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  Von Jörg Kronauerکرونوير يورگ:  نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
  ٢٠١٧ دسمبر ١٦
 

  تجارت سالحانسان کشی با 

شرکت ھای توليد سالح اياالت متحدۀ امريکا و المان از جنگ : ستکلھم در SIPRIلح  گزارش انستيتوت تحقيقات ص

  .سود می برند

  
Foto: WALLACE WOON/EPA 
 

کروز "سالح به نام المانی  از شرکت توليد کنندۀ Leopard" نمونۀ يک ليوپارد" آھنگ پر طرفدار صادرات زرھپوش

  ١٧/٠٢/٢٠١۶ نمايشگاه تسليحات در سنگاپور به تاريخ  در يکKrauss-Maffei-Wegmann"  مافای وگمن
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در سال گذشته . ستکلھم  جنگھای امپرياليستی پر منفعت ترين تجارت ھستندی از انستيتوت تحقيقات صلح در به گزارش

 ميليارد ٣١٦ ميليارد دالر که حدود ٣٧٤.٨درآمد يک صد شرکت توليد کنندۀ تسليحات و کار ھای خدماتی ارتش به 

به اين ترتيب شرکت ھای توليد کنندۀ سالح با فروش آن بعد از پنچ سال .  استبه عمل آمدهورو می شود، افزايش ي

  . در صد منفعت به دست آورده اند١.٩  باز ھم  ٢٠١٥ در مقايسه با سال کاھش

 بحران و تشنج سياسی ، به لحاظ ادامه پيدا کردناين افزايش : ستکلھم اظھار نمودوری که انستيتوت تحقيقات صلح در ط

عالوه بر آن در گزارش تذکر رفته است، . جنگھا و مناقشات نظامی در بسياری از کشور ھا ھمينطور انتظار می رفت

 .نده ا و سيستم  سالحھای جديد را وارد نمودهکرد" نوسازی"بسياری از کشور ھا قوای نظامی خود را چه بسا 

 ميليارد دالرعايدی تسليحات به شرکت ھای توليد کنندۀ سالح اياالت متحدۀ امريکا ٢١٧يعنی آن مبلغ زيادتراز دو بر سه 

 از يک جانب عمليات نظامی اياالت زيرا.  ً آنھا حدودا چھار در صد بيشتر به فروش می رسانندزيرامی گيرد تعلق 

ساخت " سيستم سالحھای متحده در خارج باعث ھر چه بيشتر توليد سالح می شود و از جانب ديگر کشور ھای ديگر

 سرپرست سالح و برنامۀ پرداخت ھزينۀ ارتش Aude Fleurant"  اودی فليورنت ".را خريداری کردند" اياالت متحده

 که رھبری بازار جھانی را با Lockheed Martin"  يد مارتينھکال"شرکت : درانستيتوت تحقيقات صلح بيان نمود

 . در صد بيشتر عايد به دست آورده است١٠.٧، حدود به دست دارد» F-35 «سالح و جيت جنگی 

در سال گذشته رشد فروش سالح آنھا . به ھمين ترتيب تجارت شرکت ھای تسليحات نظامی اروپا ھم بسيار خوب است

.  ميليارد يورو بوده است٧٧عايد اين شرکت ھا حدود .  استداشتهثبات با استناد از گزارش انستيتوت تحقيقات صلح 

 »Leopard«  در صد بوده که توسط شرکتھای توليد کنندۀ زرھپوش ليوپارد۶.۶روش سالح تنھا در المان عايد ف

 گفتۀبه  .  حاصل شده استRheinmetall" راين متال" و Krauss-Maffei-Wegmann"  کروز مافای وگمن"

 در اروپا، خاور وسطی ھر دو شرکت نسبت به تقاضای سالح"وت تپژوھشگر انستي Pieter Wezeman" پيتر وسمن"

 .  و جنوب شرق آسيا منفعت داشته اند

 در صد که خيلی کمتر ٣.٨ھمين طور در گزارش تذکر رفته که شرکت ھای توليد کنندۀ روسيه فروش سالح خود را به 

عکس آن در کوريای جنوبی ه ب. الت عديدۀ اقتصادی در آنجاستدليل آن مشک.  گذشته است، افزايش داده اندھایاز سال

ی باعث شده است که نه تنھا سالح خريداری شود بلکه صنعت سالح خود کشور ئه قطمنرشد تھديدات و خطرات 

 .کوريای جنوبی ھمواره  مورد حمايت قرار گرفته و به پيشرفت و توسعه سوق داده شده است

Aus: Ausgabe vom 11.12.2017 
  

  :افزوده مترجم

نظامی انسانکش رشد و توسعه داده تسليحات طوری که ديده می شود به يقين که روز تا روز توليدات دربخش اقتصاد 

 قساوت بی ھای امپرياليستی به کشور ما افغانستان تجاوز نمودند وبا يعنی زمانی که کشور٢٠٠١از سال . می شود

و مخرب  سالحھای نابود کننده ازھيچ نوع  استعمال وظلم و ستم در حق خلقھا پرداخته از  کشت و کشتار  بهنظيری

مداخالت و برافروختن تشنج و کشمکش ھا و چه ھم با دامن زدن با چه از آن زمان تا به امروز . دريغ نورزيدند

آنھا حمايت نظامی و اقتصادی نموده،  از نستند  تا توا،ديگر تحريک نمودن مناقشات ميان کشور ھا وآنھا را عليه يک

است ، و ريختن خون خلق ھا  عايداتی خود را که فروش و صدور سالح عمنبوسيع ترين و پر منفعت ترين بدين وسيله 

  .افزايش دادند
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يستی خود ھای امپريالجائی که کشور. ه و نخواھند ورزيدگاه از انسانکشی دريغ نورزيد  اشغالگران امپرياليستی ھيچ

که در داخل  نموده و يا اينآنھا نتوانند خون بريزند، متحدين خود را تحريک به جنگ و مناقشات با کشور ھای ھمسايۀ 

، تضاد ھای درون خلقھا سالح ساخت امريکا و المان آرزو و مورد عالقه و پر منفعت استبازار خريد ی که ئھاکشور

ھدف آنھا فقط توليد و فروش ھر چه بيشتر تسليحات .  را به فروش برسانندرا دامن می زنند تا بتوانند سالحھای خود

  .نظامی و به دست آوردن منفعت با ريختن خون ھزاران انسان بی گناه است

دولتھای امپرياليستی و حاال پيش چشم  .ش را خون گرفتهپيش چشم کسی که جنايت و قتل می کند :ما افغانھا به گفتۀ  

گاه از ريختن خون خسته  د ھيچکه آنھا خون جاری ساخته ومی سازنا خون گرفته است و ھر قدر ھم وای نظامی آنھا رق

ربوده را ھا صدور سالح گوی سبقت از ديگر کشورامپرياليسم امريکا روز تا روز در توليد و . و سيراب نمی شوند

 انسان کش جھان را به اردوگاه تسليحات  بعد از امريکا دولت فاشيستی المان است که با توليد و صدور سالحھای.است

  .نظامی خود تبديل نموده است

طبق گزارش رسانه ھا، پالن اقتصادی تسليحات نظامی امپرياليسم امريکا در آينده طوری است که می بايد به طور 

که در مقابل ممکن نيست "چنانچه به گفتۀ مقامات دولت امريکا .  ميليارد دالر در سال رشد نمايد۴٠ الی ٢٠اوسط 

، جنگ در داعشمنظور آنھا جنگ عليه جھادی ھا، ." فعلی بتوانيم  کافی آمادگی داشته باشيم" تھديد کنندۀ"جنگھای 

 و آن زيادتر شدهشروع احتمال عراق به يقين که به ھيچ وجه خاتمه پيدا نخواھد کرد، جنگ عليه کوريای شمالی که 

در نظر داشت با . در نظر دارد، با کشور ھای ايران، روسيه و چين استجنگھای ديگری را که امپرياليسم امريکا 

ی که امريکا در آينده در نظر دارد می خواھد تا با بوجۀ نظامی سرسام آور در جھت تحقيقات و جنگھای امپرياليستي

آيا . شمن دد ھوائیکار گيرد و به ھمين ترتيب در جھت  خنثا ساختن سيستم ضه برا نيز کشفيات سيستم سالحھای اتومی 

  ترس است و يا نابودی امپرياليسم امريکا فرا رسيده؟


