رونق صادرات اسلحه با وجود بحران

به دليل کمبود بودجه حکومت ھا در ھمه زمينه ھا صرفه جوئی می کنند ،جز در رابطه با تسليحات
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ترجمه :کامران صادقی
امروز کارخانجات اسلحه سازی بزرگترين معامالت را در آسيا انجام می دھند .از سال  ٢٠٠٧تا ٢٠١١
بيش از  ٤٤در صد معامالت بين المللی اسلحه در آسيا انجام شده اند ،و پنج کشوری که بيشترين ميزان
واردات اسلحه در سطح جھان را به خود اختصاص داده اند در آسيا ھستند :ھند ،کره جنوبی ،چين،
پاکستان و سنگاپور .سھم اروپا  ،١٩خاورميانه  ،١٧آمريکای شمالی و جنوبی  ١١و آفريقا  ٩در صد
است.

مقروض ترين کشور اروپائی کدام است که مجبور است دست مزدھا ،حقوق ھای بازنشستگی و کمک
ھای اجتماعی را تا حد فقر پائين بياورد؟ يونان.
کدام کشوراروپائی دارای باالترين ھزينه ھای نظامی -به نسبت توليد ناخالص ملی -است؟ يونان.
بر اساس جديدترين گزارش انستيتوی تحقيقات صلح استکھلم)سيپری( در خصوص معامالت بين المللی
اسلحه در فاصله سالھای  ٢٠٠٧تا  ،٢٠١١حکومت آتن بطور متوسط سه در صد از توليد ناخالص ملی
را جھت خريد سالح ھای جديد پرداخت کرده است .مابقی  ٢٧کشور اتحاديه اروپا برای اين منظور حد
اکثر يک تا يک و نيم در صد از توليد ناخالص ملی را صرف کرده اند .سال  ٢٠٠٨يونان بزرگترين وارد
کننده سالح در سطح جھان بود ،سال  ٢٠١١دست کم ھنوز ھم ششمين وارد کننده اسلحه بعد از پنج
کشور آسيائی بوده است.
در ماھھای گذشته اين تضاد بين باالترين سطح بدھی و باالترين ميزان پرداختی برای خريد اسلحه بھانه
ای بود برای تفسيرھای مغرضانه در مطبوعات و وبالگ ھای آلمانی و طرح موضع عدم حمايت از يونان
در چيره شدن به بحران بدھی .آنچه در اينجا مورد توجه قرار نمی گيرد اين است که از فروش اسلحه به
يونان در وحله اول صنايع نظامی ھمپيمانان اروپائی ،آلمان و فرانسه ،سود می برند ١۵ .در صد -و
بدين ترتيب بزرگترين بخش -صادرات اسلحه آلمان در سال  ٢٠١١به يونان بوده است .اين ميزان در
سال  ٢٠١٠حتا به  ٣١در صد رسيد .برای صنايع نظامی فرانسه ھم سال گذشته ،يونان با  ١٠در صد

مشتری مھمی بود .اين در حالی است که بحران سنگين اقتصادی و بدھی يونان در ديرترين حالت از
اواخر  ٢٠٠٩قابل تشخيص بود.
با اين وجود در ماه اکتبر سال گذشته ،زمانيکه اتحاديه اروپا يک برنامه رياضت اقتصادی شديد به يونان
تحميل کرد ،نخست وزير آلمان آنجال مرکل و رئيس جمھور وقت فرانسه نيکوال سرکوزی ،نخست وزير
آن زمان يونان گی اورگوس پاپاندرو را ،در حاشيه نشست اتحاديه اروپا ،تحت فشار قرار دادند که
سفارشات در زمينه خريد اسلحه با صنايع نظامی آلمان و فرانسه را لغو نکند.
در بين کشورھای دوست يونان در اتحاديه اروپا سياستمداران اندکی ھستند که بطور علنی در باره توقف
فوری و طوالنی مدت برنامه ھای تسليحاتی يونان اظھار نظر می کنند .يکی از آنھا دانيل کن -بند يت
رئيس سبزھا در پارلمان اروپاست":کشورھای اروپائی از بيرون عمال تمام حقوق يونان را مورد حمله
قرار می دھند .دستمزد پرستارھا کاھش داده می شود و ھمه چيز می بايد شامل خصوصی سازی شود.
تنھا در برخورد به بودجه نظامی به يکباره سخن از حق مستقل دولت به ميان می آيد .اين واقعا سوررال
است".
ادامه فروش نامحدود سالح ھای آلمانی به آتن با وجود ميزان دراماتيک بدھی ھای يونان ،نقض
آشکار"اصول سياسی حکومت آلمان در خصوص صادرات سالح ھای جنگی و ديگر تجھيزات نظامی"
می باشد .در اصل ششم اين اصول مشخصا بيان می شود":برای تصميم گيری در باره صادرات سالح
ھای جنگی و ديگر تجھيزات نظامی ،در نظر گرفته می شود که توسعه پايدار در کشور خريدار به دليل
ھزينه ھای غير عادی نظامی بطور جدی مختل نگردد" .اين اختالل در يونان به وضوح مطرح است.
گران ترين جزء صادرات تجھيزات نظامی آلمان به يونان از سال  ،٢٠٠٧يک زير دريائی ساخت
کارخانجات ھووالت کيل بود .اين کارخانه حتا به کشور پرتغال ھم که بشدت مقروض است ،دو زير
دريائی صادر کرد .اين معامالت با يو نان و پرتغال سبب شدند که ميزان صادرات اسلحه آلمان از سال
 ٢٠٠٧تا  ٢٠١١به نسبت پنج سال قبل از آن  ٣٧در صد افزابش يابد .بدين ترتيب در صد رشد ميزان
صادرات آلمان ،بطور آشکار باالتر از ميزان رشد بين المللی صادرات اسلحه که  ٢۴در صد بود ،قرار
گرفت .پس از يونان مھمترين بازارھای صادرات تجھيزات نظامی آلمان ،کره جنوبی و آفريقای جنوبی
بودند .با سھمی  ٩در صدی از معامالت بين المللی اسلحه ،آلمان ھمچنان سومين صادر کننده اسلحه در
جھان بود .تنھا آمريکا و روسيه اسلحه بيشتری می فروشند.
امروز کارخانجات اسلحه سازی بزرگترين معامالت را در آسيا انجام می دھند .از سال  ٢٠٠٧تا ٢٠١١
بيش از  ۴۴در صد معامالت بين المللی اسلحه در آسيا انجام شده اند ،و پنج کشوری که بيشترين ميزان
واردات اسلحه در سطح جھان را به خود اختصاص داده اند در آسيا ھستند :ھند ،کره جنوبی ،چين،
پاکستان و سنگاپور .سھم اروپا  ،١٩خاورميانه  ،١٧آمريکای شمالی و جنوبی  ١١و آفريقا  ٩در صد
است.
در منطقه خاورميانه سوريه جلب نظر می کند که از سال  ٢٠٠٢تا  ٢٠١١ميزان خريد اسلجه خود را
 ۶٠٠در صد افزايش داده است .اغلب سالح ھای ارسالی برای سوريه توسط روسيه انجام گرفته ،و با
تشديد درگيری ھای خشونت بار داخلی سوريه حد اقل تا پايان سال  ٢٠١١ادامه داشته است .سالح ھای
وارداتی توسط رژيم ھای تونس ،مصر ،ليبی ،بھرين و سوريه جھت سرکوب اپوزيسيون بکار گرفته

شده اند .انستيتوی سيپری از سالح ھائيکه در اين فاصله برای "ارتش آزاد سوريه" و ديگر نيروھای
مخالف ارسال می شوند -حال از ھر منبعی که باشند – آماری در دست ندارد.
اگرچه وجود بحران اقتصادی و مالی از سال  ٢٠٠٨ميزان صادرات و سود کنسرنھای نظامی را اندکی
کاسته است ،با اين وجود معامله با جنگ افزارھا ھمچنان رشته ای رو به رشد است .سال  ٢٠١١ميزان
معامالت  ١٠٠کنسرن نظامی بزرگ جھان يک در صد افزايش يافته و به  ٣٠۵ميليارد يورو رسيد .از
زمان عمليات تروريستی  ١١سپتامبر  ٢٠٠١در آمريکا اين معامالت در مجموع افزايشی  ۶٠درصدی
داشته اند.
کنسرنھای غربی ھمچنان بر تجارت اسلحه غلبه دارند ۴۴ .کنسرن از صد شرکت بزرگ تسليحاتی
آمريکائی ٣٠ ،کنسرن اروپائی ھستند .مقر ھشت کنسرن در روسيه است .بعلت کمبود اطالعات ،شرکت
ھای چينی ،اوکراينی ،از قزاقزستان و برخی کشورھای ديگر ،در ليست  ١٠٠کنسرن بزرگ ،از طرف
سيپری ،مورد توجه قرار نگرفته اند .در رأس ھمه اين کنسرنھا در سطح جھان ،شرکت آمريکائی الکھيد
مارتين قرار دارد که بالغ بر  ٢٧،٩ميليارد يورو سالح فروخته است .در رده دوم و سوم شرکت انگليسی
ب آ اِ سيستم و شرکت آمريکائی بوئينگ قرار دارند .بخش اصلی معامالت توسط بزرگترين  ١٠کنسرن
انجام می گيرند .شرکت مشترک اروپائی که دايملر و ديگر شرکت ھای آلمانی در آن شريک ھستند ،با
فروش  ١۶،۴ميليارد اسلحه در رده ھفتم قرار گرفت .در ميان شرکت ھای آلمانی ،بيشرين معامالت را،
مانند سال گذشته ،کنسرن ماشين سازی و اسلحه سازی راين متال در دوسلدورف ،با فروش اسلحه به
مبلغ حدود  ٢،٧ميليارد دالر ،انجام داد)رده  ٣١در ليست سيپری( .شرکت ھای ديگر آلمانی در ميان
 ١٠٠شرکت مورد بررسی عبارت بودند از توسن کروپ)رده  (۶۵ھمچنين کنسرن ديل در نورمبرگ)رده
 (۶٣از توليدکنندگان بمب خوشه ای "اسمارت ".١۵۵
بر پايه تحليل سيپری معامالت بين المللی اسلحه با وجود بحران اقتصادی در مجموع ثابت بودند ،چرا که
در اين رشته از صنعت روندھای توليدی دراز مدت ھستند .ھمچنين در نزد خريدارھا –عمدتن حکومت
ھا -و توليد کنندگان لوازم يدکی تغييرات اندک ھستند .اين تحليل البته تغييرات اساسی را در نظر نمی
گيرد که در بسياری از کشورھای دارای صنعت تسليحاتی قابل توجه در حال وقوع ھستند :بدليل کمبود
بودجه و کم کردن تعداد نيروھای مسلح ،حجم سفارشات نظامی حکومت ھا به شرکت ھای تسليحاتی
خودی رو به کاھش است .اين شرکت ھا توقع دارند که جھت "موازنه" شرايط صدور اسلحه آسان تر
شده و از طرف حکومت ھا بيشتر حمايت شوند.
وزير دفاع آلمان توماس دومزير در نظر دارد تعداد يک سلسله از سفارشات موجود را  -بطور نمونه
جت ھای ايورو فايتر ،ھلی کوپتر ھای حمل و نقل ،ھلی کوپتری جنگی و تانک ھای حفاظتی پوما -
مشخصا کاھش دھد .در مقابل صنايع تسليحاتی آلمان خواھان تسھيل در امر اجازه صدور اسلحه و
حمايت صادراتی ھستند .جکومت کنونی آلمان به ھر دو خواست جواب مثبت داده و بخشا در اين راستا
عمل کرده است.عالوه بر اين در ميثاق ائتالفی سال  ٢٠٠٩احزاب دموکرات مسيحی و ليبرال ھای آزاد
توافق کردند که به "حمايت از صادرات و حذف مقرراتی از قوانين اقتصاد خارجی که باعث تضعيف
صادر کنندگان آلمانی در مقابل رقبای اروپائی آنھا می شوند" بپردازند .در رابطه با اِعمال قانون اقتصاد
خارجی می بايستی "شرايط رقابت بين المللی اقتصاد آلمان بيش از تا کنون مورد توجه قرار گيرند".

