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فروش رافال را پنهان كنيد تا نبينند!

سﻼح هاي فرانسوي براي ديكتاتوري نمونه
سباستين فونتنل ، Sébastien Fontenelle
روزنامه نگار ،نويسنده ي )همراه با  (Aymeric Elluinكتاب Ventes d’armes, une honte
.٢٠٢١française, Le Passager clandestin, Paris,
برگردان بهروز عارفي

اصول خيرخواهانه اي كه فشارهاي دوستانه برانگيخته اند ،در گذشته فروشِ سودآورِ اسلحه
فرانسوي را دچار اختﻼل كرده است .در سال  ،٢٠١٤فرانسه براي مجازات روسيه به خاطر
تحريكاتش در مناقشه اوكرين از تحويل دو ناوهليكوپتربر به مسكو خودداري كرد .اما،
دغدغه ها سمت گيري هاي متغيري دارند ،همان گونه كه شتاب زدگي فرانسه براي مسلح
كردن مارشال السيسي مصر نشان مي دهد.

از نيم قرن پيش ،فرانسه هنگامي كه ديگر درس آداب دانيِ دموكراتيك به دولت هاي ديگر نمي دهد ،به
برخي از كشورهاي بسيار سنگدل و سركوبگرِ جهان ،اسلحه مي فروشد .در سال هاي دهه  ،١٩٧٠فرانسه
با آفريقاي جنوبي نژادپرست ،آرژانتين ژنرال ها ،اسپانياي ژنرال فرانكو و يونان سرهنگ ها تجارت اسلحه
مي كرد )البته اين فهرست كامل نيست!( .پنجاه سال بعد ،عربستان سعودي و مصر مارشال السيسي مورد
توجه فرانسه هستند.
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با اين وجود ،صداقت حكم مي كند بپذيريم كه اخيراً زير فشارهاي دوستان خوش فكر ،فرانسه تسليم
درستكاري ناگهاني شد .و ناگهان به نام اصول تحسين آميز بازيافته ،از يك معامله سودآور چشم پوشي
كرد .اين كار زماني رخ داد كه فرانسه در آخرين لحظه ها از تحويل دو ناو جنگي به مسكو خودداري
كرد .اما ،اين نماد ويژه ي پاكدامني ،سرآغازي بر افزايش بي شرمي اوست.

در سال  ٢٠١١در پايان دوره رياست جمهوري نيكوﻻ ساركوزي ،روسيه ي وﻻديمير پوتين دو ناو عملياتي
و فرماندهي فرانسوي با نام هاي سباستوپول و وﻻدي وستوك براي نيروي دريائي آن كشور خريد .ارزش
اين معامله ١/٢ ،ميليارد يورو بود .اين ناوهليكوپتربر از سريِ ميسترال در كارخانه كشتي سازي سن نازِر
ساخته مي شود و قرار بود در سال  ٢٠١٤و  ٢٠١٥تحويل روسيه گردد.

اين قرارداد بسيار به موقع براي فرانسه امضا شد ،چرا كه صنايع تسليحاتي اين كشور با نوميدي چندي
مواجه بود .همان گونه كه دو سناتور در همان زمان در ابرازِ نظري درباره تجهيزات ارتش فرانسه بيان
كردند ،برنامه جنگنده رافال ساخت هواپيماسازي داسو مايه نگراني شده بود – زيرا بسيار گران تمام مي
شد» .با توجه به ارزش آن در سال  ،«٢٠١١تا همان وقت ٤٣ ،و نيم ميليارد براي دولت – و در نتيجه
براي ماليات دهنده تمام شده بود .درحالي كه مردم از اين هزينه ها اطﻼعي نداشتند(١) .

قرار بود اين سرمايه گذاري سنگين با صدور اين هواپيما جبران شود ،جنگنده اي كه به صورتي استثنائي
كارآمد تلقي مي شد .اما ،هيچ خريدار خارجي پيدا نشد به اين دليل كه آن را بسيار گران ارزيابي مي
كردند .به همين دليل ،ارتش فرانسه مجبور شد كه بسيار زود  ١٧فروند از اين هواپيما را خريداري كند.
ابتدا قرار بود كه "رافال"ها بين سال  ٢٠١٥و  ٢٠٢٠تحويل داده شوند .هزينه اضافي براي صندوق
دولت معادل  ١/١ميليارد يورو شد.
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در چنين شرايطي ،فروش سباستوپول و وﻻدي وستوك فرصتي طﻼئي بود .اما در مارس  ،٢٠١٤سه سال
پس از امضاي قرارداد و در حالي كه تحويل اولين ناو نزديك بود ،مسكو كه حقانيت حكومت جديد
اوكراين را كه در پيِ شورش زمستان  ٢٠١٣تشكيل شده بود ،نمي پذيرفت ،شبه جزيره كريمه را به
روسيه ضميمه كرد.

چرب زباني لو دريان
آن گاه ،چند كشور از فرانسه مي خواهند كه تحويل ناوهايي را كه روسيه خريده و پولش را داده ،معلق
كند .نخست وزير بريتانيا معتقد است كه تحويل اين ناوها »باورنكردني« است و دفتر باراك اوباما اطﻼع
مي دهد كه واشينگتن با اين تحويل »مخالف« است.

لوران فابيوس ،وزير امور خارجه ي سوسياليست فرانسوآ هوﻻند ،شايد در اثر قدرت اراده ي اين دو
متحد مهم قانع شده و اعﻼم كرد »اگر پوتين به كار كنوني اش ]در اوكراين[ ادامه دهد« ،حكومت فرانسه
در واقع »لغو اين فروش را بررسي خواهد كرد« .اما مشكلي وجود دارد :اگر پاريس تحويل دو ناو
هليكوپتربر را لغو كند ،بايد پول روسيه را پس دهد .اين كشور آشكارا اعﻼم كرد كه كوتاه نخواهد آمد.

به اين دليل ،ژان ايو لو دريان ،وزير دفاع ،دنبال فرصت مي گردد :او توضيح داد كه »همكار او در وزارت
خارجه حق داشت از اين تهديد استفاده كند« ولي هنوز هيچ تصميمي گرفته نشده است .او به طور جدي
تأييد مي كند كه به هرحال ،دو ميسترال ناوهايي هستند »كه مسلح نيستند« و در نتيجه واقعا پس از
رسيدن به روسيه »كشتي نظامي خواهند شد« ،يعني هنگامي كه مسكو آن ها را براي جنگ مجهز كند.
لذا مي بايست سوء نيت كامل آمريكائي ها و بريتانيائي ها را استنباط كرد و در نظر گرفت كه با اينكه
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يك ناوهليكوپتربر هنوز به توپ ها و موشك اندازها مجهز نشده ،مي توان آن را مانند يك ناو جنگي به
حساب آورد...

هوﻻند ،رئيس جمهور فرانسه كه در دوران كارزار انتخاباتي اش در سال  ٢٠١٢قول داده بود كه در
صورت انتخاب ،تﻼش خواهد كرد كه فروش اسلحه فرانسه »با دقت بسيار انجام شود و بدون وقفه با
واقعيت هاي استراتژيكي ،سياسي ،مالي و حتي اخﻼقيِ طرف هاي معامله تطبيق يابد« ،خود را قاطع تر
نشان مي دهد .او در ژوئيه  ٢٠١٤اعﻼم مي كند كه لغو نخستين ناو از دو كشتي كه بايد تحويل روسيه
شود ،اصﻼ مطرح نيست .او توضيح مي دهد زيرا كه »معامله در سال  ٢٠١١انجام شده و ساخت ناو
تقريبا تمام شده و بايد در ماه اكتبر تحويل داده شود« .او يادآوري مي كند كه وانگهي »روس ها پول اين
ناو هليكوپتربر را پرداخته اند« .به طوري كه فرانسه در صورت تحويل ندادن ناو »مي بايست يك و
يكدهم ميليارد يورو به آن ها بازپس دهد« .با اين وجود ،رئيس دولت فرانسه در مورد ناو دوم ،قاطعيت
كمتري نشان مي دهد :او مي گويد »تحويل آن ناو به رفتار روسيه بستگي خواهد داشت«.

دو ماه بعد ،لحن كامﻼ تغيير يافت .پاريس زير فشار شديد متحدانش سرانجام در آستانه ي نشست
سران ناتو )سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي( متعهد شد كه تحويل ناوهاي سباستوپول و وﻻدي وستوك را
به حال تعليق درآورد – كه در سال  ٢٠١٥به طور قطع لغو شد . -كاخ اليزه اعﻼم كرد كه »شوراي دفاع
اوضاع اوكراين را بررسي كرد« و به اين نتيجه رسيد كه»وخيم« است .اگر دقيق تر بخواهيد »عمليات
اخير روسيه در شرق اوكراين اساس امنيت اروپا را نقض مي كند« .به موجب اين اوضاع »رئيس
جمهوري مﻼحظه مي كند كه به رغم چشم انداز يك آتش بسي كه بايد تاييد شده و به اجرا در آيد،
شرايط براي اين كه فرانسه تحويل نخستين ناو عملياتي و فرماندهي را اجازه دهد  ،در لحظه كنوني
فراهم نشده است.
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پس ،اخﻼق زيرتحريك فشارهاي دوستانه ي آمريكا  ،از خطر جسته است .زيرا فرانسه پس از تعللي
چند استدﻻلي را پذيرفته كه به موجب آن فروش ناوهاي جنگي به كشوري كه قاعده هاي حقوق بين
المللي را زيرپا مي گذارد ،ناشايست است.

سرانجام ،در اواخر همان سال  ،٢٠١٤پيمان تجارت اسلحه كه سال قبل به تصويب سازمان ملل متحد
رسيد و فرانسه نيز امضا كرد ،به اجرا در آمد – زير كف زدن هاي فابيوس كه براين باور است كه اين
ابزار جديد امكان مي دهد »از نقض حقوق انساني بين المللي و حقوق بشر جلوگيري كرد« .درواقع ،اين
مصوبه كشورهاي امضاكننده را از فروش سﻼح به خريداراني ممنوع مي كند كه امكان دارد از آن ها در
مواردي استفاده كنند كه با اين قانون ها مغايرت دارد .

پايان خوش داستان؟ نه واقعاً .اما براي درك بهتر بايد كمي به عقب تر رفت .هنگامي كه هوﻻند در سال
 ٢٠١٢به رياست جمهوري فرانسه انتخاب شد ،مصر كه يك مشتري قديمي فرعي بود ،در رديف بيست
و سوم فهرست خريداران اسلحه فرانسه قرار داشت .اين رده بندي خيلي زود تغيير يافت ٣ .ژوئيه
 ،٢٠١٣نظاميان به رهبري ژنرال – و مارشال آينده -السيسي ،محمد مرسي رئيس جمهوري مصر را كه
يك سال پيش انتخاب شده بود ،از قدرت بركنار كردند .سپس السيسي جاي او را گرفت .اين ضرب
شست فوق العاده خونين بود ١٤ :اوت  ،٢٠١٣در اثر سركوب يك تظاهرات هواداران مرسي در ميدان
رابعه العدويه در قاهره –پيرو گزارش عفو بين المللي كه بعدها نشان داد كه در آن روز اسلحه هاي
فرانسوي نيز به كار رفته – نزديك به هزار تن كشته و چندين هزار نفر زخمي شدند .با درجه باﻻيي از
درنده خوئي روبرو هستيم كه در آغاز قرن جديد به ندرت رخ داده است.

در طول هفته هاي آتي ،هزاران مخالف دستگير ،زنداني و شكنجه شدند .عفوبين الملل توضيح داد كه
مصر به »يك زندان روباز« تبديل شده است .اين موضوع حتي پدرخواندگان وفادار مصر را به خشم
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آورد .اياﻻت متحده كه هر سال بيش از يك ميليارد دﻻر كمك نظامي به مصر مي كند ،تصميم گرفت
تحويل اسلحه هاي سنگين به مصر را معلق كند .شوراي امورخارجه اتحاديه اروپا نيز به نوبه خود »پروانه
ي صادرات هر تجهيزاتي را كه بتوان در سركوب داخلي مورد استفاده قرار داد« به تعليق در آورد و
اعﻼم كرد كه موضوع كمك هاي امنيتي به اين كشور را مورد برسي مجدد قرار خواهد داد.

با اين همه ،رژيم جديد مصر ،در تنگناي تنهايي شديد مي تواند روي پشتيباني فروشنده اي با وسواس
كمتر حساب كند :فرانسه ي آقاي هوﻻند از همان ماه ژوئن  ٢٠١٤يعني بﻼفاصله پس از انتخاب السيسي
چهار فروند كشتي گشتي »كوروِت گوويند«  ٢٤٠٠تُني و مجهز به سيستم نبرد را با نزديك يك ميليارد
يوروبه مصر فروخت .روزنامه فيگارو متعلق به گروه داسو ]سازنده جنگنده و سﻼح هاي مدرن[ براي اين
»موفقيت جديد« ابراز احساسات كرد ،و در همان زمان روزنامه اقتصادي تريبون »براي اين كار عالي«
هورا كشيد .تازه ،بهتر از اين هم در راه بود...

زيرا در اوت  ،٢٠١٥هنگامي كه السيسي  -با دبدبه و كبكبه » -كانال جديد سوئز« را افتتاح مي كرد ،با
دو مهمان برجسته اش ،هوﻻند و لو دريان از توجه خود به دو ناو سباستوپول و وﻻدي وستوك صحبت
مي كند – منظور همان دو هليكوپتربري است كه تحويل شان به روسيه لغو شد و بازپرداخت پولش
بسيار پرهزينه است.

نشان صليب بزرگ لژيون دونور
حرف هنوز از دهن بيرون نيامده ،اجرا شد ١٧ :سپتامبر  ،٢٠١٥مجلس ملي فرانسه با تصويب يك طرح
قانوني پذيرفت كه در اجراي توافق فرانسه-روسيه در مقابل لغو فروش دو ناو به روسيه ،فرانسه ٩٤٩/٨
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ميليون يورو به آن كشور بپردازد .و پنج روز بعد ،در  ٢٢سپتامبر ،مصر تأييد كرد كه اين دو ناو را به
ارزش  ٩٥٠ميليون يورو مي خرد و در سال  ٢٠١٦آن ها را تحويل خواهد گرفت .حكومت فرانسه
شادماني كرد و صداهاي  -بسيار  -نادري براي نكوهش اين ترفند فوق العاده وقيح بلند شد .چون اين
اعتراض به فروش دو ناوي به مارشال السيسي بود كه تحويل شان به روسيه با توجيه رسمي عذاب
وجدان اخﻼقي لغو شده بود ،لو دريان به پاسخي قناعت كرد كه از خﻼقيت كميابي برخوردار بود:
»توسعه و دموكراسي ،پس از امنيت مي آيد .ابتدا بايد امنيت داشت تا اطمينان يافت كه سپس ،مي توان
كشور را دريك استراتژي مثبت به راه انداخت«.

با چنين فلسفه بافي يي ،مصر در دوران رياست هوﻻند به نخستين مشتري اسلحه فرانسه در جهان تبديل
شد .و از زمان انتخاب امانوئل ماكرون كه وزارت امور خارجه و بازرگاني خارجي را به لو دريان محول
كرده ،همچنان رتبه نخست را حفظ كرده است .او مرتبا مراقب است كه السيسي  ،اين مشتري نمونه
دچار خشم نشود .براي مثال ،در ماه دسامبر  ،٢٠٢٠در جريان مراسم بي سر و صدايي ،باﻻترين نشان
لژيون دو نور را به او اعطا كرد .و چند ماه بعد ،ماكرون تسهيﻼت دلپذيري براي پرداخت پول اسلحه ها
در اختيار السيسي گذاشت.

در واقع ،در ماه مه گذشته ،مصر كه در آن به گزارش عفو بين الملل» ،هزاران نفر از جمله مدافعان
حقوق انساني ،روزنامه نگاران ،مسئوﻻن سياسي ،وكﻼي دادگستري« در شرايط هولناكي در زندان به سر
مي برند ) ،(٢اعﻼم كرد كه به بهاي  ٣/٧٥ميليارد يورو سي فروند جديد جنگنده رافال  -بدون محاسبه
تسليحات آن -مي خرد .حكومت فرانسه فوراً اين نشانه ي جديد» اعتماد» «يك مشتري مطمئن كه ما را
هرگز دچار دردسر نكرده است« را مورد ستايش قرارداد .و روزنامه فيگارو از اين »موفقيت جديد
بازرگاني بين المللي« ستايش كرد.
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در اين هيجان شادمانه ،جزئيات با اهميتي تقريبا از نظرها پنهان ماند :همان گونه كه سايت پژوهشي
»ديسكلوز« برمﻼ كرد ،مدير كل خزانه داري در وزارت اقتصاد و مالي و راه اندازي پذيرفت تا %٨٠
ميزان بدهي بانكي قاهره را جهت تأمين هزينه هواپيماها تضمين كند .اگر مصر كه بدهي سنگيني دارد
نتواند وام را پس دهد ،در آن صورت ،فرانسه  -و در نتيجه ماليات دهنده فرانسوي كه در جريان اين
اسرار نبود -مجبور به بازپرداخت اين قرض سه ميليارد يوروئي خواهد شد .حتي نكته ي مهم تر اين
است كه سايت  Discloseفرانسه را متهم كرده كه در عمليات ضدتروريستي مخفي در صحراي ميان
مصر و ليبي شركت كرده است .در اين عمليات صدها غيرنظامي مستبدانه كشته شده اند ) .(٣سايت
پژوهشي اعﻼم كرد كه »فرانسوآ هوﻻند و امانوئل ماكرون مرتباً در جريان اين جنايت هاي دولتي قرار
داشتند« و براي اثبات اين ادعا ،بر صدها سند »محرمانه –دفاعي« تكيه مي كند كه يك »هشداردهنده«
برمﻼ كرده است.

قرارداد رافال از  ١٥نوامبر گذشته پس از اين كه مصر اولين قسط را پرداخت ،وارد مرحله اجرايي شد.
با دو روز اختﻼف ،ماكرون مي توانست همراه با مهمانان فوروم صلح در پاريس ،آن را جشن بگيرد .دو
روز پيش از آن ،ماكرون در اين فوروم اعﻼم كرد» :نبرد براي حقوق بشر جهانشمول است«.
پانوشت:

–١
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/THIEBAUD/62840

– ٢مقاله »ميدان تحرير ،هفت سال پس از انقﻼب« ،لوموند ديپلماتيك ،مارس ٢٠١٨
https://ir.mondediplo.com/2018/03/article2937.html
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–٣
« Les mémo de la terreur », Disclose, https ;//egypt-papers.disclose.ngo

