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  ٢٠١۶ جون ١٧
  

 ھجوم تسليحاتی غرب
  

آتی نيز  تسليحات در سراسر جھان بوده است و در سال ۀالمان در سال گذشته سومين صادر کنند) گزارش ويژه (برلين

، گزارش کرده ِ جينزاين مطلب را خدمات اطالعاتی ارتش انگلستان ،. صدور جنگ افزار خود را گسترش خواھد داد

بنا بر اين گزارش المان در ھجوم تسليحاتی کشورھای ناتو که صدور جنگ افزار آنھا بی سابقه رشد يافته سھيم . است

  .  است

اتو ٧دو سوم صدور وسائل جنگی در جھان توسط  شکيالتی ن  کشور ناتو صورت گرفته و اين در خدمت تقويت ساخت ت

يا ۀگرانيگاه صدور اسلحه غير از خاورميانه و نزديک که صحن. می باشد وب شرقی آس  اصلی جنگ ھای فعلی است جن

شه بحيرۀدور و بر ۀ به ويژه منطق. می باشد ورد مناق ی م ه . است جنوبی چين که به شدت ميان چين و قدرت ھای غرب ب

دالمانھر دوی اين مناطق صنايع اسلحه سازی  ا ۀاز جمل.  سالھاست جنگ افزار صادر می کنن شتريان آنھ رين م م ت  مھ

ه يمن . عربستان سعودی به شمار می رود ستان ب اين در حاليست که سازمان ملل به خاطر حمالتی که قوای نظامی عرب

ن کشور وارد س زاخته و کرده اند اتھامات سنگينی عليه اي ان در جين ايتگر جھادگراي ستان حم ه عرب  ھشدار داده است ک

ه  ای دھ ال ھ ستان در س ه، از افغان ای منطق تقالل ١٩٨٠جنگ ھ وده و در صدد اس ال حاضر ب وريه در ح ا س ه ت  گرفت

  .خويش از قدرت ھای غربی است

  

  مقام سوم در جھان

دالمان م سومين صادر کنن زار دۀ در سال گذشته باز ھ ود جنگ اف انی ب اس جھ دمات . ر مقي ازمان خ ن موضوع را س اي

رده استئي، در آخرين گزارش تسليحاتی خويش که در روز گذشته انتشار يافت تأجينزاطالعاتی ارتش بريتانيا،  ر . د ک ب

ارد ۴,٧٨ وسايل جنگی به بھای ٢٠١۵ در سال الماناساس اين گزارش صنايع تسليحاتی  ر ميلي ددال رده ان در .  صادر ک

ست امريکا يکی المانبر طبق اين گزارش بيش از . ارش فوق صدور تسليحات سبک و مھمات به حساب نيامده استگز

ه  سليحاتی اش ب ادرات ت زان ص ه مي ارد ٢٢,٩۶ک ر ميلي الیدال شته در ح الغ گ ال   ب ه در س ادرات ٢٠٠٩ک زان ص  مي

ر ميليارد ١٢,٩ امريکاتسليحاتی  وده استدال ه .  ب يه است ک زان و ديگر روس ه مي ته ب ارد ٧,۴۵در سال گذش ر ميلي  دال

 در سال المانزيرا دولت .  حساب کردالمان فروش تسليحات ۀدر آينده نيز بايد روی توسع. اسلحه به خارج فروخته است

ه ۀگذشته در زمين ورو ١٢,٨ جواز فروش جنگ افزار رکورد سابق خود را شکسته و آن را ب ارد ي ادل ( ميلي  ١١,٢٣مع
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ه ٧,٨۵از اين مبلغ جواز تک فروشی در جمع . رسانده است) الردميليارد  روش چندگان ورو و جواز ف ارد ي  ۴,٩۶ ميلي

  ]١.[ميليارد يورو بوده است

  

  ٢٠١١/٢٠١۵لمان ا یتحاي منبع گزارش تسل-  متعارف یحاتيسھم صادرات تسل

  رکورد تسليحاتی 

ی شان م سلحيات را ن روش ت ورد ف ای شکستن رک ز از يک سو محرک ھ ازمان جين زارش س د و از سوی ديگر  گ دھ

ر ميليارد ۶,۶ۀ  به ميزان بی سابق٢٠١۵ تا ٢٠١۴صدور تسليحات از سال . محورھای اصلی آن را ته و دال رايش داش  اف

ه در سال . يده است رسدالر ميليارد ۶۵در جمع به  ه ٢٠١۶انتظار می رود ک ان ب سليحات در سراسر جھ روش ت  ۶٩ ف

ه .  برسددالرميليارد  اتو دانست ک ھم ميزان فعلی و ھم افزايش آن در سال جاری را بايد بيشتر مديون کشورھای عضو ن

ين .  تسلحيات در جھان می باشندۀ کشور رديف باالی فروشند١٠ کشور از ٧ ط ھم ع  کشور ٧فق ارد ۴٢,٩١در جم  ميلي

ا] ٢. [ تسليحات به فروش رسانده اند که دو سوم فروش تسليحات در مقياس جھانی بوده استدالر ً صادرات مزبور طبيعت

بر اين مبلغ بايد فروش تسليحات اسرائيل . در خدمت تقويت ساخت ھمکاری ھای نظامی کشورھای متحد غرب می باشد

ی ۀ کشور اصلی فروشند١٠در بين .  بود استالرد ميليارد ٢,١١را نيز افزود که  ر غرب شور غي زار فقط دو ک  جنگ اف

ه کشورھای مجاور : ھستند ه ب يه ک ارد ٧,۴۵روس ر ميلي ائل جنگی در سال دال ه ٢٠١۵ وس ه ب ه است و چين ک  فروخت

روش ٢٠١۶بنا بر محاسبات سازمان جينز در سال .  جنگ افزار صادر کرده استدالر ميليارد ١,٧۴ميزان  د روی ف  باي

  ].٣[بيشتر تسليحات به ويژه از جانب کشورھای عضو ناتو حساب نمود

  

  محور تسليحاتی خاورميانه

ا اظ جغرافي ه لح یئیب سليحات را م شخيص داد  دو محور اصلی صدور ت انی ت اس جھ وان در مقي ه و . ت يکی خاورميان

حن ه ص ت ک ک اس وريه گرفۀنزدي راق و س ی از ع اگون فعل ای گون گ ھ د جن ی باش ن م ا يم ه ت سليحاتی . ت واردات ت

ه  ته ب ال گذش ه در س اور نزديک و ميان شورھای خ ارد ٢١,۶ک ر ميلي وم صدور دال يش از يک س ه ب وده است ک الغ ب  ب

ا . تسليحات در ميزان جھانی را جذب کرده اند ارد ٩,٣٣عربستان سعودی ب ر ميلي ددال رين وارد کنن زرگ ت سليحات ۀ ب  ت
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ا ۀرات متحداما. در جھان می باشد د٢,٠٨ عربی که ھمجوار عربستان سعودی است ب ين کشور وارد کنن ارد ھفتم  ۀ ميلي

ود است م . تسليحات ب ند رويھ ی می باش درت ھای غرب اتنگی جزو متحدان ق ه تنگ واره ب ه ھم ن دو کشور ک  ١١,۴١اي

بنا بر گزارش سازمان . باشدکل صدور تسليحات در جھان می % ١٧,۵ جنگ افزار خريداری نموده اند که دالرميليارد 

ر ميليارد ١٣,١۵جينز سھم اين دو کشور در سال آينده باز ھم بيشتر می شود و به  ه دال يد ک د رس صدور % ١٩,۵ خواھ

 ميليارد واردات تسليحاتی ٢,٢٧بر اين دو کشور مصر نيز افزوده می گردد که با . تسليحات در ميزان جھانی خواھد بود

  ]۴.[می باشند) ششمين کشور (دالر ميليارد ٢,١۴ق با و عرا) چھارمين کشور(

  

  ٢٠١۴لمان ا یحاتي تسلگزارش - وروي ونيلي، ارقام به م٢٠١۴لمان در ا حاتي کننده تسلافتي کشور در١۵

   شرقیمحور تسليحاتی آسيای جنوب

وب شرقی است يای جن انی آس سليحاتی جھ ين محور ت ال . دوم شورھای آن خطه از س ه ک سليحات ب ا ٢٠٠٩ّصدور ت  ت

ين دالر ميليارد ٢,١٨ جنوبی با وريایک. افزايش داشته است% ٧١ بر طبق گزارش جينز ٢٠١۶  واردات تسليحاتی پنجم

 ۀ به درجً و احتماالدالر ميليارد ٢,۵٠ تسليحات به حساب آمده و در سال آينده واردات تسليحاتی اش به ۀکشور وارد کنند

م ۀ واردات تسليحاتی داشته و درجدالر ميليارد ١,۵١تايوان که در سال جاری . چھارم در مقياس جھانی خواھد رسيد  دھ
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د ا ۀوارد کنن ده ب ال آين وده است در س زار ب ارد  ميل٢,٠١ جنگ اف ري د داددال صاص خواھ ود اخت ه خ تم را ب ه ھف .  درج

اال٢٠١۶ درجه سوم را داشته است در سال دالر ميليارد ٢,٣١ با ٢٠١۵استراليا که در سال  ه درجً احتم  ششم عقب ۀ ب

سليحات در ده سال ۀ کشور وارد کنند۵در ميان . خواھد رفت د ت رای خري ازمان جينزب  اصلی جنگ افزار در فھرست س

ا اه عالوه بر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اندونزيآيند ارد ١٣ ب ر ميلي ا دال ام ب ارد ١٠ و ويتن ر ميلي رار دال  ق

رۀھر دوی اين کشورھا در مجاورت . دارند دبحي رار دارن وبی چين ق وب .  جن ع در جن سليحاتی کشورھای واق کوشش ت

ر ۀد معرف برنامه ريزی ناتو و اتحاديشرقی آسيا که جزو حاميان غرب به حساب می آيند می توان ارزه ب رای مب  اروپا ب

  ]۵.[ باشد، روی فعاليت ھای نظامی و جنگی آن حساب می کنندامريکاسر قدرت با چين که برخی از نظاميان 

  

   درگيری ھاۀسھيم در ھم

ه دارالماندر اين ميان صدور جنگ افزار  يش ادام ا پ سليحاتی از سال ھ ه ھر دو محور رشد ت ه در ] ۶.[د ب رای نمون ب

ه ھر سه از کشورھای مجاور ا سنگاپور، اندونزي٢٠١۴که در  حالی ی ک شين برون رۀ و سلطان ن وبی چين می بحي  جن

ای ک٢٠١۵ بوده اند، در سال الماناصلی جنگ افزار ۀ  کشور وارد کنند١٠ ۀباشند، از جمل رلين جواز وري ه ب وبی ک  جن

 جنوبی چين واقع است، دومين بحيرۀد يورو را بدانجا صادر کرده و در مجاورت فروش جنگ افزار به ميزان نيم ميليار

تفاده از جنگ  کشور در اين فھرست است و اين دليل ديگری است برای آن ا اس که درگيری ھای احتمالی در آن منطقه ب

 قرار دارند المانات  که در درجه بندی صدور تسليحئی ساير کشورھاۀاز جمل.  صورت خواھد گرفتالمانافزار ساخت 

ورو از ١٢۵کويت تسليحاتی به ميزان . کويت است که دھمين کشور به حساب می آيد ان ميليون ي د و الم  دريافت می کن

  . ميليون يورو را از برلين دريافت نموده است٢٧٠ جواز صدور تسليحات به ميزان ٢٠١۵عربستان سعودی در سال 

  

  لوبرون از کنتر

  

ان ب. تسليحاتی عربستان سعودی حائز اھميت ويژه استۀ بيش از ھمه توسع خاطر ه رياض مدتھاست که در سراسر جھ

رفتن اتھ. عمليات شديد جنگی اش در يمن مورد انتقاد می باشد ن کشور پس گ یآبرو ريزی اخير اي ان ک ه ب  امی است ک

ود  اخته ب ستان سعودی وارد س ری عرب تالف جنگی تحت رھب ه ائ ام ] ٧[مون ب ز اتھ شری ني وق ب ای حق ه سازمان ھ ک

ه  حال بان کی. د کرده اندئيمزبور را تأ ه او ب رده است در صورتی ک د ک ه رياض وی را تھدي مون اعالن نموده است ک
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امالنظاميان سعودی به خاطر جنگ يمن انتقاد کن ه ک ل می پرداخت د ًد، مبالغی را که عربستان به سازمان مل  حذف خواھ

أمين ھزين ا ت د ت شينی نماي شار رياض عقب ن ال ف ده است در قب روژه ھای کمکی ۀکرد و به ھمين دليل وی مجبور ش  پ

رای ] ٨. [سازمان ملل را به مخاطره نيفکند ام حمالت بر طبق گزارشات رسيده نيروھای نظامی عربستان سعودی ب انج

انخود به يمن ھمواره جنگ افزار ساخت  دالم رار داده ان تفاده ق ورد اس ز م ز رياض در حال ] ٩.[ را ني ه گزارش جين ب

د ۀحاضر نه فقط تسليحات جنگی می خرد، بلکه ھمچنين در تھي ذاری می نماي ی سرمايه گ  تکنيک ھای شنودی و مراقبت

درت ھای غرب استامريکاان سعودی در صدد استقالل از و اين نمايانگر آن می تواند باشد که عربست ] ١٠.[ و ساير ق

اگون، از  ر آن در جنگ ھای گون ه عالوه ب د بلک ه حساب می آي ران ب ط دشمن اي ه فق ستان سعودی ن سلطان نشين عرب

ستان در دھ ی ١٩٨٠ ۀافغان ل م ر عم امی گ ان نظ امی اصلی جھادگراي ش ح ال حاضر، در نق وريه در ح ا س ه ت  گرفت

در صورتی که رياض که به شدت مسلح است از اتحاد با غرب خارج شود، به لحاظ سياست خارجی ممکن ] ١١.[مايدن

  .است بيش از پيش به سوی افراطی گری سوق يابد
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