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   ديپلماسی فرانسهسقوط وخيم
  !را مسلح سازد» شورشيان سوريه«فرانسه می خواھد 

  احتمال شورش جھاد طلبان فرانسوی در فرانسه

  جنگ بازار اسلحه

  

  

  

انتشارات پانتئون ( محور اميد –ايران، سوريه و لبنان «نويسندۀ کتاب . جامعه شناس و وکيل دعاوی فرانسوی

  .همعاون رياست شبکۀ ولتر فرانس ).٢٠١٢

  

ولی بايد بپرسيم . در مورد ارسال اسلحه برای گروه ھای مسلح در سوريه، فرانسه در کنار انگليس موضع گرفته است

فريقا اکه چه اتفاقی برای لوران فابيوس و گروه ھمکارانش روی داده، آيا ديوانه شده اند؟ پس از اشتباھات ديپلماتيک در 

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

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

 ت فرانسوی که دائماً استعمارگر به زندگی باز گشته است، البته اگر تصور کنيم که پيش از اين ناپديد شده بوده؟ مقاما
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چنين . سرود حقوق بشر و حقوق بين الملل می خوانند، با اين وجود در مناسبات با خاورميانه گامی نابخشودنی برداشتند

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

ولی ھيچ تأثيری نداشت و اين دو نفر فرانسوآ ھوالند و لوران فابيوس به تنھائی . ار می کردسياستی می بايستی ما را بيد

  .برای اعالم جنگ تصميم گرفتند

  

  اعالم جنگ غير قانونی از ديدگاه حقوق بين الملل

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

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

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

  :مان ملل متحد را يادآور شويم که می گويد  منشور ساز٢برای درک خصوصيت غير قانونی اين اعالم جنگ، بايد مادۀ 

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

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

  :يد مطابق بر اصول زير به کاربسته شود با) انجام گيرد

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

ی که حاصل عضويتشان می باشد، موظف ھستند که با ئاعضای سازمان، برای تضمين استفاده از حقوق و مزيت ھا.٢

  .خلوص نيّت مفاد منشور حاضر را به عھده گيرند

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

  .و به ھمين گونه از عدالت رفع تھديد گردد

کار بستن زور، عليه سرزمين يا استقالل سياسی دولت ه اعضای سازمان در مناسبات بين المللی بايد از تھديد و ب.۴

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

اعضای سازمان ھمکاری کامل را با سازمان خواھند داشت و اخذ تمام تصميم ھا مطابق بر مفاد منشور حاضر بوده .۵

د و ھرآنگاه سازمان عليه دولتی به اقدامات پيشگيری کننده و يا تحريم مبادرت کند، از کمک به آن دولت بايد خو

  .داری شود

سازمان به شکلی عمل می کند که دولتھائی که عضو ملل متحد نيستند مطابق بر اصول در رابطه با ضرورت حفظ .۶

  .صلح و امنيت بين المللی رفتار کنند

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

 را موظف نمی دارد که در رابطه با موضوعات مشابه قطعنامه ای به نام منشور ءمداخله کند و اعضامرتبط می باشد 

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

  . پيشبينی شده است٧در فصل 

ونه می توانيم  از راه حل سياسی در سوريه حرف بزنيم درحالی که اين کشور چگ!  خطاکار استدر نتيجه فرانسه کامالً 

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

  .رشيان ھستندزيرا در اين کارزار دو قدرت فرانسه و بريتانيا  اعالم کرده اند که خواھان ارسال اسلحه به شو

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

 قانون ٣۵و يا حتی نمايندگان آنھا مراجعه کرده اند؟ در مورد فرانسه موضوع روشن است، زيرا مراجعه به مادۀ 

بر اين اساس پاسخ منفی بوده و چنين . اردی ضروری اعالم شده استاساسی در پنجمين جمھوری برای چنين مو
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حقيقت اين است که از ديد قواعد بنيادی حقوق بين . مراجعه ای به آرای عمومی و يا نمايندگان آنھا صورت نگرفته است

قانون  از  خارجالملل، که سياه روی سفيد در منشور سازمان ملل متحد نوشته شده، ما فرانسوی ھا مطمئنا بزھکار و

  .تشخيص داده خواھيم شد

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

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

سومين اصل دولت ھا را موظف می . وری است که به صالحيت ملی يک دولت ديگر بستگی دارددخالت دولتھا در ام

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

زيرا فرانسه با تحويل سالح به مبارزانی که .  اين اصول را نقض می کندولی فرانسه در حال انجام کاری است که کامالً 

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

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

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

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

  .اسلحه بدھيم

ھای  در وضعيت متجاوز قرارمی گيريم و در صد فرسنگی نگرانی ھائی ھستيم که برای راه در اين صورت ما عمالً 

  . حل صلح آميز  و برای حل بحران بين المللی آفيش می کنيم

خودش اجازه دھد که مستقيما و يا غير مستقيم به حاکميت دولت ديگری حمله کند، ه به شکل مستقيم ب دفرانسه نمی توان

  .حتی اگر سوريه باشد که مطلوب پاريس نيست

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

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

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

واّما در مورد فرانسه که مدعی کمک رسانی به پناھندگان بود، چندين ...ای، قطر  و ليبياند، مانند ترکيه، عربستان سعود

 در حمص، يا در مرز با لبنان و ترکيه ديده شده اند، بی آن که مقامات مربوطه ومأمور فرانسوی در محلۀ بابا عمر

 به پيش برداشته ايم، و اين موضوعی در نتيجه، ما گامی بيشتر در شعله ور ساختن منازعۀ نظامی. انکار کرده باشند

  ...که زير عالمت سؤال خواھد رفتاست 

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

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

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

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

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

  ...ولی خطر اصلی شايد در جای ديگری باشد

  

  روی خاک فرانسه...به سوی بازتوليد بحران سوريه

 نظر می رسد که فرانسه برای روياروئی با وضعيت مشابھی که در حال حاضر در سوريه فراگير شده خود را آمادهه ب

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

  .شده که خود را در معرض جنگ داخلی تصور می کنند
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اگر ھيچ ديدبان صادقی اين واقعيت را نفی نکرده باشد به اين دليل بوده است که فرضيۀ من از تخيل ناب برنخاسته 

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

ی يا گروه ھای سازمان يافته، به ويژه در رابطه با سازمان ھای سلفی مسلک مطابق بر الگوی ئجنبش ھای توده 

  .رويدادھای سوريه را بازشناسی کرده است

» خطر محتوم«تروريسم اسالمی در فرانسه به عنوان . سه چنين خطری را پيشبينی کرده بوداز چند سال پيش فران

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

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

  .مبارزان مراکشی

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

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

دست سلفی ھا می افتد، در واقع، بھترين راه برای بازيافتن ھمين سالح ھا ه  به اينجا خاتمه می يابد که اسلحه بسرانجام

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

 که در حومه ھای یخصوص حضور سالح ھای جنگي در کشور ما فرانسه روی داد، نشان می دھد که ما در اخيراً 

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

يد کرده اند که جھاد طلبان فرانسوی بين مبارزان در سوريه به سر ئاوضاع از اين ھم بدتر است، زيرا منابع نزديک تأ

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

  .گوئی سياستمداران ما را فرا نمی خواند» مراح

  :وشته ای اطالع می دھد که  مرکز مطالعات عالی نظامی در ن٢٠٠٦بر اين اساس سال 

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

زيکی، اين تمايالت انسان شناختی داشته تا فبه گفتۀ يک جغرافی دان که بيشتر (...) عمليات تروريستی يا جنگ 

ی ھويتی مشترک يا جوامعی با ارزش ھای خاص خودشان که آمادۀ دفاع در مرزھای شھری، محصور شده به گروه ھا

در فرانسه، اين مرزھا به . اشکال خشونت آميز از منطقه ای ھستند که آن را به شکل انحصاری در تعلق خود می دانند

سياست [ۀ بيان يادآور می شوند، و از شيو» کد«شکل رسمی بازشناسی نشده و مقامات کشوری اين مناطق را با نام 

اين مناطق در ذھنيت .  استفاده می کنند» منطقۀ غير قانونی«، »محله ھای مردمی«، »محله ھای حساس«مانند ] پسند

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

در درون اين .  سؤال است و اگر ضروری باشد با آن خواھند جنگيدآمده، يعنی قدرتی که حقانيت آن زير عالمت

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

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

نظر می ه  به عنوان آخرين راھکار دموکراسی برای از بين بردن چنين تھديداتی باستفاده از خشونت قانونی غالباً 

  )١(» .رسد

ت نمايندگی امور ستراتژيک، أ، ھي٢٠٠٥فرد نيست، زيرا در شورش پائيز سال ه اين گزارش در نوع خود منحصر ب

  :ح کرد سازمان وابسته به وزارت دفاع، پرسش زيرا را مطر

  »ارتش چه امکاناتی بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند در خاک فرانسه دست به عمليات بزند؟«

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

  )٢.(کشور برخورد می کنيم
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فرانسه می خواھد در اين زمينه مھارت تخصصی .  شھری تبديل شده استحومه ھای فرانسه به بازار نوينی برای جنگ

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

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

  جنگ چريکی ھستند؟

  : در اين مورد اشارات مھمی دارد جامعه شناس ماتيو ريگوست مشخصاً 

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

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

نفع در عرصۀ دفاعی و امنيتی برخوردار است، و تجربيات آنھا  یذدر جنگ عليه محالت، دولت از پشتيبانی شرکتھای 

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

  .خاک ملی و در خارج فراھم می سازد

، آنچه که می توانست مورد استفادۀ بن علی در تونس (!!)ولتھا برای عمليات حفظ نظم پيشنھاد می شوداين بازارھا به د

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

  .فرانسه را به کمک رژيم تونس بفرستيم» آوری

ت در عين حال به دولتھائی پيشنھاد می شود که از حرکات بی ثبات سازی می ترسند، و يا در شھرھائی که اين ابزارآال

اين گونه نيازھا به عنوان مثال به يمن . مايل به گسترش ديدبانی برای مقابله با خيل جمعيت غير قابل کنترل ھستند

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

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

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

  .  گسترش می دھند

افسران ارتش اسرائيل در « گزارش داد که ٢٠١٠ جون ٢» اردک زنجيری«وزنامۀ به عنوان مثال، مقاله ای در ر

کزو در ژيروند ) در الند(فرانسه در شبيه سازی الکترونيک، حمله به سايت ھای رادار در پايگاه ھای بيسکاروس 

 مسکونی به اردک زنجيری در عين حال نوشت که نظاميان فرانسه برای تمرين جنگ در منطقۀ. »شرکت داشته اند

  .اسرائيل خواھند رفت

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

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

ل مذاکرات دو قدرت بزرگ اياالت متحده و روسيه روی مسائل ستراتژيک، فرانسه به نقش له اين است که، در خالأمس

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

  .نظر می رسده  بی معنی بکامالً 

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

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

  .شود و در خدمت قدرت ھای خارجی قرار گيرد

ه برسيم، پرسش اين است که تجربيات و فن آوری به مرحلۀ انفجار در حومه ھای فرانسو تطبيقات اگر از مرحلۀ تمرين 

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

گوئی دررابطه با چنين احتمالی  و در ھر صورت ھر گونه گفت. کس نمی تواند به اين پرسش پاسخ بگويد حاضر ھيچ

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

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

  نيروھای انتظامی فرانسه مسلح کنند؟

يم گفت اگر سالح ھای پيشرفته و موشکھائی که به شورشيان سوريه تحويل داده شده با عاريت گرفتن شبکه چه خواھ

  که در اروپا ھستند، به فرانسه باز نگردد؟) لبانیابوسنی، کوزووو يا (ھای بالکان 

ولی، آيا فرانسه اين . ی باالئی برخوردارندئ آموزش ديده و از درجۀ حرفه ترديدی وجود ندارد که نظاميان ما کامالً 

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

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

  .فع دولتھائی که در راستای صلح و ثبات حرکت نمی کنندصنعتی نظامی، در خارج به ن

جای شگفتی است که در رابطه با .  با گسترش جنگ مخالفت کردندکشورھای اروپائی ديگر به خطر آگاه بودند و قوياً 

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

لمان را در رابطه با سياست جنگی ا عکس وقتی به موضوع  صلح در سوريه می رسيم، فرانسه تصميم هولی ب. است

  .نفی می کند

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

  .وز نمی دانند کشور آنھا در چه راھی گام برمی داردو مردم ھن. ھای چنين جنگی به روشنی مطلع شوند

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

ا قادر و چر.  بودجه پيدا می کنيم و چرا نمی توانيم برای بازنشسته ھا و نظام بيمه ھای درمانی تأمين مالی پيدا کنيمفوراً 

 ...نيستيم برای جوانان و مسن تر ھا کار پيدا کنيم
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  بارزهگاھنامۀ ھنر و م

  ٢٠١٣ اپريل ٣

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

در سوريه می باشد، آندره شامی از شبکۀ ولتر فرانسه در اينجا واکنش نشان می دھد و می گويد که به چنين » مخالفان«

انه از ديدگاه حقوق بين الملل غير قانونی بوده و ضربۀ وخيمی به اعتبار فرانسه در جھان م خصداليلی اين موضع گيری

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

 فرانسوی ھا کابوسی  نتيجه احتماالً در. مرگ و کشتار و ارتکاب به اعمال تروريستی، می تواند به فرانسه صادر شود

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

  ٢٠١٣ اپريل ١)/فرانسه(پاريس/شبکۀ ولتر

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

  ٢٠١٣ اپريل ٣)/فرانسه(پاريس / حميد محوی:برگردان از/اھنامۀ ھنر و مبارزهگ


