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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
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 Political  سياسی

  
  ھماره: برگردان از

  ٢٠١۶ جوالی ٢٧
  

 سالح ھای اتريش در سراسر جھان باعث کشتار می شوند
  

 
ن يک کشور بی طرف شناخته شده است با  سال است که به عنوا۶٠ به بعد در حدود ١٩۵۵که اتريش از سال  با اين 

 مشترک اروپا با قدرت ھای بزرگ ۀ را به عنوان سياست خارجی و امنيتی اتحاديئیوجود اين دولت قراردادھا

امضاء کرده است و قراردادھای مشارکت با ناتو می بندد و در آماده .... ، انگلستان والمانامپرياليستی مثل فرانسه 

 . ير شدن با آن شرکت می کندسازی جنگ و حتی درگ

 کشور جھان در حال خدمت وظيفه ھستند ١۵ سرباز اتريشی به طور مداوم در حداقل ١٠٠٠ در حال حاضر در حدود 

اتريش از کارخانجات اسلحه سازی خود در دو . که بيشتر آنھا در کشورھای بوسنی و کوسوو و لبنان به سر می برند

و آنھا را مدام مدرنيزه کرد تا بتواند در رقابت با ديگر کارخانجات اسلحه سازی جنگ جھانی سود بسياری کسب کرد 

 . دنيا پيشتاز باشد 

درصد سھم بازار ]؟؟[ ٨٠کشور اتريش در صادرات سالح و مھمات جنگی جزو اولين ھاست و از اين لحاظ با 

 که يکی از آنھا در سال د شناخته شدنجھانی، مقام پنجم را دردنيا داراست ھواپيماھای بدون سرنشين اتريش زمانی

 .  در جنگ يمن سقوط کرد و تعدادی ديگر برای نظارت درشرق کيف مورد استفاده قرار گرفت٢٠١۵

  زمانی که در تظاھرات ھا بارھا و بارھا فرياد زده می شود سالح ھای اتريش باعث کشتارخلقھای محروم در سراسر 
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 که درسراسر دنيا به پا می شوند انسانھای بسياری با ئی امروزه در جنگھادنيا می شوند نبايد فراموش کنيم که

ليس وخصوص که اين اسلحه ھا بيشتر در دسترس په ب. اتريش به قتل می رسند) SALW( سالحھای کوچک و سبک 

 . و ارتش قرار می گيرند

 ٨٠٠(و ماشين ھای جنگی ) رويک ميليارد يو(چھارم صادرات تسليحات نظامی شامل اسلحه  ٣ سال گذشته  ۵ در 

 . به صادرات فشنگ و مواد منفجره اختصاص داده شده است)  ميليون يورو۴٠٠( بوده و حدود ) ميليون يورو

 )١٩/١١/٢٠١۶استاندارد(

 آنھا در ۀ با پيدا کردن اسلحه ھای اتريش دردست داعش و تروريست ھای اسالمی و ھمينطور استفاد٢٠١۵در سال 

و جبھه جنگ يعنی چه در دست رژيم عربستان سعودی و چه نيروھای مخالف رژيم يمن بار ديگر جنگ يمن در ھرد

 سال ۵اتريش در ) SIPRI(  تحقيقات صلح ۀسسؤبر طبق آمار م.  اتريش بر سر زبانھا افتادSteyrنام اسلحه ھای شتير 

 کشور ١۴ی به ئ بمب ھای خوشه گذشته مقدارزيادی سالح ھای سنگين، سالح ھای سبک و مواد منفجره مثل مين و

 . جھان صادر کرده است 

 DA42MPPھواپيماھای سبک ) به ونزويال(ھواپيما ھای بدون سرنشين )ابه ليبي(تانک ) به کويت(بيشترين صادرات 

 .  بوده استامريکاريه، تايلند و کشورھای اروپای مشترک و ج به اردن، غنا، نيئیھمينطورسالح ھا

 )  ٠٧/٠٢/٢٠١۶ اقتصادیۀمجل(

 که آنھا را عليه مردم خود و به نام ئیطبق قانون اساسی اتريش صدورسالح به کشورھای درحال جنگ و يا به کشورھا

با اين وجود در ھمه جای دنيا سالح به عنوان وسيله ای برای .  ممنوع است،سرکوب حقوق بشر به کار می گيرند

 . ود کاربرده می شه سرکوب دموکراسی ونقض حقوق بشر ب

 که در حال جنگ ھستند صادر ھم نشوند به اين معنی نيست که اين ئیاگر درحال حاضر سالح ھای اتريش به کشورھا

که   که اين سالح ھا را خريدند و يا اينئیکار گرفته نخواھند شد و يا توسط ھمان کشورھاه سالح ھا در آينده در جنگی ب

 ۀکه در دھ) AUG(طور مثال تفنگھای تھاجمی ه ب. توسط کشورھای ثالث برای کشتارخلقھا مورد استفاده قرار نگيرند

 در چھارچوب برنامه ھای آموزشی عربستان و ٢٠١١ تا ٢٠١۵ به عربستان سعودی صادر شده بودند بين سالھای ٨٠

ان جنگھای داخلی يمن تعداد بيشتری از آنھا توسط  درزم٢٠١۵ برای ارتش يمن فرستاده شدند و از سال امريکا

 . چترھای نجات به متحدان عربستان سعودی تحويل داده شد 

 دالر ٢۵٠٠اين سالحھای تھاجمی در حال حاضر به مقدار قابل توجھی در يمن وجود دارند به حدی که قيمت آنھا به از 

 )  ٢۶/٠٢/٢٠١۶عاتمطبو. (کاھش پيدا کرده است و با کالشينکف رقابت می کند

 کشور صادر کنننده اسلحه به عربستان سعودی بوده و وسايل نظامی مثل ٨ سال گذشته يکی از ۵اين که اتريش در

عالوه بر اين حدود .  ميليارد يورو فروخته کمتربرای عموم آشکارشده است١۵.٨تانک و تفنگ ھای تھاجمی به ارزش 

 به عربستان سعودی ارسال شده ٢٠١٠  يورو در سال ٨٠٠٠٠٠ه ارزش نارنجک دستی و ديگر وسايل منفجره ب٩٠٠٠

 . است

 ) ١٩/٠١/٢٠١۶ استاندارد(

 سرباز ۵٠٠ سرباز و امارات حدود ١٠٠٠ حدود ٢٠١١ چ مار١۴ دردوران قيام بھارعربی، عربستان سعودی در 

 . ستادندبرای سرکوب تظاھر کنندگان ھمراه با سالحھای خريداری شده از اتريش به بحرين فر
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 درحرکت اعتراضی شيعيان در عربستان سعودی با ھمين اسلحه ھا به تظاھر کنندگان ٢٠١۴ھمچنين در پايان سال 

اين آمار و اطالعات نشان می دھد که اتريش خالف قانون اساسی خود که .  نفر کشته شدند۵ آن ۀشليک شد که در نتيج

 . عمل می کند " قوق بشر بشود به ھر نوع ممنوع است که باعث نقض حئیصادرات کاالھا"در آن آمده است 

نه تنھا سربازھای اتريشی که در نقاط مختلف دنيا اعزام شده اند در کشتارانسانھا دست دارند بلکه سالح ھای نظامی 

 . است جنگ ھا به طور قابل توجھی افزايش يافته ۀدر سال ھای اخير تعداد و دامن. اتريش ھم در اين جريان دخيل ھستند

 اروپا و در مشارکت ناتو باعث می شود که از صادرات تسليحات جنگی خود سود زيادی ۀ عضويت اتريش در اتحادي

 . که برايش مھم باشد که برنده يا بازنده در اين جنگ ھا کدام کشوراست ببرد و بدون اين

ح و مھمات و ھمينطور ارسال  کارگر می تواند مانع صادرات سالۀ يک حرکت و يک جنبش ضد نظامی از طرف طبق

 . سرباز به کشورھا در سراسر جھان شوند

 ،چين اتريش، بوسنی وھرتسگوين، بلغارستان، کانادا،: فروشند   که مستقيم يا غيرمستقيم به داعش سالح میئی کشورھا

ی، اردن، لتونی،  جنوبوريای، يونان، مجارستان، ايران، ايتاليا، کالمانکرواسی، جمھوری چک، استونی، فرانسه، 

 ۀفريقای جنوبی، ترکيه، امارات متحدا، رومانی، روسيه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، پولندمونته نگرو، پاکستان، 

 . اوکراين، انگلستان و اياالت متحده است عربی ،

 .  سرنگون شودتوان مانع جنگھا و جنگنده ھای امپرياليستی شد که سرمايه داری توسط جنبش ھای کارگری  زمانی می

خلقھا  می  که رقابت بين بانکھا و شرکت ھای بزرگ باعث به راه انداختن جنگھای امپرياليستی و در نتيجه کشتارچرا 

 . شوند

 صادرات اسلحه بايد متوقف شود

 جنگھای امپرياليستی بايد متوقف گردد

 سرنگون باد سرمايه داری جھانی

  :منبع ترجمه

  IARKP ازسايت کمونيستھای انقالبی

 

 

 
 


