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  فصل ششم
  كشورهاي سازنده سالح (در حد صادرات)

(فانتومها، زيردريائيها، ناوهواپيمابر، هليكوپتر، توپ، تانك، تفنگ، بمب الف: آمريكا 
  و كالهك اتمي، ميكروبي، شيميائي)

، T(ميك، سوخو، ايلوشين، توپولف، كالكسي، تانكهاي  ب: روسيه (شوروي سابق):
  ميائي، ميكروبي)بمب اتمي، قطع نسل غير مخرب شي

(ايكاروس، يونكرث، در محدوديت هاي سياسي/صنعتي/ نظامي به سر پ: آلمان 
  مي برد) برنو، ...

  (هاوك، چيفتن، انواع جنگنده ها، زيردريائيها، هليكوپترها، توپ، تانك و ...)ت: بريتانيا 
، (جنگنده بمب افكن ها، بال ثابت و پرنده هاي بال متغير، لئوپاردث: فرانسه 

  سوپراتاندارد، پاتريوت)
  (انواع تفنگ و تانك و مسلسل)ج: بلژيك 
  (انواع مسلسل، تانك، تفنگ، مهمات)چ: برزيل 
  (هواپيماي جنگنده، بمب اتمي، ...)ح: چين 
  ، ساير تجهيزات)F(جنگنده هاي خ: ژاپن 

، رافائل ميراژ، بمب هاي مقطوع FKIR(مسلسل يوزي، جنگنده د: اسرائيل 
  ه)النسل كنند

(هند، پاكستان، ايران، كره شمالي و  ذ: كشورهاي (خودكفا، نيم خودكفا،...)
جنوبي، مكزيك، كانادا، مصر، مراكش، الجزاير، آفريقاي جنوبي، 

  اطريش، فنالند، سويس، سوئد)
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  فصل ششم
  كشورهاي سازندگان سالحها

  كشور سازندگان سالحهاي نظامي تقريباً در جهان شناخته شده اند.
گان سالحهاي قديمي نظامي، اقوام آشور، ايرانيان در عهد بخصوص سازند

  هخامنشي ها، رومي ها، مصر، چين و هندوستان و فينيقي ها و يونانيها بودند.
در نيمه اول قرن بيستم آمريكا، شوروي، آلماني ها، بريتانيها و فرانسوي ها بودند 

  كه سالحهاي جديد را ارائه دادند.
پرواز برادران رايت و پيگيري آلمانيها شروع به پيشرفت نمود و سالحهاي هوائي با 

  عامل آن جنگ اول و دوم جهاني بودند. 
ر جنگ در اوايل قرن سابق كشتي هاي جنگي ژاپن و روسيه بزرگترين حادثه را د

آفريدند، ساخت توپ توسط نادرشاه و روسيه و هند توسعه يافت،  1905سال 
تانكهاي قدرتمند در جنگ هاي اول و دوم را آلمانها و روسيه و بريتانيا و آمريكائي 

  ساختند.
رو به توسعه  1973و جنگ رمضان  1967كشور اسرائيل پس از جنگ هاي ژوئن 

  و فرانسه شد.شديد هواپيماهاي مشترك با آمريكا 
سالحهاي اتمي را كشورهاي آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا، آلمان و هند و 
پاكستان و كره شمالي و كانادا و ايتاليا شروع نمودند كه فرانسه تا حدودي از لحاظ 

V1مصارف صلح آميز از ديگران بطور نسبي پيشي گرفت موشكهاي 
را آلمان  V2و  

يكائيها و روسها به شدت به آن توجه نمودند و انواع ها ساختند و سپس آمر
بالستيك و كروز را ساختند امروز، بهترين جنگنده ها و بمب افكن ها ساخت 

  روسيه، آمريكا و فرانسه و انگليس مي باشد.
رادار اختراع انگليسي ها مي باشد كه ساير كشورهاي صنعتي و بخصوص ژاپني ها 

  به ساخت آن همت گماردند.
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آمريكاي جنوبي، برزيل از سازندگان بزرگ سالحهاي با ارزش ميانگين مي باشد. در 
ايران، مصر، اسپانيا بشدت در خودكفا شدن در سالحها همت گماردند و در 

  جنگهاي برون مرزي خود ملزم به خودكفائي شدند.
ساخت هواپيماهاي عمود پرواز و هليكوپترها نيز از فرانسه و بريتانيا شروع شد و 

  بقيه كشورهاي صنعتي به آن ادامه دادند.
گفته مي شود كه اول بار مغولها براي گشودن ديوار چين از باروت استفاده نمودند 
و در سوئد، ديناميت توسط ديناميت ساخته شد ساخت موتور محركه هاي 

و رولز  G.E ،P.Wهواپيماهاي جت توسط توربوژنراتورهاي آمريكا و انگليس يعني 
  ه شد. و روسيه به توسعه آن پرداخت.رئيس ساخت

امروزه ارتشهاي در جهان بيشتر از جنگنده بمب افكن هاي پيشرفته آمريكا، روسيه 
  و فرانسه استفاده مي شود كه آلمان و انگليس نيز از آن پشتيباني شديد مي كنند.
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