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  یئاتحاديۀ اروپا از تأمين مالی يک شرکت سازندۀ مھمات خوشه 
  ددر اسرائيل  دفاع می کن

  ٢٠١٧ت گس ا١٦

  مکز مطالعات جھانی سازی

 

شرکتی اختصاص داده است که ھدفش کمک به اسرائيل » پژوھشی«ر برای تأمين بودجۀ الاتحاديۀ اروپا مليونھا د

 .ی ستئبرای دور زدن ممنوعيتھای بين المللی در زمينۀ مھمات خوشه 

 را برای ساخت قطعات توپخانۀ جديد انتخاب کرده Elbit Systemsًاسرائيل مشخصا به اين علت شرکت البيت سيستمز 

 .زيرا سازندگان اروپائی در مورد کاربرد مھمات غير قانونی با اسرائيل مخالفت خواھند کرد

 The ت اروپائی، يعنی ديوان ساالری اجرائی در اتحاديۀ اروپا در مقابل پرسشھای نشريۀ انتفاضه الکترونيکأولی ھي

aElectronic Intifad   شانه باال می اندازد و پاسخ می گويد که در بودجه ھايش  رويکردھای اخالقی را رعايت می

  .کند
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پسربچه ای که قربانی مھمات 

برای ھميشه معلول خوشه ای و 

اين صحنه در نزديکی . شده است

خانۀ او در اردوگاه پناھندگان 

فلسطينی رشيديه در نزديکی صور 

 ٢٠٠٧ت گسدر ا)  جنوب لبنان(

يک سال . عکس برداری شده است

ليون گلولۀ يپيشتر، اسرائيل يک م

خوشه ای روی لبنان پرتاب کرده 

گيلرمو وال، سيپا : عکس از . (بود

 )پرس

در . ی و مين پشتيبانی می کندئًگويد که قويا از ممنوعيت بين المللی مربوط به جنگ افزارھای خوشه  حاديۀ اروپا میات

موفقيت « اروپائی به پاس اين ممنوعيت ھا اظھار داشت که يک ھيأتنشريۀ انتفاضه الکترونيک، سخنگوی پاسخ به 

ولی در واقع اتحاديۀ اروپا ھيچ . ستن تمام عيار آن ھستند کشور عضو خواھان به کار ب٢٨بوده و » ديپلماتيک مھم

  .اقدامی برای رسيدگی به حساب اسرائيل يا شرکت البيت پيشبينی نکرده است

  

  »جنون آميز و ھيوالئی«

ً فورا و به شکل ءی بمبھای کوچک را در سطح گسترده ای می پراکند، با اين پيامد که ابتدائپرتاب شونده ھای خوشه 

 غير نظاميان را تھديد می کند، و سپس، تعداد بسياری از اين مھمات ھنگام اصابت منفجر نمی شود ولی در طول اتفاقی

ًزمان در انتظار عابران پياده باقی می ماند و دقيقا ھمانگونه که ديدبان حقوق بشر از آن ياد کرده عمال مثل مين ضد نفر  ً

  .عمل می کند

. ی روی اين کشور پرتاب کرده استئليون گلوله از نوع خوشه يائيل بيش از يک م به لبنان، اسر٢٠٠۶در حملۀ سال 

 آنچه ما به آن دست زديم «يکی از افسران ارتش اسرائيل در روزنامۀ تل آويو ھاآرتص دربارۀ اين موضوع گفته است 

  .»ی پوشانديمئًجنون آسا و ھيوالئی بود، شھرھائی را کامال با بمب خوشه 

، به گزارش سفير ٢٠٠۶از تاريخ حملۀ اسرائيل در سال . ن بمب ھای کوچک ھمچنان مردم را تھديد می کنددر لبنان، اي

 نفر جان خود را از دست ۴٠اتحاديۀ اروپا در بيروت، توسط بمب ھای پراکنده شده که ھنوز بر جام انده اند، بيش از 

  . نفر مجروح شده اند٣٠٠داده و 

  .  می کنند که در جنگ آينده عليه لبنان آتش قدرتمندتری را روی شھرھا متمرکز خواھند کردًرھبران اسرائيل دائما تھديد

مريکا، بريتانيا و برزيل در جنگی که ھم اکنون عليه يمن ادامه ای ساخت ئعربستان سعودی نيز از بمب ھای خوشه 

  .تخطر انداخته اسه دارد به کار برده و جان شمار بسياری از غير نظاميان را ب
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اياالت ( کرده اند، ولی سازندگان اصلی ءی را امضائ کشور منشور مربوط به حذف بمب ھای خوشه ١٠٠نزديک 

 ۴۵۴يک پرتاب شوندۀ عادی حاوی بمبھای کوچک به وزن . کنار مانده اند) مريکا، روسيه، چين و اسرائيلامتحدۀ 

اين بمب به شکل چتر در سطح گسترده ای فرود می .  سانتی متری پخش می کند٢٠ٌ بمب کوچک تقريبا ٢٠٠کيلوگرم، 

برخی از اين ترکشھا . آيد و ھنگام انفجار به ترکشھای کوچک فلزی به جراحت ھای وخيم و حتا مرگ افراد می انجامد

ًفورا منفجر نمی شوند و می توانند سالھا در انتظار عابران باقی بمانند، غالبا غير نظاميان و کودکان قربانی اين  بمب ً

  .ھای کوچک می شوند

 

  ممنوعيت بين المللی

 ساخت، ٢٠٠٨  در سالmunitions-Convention sur les bombes à sousی ئمنشور مربوط يه بمبھای خوشه 

  . کرده اندء کشور اين منشور را امضا١٠٠بيش از . ذخيرۀ آن را ممنوع می کنداستفاده، انتقال و 

 اروپائی را موظف می داند ھيأتاين قطعنامه . پارلمان اروپا نيز از طريق قطعنامه ای از اين منشور پشتيبانی می کند

رويکردی اتخاذ «و » يگری به مثابه منشور عمومی در توافقات با کشورھای دئممنوعيت پرتاب شونده ھای خوشه «

  .»شود که مبارزه عليه پرتاب شونده ھای خوشه ای در برنامۀ کمکھای بيرون از اتحاديۀ اروپا گنجانده شود

جوی دور زدن محدوديتھای آن می  وولی اسرائيل اين ممنوعيت سالح ھای خوشه ای را امضا نکرده و حتا در جست

  .باشد

  

   »استقالل کامل«

ی المانجوی توپھای جديد برای توپخانه اش، به توپھائی تمايل نشان داد که توسط کارخانۀ   واسرائيل در جست

(Krauss-Maffei Wegmann)KMWجای اين کارخانه، به گزارش ھاآرتص در اين ه ولی ب.  ساخته می شود

، زيرا بيم داشت که جای خريد اين توپ ترجيح داد توپھائی ساخت  البيت سيستمز را خريداری کنده ھفته، اسرائيل ب

محدوديتھائی برای توپھايش ) یئ کنندۀ منشور ممنوعيت سالح خوشه ء يکی از کشورھای امضاالمان(ی المانسازندۀ 

يکی از افسران بازنشستۀ ارتش اسرائيل که . ی وجود نداشته باشدئدر نظر بگيرد تا امکان پرتاب گلولۀ خوشه 

ی ھا با المانص توضيح داده است که اسرائيلی ھا نگران بودند که بخوبی با اين موضوع آشناست، برای ھاآرت

  .در استفاده از سالح ھا توافق نداشته باشند» استقالل کامل«

به نفع ما می بود که خريد را به مناقصه بگذاريم، زيرا قيمت را کاھش می داد، «اين افسر بازنشسته اظھار داشت که 

  .»يچ محدوديتی در استفاده از آن وجود نداشته باشدولی ما به توپی نيازمند بوديم که ھ
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دھد، با وجود  ی ادامه میئبه گزارش ھاآرتص، اسرائيل به ساخت و اقدام برای ذخيره سازی پرتاب شونده ھای خوشه 

نمی شوند را در خود جای می ًی اخير از اين پس حجم خيلی کمی از بمبھای کوچکی که فورا منفجر ئاين مھمات خوشه 

  .دھد

 نکرده، با وجود اين ديدبان حقوق بشر گفته است که شرکت ءی را امضائگرچه اسرائيل منشور منع سالح ھای خوشه 

  .البيت بھتر است ساخت اين سامانه ھا را متوقف کند

نشريۀ انتفاضۀ الکترونيک  مدير مدافع در بخش جنگ افزار در ديدبان حقوق بشر به Mary Warehamماری وايرھام 

ی نيستند، برخی از ئ کنندۀ منشور منع جنگ افزارھای خوشه ءدر کشورھای ديگری که امضا« توضيح داده است که 

  .»شرکتھای توليد کننده از اين رويکرد پی روی کرده اند

اعالن  Textron Systemsمريکائی تکسترون سيستمز ات گذشته، کارخانۀ گسو خاطر نشان کرده است که در ماه ا

  . ی را متوقف کرده استئکرده است که توليد پرتاب شونده ھای خوشه 

Singapore Technologies Engineering اعالن کرد که از اين پس ساخت مين ضد ٢٠١۵مبر در نو به سھم خود 

  .ی را متوقف کرده استئنفر و  بمب خوشه 

  

 جنگ افزارھای آزمايش شده روی فلسطينی ھا

در نشريۀ انتفاضۀ الکترونيک نوشته ) War on Want(ول اردوی حقوق بشر ؤ مسRyvka Barnard بارنارد ريوکا

البيت سيستمز، نخستين کارخانۀ جنگ افزار سازی اسرائيل با افتخار از آزمايش جنگ افزارھايش در جنگ «:است 

ائيل عليه فلسطينی ھا به کار برده شده  نظامی اسرت ادعائی به اين معناست که طی حمال، چنين»واقعی ياد می کند

  »است

ی و جنگ افزارھای متعدد ديگری را نيز توليد کرده که به ئالبيت فسفر سفيد، توپ با قابليت شليک گلوله ھای خوشه «

لی می بينيم که بسياری از اين جنک افزارھا از ديدگاه منشور بين المل. ويژه تلفات سنگينی به غير نظاميان وارد می کند

  ». کرده اند ممنوع اعالن شده استءکه کشورھای اتحاديۀ اروپا آن را امضا

  

  اتحاديۀ اروپا از تأمين مالی سازندۀ جنگ افزار دفاع می کند

ليون ي م۶اين شرکت جنگ افزار سازی نزديک . البيت يکی از بھره برداری کننده ھای سخاوتمنديھای اتحاديۀ اروپاست

 برنامه ای اروپائی ست برای  2020Horizon (٢٠١٠چشم انداز ی اروپائی در چھار چوب يورو از ماليات دھنده ھا

اين برنامه در ادامۀ ھفتمين برنامۀ پژوھشی و پژوھش برای رقابت و نوآوری . ٢٠٢٠ تا ٢٠١۴پژوھش و توسعه طی 

  . استو ديگر کمکھای اروپائی برای پژوھش) ٢٠١٣ تا ٢٠٠٧

ی برای اسرائيل توسط البيت ئ را حتا پس از اين که ساخت توپ برای گلوله ھای خوشه ولی اتحاديۀ اروپا اين بودجه

  . شد متوقف نکردءافشا

تأمين مالی پژوھش از «:  اروپا روز پنجشنبه در نامه ای به نشريۀ انتفاضه الکترونيک نوشته است ھيأتسخنگوی 

ش برای اھداف نظامی را خارج از برنامۀ خود می به ويژه پژوھ ٢٠٢٠چشم انداز سوی اتحاديۀ اروپا در چھار چوب 

   ».داند
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ساخت و سازھای متعددی به کار بسته شده تا بودجه ھای اتحاديۀ اروپا در فعاليتھائی به «و سخنگو اضافه می کند که 

يدگی به  اين ساخت و سازھا گروھی را می بينيم که رسۀاز جمل. »کار بسته شود که در تناسب قوانين بين المللی باشد

  .را به عھده دارد» سنجش اخالقی « امور 

 را مورد ٢٠٢٠چشم انداز ًبا وجود اين، يک گروه از کارشناسان مجرب حقوق بين الملل اخيرا روند ارزيابی برنامۀ 

 انتقاد قرار داده و نشان داده اند که  اتحاديۀ اروپا موازين مربوط به ممنوعيت تأمين مالی افراد و مؤسسات که به

  .شکنجه، جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت دست زده اند و يا با آن در تبانی بوده اند را نديده گرفته است

  

  تشويق عينی و مادی برای جنايات اسرائيل

 چ مار٢٩ی، از تخت خوابش در اردوگاه فلسطينيان در صور در جنوب لبنان، ئمحمد حاج موسی، قربانی بمب خوشه  

٢٠١٠ (AFP)  

 در اردوگاه تفکيکی که اتحاديۀ اروپا بين نفعاال

فعاليتھای نظامی و غير نظامی شرکتی مثل 

شود را قبول ندارند و تأمين مالی  البيت قائل می

 آزاد ۀسازندگان جنگ افزار اسرائيلی را به مثاب

گذاشتن دست اسرائيل در عبور از منشور منع 

  . ی تلقی می کنندئسالح ھای خوشه 

:  گفت War on Wantن بارنارد به انجم

اتحاديۀ اروپا و کشورھای عضو مثل بريتانيا «

ولی مانع از اين . ًمی پذيرند که اسرائيل دائما با اشغال نظامی و حمله به فلسطينی ھا قوانين بين المللی را نقض می کند

و عالوه بر اين با نيست که دولت و شرکتھای جنگ افزار سازی اسرائيل را با پولی که به پژوھش اختصاص دارد 

اتحاديۀ اروپا با تشويق مادی و داد و ستد جنگ . قراردادھا و توافقات تجاری ماشين جنگی اسرائيل را تشويق می کنند

وقت آن رسيده است که . گيرد افزار با اسرائيل ناقض حقوق فلسطينی ھا بوده و جنايات جنگی اسرائيل را نديده می

عضو قوانين بين المللی را جدی بگيرند و از مبادالت نظامی در ھر دو سو جلوگيری اتحاديۀ اروپا و ھمۀ کشورھای 

  ».کنند

ًفعاالن در سطح اردوی اروپا دائما البيت سيستمز و شاخه ھای آن را برای نقشی که در حمالت اسرائيل عليه غير 

  .نظاميان فلسطينی داشته اند مورد اعتراض قرار داده اند

ا قوانين خودشان را رعايت نمی کنند و به امور اسرائيل توجھی نشان نمی دھند، شھروندان عادی در آنجائی که دولتھ«

  .»به فراخوان فلسطينی ھا پاسخ گفتند و اردوی بايکوت و مجازات عليه اسرائيل را راه اندازی کردند

در ھاآرتص  Gideon Levyی اختصاص داشته، گيدون لوی ئدر مقاله ای که به فجايع مربوط به جنگ افزار خوشه 

می خواھد شما ھر چه بيشتری «نوشته است که تصميم اسرائيل در نديده انگاشتن ممنوعيت بين المللی نشان می دھد که 

  .»از غير نظاميان ا به قتل برساند

  آيا اتحاديۀ اروپا نيز در ياری رساندن به اين سياست نسل برانداز مصمم است ؟
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:لينک منبع اصلی برای ترجمۀ فارسی   

http://www.mondialisation.ca/lunion-europeenne-finance-une-firme-qui-fournit-a-israel-des-

armes-a-sous-munitions-prohibees/5604436 

 ھنامۀ ھنر و مبارزهگا

  ٢٠١٧ت گس ا٢٠

 

 


