
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٧ اکتوبر ١۶
  

  گرم با آنسوی اقيانوس اطلسۀمعامالت اسلح
 تکيه خواھند امريکا بر بازار ًن پس عمدتار داده و از اييي گرم دستی راھکار معامالتی خويش را تغۀتوليد کنندگان اسلح

ُھکلرو کخطرح اين مطلب را عالوه بر توضيحات منتشره از جانب رياست شرکت ھای . کرد ِ  و نيز ايجاد ِزيگ زاور و ِ

 توليدی ھکلر و کخ در کلمبوس واقع در جورجيای اياالت متحده و سفارشات چند صد ميليونی از جانب ۀيک کارخان

 را به مسلسل امريکا بحریبر اساس اطالعات مزبور قرار است شرکت ھکلر و کخ نيروی . د می کنندئيتأ امريکاارتش 

 ھفت تير مدل امريکاو شرکت زيگ زاور قرار است در ماه آينده به نيروھای نظامی .  مسلح سازد  HK416مدل

P320ر از اين دو ھدف، قصد پيشروی در اما دو شرکت مزبور فرات.  استاندارد ارتش خواھد گشت بفروشدۀ که اسلح

اورالندو در ۀ  ساخت زيگ زاور که کشتار سال گذشتMCXبه ويژه مسلسل مدل .  را دارندامريکابازار تسليحاتی 

زيگ زاور يکی از پنج شرکت مھمی است که در . ايالت فلوريدا با استفاده از آن صورت گرفت طرفداران بسياری دارد

مپ دونالد ترشرکت مزبور در انتخابات رياست جمھوری اخير از .  حرف باال را می زنندکاامريبازار تسليحات دستی 

 اين امکان را بدانھا می دھند که محدوديت ھای صدور امريکاکارخانجات متعلق به اين دوشرکت در . حمايت نمود

  .نمايداين کار از جمله صدور تسليحات آنھا به مکزيک را تسھيل می . تسليحات را دور زنند

 

   جديد ستاندارد]تفنگچه[ھفت تير

  

 آغاز می امريکا به زودی ارسال نسل جديدی از تسليحات گرم دستی را به ارتش المانشرکت اسلحه سازی زيگ زاور 

پيل واقع در کنتاکی در ماه  فورت کمئی اعالم نموده است لشکر يکصدو يکم ھواامريکابه گونه ای که ارتش . نمايد

 سواره در کندکدر سال جاری عالوه بر آن سومين .  را دريافت خواھد نمودP320ھفت تيز تازه ساخت مبر اولين نو

 قرارداد جنوری ١٩شرکت زيگ زاور در . فورت ھود واقع در ايالت تگزاس به اين ھفت تير مسلح خواھد گشت

 ديگر برای نيروھای متعلق به ۀ ھزار قبض٢١٢ و امريکا گرم دستی به ارتش ۀ ھزار اسلح٢٨٠بزرگی را برای ارسال 
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ِ خويش، برتا، که از سال ئیی مزبور بر شرکت رقيب ايتالياالمانبدين ترتيب شرکت . ارتش را دريافت نموده است

 گفته امريکاکه در دواير ارتش  چنان.  می کرد پيشی گرفترفع را امريکا با نسل جديد ھفت تيرھايش نياز ارتش ١٩٨۵

در حالی که .   بيش از مدل پيشين مورد استفاده قرار خواھد گرفتP320 به احتمال زياد می شود در جنگ ھای آتی

ساخت ۀ  به لحاظ دفاعی مورد استفاده بود، اسلحًبرتا که در جنگ ھای اخير خاورميانه بسيار به کار رفته است غالبا

 ميليون ۵٨٠ امريکامزبور ارتش  ۀحجم معامل] ١.[ کم مناست استۀزيگ زاور به بھترين وجه برای جنگ ھای فاصل

ِرئيس شرکت زيگ زاور، فرانس شتافن برگ، اميدوار .  بوده و قرار است در عرض ده سال آينده اجراء گردددالر ِ

  ] ٢.[ گرددالماناست سفارش مزبور موجب پيشرفت فعاليت شرکت متبوع وی در بازار اروپا و 

  

  تأثير در انتخاب دونالد ترمپ به رياست جمھوری

 نيز سفارشات ميلياردی المان نزديک در ۀ تسليحات در آيندۀاميدواری مزبور از آنجا سرچشمه می گيرد که در زمين

 ۀ ذخيره ای که در نقش مربی عمليات ھای ويژدگروالھایبه گزارش شتافن برگ به نقل از يکی از . انجام خواھند يافت

 برای ھفت تيرھا، مسلسل ھا و تفنگ ھای المانمنيتی ايالت ھای قريب به تمامی دواير ا"ارتش انجام وظيفه می نمايد 

 به لحاط بازار فروش برای شرکت المانبدينقرار اھميت ارتش ] ٣.[خواھند داد" ليس سفارشات جديدیو پۀمورد استفاد

ميزان  اکرن فورده اصلی خود واقع در ۀدر سال ھای گذشته شرکت مزبور در کارخان. زيگ زاورنيز فزونی می يابد

در سال .  بسيار افزوده استامريکاتوليد خويش را به شدت تقليل داده و به جای آن بر حجم توليد شرکت ھمنام خود در 

  ]۴.[توليدات زيگ زاور در نيوپرت واقع در ايالت نيوھمپشاير صورت گرفته است% ٩٠  ٢٠١۶

به ويژه برای مسلسل ] ۵.[نظاميان بوده است مسلسل به غيرۀ فروش فعاالنامريکاموجب پيشرفت زيگ زاور در بازار 

 تن را در يک کلوب ۴٩نام عمر متين با بکار بردن آن ه  ب٢٠١۶ جوالی ١٢جنايت ۀ  که سوء قصد کنندMCXمدل 

 مقام زيگ زاور را امريکافروش اين اسلحه در . شبانه در اورالندوی فلوريدا به ديار عدم فرستاد، متقاضی بسيار است

 خود در نيوپرت را در خدمت ۀشرکت مزبور امکانات و کارخان.  پنجم رساندۀ ھای توليد اسلحه به درجدر ميان شرکت

 به بنياد ناشيونال دالر ھزار ١٠٠عالوه بر آن . مپ برای فعاليت ھای انتخاباتی وی نھادترتبليغات و حضور دونالد 

] ۶.[کار رفت، اھداء نموده ن، بلری کلينت در انتخابات مزبور عليه رقيب ترمپ، ھي که(NSSF)شوتينگ سپرتس 

  . تشديد نيابدامريکال خريد و فروش تسليحات گرم در ومپ ضامن اين است که کنترتر

  

  بحریفروش مسلسل به نيروی 

  

يکی از اين موارد سفارشاتی است که اين .  افزوده استامريکاشرکت ھکلر و کخ نيز به فعاليت خويش در بازار 

ُابرزدرفشرکت مزبور که مقر آن در .  دريافت نموده استامريکا ارتش شرکت از نيروھای ِ  می باشد نياز المان ُ

 قبضه ۴٠٠٠ سفارش ارسال ٢٠٠٩بر و بر آورده و در اکتHK416 را با مسلسل امريکا دلتای ۀتسليحاتی نيروھای ويژ
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 را دريافت امريکار زن به ارتش  دوۀ قبضه اسلح٣۶٠٠ نيز سفارش ٢٠١۶ اپريل و در بحری مزبور به نيروی ۀاسلح

 امريکائیبدينقرار ھکلر و کخ موفق به پيروزی بر شرکت .  استدالر ميليون ۴۴ميزان سفارشات مزبور بالغ بر . نمود

 آن بحری انتشار يافت که نيروی امريکات گذشته در مطبوعات نظامی گسدر ماه ا. ِرقيب خود، نايتس آرمامنت گشت

بھای ] ٧.[ را که در ميان ارتشيان محبوبيت بسزا دارد گرفته استHK416زار مسلسل مدل  ھ١١کشور تصميم خريد 

عالوه بر فزونی معامله با ارتش بيش از ھمه بازار آزاد تسليحاتی .  می باشددالر ٣٠٠٠ اين اسلحه ۀخريد ھر قبض

افزايش % ۴٠معامالت مزبور در سال گذشته ميزان . معامالتی اين شرکت منجر می گرددۀ  به افزايش بھرامريکا

 ٢٠٢,۴ ميليون يورو بالغ گشته است که در مقياس جھانی برای اين شرکت با فروش ٧۶,۵داشته و ميزان کل فروش به 

 بھترين بازار فروش به حساب می آيد، امريکابرای شرکت ھکلر و کخ . دھد افزايش معنی می% ۴٠ميليون يورو، 

  .قرار دارند% ۶و انگلستان با % ١٠ه با کل فروش، فرانس% ٢۵ با المانسپس 

  

  مکان ھای توليد در امريکا

  

 توليدی خويش در ۀند، شرکت ھکلر و کخ در ماه مه گذشته ايجاد اولين شعب ا موجودامريکابا توجه به امکاناتی که در 

برای . روشگاه بوده استاين شرکت تا کنون در آنجا فقط دارای يک ف. کلومبوس واقع در ايالت جورجيا را اعالم نمود

آغاز فروش .  ھزينه گشته و در سال آينده آغاز به توليد گردددالر ميليون ٢٣ مزبور قرار است ۀتوليد کارخان

 که يکی از مھم “Shot Show„ ذکر شده است و قرار است در نمايشگاه ٢٠١٩ مزبور ابتدای سال ۀمحصوالت کارخان

چنانکه ھکلر و کخ اعالم نموده است،  . الس وگاس صورت می گيرد انجام گرددترين نمايشگاه ھای تسليحاتی بوده ودر

مقر جديد اين شرکت نه تنھا به ] ٨.[ ھفت تير برای فروش به غيرنظاميان توليد گرددامريکا قرار است در ًتا کنون بدوا

 برای اين شرکت انتخاب کاامري و بی اثر نمودن محدوديت ھای امريکاقصد برداشتن گامی جديد به بازار تسليحاتی 

 امريکادر .  برای صدور تسليحات را دور بزنندالمانگشته است بلکه اين امکان را نيز بدانھا می دھد که محدوديت ھای 

و اين از جمله در  ]٩[ . توليد گشته اند مشمول مقررات صادراتی آنجا می باشندالمان که بدون تکنولوژی ھائیاسلحه 

کارکنان پيشين ھکلر و کخ قرار است در آغاز سال آتی به خاطر فروش . به مکزيک است رمورد صدور جنگ افزا

گفته می .  به مکزيک که در مناطق غير مجاز به کار رفتند در دادگاه مورد بازخواست قرار گيرندG36مسلسل ھای 

که  در حالی] ١٠.[تکار برده اسه ليس مکزيک مسلسل ھای مزبور را در عمليات ھای ناقض حقوق بشر بوشود پ

 به مکزيک را ندارد، شرکت زيگ زاور فقط در المان خود در ۀھکلر و کخ ديگر حق فروش جنگ افزارھای توليد شد

که مورد بازخواست قرار  ی مرکزی فروخته است، بدون آنامريکا ھفت تير را بدين کشور ٧۵٠٠ تعداد ٢٠١۵سال 

  ]١١.[ند اين شرکت توليد گشته اندنيوپرتلۀ  مزبور در شعبھایزيرا اسلحه . گيرد
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  راھکار جديد معامالتی

ر راھکاری است که ھکلر و کخ و زيگ زاور به موازات يکديگر انجام می يي بخشی از تغامريکاگسترش معامالت با 

د راز آن وارتو کشورھای ھم اعالم نمود که از اين پس فقط با سازمان ناتو ً رسما٢٠١۶ھکلر و کخ در نومبر . دھند

 جنگ ئیدليلی که برای اين تصميم خود آوردند اين بود که ديگر نمی خواھند به کشورھا] ١٢.[معامله خواھد گشت

 ١۵ اصلی عملياتی خود در اجالسآنھا بر اين اعالم خويش در . افزار بفروشند که مرتکب نقض حقوق بشر می گردند

زيرا در پايان سال . خود گيرده عمل بۀ ه اين سخن جامالبته ھمچنان جای شک باقی است ک. ت تأکيد نمودندگسماه ا

 که مرتکب ئی مجددا برای ارسال جنگ افزار ھای ساخت ھکلر و کخ به کشورھاالمان بود که شورای امنيتی ٢٠١۶

ر ييبا اين حال قرائن نشان می دھند که اين تغ] ١٣.[به اندونزی و مالزيا: نقض حقوق بشر می شوند چراغ سبز نشان داد

 برای گسترش معامالت به اياالت امريکازيرا به زودی توليد تسليحات در : مسير به سود توليد کنندگان تسليحات باشد

ی التين حاضر و آماده بوده و کافيست که از محل توليد در امريکامتحده و نيز برای امکان صدور به کشورھای 

شرکت زيگ زاور نيز به ھمين گونه می خواھد . ادر گردد فقط به متحدين نزديک اين کشور اسلحه صالمان ِابرزدرف

ما در داخل شرکت تصميم بر اين گرفتيم که در آينده : "رئيس اداری اين شرکت، شتافن برگ اعالم نمود. عمل نمايد

مقصود او از ]  ١۴".[راز آن جلب نمائيمتکشورھای عضو ناتو و کشورھای ھم ، اروپا،المانتوجھمان را به بازار 

ِاين در حالی است که محل توليد واقع در .  استالمانۀ ِمحل توليد واقع در اکرن فورد" در داخل شرکت"ِوان نمودن عن

  .عنوان شرکتی مستقل اعالم گشته استه نيوپرتلند ب
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