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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  *شامی آندره : نوشتۀ

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٥ دسمبر ١٠

 فرانسه پلماسید وخيم سقوط
 !سازد مسلح را "سوريه شورشيان" خواھد می فرانسه

 فرانسه در فرانسوی طلبان جھاد شورش احتمال

 اسلحه بازار جنگ

 

  :به جای مقدمه

  سياسی جغرافيای/مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 وکيل شامی آندره قديمی مقالۀ سياسی جغرافيای/مبارزه و ھنر گاھنامۀ وبالگ در قديمی مقاالت انتشار تجديد درً اخيرا

 فرانسه در فرانسوی طلبان جھاد شورش حتمالا مورد در که بازيافتم را ولتر شبکۀ رياست نومعا فرانسوی، دعاوی

 ١٣ فاجعۀ و ھبدو شارلی فکاھی مجلۀ دفتر به تروريستی جملۀ از پيش نيم و سال دو ًتقريبا يعنی ،بود نوشته مطالبی

 مجلۀ ولتر، شبکۀ آرشيو در کم دست نيز آن فارسی ترجمۀ و شده منتشر اين از پيش مقاله اين گرچه .پاريس در نومبر

 فايده بی را مقاله اين مجدد ارسال ولی باشد، می موجود "افغانستان آزاد آزاد، افغانستان" سايت و مشعل سايت ھفته،

 .دانم نمی

 به بلکه کند، می رفتار چھارپايان گلۀ مثل که نيست جھان جنوبی و شرقی ھای ملت با تنھا غرب امپرياليستی کشورھای

 يعنی ام، نوشته " ورشکسته يا مضمحل پدر " باب در روانکاوانه مفاھيم از مالھا با موارد برخی در من که شکلی ھمان

 و بود خواھد شمول ھمه ھمواره است، قانونی بی واقع در که قانونی چنين تأثيرات ،"قانون بی قانون يا مضمحل قانون"
 غرب سياسی رھبران که نيست ممکن ...کند می رفتار چھارپايان مثل نيز اروپائی ھای ملت با داری سرمايه نظام اين

 )کشورھا اين مردم جانه ب واقع در يعنی( "خوناشام قذافی" يا "ديکتاتور بشار" جانه ب را یئھا تروريست که حالی در
 مردم برای است ممکن گيرد می خدمت به که مسلحی مزدوران ھمين با که باشد نکرده محاسبه و نداند اندازد، می

 مردم بشار" که ايم شنيده ھميشه امپرياليستی ھای رسانه تبليغات در .بشوند خطرناک يا و باشند خطرناک نيز خودشان

 بتوانيم تروريستی، سياست اين نتايج به توجه با که کنم می فکر من ...غيره و "کشد می يا و دھد می شکنجه را خودش

 و بناميم غرب بورژوازی و حاکمان دنز اثباتی نفی عنوان به مابعدی، شکل به و خاص نوعی به را اتھاماتی چنين
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 به( ديگری به ناخودآگاه شکل به را نيست معتبر و قبول قابل من خود برای و ھستم خودم من آنچه يعنی .دھيم تشخيص

  .کنم حفظ خودم قانونی بی در را خودم تعادل تا دھم می نسبت )...بشار
 وضعيت در ما" گويند می ھا فرانسوی از برخی که شکلی به يا اضطراری وضعيت يعنی وضعيت، چنين بر عالوه

 دوفور ژول .عکسه بً کامال نيست، باری تأسف و دردناک واقعۀ فرانسه بورژوازی برای عنوان ھيج به "ھستيم جنگی

 ترجمۀ که( "انقراض بزرگ خطر معرض در بشريت ،٢٠١٥ جھان بزرگ سازی نظامی" عنوان تحت ای مقاله در

  : گويد می )کرد خواھم نتشرم زودی به را آن فارسی

 سازد منعکس را خاصی توھم عمومی اذھان در خواھد می که است دکترين يک حتی و فلسفه يک حاوی گری نظامی"

 ديگری چيزی امر واقعيت که حالی در دارد، حياتی ضرورت امنيت و اقتصادی توسعۀ برای ملی ارتش وجود گوئی که

 را قدرت که اقليتی خدمت در يعنی حاکم ھای قدرت خدمت در ابزار نوانع به ھمه از پيش ھا ارتش اين و است

 لوکنتر دموکراتيک نوع يا و باشد ديکتاتوری نوع از سياسی رژيم که ندارد نيز اھميتی و باشد، می است کرده تصاحب
 ".غربی شدۀ

 تشخيص مورد در برشت برتولت ؟ باشد حاکم اقليت اين نفع به توانست می پاريس در نومبر ١٣ از بھتر رويدادی چه

 به اندازه ھمين به تواند می ھميشه انسانی مسائل .ندارد نياز اتم شکافتن از کمتر کاری به که بود باور اين بر ھنری اثر

 واقعه عميق درک به را ما تا داشت خواھد نياز شھامت به خاصه و داشت خواھد نياز مناسب فکری ابزار و کار

 .سازد نزديک

 ترين وخيم نيز موارد برخی در و زنند، می خودکشی به دست اداری دستگاه فشار زير کارھا بیً دائما فرانسه ھمين در

 بروریف ١٣ در اجتماعی ھای حقوق پايان از تعدادی وخودسوزی خودسوزی، مانند کنند، می انتخاب را خودکشی نوع

 که است اين آن معنی ؟ دارد معنائی چه فرانسه نکارا بی نزد ھا خودکشی و ھا سوزی خود اين .نانت شھر در ٢٠١٣

 ،خودش دست به خودش... وتنفس آزادی لحظه يک برای حتی کار بی فرد کند می کاری ولی کشد نمی حاکم نظام
 .دانم می نومبر ١٣ ھمان مترادف من را واقعياتی چنين .ببرد بين از را خودش

 ٢٠١٥ دسمبر ٩/پاريس/محوی حميد

  

 برای اسلحه سيل ساختن جاری بر مبنی آنھا خواست از حاکی که ھوالند فرانسوآ و فابيوس لوران ھای اعالميه مقابل در

 که دھد می توضيح و دھد می نشان واکنش اينجا در فرانسه ولتر شبکۀ از شامی آندره باشد، می سوريه در "مخالفان"

 فرانسه اعتبار به وخيمی ضربۀ و بوده قانونی غير الملل بين حقوق ديدگاه از هناخصم گيری موضع اين داليلی چنين به

 با سوريه، بحران که است اين کند، می مطرح نوشته اين در شامی آندره که مھمتری موضوع .سازد می وارد جھان در

 ھا فرانسوی ًاحتماال يجهنت در .شود صادر فرانسه به تواند می تروريستی، اعمال به ارتکاب و کشتار و مرگ کاروان

 .کرد خواھند تجربه خودشان خاک در کردند تحميل سوريه مردم به سال دو طی که را کابوسی

 ٢٠١٣ اپريل ٠١)فرانسه(پاريس/ولتر شبکۀ

html.177996article/org.voltairenet.www://http 

 ٢٠١٣ اپريل ٠٣)فرانسه( پاريس/محوی حميد توسط ترجمه/مبارزه و ھنر گاھنامۀ
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 بپرسيم بايد ولی .است گرفته موضع انگليس کنار در فرانسه سوريه، در مسلح ھای گروه برای اسلحه ارسال مورد در

 افريقا در ديپلماتيک اشتباھات از پس اند؟ شده يوانهد آيا داده، روی ھمکارانش گروه و فابيوس لوران برای اتفاقی چه که

 می آشکار مالی در ريزش انداز چشم که حالی در و انجاميد خارجه امور وزارت مقامات از تعدادی برکناری به که

 روح آيا .است جنگ اعالم نامش ندارد، ديگری معنای فرانسه تصميم .کند می جنگ اعالم سوريه عليه فرانسه گردد،

 ًدائما که فرانسوی مقامات بوده؟ شده ناپديد اين از پيش که کنيم تصور اگر البته است، گشته باز زندگی به عمارگراست

 چنين .برداشتند نابخشودنی گامی خاورميانه با مناسبات در وجود اين با خوانند، می الملل بين حقوق و بشر حقوق سرود

 چنين با اروپائی کشورھای غالب مخالفت و داشت خواھد جھان تمام با فرانسه مناسبات روی ھائی بازتاب اقداماتی

 به فابيوس لوران و ھوالند فرانسوآ نفر دو اين و نداشت تأثيری ھيچ ولی .کرد می بيدار را ما بايستی می سياستی

 .گرفتند تصميم جنگ اعالم برای تنھائی

  

 الملل بين حقوق ديدگاه از قانونی غير جنگ اعالم

 واداشت را او نابخردانه، اروپائيگرای سياست دليل به اقتصادی، سياست در ھوالند فرانسوآ سياسی شکست داخل، از

 برای مبارزه حال در گوئی که کرد بازی شکلی به و ايستاد غبار و گرد جلو و کند استتار غبار و گرد با راء فضا که

 .بفريبد را کس ھيچ تواند نمی ديگر گرانهفريب مانورھای گونه اين .است جھان در آزادی

 : گويد می که شويم يادآور را متحد ملل سازمان منشور ٢ مادۀ بايد جنگ، اعالم اين قانونی غير خصوصيت درک برای

 برای و المللی بين امنيت و صلح حفظ( ١ مادۀ در شده مطرح اھداف ادامۀ در اعضايش و متحد ملل سازمان : ٢ مادۀ

 صلح به نسبت تھديد رفع و جلوگيری برای مؤثر و جمعی اقدامات که بود خواھد ویضر ھدفی، چنين به پاسخگوئی

 : شود کاربسته به زير اصول بر مطابق بايد )گيرد انجام

 .آن اعضای تمام حاکميت برابری اصل بر است مبتنی سازمان.١

 با که ھستند موظف اشد،ب می عضويتشان حاصل که ئیھا مزيت و حقوق از استفاده تضمين برای سازمان، اعضای.٢

 .گيرند عھده به را حاضر منشور مفاد ّنيت خلوص

 المللی بين امنيت و صلح از که شکلی به کنند، حل آميز صلح طريق از را خود المللی بين اختالفات سازمان اعضای.٣

 .گردد تھديد رفع عدالت از گونه ھمين به و

 دولت سياسی استقالل يا سرزمين عليه زور، بستن کاره ب و تھديد از بايد المللی بين مناسبات در سازمان اعضای.٤

 .کنند اجتناب، باشد ناسازگار متحد ملل سازمان اھداف با که عملی شيوۀ گونه ھر يا ھا،

 بوده حاضر منشور مفاد بر مطابق ھا تصميم تمام اخذ و داشت خواھند سازمان با را کامل ھمکاری سازمان اعضای.٥

 خود بايد دولت آن به کمک از کند، مبادرت تحريم يا و کننده پيشگيری اقدامات به دولتی عليه انسازم ھرآنگاه و

 .شود داری
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 حفظ ضرورت با رابطه در اصول بر مطابق نيستند متحد ملل عضو که دولتھائی که کند می عمل شکلی به سازمان.٦

 .کنند رفتار المللی بين امنيت و صلح

 دولت صالحيت به که داخلی امور در که دارد نمی مجاز را متحد ملل سازمان حاضر منشور در وضعيتی ھيچ .٧

 منشور نام به ای قطعنامه مشابه موضوعات با رابطه در که دارد نمی موظف را ءاعضا و کند مداخله باشد می مرتبط

 که ندارد تحريم يا کننده پيشگيری موازين اجرای در تأثيری عنوان ھيچ به اصل اين وجود اين با کنند، صادر حاضر

 .است شده پيشبينی ٧ فصل در

 کشور اين که درحالی بزنيم حرف سوريه در سياسی حل راه از توانيم می چگونه !است خطاکارً کامال فرانسه نتيجه در

 شده مواجه خاصی چرخش با حاضر حال در تجاوز اين و قرارگرفته تجاوز مورد وقفه بی گذشته سال دو از بيش طی

 .ھستند شورشيان به اسلحه ارسال خواھان که اند کرده اعالم بريتانيا و فرانسه قدرت دو کارزار اين در رازي

 خودشان، مردم عمومی آرای به ای مداخله چنين برای آيا است؟ کدام منازعه اين در مداخله برای کشور دو اين قانونيت

 قانون ٣٥ مادۀ به مراجعه زيرا است، روشن موضوع انسهفر مورد در اند؟ کرده مراجعه آنھا نمايندگان حتی يا و

 چنين و بوده منفی پاسخ اساس اين بر .است شده اعالم ضروری مواردی چنين برای جمھوری پنجمين در اساسی

 بين حقوق بنيادی قواعد ديد از که است اين حقيقت .است نگرفته صورت آنھا نمايندگان يا و عمومی آرای به ای مراجعه

 قانون - از-خارج و بزھکارً مطمئنا ھا فرانسوی ما شده، نوشته متحد ملل سازمان منشور در سفيد روی سياه که ل،المل

 .شد خواھيم داده تشخيص

 مرتبط ھا ملت حاکميت به اصول نخستين .است رايج المللی بين مناسبات در که بزنيم حرف اصولی از آرامی به حال

 منع مرتبطه اصول از اصل دومين .کند درازی دست ديگری دولت خاک تماميت به تواند نمی دولتی ھيچ : باشد می

 می موظف را ھا دولت اصل سومين .دارد بستگی ديگر دولت يک ملی صالحيت به که است اموری در دولتھا دخالت

 .کنند عمل المللی بين امنيت و صلح حفظ راستای در که دارد

 که مبارزانی به سالح تحويل با فرانسه زيرا .کند می نقض را اصول اينً کامال که است کاری انجام حال در فرانسه ولی

 نيز سوريه خاک تماميت به و اند، کرده حمله آن امنيتی نيروھای و عرب دولت اين رسمی نظامی نيروھای به ًدائما

 از که کند می ايجاب القیاخ ضرورت که علت، توجيه برای پذيرفتيم، می را فرانسه نظريۀ اگر حتی .اند کرده تجاوز

 مورد در روشنی به که ای نظريه( کرد پشتيبانی بايد کند دفاع ناعادل قدرتی مقابل در خودش از بايد که اپوزيسيونی

 ديگر جبھۀ به ای جبھه عليه نداريم حق ما ،)رسد می نظره ب بحث قابل و ترديدآميز باشد می مطرح اينجا در که خاصی

 .بدھيم اسلحه

 حل راه برای که ھستيم ھائی نگرانی فرسنگی دص در و گيريم قرارمی متجاوز وضعيت در ًعمال ما صورت اين در

 .کنيم می اعالم المللی بين بحران حل برای و آميز صلح ھای

 کند، حمله ديگری دولت حاکميت به مستقيم غير يا وً مستقيما که دھد اجازه خودشه ب مستقيم شکل به تواند نمی فرانسه

 .نيست پاريس مطلوب که باشد سوريه اگر یحت

 "سوريه دوستان" ھای گردھمآئی تمام در فرانسه که رسد می اعال حد به وقتی مسخرگی که شويم يادآور اينجا در

 .کند نظر قطع ھائی دوستی چنين از تواند می خوبی به کشور اين !است داشته شرکت

 داشته شرکت سوريه سازی ثبات بی در کشور چندين قطع طور به که حالی در نزنيم حرف المللی بين بحران از چگونه

 چندين بود، پناھندگان به رسانی کمک مدعی که فرانسه مورد در ّاما و...اليبي و قطر سعودی، عربستان ترکيه، مانند اند،

 انکار مربوطه مقامات که آن بی اند، شده ديده ترکيه و لبنان با مرز در يا حمص، در عمر بابا محلۀ در فرانسوی مأمور
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 کهاست  موضوعی اين و ايم، برداشته پيش به نظامی منازعۀ ساختن ور شعله در بيشتر گامی ما نتيجه، در .باشند کرده

 ...رفت خواھد سؤال عالمت زير

 رژيم عويضت برای فرانسه خواست دليل به که رسيد می نتيجه اين به مثال، عنوان به روسيه، اگر افتاد خواھد اتفاقی چه

 آمادگی فرانسه آيا کند، گسيل منطقه به را اش نظامی واحدھای که گرفت می تصميم اگر و افتاده خطر به منافعش

 می فرانسه آيا چيست؟ پی در ای خصمانه موضعگيری چنين اتخاذ با دارد؟ را احتمالی وضعيت چنين با روياروئی

 چھار از که بوده دليل اين بهً مشخصا يافته، ادامه جنگ پيش، سال ود از اگر زيرا نه،ً مطمئنا باشد؟ صلح ناجی خواھد

 .اند کرده سرازير مبارزان برای را اسلحه سيل عراق و اردن لبنان، ترکيه، طريق از سوريه، مرزھای گوشۀ

 ...باشد ديگری جای در شايد اصلی خطر ولی

  

 فرانسه خاک روی...سوريه بحران بازتوليد سوی به

 آماده را خود شده فراگير سوريه در حاضر حال در که مشابھی وضعيت با روياروئی برای فرانسه که درس می نظره ب

 گرفته خدمت به غربی کشور چندين برای آزمايشی نوبال عنوان به کشور اين که رسد می نظر به ھم باز و .سازد می

 .کنند می تصور داخلی جنگ معرض در را خود که شده

 برنخاسته ناب تخيل از من فرضيۀ که است بوده دليل اين به باشد نکرده نفی را واقعيت اين ادقیص بانه ديد ھيچ اگر

 خطر که معنا اين به است، کرده نگرانی ابراز فرانسه در عمومی تشنجات از ،وال آقای داخلی امور وزير زيرا است،

 الگوی بر مطابق مسلک سلفی ھای ازمانس با رابطه در ويژه به يافته، سازمان ھای گروه يا یئ توده ھای جنبش

 .است کرده بازشناسی را سوريه رويدادھای

 "محتوم خطر" عنوان به فرانسه در اسالمی تروريسم .بود کرده پيشبينی را خطری چنين فرانسه پيش سال چند از

 سازمان افراطی گفتمان به نسبت که است ھائی حساسيت و حومه مناطق در : تھديد اين خصوصيت .است شده شناخته

 اسالمی گروه و )تبار الجزايری(مبارزه و تبليغ برای گرايان سلفی گروه مانند دارد، وجود القاعده به نزديک ھای

 .مراکشی مبارزان

 آيا بدانيم داريم حق ما و شده آماده مختلفی ھای طرح بگيرد؟ قرار خطری چنين معرض در اگر کرد خواھد چه فرانسه

 آنھا، کردن مسلح و )سوريه به فرانسه از( تبار عرب مبارزان رفتن دانستن مجاز کند؟ نمی زیبا آتش با ما کشور

 ھا سالح ھمين بازيافتن برای راه بھترين واقع، در افتد، می ھا سلفی دسته ب اسلحه که يابد می خاتمه اينجا به سرانجام

 که ای روزمره اتفاقات و حوادث چھارچوب در جنگی سالح آشکار حضور .است...مارسی يا ليون پاريس، حومۀ در

 ھای حومه در که جنگی ھای سالح حضور خصوص در ما که دھد می نشان داد، روی فرانسه ما کشور در ًاخيرا

 .ايم کرده پيدا ارتقاء مرحله يک کند می آمد و رفت فرانسه

 سر به سوريه در مبارزان بين فرانسوی نطلبا جھاد که اند کرده دئيتأ نزديک منابع زيرا است، بدتر ھم اين از اوضاع

 محمد" دھاص عمل به ارتکاب انداز چشم کرد؟ خواھند چه فرانسه به بازگشت در نشوند، کشته جنگ در اگر  .برند می

 .خواند نمی فرا را ما سياستمداران گوئی "مراح

 : که دھد می اطالع ای نوشته در نظامی عالی مطالعات مرکز ٢٠٠٦ سال اساس اين بر

 توسط شده ويران و شھری مناطق اين در مسلحانه برخوردھای کند، می ترسيم را ناامنی محيط نوينی مرزھای"

 اين زيکی،ف تا داشته شناختی انسان تمايالت بيشتر که دانه جغرافي يک گفتۀ به (...) جنگ يا تروريستی عمليات

 در دفاع آمادۀ که خودشان خاص ھای ارزش با یجوامع يا مشترک ھويتی ھای گروه به شده محصور شھری، مرزھای
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 به مرزھا اين فرانسه، در .دانند می خود تعلق در انحصاری شکل به را آن که ھستند ای منطقه از آميز خشونت اشکال

 سياست[ بيان شيوۀ از و شوند، می يادآور "کد" نام با را مناطق اين کشوری مقامات و نشده بازشناسی رسمی شکل

 اين ذھنيت در مناطق اين .کنند می استفاده "قانونی غير منطقۀ" ،"مردمی ھای محله" ،"حساس ھای محله" نندما ]پسند

 آمده، بيرون دولت قدرت اختيار از و شده فتح سرزمين از قطعه اين گوئی که دارد را مگوئی راز وضعيت ھا جمعيت

 مرزھای اين درون در .جنگيد خواھند آن با اشدب ضروری اگر و است سؤال عالمت زير آن حقانيت که قدرتی يعنی

 به تدريج به و کنند، می کسب مدرن عصر در رايج حقوق از نوعی به را خودشان اعتبار جوامع نمايندگان شھری،

 از استفاده تحوالت نوع اين با روياروئی در .سازند می دموکراتيک دولت جايگزين را خودشان قوانين پنھانی شکل

 )١( ".رسد می نظر به تھديداتی چنين بردن بين از برای دموکراسی راھکار آخرين عنوان بهً غالبا قانونی خشونت

 ژيک،يسترات امور نمايندگی تأھي ،٢٠٠٥ سال پائيز شورش در زيرا نيست، فرده ب منحصر خود نوع در گزارش اين

 : کرد مطرح را زيرا پرسش دفاع، وزارت به وابسته سازمان

 "بزند؟ عمليات به دست فرانسه خاک در بتواند تا باشد داشته اختيار در بايد اتیامکان چه ارتش"

 حومۀ مناطق در داخلی خشونت موضوع به پرسش، ادامۀ در کرديم، مطرح که تروريستی تھديد فراسوی واقع، در

 )٢.(کنيم می برخورد کشور

 تخصصی مھارت زمينه اين در خواھد می رانسهف .است شده تبديل شھری جنگ برای نوينی بازار به فرانسه ھای حومه

 را نظامی ھای پايگاه و فرودگاه عليه حمله طراحی زمينۀ در سوريه شورشيان به کمک که موضوعی يعنی کند، کسب

 در نوين آوری فن و نوين ابزارھای آزمايش و تمرين حال در محل در آيا فرانسوی ھای سرويس .دھد می توضيح

 ھستند؟ چريکی جنگ

 : دارد مھمی اشارات مورد اين درً مشخصا ريگوست ماتيو شناس معهجا

 و نوين فنون آزمايش برای است فرصتی ديگر، مرزی درون عمليات ھر مانند و بل-لو -ويليه مانند گرونوبل، نبرد"

 )٣(".حراست و امنيت المللی بين بازار در فرانسوی ھای تاکتيک و ابزارآالت عرضۀ

 تجربيات و است، برخوردار امنيتی و دفاعی عرصۀ در نفع یذ ھای شرکت پشتيبانی از دولت محالت، عليه جنگ در

 را آنھا اعتبار ).غيره و عاج، ساحل افغانستان، عراق،( مھم فرامرزی عمليات صحنۀ در شھری جنگ زمينۀ در آنھا

 .سازد می فراھم خارج در و ملی خاک روی

 در علی بن استفادۀ مورد توانست می که آنچه ،(!!)شود می پيشنھاد نظم ظحف عمليات برای ھا دولت به بازارھا اين

 و دانش" بود کرده پيشنھاد آن طی که بود، نکرده پا به صدا و سر ماری-آليو خانم ھای بيانيه اگر البته گيرد، قرار تونس

 .بفرستيم تونس رژيم کمک به را فرانسه "آوری فن

 که شھرھائی در يا و ترسند، می سازی ثبات بی حرکات از که شود می پيشنھاد ھائیدولت به حال عين در ابزارآالت اين

 يمن به مثال عنوان به نيازھا گونه اين .ھستند لوکنتر قابل غير جمعيت خيل با مقابله برای بانیه ديد گسترش به مايل

 .شود می برآورده صوتی حسگرھای و حراستی ويدئوی اس، پی جی استقرار

 ابزارآالت گونه اين توليد به ھستند تجربه با زمينه اين در که ديگری ھمکاران با که است آن پی در حتی فرانسه

 شھری چريک زمينۀ در را شان نظامی ھای ھمکاری مخفيانه متمادی ھای سال خالل در اسرائيل و فرانسه .بپردازد

  .دھند می گسترش

 در اسرائيل ارتش افسران" که داد گزارش ٢٠١٠ جون ٢ "زنجيری اردک" روزنامۀ در ای مقاله مثال، عنوان به

 ژيروند در کزو )الند در( بيسکاروس ھای پايگاه در رادار ھای سايت به حمله الکترونيک، سازی شبيه در فرانسه
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 به مسکونی منطقۀ در جنگ تمرين برای فرانسه نظاميان که نوشت حال عين در زنجيری اردک ."اند داشته شرکت

 .رفت خواھند اسرائيل

 آيا .)رادار ھای سايت و فرودگاه به حمله( بگيريم نديده گذرد می سوريه در چه آن با را تمرينات اين تشابه توانيم نمی

 کند؟ می مالی تأمين را سوريه در نظامی عمليات که درآمده قطر خدمت به فرانسه تجربيات گونه اين

 نقش به فرانسه ژيک،يسترات مسائل روی روسيه و متحده اياالت زرگب قدرت دو مذاکرات خالل در که، است اين لهأمس

 فرانسه شده، مطرح مذاکرات ميز روی آنچه با رابطه در و  است کرده بسنده پشتيبانی و خدماتی کاالی چند فروشندۀ

 .رسد می نظره ب معنی بیً کامال

 اينگونه از دارند حق فرانسه مردم ،فرستيم می خارجی کشورھای برای را خدمات نوع اين حساب صورت ما اگر

 تبديل تجاری شرکت به آنھا جمھوری خدمات که پذيرفت نخواھند ًمطمئنا فرانسوی شھروندان .باشند مطلع مراودات

 .گيرد قرار خارجی ھای قدرت خدمت در و شود

 آوری فن و تجربيات که است اين پرسش برسيم، فرانسه ھای حومه در انفجار مرحلۀ به مانور و تمرين مرحلۀ از اگر

 حال در باشيم؟ سوريه به مشابه رويدادھای شاھد فرانسه در بايد ما آيا بود؟ خواھد کافی آن با مقابله برای فرانسه ھای

 به احتمالی چنين با دررابطهبحثی  گونه ھر صورت ھر در .بگويد پاسخ پرسش اين به تواند نمی کس ھيچ حاضر

 .است محکوم سکوت

 روزی گذاريم، می آنھا اختيار در را تجربياتمان ما که سعودی عربستان يا قطر اگر گفت خواھيم چه : بدتر وضعيت

 عليه ليون يا پاريس مارسی، در جنگ برای را ناراضی محالت اسالمی، ھای شبکه طريق از که بگيرند تصميم

 کنند؟ مسلح فرانسه انتظامی نيروھای

 ھای شبکه گرفتن عاريت با شده داده تحويل سوريه شورشيان به کهراکتھائی  و پيشرفته ھای سالح اگر گفت خواھيم چه

 نگردد؟ باز فرانسه به ھستند، اروپا در که )لبانیا يا کوزووو بوسنی،( بالکان

 اين فرانسه آيا ولی، .برخوردارند باالئی یئ حرفه درجۀ از و ديده آموزش ًکامال ما نظاميان که ندارد وجود ترديدی

 و کند بازی آتش با کند؟ بازی آتش با که است مجبور فرانسه آيا کند؟ روياروئی داخلی جنگ يک با که دارد را امکان

 ھای البی خدمت در داخل، در : ندارند آن در نفعی فرانسوی شھروندان که بگذارد آنھائی منافع خدمت در ھم را آن

 .کنند نمی حرکت ثبات و لحص راستای در که ھائی دولت نفع به خارج در نظامی، صنعتی

 با رابطه در که است شگفتی جای .کردند مخالفت جنگ گسترش باً قويا و بودند آگاه خطر به ديگر اروپائی کشورھای

 گرفته ھدف را کارمندان اجتماعی حقوق کاھش که کنند می معرفی اصالحات برای الگو عنوان به را آن لمان،ا سيستم

 نفی جنگی سياست با رابطه در را لمانا تصميم فرانسه رسيم، می سوريه در صلح ضوعمو به وقتی عکس هب  ولیاست

 .کند می

 ھای انگيزه و اھداف از تا است نشده داده اطالعی ھيچ فرانسه مردم به امروز تا زيرا است آور شگفت گيریعموض اين

 .دارد برمی گام راھی چه در آنھا کشور دانند نمی ھنوز مردم و .شوند مطلع روشنی به جنگی چنين

 ھا جنگ اين برای چگونه که شود داده توضيح مردم به بايد که است ضروری جھت اين از بيشتر جدلی و بحث چنين

 قادر چرا و .کنيم پيدا مالی تأمين درمانی ھای بيمه نظام و ھا بازنشسته برای توانيم نمی چرا و کنيم می پيدا بودجهً فورا

 ...کنيم پيدا کار ھا تر سنم و جوانان برای نيستيم

André Chamy 
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