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  ینظام بی توجھی غرب به پيمان صادرات تسليحات

  
  

از سال  يمن  تحوالت يمن نوشت؛ ائتالفی که عربستان و امارات عليهۀ فرانسوی ليبراسيون در مقاله ای دربارۀروزنام

بحران «مريکا، بريتانيا و فرانسه نيز برخوردار شده اند؛ بدترين او البته از حمايت ھای   تاکنون تشکيل داده٢٠١٥

  . ملل متحد در ارزيابی ھای خود اوضاع يمن را اينگونه توصيف کرده است را رقم زده است؛» جھانانسانی در 

گزارش سازمان ھای غيردولتی  و بر اساس آمار وحشتناک است؛ بنا بر آمار رسمی، حمالت اين ائتالف ده ھزار کشته

ھفده ميليون  زندگیقحطی بی سابقه،  خت ھا وتحريم ھا و تخريب زير سا.  ھزار کشته برجا گذاشته است٧٠بيش از 

  .ثير قرار داده استأيمنی را تحت ت

زيکی و ذھنی آن ھا را به دنبال داشته ف خير در رشدأ حاد شده اند و اين معضل تۀپنج ميليون کودک دچار سوء تغذي

  .طور کامل از بين رفته استمی توان گفت در يمن يک نسل به . ھر پنج دقيقه يک کودک در يمن از بين می رود. است

ر داده است؛ فرانسه نيز نمی تواند از اين اصول ييناچار نگاه خود را تغعد از انتشار مداوم اخبار يمن ب بين الملل بۀجامع

فرار کند، دولت فرانسه حاال بين انتخاب سود حاصل از فروش سالح به ائتالف ضد يمن و تعھدات بين المللی اش 

  .گرفتار شده است
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وليتی در به وجود آمدن و تداوم اين ؤخوبی آگاه است ولی ھر گونه مساز وضعيت حاد و بحرانی يمن ب نسهفرا دولت

اين عوام «:  خود را اينگونه توجيه می کندتراتيژیسس جمھوری فرانسه ئير» امانوئل ماکرون«. بحران را رد می کند

  ».وقف می کنيمم صادرات تسليحات به رياض را متئيفريبی است که بگو

له ديگر بعد أھنگامی که ھزاران يمنی می ميرند و ميليون ھا نفر از آنھا در معرض مرگ ناشی از قحطی اند، مس

  .له در نظر گرفتن اخالق استأاقتصادی نيست، مس

ھای  منافع مالی را در نظر گرفته در تضاد با پيمان ھای بين المللی است و در دوره ًکه صرفا اين سياست صادرات

  .قبلی رياست جمھوری نيز ناديده گرفته شده است) پنج ساله(

  

  یپيمان صادرات تسليحات نظام بی توجھی غرب به

د فرانسه نيز رسيده؛ ھر گونه فروش سالح را در ئيأ به ت٢٠١٤ليحات نظامی که در سال  شش پيمان صادرات تسۀماد

، ٢٠١٧ تا ٢٠١٥با اين حال، طی سال ھای . مورد استفاده قرار گيرد؛ ممنوع کرده است صورتی که ضد غيرنظاميان

روخته شده و البته رياض در اين جنگ نابرابر، قوی  ميليون يورو به عربستان سالح ف٤٠٠نزديک به سه ميليارد و 

ظاھر شده است و به رغم انتشار مداوم آمار قربانيان جنگ يمن، ھمکاری نظامی ميان فرانسه و عربستان سعودی 

  .ھمچنان ادامه دارد

ويل سالح به لند و سوئيس، از تعليق تحا مثل فنالند، ھئیھمچون شماری از دولت ھای اروپا ھر چند پارلمان اروپا،

  .دولت فرانسه در اين زمينه چندان انعطافی از خود نشان نداده است استقبال کرده اند، ولی عربستان و امارات

ی اخير مجلس سنا و مجلس نمايندگان أر مين کنندگان اصلی سالح برای عربستان،أمريکا نيز به عنوان يکی از تادر 

  .مريکا نداشته استار رويکرد دولت ييثيری در تغأن، تمبنی بر توقف حمايت نظامی از ائتالف ضد يم

سيس يک نھاد وابسته به پارلمان أ تاکنون، برای ت١٩٩٧نسه، از سال به رغم درخواست سازمان ھای مردم نھاد در فرا

  .سيس نشده استأستفاده از تسليحات، چنين نھادی تل و نظارت بر صادرات به ويژه نظارت بر روند اوبرای کنتر

، پارلمان نقش بسيار مھمی در صدور مجوز و نظارت بر صادرات تسليحات دارد ئیسياری از کشورھای اروپادر ب

ت پارلمانی معترض ھستند، زيرا بر اساس شواھد أفقدان چنين سازو کاری و يا يک ھيولی نمايندگان فرانسوی به 

  .موجود روند صادرات تسليحات به عربستان متوقف نمی شود

نماينده از جناح ھای  ٦٦ ه فقدان چنين سازوکاری در پارلمان فرانسه و تشديد بحران انسانی در يمن،در اعتراض ب

. ه اند و ھمدستی با قدرت ھای جنايتکار فراخواندئی چپگرا، دولت فرانسه را به پايان ھمسوًمختلف سياسی و البته عمدتا

  .بايد در خدمت صلح باشدکيد کرده اند وزارت امور خارجه أآنھا با صدور بيانيه ای ت

کريستين « حزب چپ دموکرات، ۀنمايند »ژان پل لوکوک«  اين نمايندگان می توان به افرادی چونۀاز جمل

 حزب آزادی ھا و ۀنمايند» پل موالک« فرانسه تسليم ناپذير، ۀنمايند »کلمانتين اوتن« حزب سوسياليست، ۀنمايند »اوتن

  .خواھان اشاره کرد حزب جمھوری ۀنمايند »فابين روسل«سرزمين ھا و 
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