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  شباھنگ راد

 ٢٠١١دوم اکتبر 

  

 داری جايگاه و اھميت سالح در جھان سرمايه
  

رياليستی در دنيای کنونی ھای کالن امپ گوئی به سياست منظور پاسخ انکاری، پيرامون جايگاِه توليد و فروش سالح به

مايه و  ھای بی رغم ادعاھا و مخالفت کند و علی  نقش بس بسيار عظيمی در اقتصاد جھانی ايفاء میزيرا. نيست

ترين  مخوفۀ ، دنيا شاھد توليد، فروش و استفاد"ھای ُکشتار جمعی سالح"داران جھانی با نابودی  ظاھری سرمايه

  .خير بوده استاۀ دھ   بشريت در يک ھا عليه سالح

 آن با انعقاد  اند و به تبع ، دنيا را زير و رو نموده"گرائی افراط"و " تروريسم"مبارزه با ۀ  حاکمان زورگو به بھان

ھای متفاوت برای  که توليد سالح پر واضح است. زنند ھای ھنگفتی را به جيب می قراردادھای کالن تسليحاتی، پول

سو پاسخی گذرا و موقتی به اقتصاد درمانده و روبه  از يک.  داردجانبه چند ھا، منفعت و کاربُرد امپرياليست

سالح در چنين ۀ نه توليد و استفاد. ست ھای اعتراضی دمت به سرکوب جنبشخباشد و از دگرسو در  شان می زوال

دفاع در دنيای  و بیگناه  ھای بی ی لت و پار نمودن انسانئقطع و ايستااندازی از  ست و نه چشم مناسباتی تمام شدنی

  .باشد فعلی متصور می

شان، دنيا را به مسير  منفعتۀ ھای ضد انقالبی در چھارچوب ن جنگاھای بزرگ جھانی و مدافع گاه قدرتدر يک ن

ھای  ھای ارتجاعی به زمره سياست ور نمودن آتش جنگ اند و ناامنی و حضور مستقيم و شعله دھشتناکی سوق داده

ای بر  سابقه طور بی از اين زمان به بعد به.  تبديل گشته است- ٢٠٠١مبر  سپت١١ژه بعد از ويه  و ب-شان  روتين

نشانده  اند و با انعقاد قراردادھای کالن تسليحاتی و نظامی با اين دولت و آن دولت دست ھای نظامی خود افزوده بودجه

 زندگی را بر ميلياردھا انسان محروم تلخ خود،ه داری، و با مسلح نمودن نيروھای ارتجاعی و وابسته ب و سرمايه

چنان فعال  داری به اين و آن، ھم ھای متفاوِت سرمايه نیتوليد و فروش سالح توسط کمپبه ھمين دليل ماشين . اند نموده

 سال گذشته بيش از ھر ۶ الی ۵عنوان نمونه دولت ھند طی  به. ست است و يکی در پی پيشی گرفتن، از ديگری

 ٩"ھای ارائه شده  يعنی در حقيقت و بنابه گزارش. سلحه و تجھيزات نظامی خريداری کرده استکشور ديگری ا

ميان بيشترين  که در اين"  به ھند بوده است٢٠١٠ الی ٢٠٠۶ھای  سالۀ  جھان در فاصلۀدرصد کل صادرات اسلح

ۀ شمالی سومين کشور وارد کنند وريای پاکستان بعد از چين و ک. باشد سود صادرات اسلحه به ھند، از آن روسيه می
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 ١٢٣ ميليارد دالر بوده است و چھار کشور عربی خليچ فارس حدود ۵ميزان   به– ٢٠٠۶ھم در سال   و آن- سالح 

ميان، سھم  اند که در اين ھای متفاوت امپرياليستی منعقد نموده نی کمپباتسليحات نظامی را قراردادميليارد دالر 

 ميليارد دالر و ١٢ ميليارد دالر، عمان ۴٠ عربی نزديک به ۀدالر، امارات متحد ميليارد ۶٧عربستان سعودی 

گيرد  اين قراردادھای کالن تسليحاتی ، در شرايطی صورت میۀ که ھم معين است.  ميليارد دالر بوده است٧کويت 

 نداری در سال دليله  ھزار کشاورز اين کشور ب١۶ ميليون نفر در ھند، در زير خط فقراند و ٣٠٠که بيش از 

البته . اند  خود شدهۀلقمه نانی مجبور به ترک خانه و کاشانۀ منظور تھي  ميليون نفر به٢۵ خودکشی کردند و ٢٠٠٨

 درصد مردم ٣٠چنين  ست و ھم فقر و فحشاء و کودکان کار در پاکستان ھم اصالً و ابداً تعريفی ندارد و ميليونی

  .درصد فارغ التحصيالن اين کشور بيکاراند ٣٠عربستان سعودی در زير خط فقراند و 

سالح و متعاقباً اوضاع وخيم ۀ ھای تاکنونی و انجام شد توان به حساب خريد و فروش ھا را نمی اينۀ بدون شک ھم

ی ھر چند کوچک، از انعقاد قراردادھای ئھا گر گوشه ت و فقط و فقط نمايانديده گذاش ھا انسان رنج زندگانی ميليون

ھا و بلندگوھای امپرياليستی اعالم گرديده  ست که توسط رسانه ای  انتشار آمار و ارقام سر و ُدم بُريدهتسليحاتی و

چون ھيوالئی  که فقر و تنگناھای اقتصادی ھم تر اين قراردادھا در زمانی منعقد شده است به عبارتی حقيقی. است

ترين  ابتدائیۀ کند و مردم، ناتوان از تھي ا سنگينی میھای ميلياردھا انسان محروم در اقصا نقاط دني سھمگين بر شانه

ھای نجومی  مداران بزرگ جھانی در پی اندوختن ھر چه بيشتر ثروت اند و در عوض، قدرت نيازھای زندگی خويش

زائی،  ھا و روند مخرب که چنين سودجوئی مسلم است. اند  طبيعی اين جامعه و آن جامعه خود و به يغما بُردن منابع

  . اند يانی ندارد و ھمه در فکر چپاول و غارِت توأم با سرکوب مردمپا

اعظم بخش چرخش . ای دارند جويانه ھای منفعت گيری چنين سياست داران جھانی نياز به پی در حقيقت سرمايه

ا شان و ساالنه ميلياردھ ست به اوضاع درب و داغان اقتصادشان به توليد و فروش سالح گره خورده است؛ رونقی

 ٨بابت فروش سالح،  عنوان مثال امريکا ھر سال به. ندزن دالر و يورو از بابت فروش سالح سود به جيب می

بر . ه است ميليارد دالر سالح به اين و آن فروخت١٠ روسيه ٢٠٠٨افزود و در سال  اش می ميليارد دالر بر خزانه

باری ھر چه  ھا و به بھای فقر و نکبت  ايجاد ناامنیانيان بشريت بر آنند تا باست که ج یئھا مبنای چنين سودآوری

و مخالفت " ھای ُکشتار جمعی سالح"شان با نابودی  ۀ مبارز. کشانند را به آشوب و تنش بھا انسان، دنيا بيشتر ميليون

ای ھ خود را تا بُن دندان مسلح به سالح ھای وابسته به ھا پوچ و بيھوده است؛ چرا که روزی رژيم"ديکتاتور"با 

ھا و  سرنگونی دولتۀ، نقش"ھای مدنی جنبش"گران   مخالفت با سرکوبۀنمايند و روزی ديگر و به بھان رنگارنگ می

مبارزه و ، شان، ھدف که خالف ادعاھای آشکار است. ريزنند علی، مبارک و قذافی را پی می چون بن ظالمانی ھم

ن اعتراضات ندداری جھانی و به انحراف کشا  سرمايه فعمدت مناز ھا نيست بلکه پايداری درا"ديکتاتور"مخالفت با 

ھا، نه حمايت و  اساسی امپرياليستۀ که نيت و انگيز در حقيقت و به عمل دريافته شده است. ست یئ  توده–کارگری 

 شان مبين پراتيک. ست ھا و عناصر انتخابی خودی بلکه باز تعريف و باز تقسيم دنيای کنونی وفاداری ابدی به رژيم

تواند و  ھيچ سيستم دولتی نمی: "که ست و بدون کمترين ترديدی و خالف اراجيف اوباما مبنی بر اين ا یئچنين ادعا

توان اعالم نمود که چگونه دنيا شاھد ھجوم افسار گيسخته و تحميل سيستم و  ، می"نبايد بر کشوری ديگر تحميل شود

ھا بر تغيير روند اعتراضات  گری آن ھای جھانی به اين جامعه و آن جامعه و دخالت سرمايهعناصر وابسته به 

  . ست راديکال مردمی

ه ھای اعتراضی و تحميل عناصر وابسته ب مداران جھانی نفوذ در درون جنبش  فوری و آنی قدرتۀامروزه وظيف

ھا در  اندازی تنش و ناآرامی شان با راه ریاساساً سودآو.  استھرج ومرجخود و فروش تجھيزات نظامی و تنش و 
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به ھمين دليل توليد . اند اين منطقه و آن منطقه و در اين کشور و آن کشور گره خورده است و کامالً، مخالف آرامش

ھای  ، سالح" برقراری امنيت"ۀ ست و به بھان ا و تجارت سالح در خدمت به پيشبرد چنين سياست غير انسانی

برقراری دمکراسی و محترم "و " ديکتاتورھا"مبارزه با ۀ کنند و به بھان  متفاوت صادر می جوامعمتفاوتی را به 

  .افزايند ھا می بر ناامنی" شمردن به حقوق شھروندی

طور مثال اتحاديه  به. گردد ست و به چند کشور خالصه نمی یئ ی و فراقارهئ در يک کالم تجارت سالح فرا منطقه

 به جيب زده است که – ٢٠٠۴ از سال – اھم بعد از لغو تحريمات تسليحاتی به ليبي و سود و آنھا يور اروپا ميليون

 ٨٢ ميليون يورو و آلمان ١١٩ ميليون يورو، بريتانيا ٢١٠ ميليون يورو، فرانسه ٢٧۶در اين ميان سھم ايتاليا 

ت تا به سرکوب اعتراضات مردمی ی که دولت قذافی را بر آن داشھای امپرياليستي سالح. بوده استميليون يورو 

شان به   منفعتۀھا را و در چھارچوب اين رژيمره ای ھای بزرگ امپرياليستی در دو طرف قدرت از يک. بپردازد

نمايند  مانند کامرون نخست وزير انگلستان وقيحانه اعالم می ديگر و به نمايند و از طرف ھای متفاوت مسلح می سالح

آور و تجھيزات ضد شورش تحت  حس کننده، گاز اشک ھای بی ودروھای زرھی، نارنجکھا، خ تفنگۀ ھم: " .. که

  ".  فروخته شده بود که در سرکوب مردم استفاده نشودااين پوشش ضمانتی به دولت ليبي

البته، نه انتظاری از رعايت حقوق مردم . داران، دروغ و کالشی و ريا حد و مرزی ندارد باری، در منطق سرمايه

چون اوباما و کامرون وجود دارد تا طرف  داری وابسته است و نه توقعی از جانيانی ھم ھای سرمايه نب دولتاز جا

ھای  اند و وقيحانه از عدم تحميل سياست گری، حضور و سرکوب را جھانی نموده دخالت. مردم را انتخاب نمايند

 ۀسالح به دولت قذافی به جيب زدند و از استفادگويند؛ ميلياردھا يورو سود بايت فروش  خود سخن میۀ جويان منفعت

داران جھانی تحت ھيچ شرايطی طرف مردم  که سرمايه مسلم است!! گويند قذافی از سالح سخن می" ناصحيح"

ھای  ھای متفاوت زمينه حاکمانی که در دوره. باشند نشانده بوده و می ھای دست  حاکمان و رژيم نيستند و مدافع

کشان پرداخته  ھای کارگران و زحمت  و به سرکوب و غارت تتمه- نمايند   می-شانرا فراھم نموده  گری اربابان چپاول

 درصدی ٢٣ گذشته از رشد ۀ سال۵ھای رنگارنگ در  بيھوده نبوده و نيست که تجارت سالح. پردازند و می

سالح ۀ ترين صادر کنند ن بزرگعنوا چنان به برخوردار بوده است و بيھوده نبوده و نيست که امپرياليزم امريکا ھم

 درصد از سالح جھان را تأمين نمايد و در اين ميان روسيه حدوداً به نيمی از کشورھای ٣٠قادر گرديده است تا 

 درصد ٨ درصد، الجزاير ٢١ درصد، ھند ۴٣ھا چين   کشور اسلحه فروخته است که مھمترين آن٨٠جھان يعنی به 

ۀ عنوان سومين کشور صادر کنند لمان ھم بهاناگفته نماند که . الزی و صربستان بودچنين به ونزوئال، ايران و م و ھم

چون ھند،  ی ھمئلمان کشوھااکه مھمترين خريداران  اخير به جيب زده استۀ ھای ھنگفتی را در چند سال سالح پول

 درصد ٧ی  درصد و مالز٩ جنوبی يایرو درصد، ک١٠ درصد، ترکيه ١٢ درصد، افريقای جنوبی ١۵يونان 

  .باشد می

در اين دنيای نابرابر ميزان فقر . اند  ساخته،داران جھانی برای ميلياردھا انسان محروم ست که سرمايه یئاين آن دنيا

ھا  توان به تصوير کشيد و نشان داد که چگونه ميليون و نداری مردم و شکاف طبقاتی را با ھيچ آمار و ارقامی نمی

اند و  شان از رفتن به مدرسه باز مانده ھا کودک در اثر نداری والدين اند و ميليون ماندهنان شب خود ۀ انسان از تھي

ھا انسان در اثر بی آبی جان خود را از  اند و ميليون ُگرگانۀ اند و طعم ھا سرازير شده ميليون کودک کار به خيابان

در . اند يد و فروش تسليحات نظامیاند و در عوض طبقات حاکمه در صدد سودآوری ميليونی بابت خر دست داده

خواھند ھر ندای  شانرا تضمين نمايند؛ می  خواھند دوام ھای متفاوت می  به سالححقيقت و با مجھز نمودن خود

. ھای ارتجاعی خود نمايند خواھند دنيا را در پرتو سالح مرعوب سياست طلبانه را با گلوله پاسخ دھند و می حق
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گوی  غير از آن، جواب که روش و متدی به اند و معين است ی چنين سياستۀ  ادام  و مدافعاند چنين کرده تاکنون اين

باشد و در مقابل تنھا با  ھای متفاوت می اندازی جنگ شان با راه سوددھی. ھا و اميال بی در و پيکرشان نيست خواسته

کشان  به آرمان کارگران و زحمتجنگی که . توان اھداف و نيت پليدشانرا، دود نمود که می جنگ انقالبی است

ھای  ھا و جناح مردان بزرگ جھانی ندارد و در صفی مجزا از دولت ست و کمترين وابستگی و تعلقی به دولت متکی

ھای  بر خالف ايده و آرمان جانيان بشريت و سازمان. گيرد گرای خود را پی می رنگارنگ آن، سياست معين و تحول

باشند؛ خواھان   صلح و آرامش در سرتاسر دنيا می کشان مدافع ، کارگران و زحمتھای جھانی وابسته به سرمايه

اند و مخالف ھرگونه  اند؛ خواھان سازندگی و شکوفائی ريزی ای برابر و رفع ھرگونه تبعيض و خون و خون جامعه

 محروم نيست؛ اين  انسانتر دنيای فعلی، دنيای ميلياردھا به عبارتی واقعی. اند بار و ُکشنده ھای مرگ توليد سالح

منظور رفع و خالصی از چنين وضعيتی موجود   آنند و بی ترديد يک راه به داران مدافع ست که سرمايه ا یئدنيا

ھم در جنگی سازمانيافته، حاکميت ظالمان را به  کشان و آن که به قدرت کارگران و زحمت باشد و آن اين است می

ھای محروم و مخالف ھرگونه   برافراشت؛ پرچمی که متضمن منفعت انسانزير کشيد و پرچم رھائی و آزادی را

  .  ست ا ھای ُکشتار جمعی توليد و فروش سالح

  ٢٠١١ اکتبر ١

  ١٣٩٠ مھر ٩

 

  


