
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

 ٢٠١٣ فبروری ٢٢
  

  رشد صدور جنگ افزار المان به کشورھای عربی
  گرايش بر خالف جھت

 را به موازات المان فزونی صادرات تسليحاتی SIPRI پژوھشی سيپری ۀسسؤ م–برلين /  استکھلم–گزارش ويژه 

 تسليحات در ۀصد شرکت توليد کنند خروجی يک. کاسته شدن توليدات جنگ افزار در سراسر جھان تشخيص داده است

مريکا و اروپا اابزار جنگی مزبور ساخت % ٨٩.  درصد کاھش يافته است۵ به ميزان ٢٠١١سراسر جھان در سال 

 شرکتی که بيش از ھمه در جھان توليد تسليحات می ١٠٠ی بين الماناليست که توليدات شرکت ھای اين در ح. می باشند

 بدين خاطر است که کاستی خريد الماندر واقع نيز دليل افزايش صادرات جنگ افزار . کنند دائم رو به فزونی است

در . رود شورھای ديکتاتور عربی میبخش اعظم اين صادرات به ک. تسليحات توسط ارتش اين کشور را تعديل نمايند

 در ابوظبی محصوالت خويش را به حکام INDEXی در نمايشگاه جنگ افزاِر ايندکس المانحال حاضر ده ھا شرکت 

 عالوه بر آن محصوالت خويش را به بخشی از آسيا که المانصنايع جنگ افزار . پولدار منطقه عرضه می نمايند

که شرکت ھای چينی در اين  با اين. ...  مسلح می سازند، عرضه می نمايندالمانفق دولت ن پتانسيل چين را با تواامخالف

 توليد کنندگان اصلی جنگ افزار قابل تشخيص می باشند ۀآمار به حساب نيآمده اند، با اينحال شرکت ھای غربی به منزل

]١.[  

  

                  در حال رشد

ھان  توانسته است خالف وضعيت صدور تسليحات در جالمان نشان می دھند  سيپریۀکه اطالعات و ارقام مؤسس چنان

 توانسته EADSی اِ آ ِد اِس المان -تنھا صادرات نظامی اَبَرشرکت فرانسوی. فزايدبه صادرات جنگ افزار خويش بي

 شده به سيپری در اين آمار فقط فروش و خدمات عرضه. (است موقعيت ھفتم خود را در مقياس جھانی حفظ نمايد

راين «ی الماناما شرکت ). مشتريان نظامی را در نظر گرفته است و معامالت غير نظامی اينجا به حساب نيآمده اند

 ترقی ٢۶ به مرتبه ٣٢ ۀ فروش خويش نسبت به سال گذشته گشته و از مرتبدالر ميليون ٣٢٠موفق به افزايش » متال

 ۴٩ به مقام ۵٧ و پيشرفت از مقام دالر ميليون ٧۴٠ به افزايش نيز موفق» توِسن کروپ«ی المانشرکت . نموده است

 ١۵٠گشته است که فقط »  مافای ِوگمان-کراوس«ی توليد تانِک المانگشته و بدين ترتيب موفق به سبقت از شرکت 

 ١٧٠ توانسته است به فروش خويش» ديل«ی الماناما شرکت .  درجا زده است۵۴ افزايش داشته و در مقام دالرميليون 

  . در درجه بندی فروش جنگ افزار در مقايسه جھانی رسيده است۶٠ افزوده و اکنون به مقام دالرميليون 
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 سوی صادراته پيشرفت ب

 حمايت المان دولت ۀ بدين دليل توانست ترقی نمايد که مراکز اَبَرشرکت ھای مزبور از ناحيالمانتوليدات جنگ افزار 

ن متال اعالم کرده بود که قصد دارد به صادرات خويش افزوده و جزو بيست کشور دو سال پيش شرکت راي. می گردند

 المان صنايع امنيتی و دفاعی ۀ مدير مالی اتحادي٢٠١١در پائيز سال ]. ٢[اول توليد کننده در مقياس جھانی برسد 

BDSV وی ۀد گفتئيدر تأ. »دحفاظت از اين صنايع باشد، بايد به ميدان صادرات گام نھا« اعالم نمود اگر مقصود 

ھمه عرضه کنندگان توليدات « افزودند که برای IG Metall المانمنشيان يک کار پژوھشی سنديکای صنايع فلزی 

در ]. ٣[» فزايند توليدات خويش در مقياس جھانی بي صادرات باقی مانده است تا بتوانند بهۀنظامی فقط کوشش در زمين

 يکی از ۀبه گفت. عمل پوشانده استۀ  در اين بين به خواست مزبور جامالماندولت د نمود که ئي گذشته سيپری تأۀھفت

 ۀ قاطعی در زمينۀنظر می رسد که از دو سال پيش اراده ب«زمان ينام پيتر وه کارشناسان صادرات جنگ افزار ب

 افزايش غيرقابل وصف ويزمان در اين رابطه به]. ۴[»وجود آمده باشده  بالمانصدور مقادير بيشتری جنگ افزار در 

  . عربستان اشاره کرده استۀی به شبه جزيرالمانجنگ افزار 

  

 سرکوب نظامی قيام ھای داخلی

در واقع نيز فقط در ماه ھای اخير نيست که مرتب صادرات ميلياردی تازه ای از جنگ افزار به عربستان سعودی و 

 دائم در جھت افزايش صادرات خويش الماناسلحه سازی کوشش صنايع ]. ۵[ساير ديکتاتورھای عربی آشکار گشته اند 

 آن نمايشگاه جنگ افزاِر ايندکس در ابوظبی می باشد که در يکشنبه گذشته آغاز و تا ۀتازه ترين نمون. ادامه دارد

خوبی به حساب باشند که بسيار ھم مشتريان  مخاطبان ايندکس بيش از ھمه مشتريان جھان عرب می. پنجشنبه ادامه دارد

 ۀی ھستند و ھمچون در زمينالماناھميت آنھا در اين است که دريافت کنندگان پولدار خوبی برای جنگ افزار . می آيند

ی المان شرکت ۶٩در فھرست عرضه کنندگان نمايشگاه ايندکس ]. ۶[صنايع امنيتی خريداران خوبی به حساب می آيند 

شرکت صنايع دفاعی ديل اطالع داده . می باشند» ِزد اِف فريدريشس ھافِن«تا » آ ِد اِم کيل«به ترتيب حروف الفبا از 

ھوائی گرفته تا مھماِت دارای کاليبر بزرگ و ۀ است که توليدات عرضه شده توسط شرکت مزبور از اجسام ھدايت شد

وه بر خودروھای شرکت راين متال به سلطان نشينان شبه جزيره عرب عال.  وسعت دارندئیسيستم تمرينات جنگ ھوا

 که بخش نظامی Cassidianکاسيديان .  را نيز عرضه می نمايدKODIAKتيرانداز، تانک پيشرفته کودياک ۀ ساد

 فرانسوی اِ آ ِد اِس می باشد انواع ھواپيماھای بدون سرنشين را که ھرگونه پرواز تجسسی را می توانند -یالمانشرکت 

در . ر پروازھای مراقبتی نظامی به کنترل بخش غير نظامی نيز قادر استبه عمل آورند، عرضه می کند که عالوه ب

زمان، يبه گفته و: نيست گونه شکی در بين  اھدافی که طايفه ھای حاکم ديکتاتور خليج فارس در نظر دارند ھيچۀبار

ھای خود سرکوب آنھا می خواھند به لحاظ نظامی نيز قادر باشند ھرگونه قيامی را در داخل کشور«کارشناس سيپری 

  ]       ٧.[»نمايند

  

 ھدف ھای مورد نظر در ناحيه دريای آرام در آسيا

 جلب ۀی توليد جنگ افزار عالوه بر ديکتاتورھای خليج در حال حاضر کوشش خويش را در زمينالمانشرکت ھای 

 ر به صدوالمانکه دولت  ينبه ا. عمل می آورنده  ب، چين به حساب می آيندۀمشتريانی در آسيا که جزو مخالفان بالقو

از جمله شرکت صنايع دفاعی ديل به تازگی در .  شکی نيست،جنگ افزارھای تازه به اين منطقه اجازه خواھد داد

تازه ترين دستاوردھای خود از اجسام ھدايت شونده ھوا به ھوا .) Aero India, 6-10 Feb(نمايشگاه ھوائی ھندوستان 

نيروی دريائی ۀ  کشتی تاز۶شرکت راين متال .  شونده دريا به ھوا را نيز عرضه نمودو نيز تازه ترين اجسام ھدايت
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 ۀ به تازگی به توسعالمان.  آتشی مجھز خواھد نمودۀ رادار ھدايت شوند١٢  سيستم الکترونيک نظارتی و۶مالزی را به 

در . ن کشور تبديل گشته است جنگ افزار بديۀھمکاری نظامی خويش با مالزی آغاز نموده و به دومين صادر کنند

 المان اھداف مورد نظر شرکت مزبور گفته می شود که در تطابق با اھداف سياست خارجی ۀشرکت راين متال در بار

برای تأمين امنيت راه ھای «که به تجھيزات راين متال مجھز می گردند » کشتی ھای جديد مالزی«]. ٨[می باشد 

مالزی در راه دريائی ماالکا قرار دارد که ھم برای مبادالت تجارتی ]. ٩[»ی باشند دارای اھميت فوق العاده مئیدريا

افزايش قابل پيش بينی .  چين دارای اھميت زياد می باشدۀ در شرق آسيا و ھم به ويژه برای تأمين مواد اوليالمان

 به اطالع بروری در اول ف به رقبای آسيای شرقی چين از جمله در تصميمی که کاسيديانالمانصادرات جنگ افزار 

 دريای ۀشرکت توليداتی تسليحات مزبور به ايجاد پسِت مديريت تازه ای در منطق: افکار عمومی رساند قابل درک است

  .آرام آسيا دست زده است که دارای مقام رھبری اين اَبَرشرکت در آن منطقه می باشد
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