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  فرانسه قھرمان اروپا در فروش اسلحه به عربستان سعودی
 

 

بين تمام . انی اعالم کرد که اتحاديۀ اروپا مھمترين فروشندۀ اسلحه به عربستان سعودی استلمااشپيگل مجلۀ 

ايتاليا .  رتبۀ اول را کسب کرده است٢٠١٠ ميليون يورو در سال ٢١۶٨،۶اعضای اتحاديۀ اروپا، فرانسه با فروش 

 .ۀ سوم دست يافته است ميليون يورو به رتب٣٢٨،٨ ميليون يورو در رتبۀ دوم و انگلستان با ۴٣۵،٣با 
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مجلۀ اشپيگل با يادآوری قوانين کنترل صادرات مرتبط به اھداف امنيتی، تجھيزات نظامی، اعالم داشت که اتحاديۀ 

زيرا .  کرده استاروپا با مسلح ساختن عربستان سعودی قوانين اروپا را در رابطه با کنترل صادرات اسلحه نقض

   :ی قيد شده استئدر قوانين اروپا

دولت ھای عضو در جلوگيری از صادرات تکنولوژی و تجھيزات نظامی که بتواند در مواردی مانند اعمال [...]

  .ی به کار برده شود، مصمم ھستندئفشار درونی يا خشونت بين المللی، و يا به ھدف بی ثبات سازی منطقه 

ستان سعودی فروخته اند به دست شورشيان  که کشورھای اتحاديۀ اروپا به عربئی اين اساس، بخشی از سالح ھاهب

ی را فراھم ساخته ئ در سوريه سپرده شده و به اين ترتيب موجبات خشونت بين المللی و بی ثبات سازی منطقه اليبي

  .است

عالوه بر اين، ھمان گونه که مجلۀ اشپيگل يادآور می شود، عربستان سعودی در اعمال خشونت عليه تظاھرات 

  .شرکت داشته است، يعنی مواردی که از سوی رسانه ھای غربی کامال نديده گرفته شده استمردمی در بحرين 

 و سوريه وانمود می کند، ااعضای اتحاديۀ اروپا، به ويژه فرانسه که غالبا خود را به عنوان مدافع حقوق بشر در ليبي

بشر چشم پوشی کرده و در عين حال نخستين با اين وجود از رفتار تحقير آميز عربستان سعودی در رابطه با حقوق 

  . فروشندۀ اسلحه به اين کشور بوده که يکی از اختناق گر ترين رژيم ھای سلطنتی در جھان است

لمانی اضافه می کند که تجارت اسلحه در سطح جھانی پيشرفت چشم گيری داشته، و علی رغم تمام جلوگيری امجلۀ 

  .» داشته استافزايش % ٢۴در پنج سال گذشته « ھا،

 

(EU Nations Sell the Most Arms to Saudi Arabia, Der Spiegel, 19 mars 2012.)  

، يعنی  ھستند که وظيفۀ حفظ صلح را به عھده گرفته اندئیبه شکل متناقضی مھمترين فروشندگان اسلحه، کشورھا

 .اياالت متحده، روسيه، فرانسه، چين و بريتانيا: اعضای شورای امنيت در سازمان ملل متحد 

 (Richard F. Grimmett, CRS Report for Congress; Conventional Arms Transfers to 

Developing Nations, 2003-2010 , 22 septembre 2011.) 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بر يک بيليون و غ، تجارت جنگ بال٢٠١٠کھلم در سال به گزارش مؤسسۀ مطالعات بين المللی دربارۀ صلح در است

 .ششصد ميليارد دالر بوده است

Stockholm International Peace Research Institute,  

 

Julie Lévesque a collaboré à ce reportage. 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢١
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