیر غلطی جریان می یابد. همواره همان کنسرنهای اسلحه س��ازی مزای��ا را دری��افت م��ی کنن��د، ب��ا
وجودی که کمتر آن ها سیستمهای تسلیحاتی را در موعد مقرر ارائه می دهند و همچنین نه با قیم�ت و مح��دوده خ�دماتی
ک��ه ق��ولش را داده ان��د. همچنی��ن دونال��د ترام��پ هزین��ه نظ��امی را افزای��ش داد. طب��ق مؤسس��ه ص��لح اس��تکهلم موس��وم ب��ه

 میلی��ارد دلر ب��الغ ش��د. آمریک��ا ب��ه تنه��ایی بیش��تر از649 ب��ه 2018 هزین��ه نظ��امی آمریک��ا در س��ال SIPRIس��یپری 
مجموع هشت کشوری که در لیست ده کشور برتر بودجه نظامی قراز دارند، هزینه نظامی پرداخته است. در جایگ��اه

 میلی�ارد دلر ق�راردارد.68میلیارد دلر ق�رار دارد، بع��د از آن عربس�تان س�عودی ب�ا 250دوم بعد از آن چین با مبلغ 
61 میلیارد دلر می باشد. روسیه در مقام ششم در همان سال مبلغ 64 میلیارد دلر و فرانسه با 67بعد از آن هند با 

 میلی��ارد50میلیارد دلر پرداخته یعنی کمتر از یک ده��م می��زان ای��الت متح�ده. بع��د از آن بریتانی��ا و آلم��ان هری��ک ب�ا 
دلر در سال قرار می گیرند. در حال حاضر آلمان توسط آمریکا تحت فش��ار قرارگرفت��ه ک��ه هزین��ه نظ��امی اش را ب��ه

26 میلیارد دلر در سال افزایش دهد، چیزی که مالیات دهندگان را شدیدا  زیر فشار خواهد آورد.80



)2018: ده کشور با بالترین هزینه نظامی در جهان (2تصویر 

 میلی�ارد716 ب�ه 2019چشم انداز یک تغییردر ای��ن رون�د وج�ود ن��دارد.دونالد ترام�پ ب�ودجه پنت��اگون را ب�رای س�ال 
 میلیارد دلر در روز. آسمان و زمین و دریا و فضا میدان جنگ شده است.2دلر افزایش داده است. این یعنی حدود 

این��را ترام��پ در ارائه ب��ودجه در ی��ک پایگ��اه نظ��امی در نیوی��ورک گف��ت. ب��رای اینک��ه س��لطه در فض��ارا ب��رای ای��الت
متحده تضمین کنیم یک افزایش بودجه نظامی مطابق با آن لزم اس��ت. پنت��اگون و مجم��وعه نظ���امی-صنعتی خوش��حال

 در پنتاگون وقتی  افزایش بیش�تر هزین�ه نظ��امی را ق��ول داد او ه��زاران ک�ف زدن2019 ژانویه 17شدند. ترامپ در 
را دریافت کرد.  او در حالی ک�ه از ک�ف زدن حض�ار تش�کر می ک��رد پاس��خ داد: ش�ما ای��ن ک�ار را می کنی��د، فق�ط ب�رای

2019 در دس�امبر 27اینکه من بزرگ�ترین و ن�ا مح�دود تری��ن ب�ودجه نظ�امی در تم�ام تاریخم��ان را ب�ه ش�ما م��ی ده�م.
س س�نا و محل�س نماین�دگان ی�ک افزای�ش مج�دد هزین�ه نظ��امی را ب�رایجلاکثریت دموکراتها و جمهوری خواهان در م

 میلی�ارد دلر تأیی�د کردن��د. هیچ گ��اه قبل  ای�الت متح�ده در ط��ول تاریخش��ان ای�ن مق��دار پ�ول738 براب�ر ب�ا 2020سال 
برای جنگ و تسلیحات پرداخت نکرده بودند.

منتقدان مجموعه نظامی-صنعتی  افزایش شدید هزینه تس��لیحاتی آمریک��ا را مک��ررا  محک��وم ک��رده ان��د. دیوی��د اس��توکمن
David Stockman نماین��ده میش��یگان در مجل��س نماین��دگان ب��ود،1981 ت��ا 1977 از ح��زب دم��وکرات، ک��ه در 

 میلی�ارد دلر در س�ال250مجموعه نظامی-ص��نعتی را در واش�نکتن «ب��اتلق» نامی��د. ی�ک ک��اهش ب��ودجه نظ�امی ب�ه 
کافی است که از ایالت متحده دفاع کنیم. چنانکه استوکمن می گوید، بیشتر نیازی نیست. البته ک��ه ب��اتلق در واش��نگتن
تشکیل شده از «تجار اسلحه، همکاران سازمانهای امنیتی، کارمندان امنیت ملی، آن ج��ی او ه��ا، اطاقه��ای فک��ر، لب��ی
ه��ا و وکلی حق��وقی» این ه��ا برنامه ه��ای ص��رفه ج��ویی را نم��ی خواهن��د. « ای��ن ک��امل  روش��ن اس��ت ک��ه طزف��داران
امپراطوری خواهان آنند که این قطار در حرکت متوقف نش��ود». ب��ه بی��ان اس��توکمن « ب�ه همی��ن خ��اطر ب��ه طورم��داوم
تهدیداتی را برای کشور آمریکا پیدا می کنند و بر روی آن غلو می کنن��د. ب��ه همی��ن خ��اطر جنگه��ای ش��رم آور ب��ر ض��د

کشورهای دوردست افسارگسیخته شده تا هژمونی جهانی واشنگتن را تضمین کند».

 بزرگترین کنسرن تسلیحاتی در جهان استLockheed Martinلکهید مارتین 

چ��ون ای��الت متح��ده ب��ا اختلف فاحش��ی ب��الترین هزین��ه نظ��امی را دارد، ش��گفت آور نیس��ت ک��ه بزرگ��ترین کنس��رن
تسلیحاتی، مرکزش در ای�الت متح��ده باش�د. کنس�رنهای تس��لیحاتی آمریک�ایی از ب�ازار داخل��ی من��افع بزرگ��ی م��ی برن�د.
بنگاههای تسلیحاتی در تمام ایالتها نمایندگی دارند، چونکه نمایندگان کنگره تنه��ا وق��تی ب�ه ی��ک برن��امه جدی��د تس��لیحاتی



می توانند رأی مثبت بدهند که حوزه انتخابی آن ها بتواند قرارداد ببندد.

 ت��ا از بزرگ��ترین کنس��رنهای تس��لیحاتی جه��ان را منتش��ر100 هر ساله لیس��ت SIPRIمؤسسه تحقیقاتی صلح استکهلم 
 عدد و یا تقریبا  نیمی از بزرگ��ترین کنس��رنهای تس��لیحاتی جه��ان مرکزش��ان در42می کند. این لیست نشان می دهد که 

57 میلی�ارد دلر ، 226 ب�ا  گ�ردش م��الی ب�الغ ب�ر 2017ایالت متحده است. این غولهای تسلیحاتی آمریک�ا در س�ال 
100 کنسرن تسلیحاتی بزرگ را در دست داشته. در مجموع در س��ال م��ورد نظ�ر 100درصد همه فروش تسلیحاتی 

 میلیارد دلر از فروش اسلحه دریافت کرده بودند. جنگ یک تجارت اس��ت.400کنسرن تسلیحاتی بزرگ دنیا  حدود 
و هیچ کشوری در دنیا بر تجارت اسلحه ب��ه ش��دت آمریک��ا مس��لط نیس��ت. و «بنگاهه��ای آمریک��ایی ب��ه ط��ور مس��تقیم از

 متخص��صAude Fleutantتقاض��ای م��داوم وزارت دف��اع ب��ه تس��لیحات س��ود م��ی برن��د». ای��ن را آوده فل��ورانت 
SIPRI .29 نقل می کند

 ش��اغل و100000 با اختلف فاحش، بزرگترین تولید کننده اسلحه در دنیا غول تسلیحاتی آمریکا  لکهی��د م��ارتین ب�ا 
  اس�ت. در جایگ�اه دوم هواپیماس�ازی بوئین�گ ق�رار داردب�ا2017 میلی�ارد دلر در س�ال 45فروش اس�لحه ب�ه ارزش 

 میلی��ارد دلر فروخت��ه اس��ت.  کنس��رن آمریک��ایی رایتهی���ون26 ش��اغل ک��ه تس���لیحاتی ب��ه ارزش 140000بی��ش از 
Raytheon میلی�ارد دلر در جایگ�اه س�وم لیس�ت ق�رار23 شاغل با فروش تس��لیحاتی ب�ه ارزش 60000 با بیش از 

  مانند سالهای قب��ل2017دارد. مدال طل و نقره و برنز در رتبه بندی بزرگترین کنسرنهای تسلیحاتی جهان در سال 
 ازBAF Systemبه آمریکا تعل�ق دارد. در جایگ��اه چه��ارم بزرگ�ترین کنس�رن تس��لیحاتی اروپ�ایی ب��ی آ اف سیس�تم 

 میلیارد دلر. در مقام پنج�م و شش��م بزرگ��ترین کنس�رن تس��لیحاتی دنی��ا ن�ورتروپ23بریتانیا قرار دارد بافروش حدود 
 ب��ازهم ازGeneral Dynamics (بیس��ت و دو میلی��ارد)و جن��رال دینامی��ک Northrop  Grummanگروم��ن 
30 میلیارد دلر)  قرار دارند.19آمریکا(

 تا برترین ها چشمگیر است. به عنوان مقایسه: ش��رکتهای تس��لیحاتی از آلم��ان در100 تسلط کنسرنهای آمریکایی در 
 درص�دی از تج�ارت اس�لحه جه��انی یک ص�د کنس�رن ب�زرگ را دارا بودن�د. بزرگ�تری کنس�رن2همین س�ال فق�ط س�هم 

Thyssen-Krupp) ، تی��زن ک��روپ 25 ( جایگ��اه Reinmetalتس��لیحاتی آلم��ان ب��ه نس��بت ف��روش، رای��ن مت��ال 
Krauss-Maffei)، کراوس-ماف�����ای وگم���ن 53(جایگ���اه   Wegmann و هنزول���دت56 ( جایگ���اه (Hensoldt
) می باشند. قبل از همه سازنده تانک کراوس-مافای وگمن توانس�ته می�زان ف�روش خ��ود را افزای�ش ده�د.74( جایگاه 

تاگس سایتونگ نوشت که در کنار  فروش  ب�ه ارت�ش آلم�ان بع�د از آن افزای�ش مق�دار ص�ادرات اس�لحه ب�ه قط�ر انج�ام
) در صد کنس��رن ب��زرگ جه��انی ق��رار م��ی گی�رد.95 ( جایگاه RUAGشده. از سویس فقط کنسرن تسلیحاتی روآگ 

در مجموع کشورهای  ایالت متحده و کشورهای اروپایی بیشترین اسلحه را فروخته اند. که همین کش�ورها ه�م مقص��د
 31پناهندگان می باشد. با این وجود، این پیوستگی کمتر مورد بحث قرار می گیرد.

ایالت متحده یک قدرت اتمی است

احتمال  مشهورترین تولید صنایع تس��لیحاتی آمریک�ا بم��ب اتم��ی ویرانگ�ر اس�ت. اولی��ن بم�ب اتم��ی تح�ت ن�ام رم�ز «س��ه
 در ایالت نیو مکزیکوی آمریکا توس��ط ارت��ش ای��الت متح��ده منفج��ر ش��د. در1945 ژولی 16) در Trinityگانه»  (

این  آزمایش نشان داده شد که با یک بمب اتمی ویرانی غیر قابل باوری را می توان بدست آورد. هاری ترومن رئیس
 اج��ازه داد ک��ه ارت��ش آمریک��ا بم��ب اتم��ی ک��ه ب��ه1945 آگوس��ت 6جمهور ایالت متحده به عنوان بالترین فرمانده در 

 آگوست بمب اتمی موسوم ب��ه9» موسوم شده بود را بر روی هیروشیما فرو اندازد. در little Boye«پسر کوچک 
» را آمریکا بر روی ناگازاکی انداخت. هردو شهر کامل  تخریب شدند. طبق تحقیق تاریخدانFet Man«مرد چاق 

 نف��ر  و در ناگ���ازاکی140،000آمریک��ایی ه��اوارد س���ین، در هیروش��یما در ث��انیه ه��ای اول بع���د از انفج��ار ح��داقل 
 نف�ر130،000 نفر مردندکه در میان آن بسیاری زن و کودک بودند. در پنج س�ال بع��د ه�م در ه�ردو ش�هر 70،000

دیگر بر اثر امراض ناشی از تشعشع مردن�د. جنب�ش ص��لح پرت�اب ه�ر دو بم�ب اتم��ی را هم��واره محک��وم ک�رده اس�ت.
، استاد اخلق در دانشگاه آکس��فورد، تروم��ن را ب�هElizabeth Anscombeفیلسوف بریتانیایی الیزابت انسکومب 

32خاطر انداختن دو بمب اتمی بر روی غیر نظامیان به درستی حنایتکار جنگی نامید.

 در موقعیتی قرار گرف�ت ک�ه بم�ب ات�م1949بلفاصله دیگر کشورها هم خواستار بمب اتمی شدند. اتحاد شوروی در 
 اولین بمب اتم��ی را1964 در حالی که چین 1960 بمب اتم بدست آورد، فرانسه از 1952ازمایش کند. بریتانیا از 



آزمایش کرد. این پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل قدرت اتمی شناخته شده هستند و از هرگونه توسعه بم��ب
 به وجود آمد و توسط تقریبا  همه دولتها امضا ش�ده1970اتمی  جلوگیری می کنند. قرارداد منع گسترش اتمی که در 

همه کشورهای امضا کننده را از ساخت بمب اتم منع می کند. البته هند، اسرائیل و پاکستان پیم��ان من��ع گس��ترش اتم��ی
 از پیم��ان خ��ارج2003را هرگز امضا نکردند و امروزه به بمب اتمی دست یافته اند. مانن��د ک��ره ش��مالی ک��ه در س��ال 

33 کشور افزایش یافته.9شد و بمب اتمی ساخت، در نتیجه تعداد قدرتهای اتمی امروزه مجموعا  به 

) از س�الهاIPPNWنمایندگان جنبش ص�لح مانن�د گ�روه « پزش�کان بین الملل��ی ب�رای جل�وگیری از جن�گ هس�ته ای» (
پیش خواهان انهدام همه سلحهای اتمی در سراسرجهان هستند، چونکه هیچ کس نمی توان��د خواه��ان جن��گ اتم��ی باش��د.
پیم��ان من��ع گس��ترش اتم��ی هم��ه کش��ورهای دارای بم��ب اتم��ی را موظ��ف ب��ه خل��ع س��لح م��ی کن��د. بن��د شش��م ای��ن پیم��ان
خواهان آنست که آنها در «آینده نزدیک» مذاکراتی را برگ�زار کنن��د ک��ه ب��ه  خل�ع س��لح کام��ل بیانجام��د. البت��ه ک��ه ای��ن

14،000وظیفه رعایت نشد. هیچ یک از کشورها نخواست که از سلح اتمی اش جدا گ��ردد. در ح��ال حاض��ر ح��دود 
 بم��ب اتم��ی6،000بمب اتمی در دنیا انبار شده است. که بیشتر آن ها در آمریک��ا و روس�یه اس��ت، ه��ردو آنه��ا ب��الغ ب��ر 

دارند. انبار مهمات تخریب کننده  عظی��م اس�ت. ق��درتهای اتم��ی فرانس�ه، چی��ن، بریتانی��ا، پاکس��تان، هند،اس���رائیل و ک��ره
34 بمب اتمی را دارایند.300شمالی همه یک سهمی کمتر از 

 پایگاه نظامی در کشورهای دیگر دارد.700ایالت متحده بالی 

در کنارانبوه بمب اتم، بالترین هزین�ه نظ�امی و بزرگ�ترین کنس�رنهای تس��لیحاتی، امپراط�وری ای�الت متح�ده همچنی�ن
بیشتر از همه کشورهای دیگرجهان پایگاه نظ��امی دارد. در پایگاهه�ای نظ�امی لش�گر ه�ا مس�تقر هس�تند ک�ه ه�ر لحظ�ه
می توانند فع�ال ش�وند. ورود غی�ر نظامیه�ا ب�ه پایگاهه�ای نظ�امی ممن�وع اس�ت. س�الها پی�ش م��ن در قط�ر ب�ا تاکس�ی ب�ه
طرف یکی از پایگاههای نظامی رفتم، فق�ط ب�رای آنک�ه تس�ت کن�م ک�ه آی�ا م��ن اج�ازه دارم آنج�ا را ب��بینم؟این ب�رای م�ن

 میلیون دلر ارزش دارد را به شمار آوریم ب��ر ای��ن10ممنوع بود. اگر فقط پایگاههای بزرگی را که هر کدام حد اقل 
 پایگاه نظ��امی500 پایگاه نظامی در ایالت متحده و علوه بر آن 4،000اساس پنتاگون طبق ارائه خودش بیشتر از 

 پایگاه نظامی.4،500دیگر در خارج از آمریکا دارد، در مجموع در سراسر جهان 

 پایگاه نظامی در کشورهایی که به رنگ خاکستری مشخص شده اند دارد.700: ایالت متحده بیش از 3تصویر 



 پایگ�اه نظ��امی کش�وری اس�ت ک��ه بیش�تر از هم�ه ب�ا پایگ��اه نظ��امی ای�الت متح��ده194در خارج از آمریک��ا،  آلم��ان ب�ا 
 پایگ��اه نظ��امی. ای��الت متح��ده همچنی��ن دارای83 و ک��ره جن��وبی ب��ا 121پوش��انده ش��ده اس��ت.  بع��د از آن ژاپ��ن ب��ا 

پایگاهه��ای نظ��امی در اس��ترالیا، در باهام��ا، در بحری��ن، بلژی��ک، بلغارس��تان، ک��امبوج، کان��ادا، کلمبی��ا، کوس��تاریکا،
جیبوتی، مصر، السالوادور، یونان، کوبا، هندوراس، ایسلند، ایتالی��ا، کنی��ا، ک��ویت، هلن��د، ن��روژ، عم��ان، پ��رو، پرتغ��ال،

قطر، رومانی، سنگاپور، اسپانیا، ترکیه، امارات عربی، بریتانیا و دبگر کشورها می باشد.

کسی که در مورد نقشه پایگاههای نظامی آمریکا تحقیق کند به سادگی در می یابد چین، روسیه، هند، سویس، اتری��ش،
ایران و دیگر کش��ورها اج��ازه نداده ان��د ک��ه آمریک��ا در سرزمینش��ان پایگ��اه نظ��امی داش��ته باش��د، ول��ی خیل��ی از کش��ورها

 میلی��ون دلر ب�ه ب�ال باش�د را ب�ه حس�اب10اشغال ش�ده ان�د. اگ�ر فق�ط پایگاهه�ای بزرگ�ی را ک�ه ارزش آن ه�ا ح�د اق�ل 
 پایگاه نظامی آمریکایی وجود دارد. دانش�مند عل��وم سیاس��ی آمریک�ا چ�المرز500بیاوریم در خارج از آمریکا بیش از 

   که در دانشگاه کالیفرنیا در سندیاگو تدریس می کن��د، پایگاهه��ای نظ��امی آمریک��اChalmers Johnsonجانسون 
 پایگاه در خارج از خاک ایالت متح��ده دارد.737 آمریکا 2005را شمارش کرده و به این نتیجه رسیده که در سال 

ولی پنتاگون اطلعات را دستکاری م��ی کن��د. جانس��ون می گوی��د « اگ�ر ب�ه درس�تی ش��مارش کنی��م بزرگ��ی امپراط�وری
 پایگ�اه نظ�امی مختل�ف در خ�ارج م��ی باش�د. ول�ی هیچک�س – احتم�ال  ح�تی خ�ود1000نظامی م�ا مش��تمل ب�ر احتم��ال  

پنتاگون هم- تعداد دقیق آن ها را با اطمینان نمی داند». پ�المرز جانس�ون تش�خیص داده اس�ت ک�ه ای�ن پایگاهه�ای نظ�امی
تسلط نظامی آمریکا را نشان م��ی ده�د. «زم��انی ب��ود ک�ه می ش��د پیش�رفت امپریالیس��م را ب�ا ش��مارش مس��تعمرات ان�دازه
گرفت. استعمار به سبک آمریکا پایگاههای نظامی آن است » این توجه هوش��مندانه جانس��ون اس��ت. « ک��ه در سراس��ر
جه��ان توزی�ع پایگاهه��ای نظ��امی را تعقی�ب ک��رده، ت��ا ب�ا آن بت��وان راج��ع ب�ه رش��د م��داوم رد پ��ای امپراطوریم��ان بس��یار

36آموخت، و همچنین راجع به نظامی سازی سیاست یعنی چیزی که با آن همراه است.»

از آنجا که پایگاههای نظامی ایالت متحده در اطراف زمین پخش شده است، واشنگتن می تواند تقریبا  هر کش��وری از
جه���ان را زی���ر نظ���ر داش���ته باش���د. همزم���ان ناوه���ای جنگ���ی آمریک���ا ب���ر اقیانوس���ها ح���اکمیت دارد. ج���ورج فری���دمن

 در شیکاگو توضیح داد ک��ه« آمریک��ا هم��ه دریاه��ای جه��ان را کن��ترل م��ی کن��د. هی��چ2015استراتژیست آمریکایی در 
قدرت دیگری اینرا انجام نمی دهد. به این وسیله ما می توانیم به هر کشوری لشگر کشی کنیم ول��ی آن ه�ا نمی توانن�د ب�ه

37ما لشکر کشی کنند. این یک چیز خیلی خوبی است.»

 سرباز را در خارج از کشور مستقر کرده است200،000ایالت متحده بیش از 

 سرباز مستقر ک��رده اس��ت. هی��چ200،000ایالت متحده در پایگاههای نظامی که در تمام جهان پخش هستند بیش از 
کش��وری اینهم��ه س��ربازانش را ب�ه کش��ورهای دیگ��ر ارس��ال نک��رده اس��ت. مطمئن��ا  اگ��ر ه�ر کش��وری س�ربازانش را  ب��ه
عنوان دفاع از خود فقط در محدوده مرزهای خودش مستقر می کرد صلح بیشتری در جهان وجود می داشت. ش��دیدتر

 سرباز آمریکایی، اشغال شده است و دومین کشوری که  شدیدا  اشغال شده، آلم��ان اس��ت ب��ا39،600از همه ژاپن، با 
  در افغانس�تان2018 سرباز آمریک��ایی مس�تقر اس�ت، در س�ال 23،300 سرباز امریکایی. در کره جنوبی 34،400
 س�رباز آمریک�ایی در ح�ال عم�ل بودن�د. این ه�ا6،100 سرباز آمریک�ایی وج�ود داش��ت، در ع�راق 10،100در حدود 

38).2018ارقامی است که رسما توسط پنتاگون انتشار یافته (



آن ها برای آنکه استقرار لشکرشان را مشروعیت بخشند، همواره دلیل گوناگونی را لیست می کنند. در دوران جنگ
سرد پنتاگون توضیح می داد که باید با اتح�اد ش�وروی بجنگن��د. البت�ه بع��د از آنک�ه ش��وروی  دره�م شکس��ت، پایگاهه��ای
نظامی باقی ماندند. بعد از آن پنتاگون توضیح داد که پایگاههای نظامی  برای  شکار تروریست ها، نی��از اس��ت. طب��ق

  «با جنگ علیه تروریس��م، نهایت�ا  امپریالیس�م آمریک�ا ی�کKnut Mellenthinگفته ژورنالیست آلمانی کنوت ملنتین 
دکترین کشف کرد، که - در مقایسه با زمان جنگ سرد که از نظر جغرافیایی جبهه محدود بود، متفاوت اس��ت- اینب��ار
این می تواند حضور در همه مکانهای جهان از الف تا ی را مشروعیت بخشد. قاعدتا  تروریستها می توانند در همه ج��ا
یافت شوند، هر زمان و در هر کجا باید سرکوب شوند.» در عم��ل و در واقعی��ت ی��ک پایگ��اه نظ��امی طبیعت��ا  نمی توان��د

 پایگاه نظامی در آمریکا به هیچ عن��وان نتوانس��ت از حمل��ه تروریس��تی4،000از یک اقدام تروریستی جلوگیری کند. 
 جلو گیری کند. پس جنگ ضد ترور یک تبلیغات جنگی است. پایگاههای نظ��امی مانن��د روم ق��دیم2001 سپتامبر 11

39می تواند به حفظ امپراطوری و حاکمیت ایالت متحده خدمت کند.

می��انگین جمعی��ت آمریکاییه�ا نمی دانن�د ک��ه ای�الت متح��ده ای��ن هم�ه پایگ��اه نظ��امی  دارد و اینهم��ه س�رباز در کش��ورهای
غریبه مستقر کرده است. چالمرز جانسون که قبل از آنکه منتقد شدید امپراط��وری آمریک��ا بش��ود، خ��ود در جن��گ ک��ره

 ک�ار ک��رده، توض�یح می ده�د ک�ه «بیش�تر امریکائیه�ا نمی دانن�د ک�هCIAخ�دمت ک�رده و بع�د ه�م ب�ه عن�وان مش�اور س�یا 
ایالت متحده با قدرت نظامی اش حاکمیت دارد». این نادیده انگاری بر این اساس می باش��د ک��ه در رس��انه های اص��لی،

  س�رباز مس��تقر ش��ده در خ�ارج ص�حبت200،000 پایگ�اه نظ��امی و بی��ش از 700هرگز و یا تقریبا  هرگ�ز راج�ع ب�ه 
40نمی شود.

طبق گفته چالمرز جانسون، «سیاستمداران و نظامیان با نفوذ در واشنگتن، آمریک�ا را ب�ه عن��وان ی��ک روم  جدی��د م��ی
بینند، به عنوان قدرتمندترین امپراطوری تاریخ بشریت، که خودش را دیگر به حقوق بین المل��ل، ب��ه علی��ق متح��دینش
و یا دیگر محدودیتها، با توجه به بکارگیری سلح، وابسته احساس نمی کند».  ممنوعیت قوه قهریه سازمان ملل، ک��ه
کاربرد قوه قهریه را در سیاست جهانی ممنوع می کند، توسط نخبگ�ان ای�الت متح�ده هم�واره نادی�ده گرفت�ه م��ی ش��ود،
چونکه این، قدرت امپراطوری را محدود می کند. در ایالت متحده یک وزن بالیی برای افسران و نمایندگان صنایع
تسلیحاتی در مناصب بالی رژیم قائل هس�تند. تق�دس جن��گ، ق�درت و ارت��ش، ک��ه ب�ا پروپاگان�د و اخب�ار جعل��ی ترکی�ب
ش�ده ان�د، ب�اعث ویران�ی اقتص�اد کش�ور م��ی ش�ود.  این�را جانس�ون پیش بین�ی می کن��د، چ�ونکه همیش�ه من�ابع بیش�تری در

41پروژه های نظامی بازهم بلندپروازانه تری تزریق می شود. 

کشورهای اشغال شده از خود دفاع می کنند

حداقل بخشی از مردم در کشورهای اشغال شده می خواهند که لشگر آمریکا خارج شود.



کوبائی ها دیر زمانیست که تقاضای بستن پایگاه نظامی آمریکا را در گوانتانامو دارند. باراک اوباما قول داده بود که
ح��داقل زن��دان ش��کنجه گ��اه وحش��ت آور را در گوانتان��امو ببن��دد. اوبام��ا ای��ن را ق��ول داد ول��ی ق��ولش را عمل��ی نک��رد، و
جانشین او رئیس جمهور ترامپ توضیح داد که نه اردوگاه زندانیان و نه پایگاه نظامی در کوبا را نخواهد تسلیم ک�رد.

، تاریخدان آلمانی که در دانشگاه هایدلبرگ ت��دریس م��ی کن��د، مش��کلتManfred Bergاما طبق نظر مانفرد برگ 
42 همواره روشن تر می شود.21«گسترش امپراطوری» و مرزهای قدرت آمریکا در جهان چند قطبی قرن 

در ژاپن جایی که شدیدترین کشور اشغال شده توسط ایالت متحده است، بیش از همه س��اکنان جزی��ره اوکین��اوا برض��د
لشکر آمریکا از خود دفاع می کنند. بعضی مردم در مجمع الجزایر می گویند برای آن ها جنگ امروز هم هن��وز پای��ان
نی��افته اس��ت، آن ه��ا احس��اس می کنن��د ک��ه توس��ط آمریکائیه��ا همچن��ان اش��غال ش��ده اند و از ج��انب مرک��ز رژی��م ب��ه عن��وان
ژاپنیه��ای درج�ه دوم ب�ه حس�اب م��ی آین�د. ژاپن��ی ه�ا از س�رو ص�دای هواپیماه�ای جنگ��ی، برخورده�ای خش�ونت آمی�ز،
تج��اوز و قت��ل ش��کایت دارن��د.  خیل��ی از ژاپنیه��ا از بی ع��دالتی و قب��ل از هم��ه نس��بت ب��ه ق��رارداد اس��تقرار ک��ه ط��ی آن
سربازان آمریکایی که به جنایت دست می زنند از تحت تعقیب بودن توسط دستگاه قضایی ژاپن مص��ون هس��تند. اینک��ه
وقتی سربازان آمریکا به زنان ژاپنی تجاوز می کنند مورد بازخواست قرار نمی گیرند، این ب��رای ژاپ��ن خیل��ی دردن��اک
اس��ت. ول��ی ای��الت متح��ده نمی خواه��د ک��ه پایگ��اه نظ��امی اش را ب��ه ژاپ��ن تس��لیم کن��د، چ��ون از آنج��ا تلش��های  ق��درت

43اقتصادی چین را زیر نظر دارد.

  درFliegerhorst Büchel بمب اتمی ک�ه در فلیگ�ر هوس�ت بوچ�ل 20همچنین در آلمان بر ضد لشکر آمریکا و 
مرز بلژیک و لوکزامبورگ انبار شده که ب�ه ای��الت متح��ده تعل�ق دارد اع��تراض وج��ود دارد. س��توان اووه ش��یرنهورن

Uwe Schierhornدر روزنامه ارتشی آلمانی لویال انتقاد می کند که «پایگاه نظامی آمریکا برای م�ا نیس�ت، بلک�ه 
به این خاطر است که در شرایط جنگ، اروپا کامل  منهدم شود. از پایگاه آمریکا در آلم��ان از جنگ��ی حم��ایت می ش��ود
که با مفاد اولیه حقوق ملل تناقض دارد» شیرنهورن می گوی��د ای�ن قاب�ل قب�ول نیس�ت، آلم�ان ب�ه ی�ک رابط�ه دوس�تانه ب�ا

و اجازه ندارد که در جنگهای تهاجمی واش��نگتن مش��ارکت کن��د. ارت��ش آمریک��اروسیه و همه کشورهای دنیا نیاز دارد 
44باید از آلمان بیرون رود. 

Albrechtهمچنی��ن آلبرش��ت م��ولر   Müllerک��ه در زم��ان ص���دراعظمی ویل��ی بران��ت و هلم��وت اش��میت در ک��اخ 
صدراعظم خدمت می کرده به حضور نظامی آمریکا در آلمان انتق�اد دارد. م�ولر می گوی��د ص��دراعظم آنگلمرک��ل «ب�ه
سیاست آمریکا به طور تنگاتنگی وابسته است» به همین خاطر برلین در برابر آمریکا خروج لشکرش را درخواس��ت
نمی کند. رژیم مرکزی کلمه ای ب�ر ض�د ک�اربرد پایگ�اه نظ�امی در آلم��ان ب�رای جن�گ غربی ه�ا  ب�ه ک�ار ن�برد، و ح�تی

 ب�رای ه�دایت هواپیماه�ایRamsteinمطلقا  چیزی بر ضد انبار و نوس�ازی س��لحهای اتم��ی و اس�تفاده از رامش�تاین 
  انتقاد می کند. آلمان گسترش جنگهای آمریک��اNachdendkseitenبی سرنشین نگفتند. مولر در سایت ناخ دنکن 

45را بدون دفاع اجابت می کند.

 کانال دو آلمان گزارش داد که آلمان برای پایگاههای نظ��امی آمریک��ا در زمی��ن آلم��ان ه��ر س��اله ی��کZDFزد دی اف
میلیارد دلر باید بپردازد. این پول باید توسط مالیات دهندگان آلمانی تأمین ش�ود. کش��ورهای اش��غال ش�ده پ�ای ص�ورت
حس��اب ه��م بای��د بیاین��د. طب��ق گ��زارش زد دی اف، هم اکن��ون در آمریک��ا روی ای��ن تأم��ل می ش��ود ک��ه آی��ا کش��ورهایی ب��ا
پایگاههای نظامی بزرگ مثل آلمان، ایتالیا  ترکیه، باید حقوق سربازان آمریکایی و بازدید ناوه��ای هواپیم��ا ب��ر و زی��ر
دریایی ها را هم بپردازند. می توان تخفیف ویژه ه��م داد ب��ه ش��رطی ک��ه کش��ور سیاس��تش ب�ا سیاس��ت آمریک��ا ه��م خ��وانی

46داشته باشد. 

همواره انسانهای بیشتری در آلمان این حمایت به وسیله ایالت متحده را رد می کنند. از هر دو آلمانی یکنفر ام��روزه
 از رأی دهن��دگان در2018مواف�ق بی��رون رفت�ن س�ربازان آمریک��ایی م��ی باش�د. ب�ه وی�ژه در ی�ک همه پرس��ی در س��ال 

 درص��د، و55 درص��د، آ اف دی 67م��ورد خ��روج ارت��ش آمریک��ا از آلم��ان انج��ام ش��د رأی دهن��دگان ح��زب دی لینک��ه 
 درصد موافق خروج بودند. این با تظاهرات در مقابل پایگ��اه ب��دنام نظ��امی آمریک��ا در رامش��تاین دوب��اره48گرونه ها 

تک��رار ش��د، چ��ونکه از آنج��ا ه��دایت عملی��ات  هواپیماه��ای ب��دون سرنش��ین آمریک��ا حم��ایت م��ی ش��ود، آن ه��ایی ک��ه در
افغانسان و دیگر کشورها انسان ها را می کشند. همچنین من[دانیل گنسر نویسندکتاب] مخالف جنگ هواپیماه��ای ب��دون
سرنشین هستم و این خواسته را که همه سربازان آمریکایی مانند روسها باید مسالمت آمی�ز از آلم��ان خ��ارج ش��وند. در

Stopp م���ن در تظ���اهرات « پایگ���اه ه���وایی رامش���تاین توق���ف 2017 س���پتامبر 8  Airbase  Ramsteinدر «
 س��خنرانی ک��ردم ت��ا جنب��ش ص��لح را تق��ویتKaiserslautern در ک��ایزرلوتزن Erlöserkircheارلوزرکیرش��ه 



  س��خنرانی ک��رد وEugen Drewermannکرده باشم. قبل از من تئولوگ[مقام مذهبی] با جرأت ای��وگن درورم��ن 
خواهان فشار آوردن شد که تحت هیچ شرایطی آلمان اجازه ن�دارد ک�ه در امپراط�وری آمریک��ا مش�ارکت کن�د. م��ن ای��ن
نگاه را به اشتراک می گذارم و معتقدم که آلمان از ناتو خارج شود و با ی��اد آوری ت��اریخش هی��چ نی��روی نظ��امی را ب��ه
خارج از مرزهایش نفرستد، بلکه باید به عنوان کشور بی طرف برای حقوق ملل و حل صلح آمی��ز درگیریه��ا، خ��ودش

47را به کار گیرد. ارتش آلمان بایدتنهابه عنوان ارتش دفاعی در داخل مستقر باشد. 
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