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 ن کشتن صدها غیر نظامی فرماو  اوباما
آمریکا، اوباما می کوشید که مک کین را پیرو جرج بوش و  8002در رقابت های ریاست جمهوری سال 

 بمباران ایراناو در یک مورد از . مک کین نیز به این تصویر بسیار کمک کرد. جنگ طلب نشان دهد

 .سخن گفت که نمایش فیلم آن سر و صدای بسیاری برپا کرد

 -این شعارها نه تنها بسیاری از مردم آمریکا. پیروز شد 8002اوباما با شعارهای ضد جنگ در انتخابات 

جایزه ی صلح نوبل را به  کمیته یرا مجذوب خود کرد، آن چنان تأثیرگذار بود که  -خصوصاً نسل جوان

برنده  برخالف جیمی کارتر -اقدامی کامالً شتاب زده واداشت و این جایزه را به او که هیچ گونه سابقه ای

 .اهدأ کردند 8002در سال در اقدامات صلح طلبانه و دفاع از حقوق بشر نداشت، -8008ی سال 

اما او بدون . گی نیازمند مجوز کنگره استاوباما قبل از ریاست جمهوری مدعی بود که ورود به هر جن

مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای ممنوعیت . مجوز کنگره حمله ی نظامی به لیبی را آغاز کرد

 موشک  110پرواز بود، اما به محض آن که این مجوز صادر شد، در همان شب اول با فرمان اوباما 

که  گفتنداع و رئیس ستادمشترک ارتش آمریکا به کنگره کروز به لیبی شلیک شد و دو هفته ی بعد وزیر دف

 -ان مک کینج .را نابود کرده اند -هزار تن 80یعنی  -درصد ارتش لیبی 82الی  80طی این دو هفته 

کشته شده  هزار تن 82رئیس کمیته ی نیروهای مسلح کنگره ی آمریکا نیز گفته است که در جنگ لیبی 

 .اعالم کرده است -شامل هزاران غیرنظامی -هزار تن 00شمار تلفات پس از تهاجم ناتو را  گاردین .اند

 .هزار تن اعالم کرده است 00وزیر بهداشت دولت فعلی لیبی نیز شمار کشته شدگان را 

در . بخش اطالعات ارتش آن کشور حامی جدی طالبان بوده و هست.اکستان یکی از متحدان آمریکا استپ

در کنگره ی  گفته ی هیالری کلینتونبه . مناطقی از این کشور نیروهای طالبان و القاعده حضور دارند

 . آمریکا، القاعده دست پخت و محصول دولت آمریکا بود

بیائید به یاد داشته باشیم که کسانی که  .ما به نوعی سابقه ی تاریخی در ورود و خروج از پاکستان داریم"

دلیل . بیست سال پیش ما خودمان هزینه ی روی کار آمدنشان را فراهم ساختیمامروز با آنها می جنگیم، 

آنها افغانستان را اشغال کرده .این بود که آن موقع ما به شدت با اتحاد جماهیر شوروی درگیر بودیمآن 

در آن زمان به این نتیجه رسیدیم و . بودند و ما نمی خواستیم که تمام آسیای مرکزی را هم زیر نفوذ بگیرند

ن زمان اکثریت نمایندگان آن پرزیدنت ریگان با همکاری کنگره که در آ. فکر کردیم که کاری باید کرد

، "اس.اس.آی"دمکراتها بود فکر کردند که دست به کار شوند و ایده ی خوب این بود که خوب بگذاریم 

به ]اش را وارد" اسالم وهابی"ارتش پاکستان و مجاهدین استفاده کنیم و بگذاریم که عربستان سعودی هم 

بیلیونها دالر پول را از دست [ روسها]خوب البته آنها و. کند تا ما بتوانیم شوروی را شکست بدهیم[آنجا

که به عمر سرمایه گذاری بدی نبود پس . دادند که در نهایت منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد

و . بیائید مراقب باشیم، که چه می کاریم چرا که همان را برداشت خواهیم کردولی . شوروی پایان دادیم

، و در ضمن ما نمی [و گذاشتیم که خودشان با این وضعیت کنار بیایند]رک کردیم بعد ما پاکستان را ت

http://www.youtube.com/watch?v=o-zoPgv_nYg
http://www.radiofarda.com/content/f12_mike_mullen_says_gaddafi_forces_ten_times_stronger_than_rebels/3543234.html
http://news.smh.com.au/breaking-news-world/residents-flee-gaddafi-hometown-20111003-1l49x.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/15/global-justice-nato-libya
http://www.youtube.com/watch?v=X2CE0fyz4ys
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بنابراین ما دیگر با . خواهیم که ما می گوئیم به ما ربطی ندارد و در واقع ما تحریمتان می کنیم

و ارتش پاکستان کاری نداشتیم و االن در حال جبران زمان های از دست رفته ی بسیاری " اس.اس.آی"

 ".مهستی

جنگ با آنها . کلینتون اعتراف می کند که در حال جنگ با کسانی هستند که خودشان بر سر کار آورده اند

هواپیماهای بدون سرنشین . در حال انجام است -...و ، سومالیافغانستان، یمن، پاکستان -در چندین کشور

به حضور نیروهای  مظنون آمریکا دائما در این کشورها موشک به سوی مکان هایی شلیک می کنند که

یا عدم .کنند اثباتماهواره ها دقیقاً نمی توانند وجود نیروهای القاعده در این مکان ها را . القاعده اند

 .حضور نیروهای غیرنظامی در آن مکان ها را اثبات کنند

لیست "طی گزارشی نوشته است که  -8018مه  1021،00خرداد  10در  -نیویورک تایمزروزنامه ی 

 رنشین به مواضعبه تأیید شخص اوباما رسیده و او فرمان شلیک موشک توسط هواپیماهای بدون س" مرگ

 .اعالم شده است" فوق سری"این فرایند .نیروهای القاعده در پاکستان را صادر کرده است

برای مستند کردن . عملیات فوق سری آمریکا در پاکستان تاکنون جان صدها غیر نظامی را گرفته است

 :این مدعا به دو منبع زیر بنگرید که می گویند

به دلیل تلفات باالی  CIAاست، سازمان  نوشته 8010آپریل  82ر روزنامه ی واشنگتن پست د -الف

است که از سالح هایی استفاده آن به دنبال در شلیک موشک های هواپیماهای بدون سرنشین، -غیرنظامیان

 :واشنگتن پست در ادامه می نویسد .را پائین آوردآنها کند که میزان تلفات 

غیرنظامی از  80که برای واشنگتن پست توضیح داده شده، فقط  CIA براساس یک محاسبه ی داخلی"

تهاجم هواپیماهای  70این دوره . کشته شده اند -ماهه  12یعنی یک دوره ی  -تا امروز 8002ژانویه ی 

علیه ی آمریکا کشته شده  یاغیبه تروریست و  مظنون 000که در آنها بدون سرنشین را در بر می گیرد، 

قبل و بعد از حمله بوده  ،مبتنی بر مطالعه ی دقیق هدف هاآنها ارقام  می گویند، CIAمقامات رسمی . اند

رقم  "بنیاد آمریکای جدید". بسیار باالتر است -براساس اخبار محلی -محاسبات غیر رسمیاما ...است

و گزارش می دهد که تعداد کشته های مظنون به . تن اعالم کرده است 121تلفات غیرنظامیان را 

 ".تن 220بیش از  ، یعنیتروریست و یاغی ها بسیار باالتر است

سه سال گذشته  یک موسسه ی تحقیقاتی در لندن اعالم کرد که طی 1020در نیمه ی بهمن ماه  -ب

اوباما مسئول حقوقی و اخالقی . صدها غیرنظامی پاکستانی را کشته اندهواپیماهای بدون سرنشین آمریکا 

 .آن جنایات است

 :صورت گرفته به فرمان اوباما بنگریدچند مورد از حمله های برای مروری سریع، به 

 .کشتند 1022خرداد ماه  82را در  تن 11هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

 .کشتند 1022تیر ماه  2را در  تن 0هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک  

http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html?_r=3&ref=world
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/25/AR2010042503114.html
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120205_l31_pakistan_dron_us.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/06/100619_l31_pakistan_dron.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/06/100626_u03-drone-pakistan.shtml
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 .کشتند 1022مرداد ماه  8را در  تن 12هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک بیش از 

 .کشتند 1022مهر ماه  8212را در  تن 2هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

 .کشتند 1022آذر ماه  82را در  تن 20شلیک موشک  هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با

 .کشتند 1022دی ماه  2را در  تن 12هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک  

 .کشتند 1022دی ماه  11را در  تن 01هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

 .کشتند 1022اسفند ماه  8را در  تن 7هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

بعداً اعالم شد .کشتند 1022اسفند ماه  82را در  تن 00موشک هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک 

بوده و صرفاً در یک نشست  غیرنظامیبه قتل رسیده اند که بیشتر آنها  تن 00که در این عملیات حدود 

 .فرمانده کل ارتش پاکستان نیز طی بیانه ای به شدت به این اقدام اعتراض کرد. قبیله ای شرکت داشته اند

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک صد عملیات شلیک موشک به خاک پاکستان انجام  8010در سال 

 . ندداد

تن را کشتند که دولت پاکستان طی بیانیه ای رسمی اعالم کرد  10هواپیماهای آمریکا  8011در ماه مارس 

 . عزدار را کشته اند 20 در دو عملیات دیگر نیروهای آمریکایی .همگی آنها غیرنظامی بوده اندکه 

. نظامی ارتش آن کشور را کشتند 80هواپیماهای آمریکا طی حمله ای به یک پاسگاه پاکستان  2/2/20در 

از طریق خاک خود را به  تاننیروهای ناتو در افغانسبه دنبال این رویداد دولت پاکستان ارسال کمک به 

 اشتباهاوباما فقط به دولت . شدحالت تعلیق در آورد و خواستار پوزش آمریکا و قطع حمالت به آن کشور 

اسف "اما شخص اوباما آن را . اذعان کردنظامی پاکستانی منجر شد،  80ه شدن در این عملیات که به کشت

ن پاکستانی، پرداخت زاعذرخواهی آمریکا از کشته شدن سربا"خواست مشخص دولت پاکستان،  .خواند" بار

هزار دالر برای هرکامیونی که ازخاک پاکستان می گذرد و توقف حمالت هواپیماهای بدون سرنشین در  2

یانه را برای خروج آمریکا این شرایط را نپذیرفت و به جای پاکستان کشورهای آسیای م".مناطق قبایلی است

 . برگزیدوسایط و تجهیزات ناتو از افغانستان 

 .کشتند 1020بهمن  80را در  تن 2هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

 .کشتند 1020بهمن  87را در  تن 2 حداقلهواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

به گزارش بی . کشتند 21اردیبهشت  12را در  تن 2هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

 .هزار تن در موشک باران هواپیماهای آمریکایی کشته شده اند بی سی تا قبل از این بیش از دو

 .کشتند 1020بهمن  87را در  تن 2حداقل هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/07/100724_u02-pakistan-drone-attack.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/10/101010_l11_pakistan_us_drone_strike.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/12/101217_u03_drones_khyber_pakistan.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/12/101227_l04_pakistan_drone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/01/110101_l04_pakistan_us_drone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/02/110221_l08_militants_killed_us_drone_attack.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110317_l43_pakistan_drone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110317_u04_pakistan_drone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120205_l31_pakistan_dron_us.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120205_l31_pakistan_dron_us.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111126_u10_pakistan_us_nato.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/12/111220_u04_us_pakistan.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111128_l30_pakistan_attack_obama.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/06/120604_zs_nato_central_asian_transit_agreement.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120209_u06_pakistan_drones.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120216_009-pakistan-drone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2012/05/120504_rln_u06_pakistan_drone_attack.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120216_009-pakistan-drone.shtml
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 21خرداد  0را در  تن 10و  21خرداد  0را در  تن 0هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک موشک 

خرداد با شلیک  10در . خرداد کشتند 11دیگر در  مظنون 2. خرداد کشتند 2دیگر را در   تن 0. کشتند

 12در . غیرنظامی بوده اندتن دیگر  2تن از آنها شبه نظامی و  0که  دیگر را کشتند مظنون 10موشک 

 مظنون 87دیگر را کشتند تا کارنامه ی کشتار سه روزه ی خود را به  مظنون 12خرداد نود و یک، 

 .افزایش دهند

 :تأمل است درباره ی این عملیات فوق سری چند نکته قابل

او بدون در دست داشتن هیچ مجوز حقوقی مورد . اقدام اوباما نقض حق حاکمیت ملی پاکستان است -یکم

 .تأیید سازمان ملل، صرفاً با اتکای به قدرت نظامی آمریکا به کشور پاکستان حمله ی نظامی می کند

ی در این نوع تجاوزها نیروهای  تاکنون دولت آمریکا نتوانسته است اثبات کند که افراد کشته شده -دوم

چگونه می توان انسان ها را قتل عام کرد، بدون آن که اثبات . اثبات اتهام با اتهام زننده است. القاعده هستند

 .نیست" تروریست"یا " قاتل"لزوماً  " مظنون"اند؟  مجرم مستحق قتلنمود که آنها واقعا 

که صدها تن از  کرده انداثبات  مستقل و دولت پاکستان نهادهای، برخالف عدم اثبات دولت آمریکا -سوم

 .این جنایت را نمی توان اشکالی فنی و ناخواسته قلمداد کرد. کشته شدگان غیرنظامی بوده اند

به نوشته ی روزنامه ی نیویورک تایمز اوباما برای آن که تعداد .اوباما فردی تحصیل کرده است -چهارم

را از نو " غیرنظامیان"یعنی . ش دهد به ترفندی مفهومی دست زده استکشته شدگان غیرنظامی را کاه

" غیرنظامیان"به تعبیر دیگر، براساس یک تعریف دلبخواهی . تعریف کرده که شامل چه کسانی می شوند

 :نوشته استنیویورک تایمز  .کشته شدگان را کاهش دهند شمارمی کنند تا " نظامی"را 

بعضی از مقامات رسمی فکر می کنند  .استپذیرفته  اناوباما فرمولی را برای شمردن مرگ غیر نظامی"

 ".میان را کم اعالم کندتعریف شده که تعداد غیرنظااین فرمول به گونه ای 

البته وقتی کاخ سفید با .نیست" دخالت بشردوستانه"این گونه موشک باران ها، هرچه که باشد، -پنجم

تعریف غیرنظامیان را نظامی می سازد، حتماً کشتن غیرنظامیان را هم با تعریف مفاهیم به دخالت 

 .بشردوستانه تبدیل می سازد

استقالل قوه ی قضائیه اساس . به دموکراسی صدمه وارد آورده است اوباما از زوایای گوناگون -ششم

هیچ کس مجرم نیست مگر آن که در دادگاهی علنی، برخوردار از وکیل،با .نظام های دموکراتیک است

اگر این فرایندها . ارائه ی شواهد و قرائن کافی، و  با حضور هیأت منصفه محاکمه و محکوم شده باشد

آیت هللا خامنه ای مردم ایران . اتوری مواجه خواهیم بود، نه دموکراسی و حقوق بشرنقض شوند، با دیکت

را بدون رعایت چنین فرایندی مجازات می کند، اوباما مردم دیگر کشورها را بدون رعایت این فرایندها 

  .یعنی جان آنها را می گیرد. مجازات می کند

به نوشته ی . را می کشد مظنونن سرنشین افراد اوباما در یمن هم با  موشک های هواپیماهای بدو

فقط در ماه . را می کشند مشکوک به همکاری با القاعدهروزنامه ی واشنگتن پست این هواپیماها افراد 

http://ir.voanews.com/content/pakistan--us--drone/940341.html
http://ir.voanews.com/content/pakistan--us--drone/940341.html
http://ir.voanews.com/content/pakistan--us--drone/1105707.html
http://www.jaratoday.com/Item.aspx?Parameter=8240
http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2012/06/120603_l25_rln_pakistan_us_drone.shtml
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/03/218327.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15997241,00.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/04/218445.html
http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html?_r=3&ref=world
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سازمان های مدافع حقوق بشر به . به همکاری با القاعده  را در یمن کشته اند مظنون 46مارس گذشته آنان 

 : می گویندو  شدت به این رویه معترض اند

ها باید این امکان را  آن. به شرکت در عملیات تروریستی نباید بدون محاکمه به قتل برسند مظنونافراد "

 ".داشته باشند که در یک دادگاه قانونی از خود دفاع کنند

. نبوده استترور شهروندان آمریکا در یمن نیز پایبند حقوق متهم و برگزاری دادگاه /اوباما حتی در کشتن

نیومکزیکوی  1271متولد  -، هواپیماهای بدون سرنشین با شلیک موشک انور العولقی 0/2/8011در 

القاعده خواند و کشته " رئیس عملیات خارجی"ضمن تأیید این خبر العولقی را  اوبامارا کشتند و  -آمریکا

دموکراسی ها جنایتکاران را هم . ی این شبکه توصیف کرد جزیره ای مهلک به شاخه شبه شدن او را ضربه

 .محاکمه و مجازات می کنند، نه ترور

دموکراسی مقصدی نیست  .رفتل ساختن دموکراسی نمی توان به روش های غیردموکراتیک به دنبا -مهفت

به تعبیر دیگر، با یک . عین یکدیگرند مقصدو  راهدر این جا . که به هر روشی بتوان به آن دست یافت

 :معادله ی دو سویه به شرح زیر مواجه هستیم

به هر میزان  .به هر میزان که دموکراتیک عمل می کنیم، به همان میزان به دموکراسی نزدیک می شویم"

 ".که غیردموکراتیک عمل می کنیم، به همان میزان از دموکراسی دور می شویم

در آخرین بمباران ناتو در افغانستان در  .کشتن مردم بی گناه غیرنظامی جنایت است، نه دموکراسی سازی

 .کشته شده اند -زنان و کودکاناز جمله  -غیر نظامی 12هشت تن از نیروهای طالبان و  1021خرداد  17

در افغانستان در  حکومتدستاورد این گونه عملیات برای دولت آمریکا چه بوده است؟ اگر چه  -مهشت

دولت اوباما دو سالی است که در حال مذاکره . دست طالبان نیست، اما آنها اینک نیز بسیار قدرتمند هستند

اما طالبان ابتدأ خواستار خروج نیروهای . است افغانستان ی با طالبان برای مشارکت آنها در دولت

رئیس پیشین کمیته ی سیاسی طالبان و یکی از  -آغاجان معتصم 18/0/21در . اشغالگر از افغانستان هستند

 :گفته استطی مصاحبه ای با بی بی سی  -نزدیکترین افراد به مالعمر

ا برای طالبان مهم این است که یک نظام نهضت و قیام طالبان برای انفاذ شریعت اسالمی بوده و لذ"

مستحکم اسالمی به میان آید، اشغال خارجی ها پایان یابد، برای طالبان مقام و منصب مهم نیست، هدف 

 ."فقط دولت اسالمی قوی است [طالبان]

 نتیجه ی. در مناطق تحت موشک باران دائمی آمریکا در پاکستان نیز طالبان و القاعده تضعیف نشده اند

 12پاکستان شدیدترین انتقادها را به حمله ی  دولت. بوده است نفرت از آمریکاموشک باران ها، افزایش 

 احساسات ضد آمریکایی:"خرداد هواپیمای آمریکا وارد آورده است و خبرنگار بی بی سی گزارش کرده

های مذهبی دولت پاکستان را به دلیل ناتوانی در متوقف کردن حمالت، به  در پاکستان اوج گرفته و گروه

وزارت خارجه . خیزد تان درست از همین نقطه برمینگرانی دولت پاکس.اند وابستگی به آمریکا متهم کرده

وزیر امور خارجه ی ". دهند  ادامه ی این حمالت مرتب هشدار می" وخیم"ی پاکستان به پیامدهای 

http://www.dw.de/dw/article/0,,15895608,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15430013,00.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/06/120606_k01_logar_air_strike.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/06/120601_taleban_motasem_bbc_iv.shtml
http://www.dw.de/dw/article/0,,15999018,00.html
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/06/120526_us_pakistan_drone_al_libi.shtml
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 اسالمی افراطگرای نظامیان شبه و تروریسم با جنگ در پهپادها ازی  استفادهپاکستان گفته است، 

 از جدید فرد 10 یا 2 آن پی در شود، نابود هم یک شماره هدف حتی هم اگر که چرا است، غیرسازنده

" مرگ بر آمریکا"در تظاهرات مردم پاکستان نیز دائماً شعار  .شود می اضافه آنان صف به هواداری روی

 .سر داده می شود" مرگ بر ناتو"و 

 صبر ی کاسه،تسا هتفگ ناراگنربخ هب ناتسناغفا رد 21 دادرخ 12 رد -آمریکا دفاع وزیر -تا پانه لئون

 هدوزفا وا .است شده لبریز ، طالبان شورشیان از روشک نیا تیامح دلیل به پاکستان مقابل در کشورش

 یب .تفای دهاوخن تسد تابث و تینما هب ناتسناغفا ،دوشن دوبان ناتسکاپ رد یناقح هاگیاپ هک ینامز ات ،تسا

 به:تفگ ناتسناغفا رد هک تفای ناوت یم شا عافد ریزو نانخس نیا رد ار اکیرمآ تلود تامادقا ندوب رمث

خواهد تا پایان اوباما که می  ."اند شده سازماندهی گذشته از بهتر بسیار" طالبان گرایان اسالم که آید می نظر

نیروهای ارتش آمریکا را از افغانستان خارج کند، آیا به دوران پس از اشغال نیز اندیشیده  8010سال 

 است؟ نتیجه ی این همه خون ریزی برای دموکراسی و حقوق بشر چه بوده است؟

ها، اصلی قابل مخالفت با حمله ی نظامی به کشور. بوده است متحدان آمریکاپاکستان همیشه یکی از  -نهم

عربستان سعودی یکی از نظام های . دفاع است که متحدان و غیرمتحدان آمریکا را در بر می گیرد

که در روز روشن در میادین عمومی با  دیکتاتوری و از عقب مانده ترین نظام های سیاسی جهان است

آن کشور یکی از مراکز  .شمشیر سر را از بدن جدا می سازد و دست سارقان را با شمشیر قطع می کند

سپتامبر از اهالی آن کشور بودند و دولت  11تعدادی از تروریست های . عمده ی پرورش بنیادگرایان است

رژیم . آمریکا حتی مدعی شد که برخی از مقام های باالی عربستان سعودی به گروه القاعده کمک کرده اند

باید جای خود را به رژیمی  -تاتوریهمچون دیگر رژیم های دیک -دیکتاتوری عربستان سعودی

اگر دولت آمریکا عربستان سعودی را . اما نه از طریق حمله ی نظامی به آن کشور. دموکراتیک بسپارد

با این که عربستان سعودی یکی از مهمترین متحدان  .هم موشک باران کند، باز هم مخالف آن خواهیم بود

 .آمریکا در منطقه است

صدام ت اجنای. اما جنایت جنایت است. متحدان آمریکا، مخالفان آمریکا: دو گروه اند زمامداران جنایتکار

آل سعود و حاکمان بحرین  حسنی مبارک و  ت پینوشه واقذافی و بشار اسد و خامنه ای با جنایحسین و 

وکرات جایگزینی یک جنایتکار با جنایتکار دیگر مسأله ی دموکرات ها نیست، مسأله ی دم. تفاوتی ندارد

 .ملتزم به آزادی و حقوق بشر استک تیها گذار از نظام دیکتاتوری به نظام دموکرا

گروهی از ایرانیان وقتی این نوع اعمال از سوی جمهوری اسالمی صورت می گیرد،آن را به  -مده

به شمار می آورند، اما وقتی از سوی دولت آمریکا صورت می گیرد، به  وحشی گریدرستی مصداق 

این نوع یک بام و دو هوایی، موید . ناحق آن را مصداق گسترش دموکراسی و حقوق بشر قلمداد می کنند

 .عدم باور به دموکراسی و حقوق بشر است

ما برخی در آرزوی چنین ا. موشک های هواپیماهای بدون سرنشین دموکراسی آفرین نیستند -همیازد

 متجاوزحمله کند کشور دارای نظام دیکتاتوری به خارجی ند اگر دولتی شتنو. سرنوشتی برای ایران هستند

و  بعملیات لیبی هم الگویی خو .نیست خائنهم  مهاجمنیست،نیروی داخلی همسو و همکار آن دولت 

http://www.dw.de/dw/article/0,,16001818,00.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/06/120607_l09_paneta_pakistan_kabul.shtml
http://www.dw.de/dw/article/0,,16006374,00.html
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در آن  .دفاع می کردندهمسویی با فشار خارجی از زمان جرج بوش از  .مصداق دخالت بشردوستانه بود

محور "در ایران و چند کشور دیگر بود که بوش آنها را  Regime Changeزمان شعار نئوکان ها 

می کردند و می خواستند از " همسویی"رامسفلد احساس /چینی/با تیم جرج بوشآنها . می نامید" شرارت

 :می نوشتیکی از آنها . یران استفاده کنندفشارهای تیم بوش برای بهبود موقعیت مردم ا

ما چه بخواهیم ...در راستای منافع ملی بوده ام همسو کردن بردار فشار های خارجی و داخلیمن طرفدار "

می توان منطقه ی مشترک ...و چه نخواهیم عامل خارجی و سیاست آمریکا در سرنوشت ما تأثیر دارد

منافع طرفین را پیدا کرد آن هم در شرایطی که نمی شود واقعیت را عوض کرد و یا توان دگرگون کردن 

بین منافع ایران و آمریکا به لحاظ ژئو [ ی زمان جرج بوشیعن]در حال حاضر. شرایط وجود ندارد

وجود دارد و برای اولین بار در طول تاریخ روابط ایران و آمریکا این  همسوییاستراتژیک و سیاسی 

فرصت پیش آمده است که بتوان از این ظرفیت برای بهبود موقعیت مردم و جنبش دموکراسی خواهی 

 ".استفاده کرد

 :می گفتند. یروهای اپوزیسیون را هم به همسویی با دولت آمریکا فرا می خواندنددر همان زمان ن

آمریکا ...شده است همسوبرای اولین بار منافع سیاسی آمریکا در منطقه ی خاور میانه با منافع ملی ایران "

دو دشمن ایران حکومت صدام و طالبان را از پای برداشت و مسیر را برای یکه تازی ایران در منطقه 

نه این که با اتخاذ مواضع غیر هوشمندانه به حال مردم باید استفاده کرد ...از این فرصت ها...هموار نمود

داد که ظرفیت قابل اعتنایی در نیروهای در دام بازی حکومت گرفتار شد و نهایتا به دنیا نشان 

 ".اپوزیسیون ایران وجود ندارد

همین ها از دستاوردهای نیکوی اشغال افغانستان و عراق  .این سخنان در آن زمان خریدار چندانی نداشت

 :می نوشتند. دفاع می کردند نیز  توسط تیم بوش

نیز هنوز بسته نشده است اگرچه وضع کنونی افغانستان به مراتب شرایط بهتری دارد و پرونده ی عراق "

رویه ها و ساختار های دموکراتیک و توسعه گرا و نظام حزبی متکثر در این مناطق .اش فاجعه بار است

... بحران زده در حال شکل گیری و پیشرفت هستند و دولت های فعلی آنها منتخب مردم های شان هستند

چرچیل با همه مشکالت شان در آن دوران نهایتا ضرر  -روزولت -همانطور که بشریت از ائتالف استالین

 ".نکرد، امکان این که این بار نیز چنین شود، کم نیست

باید با اینها همسو و . رامسفلد قرار گرفته اند -بلر -اینک بوش، چرچیل  -روزولت -یعنی به جای استالین

حاکمیت ملی به معنای : "آفرینند و می گویندبرای این اتحاد توجیه هم می .متحد شد و از آن بهره برد

 ".از امکانات جهانی هم استفاده کرد"، لذا می توان "محصور کردن تصمیم سازی در پشت مرز ها نیست

تمامی مدعیاتی که برای تصویب حمله ی نظامی به ایران مورد . تهاجم نظامی به ایران مقبول اینهاست

با توجه به این که تهاجم نظامی به کشورهای دارای دولت های یاغی . نیاز است را بیان کرده  و می کنند

امری است که برای آن توجیه فراهم آورده اند، دولت ایران را به یاغی گری در سطح جهانی محکوم می 

 :می نویسند. سازند تا حمله ی نظامی به ایران موجه شود
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گذرد  سازی می گیر کردن ماشین بحران ینای و زم نقشه ی راه صلح از متوقف کردن ماجراجویی هسته"

 ".خواهد حیات نامشروع استبدادی و ضدملی خود را بیمه کند می گری خارجی یاغیکه با سرکوب داخلی و 

مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت حق دارد مجوز تهاجم نظامی به کشوری که صلح و 

 :نوشتند نیروهای همسواینها نیز به عنوان . امنیت جهانی را به خطر انداخته، صادر کند

برنامه ی هسته ...ایران از قرارداد ان پی تی تخطی کرده و به معاهدات بین المللی بی اعتنایی کرده است"

انحراف برنامه ی هسته ای ...برنامه ی هسته ای ایران دارای وجوه نظامی است.ای ایران مخرب است

برنامه ی هسته ای ایران در مرکز ...ی تعیین کننده ای شده استایران به مسیر نظامی وارد مرحله 

. ایران کانون های بی ثبات ساز را در سطح منطقه و جهان تقویت می کند...اقدامات تنش زا قرار دارد

ایران شعله های جنگ محتمل را بر خواهد ...ایران صلح ستیزی را در سپهر جهانی دنبال می کند...

باید با برنامه ی هسته ای مخرب ...تهدیدی علیه صلح و ثبات جهانی به شمار می رودایران ...افروخت

 ".در مخالفت با جنگ باید ایران بحران ساز را هدف اصلی قرار داد...ایران مقابله کرد

خوب برای بمباران  .استفاده کرده بودند "جمهوری اسالمی"از  "ایران"در تمامی این موارد به جای 

بعد هم به عنوان نیروی همسو به دروغ به وال دعای دیگری را باید مطرح می ساختند؟ ایران چه م

استریت ژورنال گفتند که چهره های شاخص داخل کشور نیز این بیانیه را تأیید کرده اند، ولی از ترس 

یز یعنی به دولت های غربی اطالع می دادند که نیروهای داخل کشور ن. حکومت آن را امضا نکرده اند

وقتی چهره های شاخص داخل کشور به شدت این مواضع جنگ . مدافع حمله ی نظامی به ایران هستند

به  11/8011//88در طلبانه را نقد کرده و مخالفت صریح خود را با لیبیاییزه کردن ایران اعالم کردند، 

در آن جمع خانم سیمین  در حالی که. هستند "لنینیست -مارکسیست"دویچه وله آلمان گفتند که آنها گروهی 

لنینیست است؟ وقتی علیرضا علوی تبار  -یعنی خانم سیمین بهبهانی مارکسیست .بهبهانی هم حضور داشت

و عباس عبدی به صراحت مواضع جنگ طلبانه ی آنها را از سوی اصالح طلبان به نقد گرفتند، دهان 

علی رضا علوی تبار طی تماسی به من گفت همه ی دوستان داخل  .عبدی را دهان خامنه ای خواندند

مصاحبه کن و به نقل از من بگو که همه ی دوستان . کشور مخالف مواضع جنگ طلبانه ی اینها هستند

 .مخالف حمله ی نظامی به ایران و تحریم های اقتصادی فلج کننده علیه ایران هستند

. می خواستند آن را به سرعت در ایران هم پیاده کنند کهده بود شیفته ی خود کرچنان مدل لیبی آنها را 

 :نوشتند

تجربه ی لیبی جزو آخرین کارت هایی است که وقتی همه ی راه ها مسدود باشد، حکومت سیاست حمام "

خون به راه بیاندازد و با ادوات جنگی به تقابل با نیرو های معترض بپردازد و به نحو رضایتبخشی 

که هیچ راه دیگری برای زمین گیر کردن ماشین ویرانگر خشونت دولتی وجود ندارد آن گاه  استدالل شود

 ".ناگزیر راه بر این گزینه باز می شود

اما دیگران به شرط حذف این دند، نمودفاع لیبی در ایران مدل در همین دوره در بیانیه ای نیز از تکرار 

 :نیستند" بیگانه"و " غریبه"، "متجاوز" ،اران کنندگان کشور نوشتند که بمب .بند آن بیانیه را امضا کردند
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پس باید توجه کرد که معنای بیگانه ... های ملی است پارادایم کنونی دنیا جهانی شدن و کمرنگ شدن مرز"

تر از  همان گونه که قذافی برای مردم لیبی خودی نبود و بیگانه...و خودی در جهان امروز فرق کرده است

 خارجی. های ناتو بود که برای ویران کردن ماشین جهنمی سرکوب او به یاری مبارزین لیبی آمدند نیرو

حکومت و ...آید متجاوز بشمار نمیها را مخدوش نسازد،  اگر به حمایت یک ملتی بیاید و استقالل آن

است و بر  ها رفت دیگر بیگانه گروهی از عناصر داخلی وقتی به سمت نقض حقوق شهروندی انسان

 ".شود اگر نیروی خارجی به قصد کمک و حمایت از خواست مردم بر آمد غریبه محسوب نمیعکس 

نیروی متحد . گام بعدی مهم تر بود. نیست" متجاوز"را مورد تهاجم نظامی قرار دهد،  کشورپس دولتی که 

 :نوشتند. تبازهم سخن از تکرار مدل لیبی اس. نیست" خائن"و همسوی دولت حمله کننده هم 

تبعات خواسته و یا ناخواسته ی این نگرش تقویت قرائتی از استقالل است که نظام های دیکتاتوری می "

از چاردیواری سرزمین خود حیات خلوتی  دخالت خارجیپسندند تا با هژمونیک کردن مذمت مطلق 

تقد به روایت سنتی از مع...]بسازند و با فراغ خاطر هر برخوردی خواستند با اتباع خود انجام دهند

اگر دولتی بر ضد خواست ملت ...خود را در پشت سر آن مخفی می سازد نیات شبه فاشیستی[ استقالل

در این حالت نیرو های خارجی می توانند . خود رفتار کرد دیگر نمی تواند دور مرز های خود دیوار بکشد

قتی بر علیه ملت خود جنگ به راه انداخت، قذافی و...در نقش حمایتی و مکمل اراده ی مردم ظاهر گردند

در واقع حکومت غریبه با ...را از دست داد مداخله ی خارجیصالحیت و مشروعیتش برای جلوگیری از 

در حکومت های غیر دموکراتیک که به سرکوب سیستماتیک گسترده و ...مردم فرق ماهوی با بیگانه ندارد

، موضوع فرق می کند و حمایت خارجی برای عقب راندن آن خونین بر علیه شهروندان شان دست زده اند

خیانت در رابطه با اصل همکاری با نیرو های خارجی ... حکومت از تضییع حقوق اتباعش موجه است

می  نیروهای معتقد و یا گرفتار در فاشیسمتعبیر کالسیک از استقالل سنگری است که ...مصداق ندارد

 ".توانند در پشت آن پنهان شوند و برنامه های معطوف به قدرت خود را جلو برند

و " متجاوز"باشد، و دولت بمباران کننده را  کشوری توسط کشور دیگریپس هرکس مخالف بمباران 

 .است" نظام های دیکتاتوری"و در خدمت " فاشیست"به شمار آورد، " خائن" را نیروی داخلی متحد آن

 یجراخ راشف .دوش وسمه یجراخ راشف اب دیاب ناریا نویسیزوپا هک دهدمی ن امرف اهروشک نارابمب عفادم

 یاهراشف زا یکی .دوش یم دراو ناریا رب یدوعس ناتسبرع و لیئارسا ،اکیرمآ تلود یوس زا اً تدمع کنیا

 یبوخب مه ار شنک نیا برغ ینومژه شرتسگ رادفرط .تسا بلط هیزجت یاه هورگ زا تیامح لود نیا

برای تجزیه ی ایران نیست،  از گروه های تجزیه طلب  دولت سهاین ایت مح ،دسیون یم .دنک یم هیجوت

هدف وسیله " درکیوراین مدعا حتی اگر صحیح باشد، مصداق . برای فشار به جمهوری اسالمی استبلکه 

اما جالب تر از همه این است که فرد همسو و متحد دولت آمریکا خود را موظف  .، است"کندرا توجیه می 

 :می نویسند .دهد ناشن ییوسمهیکا و اسرائیل و عربستان سعودی رمآ اب مه دروم نیا ردمی داند تا 

های  با توجه به واقعیت...وقتی امکان تجزیه در داخل کشوری جدی شود دولتی خارجی هم حمایت کند"

های خارجی برنامه و طرحی جدی برای تجزیه ایران در  نتیجه گرفت که دولت توان د به سختی میموجو

رسد آنها از بحران قومیتی ایران به عنوان اهرم فشاری برای  بیشتر به نظر می...دستور کار داشته باشند
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و حزب اما در حال حاضر هیچ کدام از د...کنند حل مشکالتشان با حکومت ایران استفاده می

طلب  های تجزیه های این کشور طرح و سیاستی در خصوص تقویت گرایش و زیرمجموعه[ آمریکا]اصلی

هایی به صورت پراکنده و فردی در آنها جریان داشته که تبدیل به نتیجه مشخصی نشده  بحث. ندارند

 گیرد می صورت ها گروه به آمریکایی های اندیشکده و اجتماعی های نهاد سوی از که هایی کمک...است

 فاش آمریکا خارجی روابط شورای نشریه در پری مارک...است چقدر آنی  دامنه نیست مشخص هنوز

 را آنها و اند گرفته تماس جندهللا های نیرو با آمریکا امنیتی مامورین پوشش در موساد های نیرو که ساخت

 این به واقعا سیا کنیم فرض اگر حتی.اند کرده استخدام ایران خاک داخل در خرابکارانه عملیات برای

 ایران تجزیه طرح چهارچوب در ها فعالیت این که گرفت نتیجه لزوما توان نمی باز کند می کمک ها گروه

 برای حکومت به فشار و ایذائی های کار قالب در اقدامات این که است آن تر محتمل. پذیرد می صورت

 مسائل به آمریکا رویکرد گرفت نتیجه توان می بنابراین...شود می انجام خارجی سیاست در رفتار تغییر

 های ارزش اساس بر ها گروه این مطالبات به توجه و حکومت به فشار اعمال چهارچوب در ایران قومیتی

 همچنین. دارند غرب کلی طور به و آمریکا برای را فشار اهرم حکم ها گروه این واقع در. است آمریکایی

 دولت تهاجمی های ی فعالیت مجموعه...شوند می محسوب نیز ایران در معترض نیروهای از بخشی آنها

 از ایران حمایت با جویانه تالفی های برخورد و واکنش قالب در دارد، صحت زیاد احتمال به که اسرائیل

 که نیست موقعیتی و جایگاه در اسرائیل. پذیرد می صورت اسرائیل با معارض لبنانی و فلسطینی های گروه

عربستان ] که گرفت نظر در را حالت این توان می البته...باشد داشته ایران تجزیه برای ای برنامه

 سازی خنثی یا و فشار اعمال حد در طلب تجزیه عرب های گروه از شده کنترل صورت به[سعودی

 که نیست سطحی در و است محدود حمایت این دامنه اما کند حمایت ایران حکومت تهاجمی های حرکت

 فعال ایران تجزیه برای خارجی جدی اراده و حرکت مجموع در بنابراین.. .بیانگیزد بر را ایران حساسیت

 برای ایذائی های حرکت اما. شود نمی دیده امکانی چنین نیز پذیری رویت زمانی افق در و ندارد وجود

 جویانه ستیزه خارجی سیاست برای مهارکننده و واکنشی های برخورد و اسالمی جمهوری به فشار اعمال

 شود نمی انجام استراتژیک سطح در ها برخورد این. دارد وجود منطقه های کشور برخی و غرب سوی از

 بر طلب تجزیه های گروه از خارجی های کشور حمایت تر، دقیق عبارت به. دارد تاکتیکی حالت فعال بلکه

 جمهوری مهار سیاست خدمت در ابزاری عنوان به بلکه گیرد نمی صورت ایران تجزیه راهبرد اساس

 ".است اسالمی

دفاع از دیکتاتورها نیست،  موضوع اختالفپس  .خوشبختانه یا بدبختانه  این نظرات را مکتوب کرده اند

موافقت یا مخالفت با حمله ی نظامی به  موضوع اختالف. جنگ طلبی و صلح طلبی است موضوع اختالف

 .موضوع اختالف توجیه گر اقدامات قدرت های جهانی بودن است .کشورهاست

جنگ طلبان با دو قطبی سازی، دولت های دنیا را به جهان غرب و دیکتاتورهای غرب ستیز  -دوازدهم

. هستید "دیکتاتورهای ضد غرب"، وگرنه متحد یدپذیربرا " هژمونی غرب"، باید می گویند. تقسیم می کنند

 . اما این دوگانه از نظر تحلیلی نادرست است
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کجا  ...(و امارات متحده،کویت ،قطر ،بحرین ،مانند عربستان سعودی) دیکتاتورهای متحد غرب: اوالً 

چون دامنه ی هژمونی غرب و آمریکا به این دولت ها گسترش یافته است، نباید با این  قرار می گیرند؟

 اتوری ها مخالفت کرد؟دیکت

که متحد یکی از این دو قطب ایدئولوژیک باشند؟ مجبورند در کجا اثبات شده است که همه ی افراد : ثانیاً 

متحد یکی از دولت ها باشد؟ روشنفکر ناقد قدرت است، نه حتماً چه کسی گفته است که روشنفکر باید 

 -فقط ایدئولوگ ها می توانند فرمان دهند که باید متحد و همسوی با یکی از دولت ها .متحد و خادم قدرت

این نگرش یادآور مدعیات لنیننیست هاست که می گفتند شما یا به  .بود -البته از نظر آنها دولت آمریکا

ا از موضع گویی نمی شد هر دو اردگاه ر. اردوگاه سوسیالیسم تعلق دارید و یا به اردوگاه امپریالیسم

گویا هنوز آن طور که کانت می گفت ما از دوران کودکی خارج نشده  .دموکراسی و حقوق بشر نقد کرد

این ولی یا دولت آمریکا و همپیمانان اوست و یا دیکتاتورهای جهان . ایم و همچنان به ولی نیاز داریم

 .سومی

ناقضان حقوق بشر متحد . سراسر جهاننددر  مدافعان حقوق بشرمتحد نیروهای دموکرات ، همه ی : ثالثاً 

دیکتاتورهای کوچکی چون خامنه ای و . دولت های ناقض حقوق بشر بر دو گونه اند. دموکرات ها نیستند

دولت  بشار اسد و قذافی و صدام حسین  که حقوق اساسی مردم خود را به طور سیستماتیک نقض می کنند،

هیچ یک . روابط بین اللمل به نقض حقوق بشر می پردازند های بسیار قدرتمندی چون آمریکا که در سطح

 .از اینها متحدان نیروهای دموکرات مدافع حقوق بشر نیستند

تهمت و دروغ  حمایت از جنایتکارانی چون قذافی و بشار اسد را جعل مدافعان حمله ی نظامی،  : رابعاً 

دفاع از تهاجم نظامی به . می کنند، اما حتی یک سطر به عنوان شاهد دروغ خود نمی توانند ارائه کنند

آدمی در نقد باید مستند  .ختموجه می سابه دیگران و دروغ گویی زنی  تهمتبا کشورها را نمی توان با 

هستند یا بوده اند، باید  "دیکتاتورهای غرب ستیز"اگر مدعی است که فرد یا گروهی مدافع . دسخن بگوی

  .شواهد و مدارک مدعای خود را نیز ارائه کند

بیان کرد که جهان غرب شصت سال حامی  8000حقیقت را جرج بوش در نطق معروف نوامبر 

بوش و بلر مسئولیت این امر را پذیرفتند، اما متحدان  .دیکتاتوری های منطقه ی خاورمیانه بوده است

گویی ناقدان به این دیکتاتورها . ایرانی آنها می خواهند آن را به گردن ناقدان مدافع حقوق بشر بیندازند

 مادص ناریا هب قارع زواجت نامز رد ام ییوگ. سالح می فروختند و آنها را تا دندان مسلح می کردند

 یاه حالس هب ار نیسح مادص هک میتسه متهم ام ییوگ . دلفسمار دلانر هن ،میتفرگ یم شوغآ رد ار نیسح

 یمن نم دیوگ یم هک دیرگنب دلفسمار اب هریزجلا ی هکبش یوگ و تفگ هب)اکیرمآ هن ،میدرک زیهجت ییایمیش

حط آل میلیارد دالر سالح به رژیم دیکتاتور و من 20گویی ما اخیراً  .(مهدب تاعالطا هنیمز نیا رد مناوت

گویی سرهنگ جنایتکار قذافی متحد جرج بوش در جنگ علیه  .، نه دولت آمریکا سعود فروخته ایم

آکادمی نیروی به  8011در سال را  -خمیس -گویی ما فرزند قذافی .تروریسم نبود، بلکه متحد ما بود

ریت را آموزش یم، برایش اسم مستعار جعل کردیم، به او مهارت های رهبری و مدیآمریکا بردهوایی 

دادیم، با کمپانی های نظامی برایش مالقات ترتیب  دادیم و تور سیاحتی برایش گذاشتیم، نه وزارت امور 

http://www.jamnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=46643


12 
 

و  CNNالبته از نظر جنگ طلبان ایرانی حتماً )بنگرید CNNبه گزارش مبسوط  .خارجه ی اوباما

گسترش "تسخیر کرده و علیه " آمریکاستیزان"و " غرب ستیزن"نیویورک تایمز و واشنگتن پست را هم 

 هکدولت آمریکا باید به چنین مدافعان و متحدانی افتخار کند  (.فعالیت می کنند" هژمونی غرب و آمریکا

 .ردن ناقدانش می اندازنداعمال ناصوابش را هم به گ

. قذافی یا بشار اسد یا صدام حسین هر کدام یکصد کودک را کشته باشند  فرض کنید خامنه ای یا -سیزدهم

برای هر هدفی که شما  -ننده خبرنگار از آنها بپرسد آیا کشتن یکصد کودکیبعد در پشت تلویزیون پرب

دموکرات ها و مدافعان حقوق بشر چه ". آری می ارزید:"می ارزید؟ و آنها پاسخ بگویند -داشته اید

یا " متحد"می توان  چنین جنایتکارانیواکنشی نشان خواهند داد؟ آیا هیچ کس مدعی خواهد شد که با 

قذافی و  ،صدام حسینجنایتکارانی چون حتی  .بعید است حتی یک نفر مدافع این امر باشد شد؟" همسو"

بشاراسد نیز حاضر نبوده اند که در پشت تلویزیون بگویند که کشتن کودکان برای اهداف ما  می ارزیده 

 .است

که چنین ست محال ادولت آمریکا فرض محال است، برای این که )را در نظر بگیرید فرض محالحال این 

بعد در پشت تلویزیون پر بیننده از مهم . دولت آمریکا موجب مرگ یکصد کودک خردسال شده است (:کند

می ارزید؟ و او  -برای هر هدفی که شما داشته اید -ترین مقام این دولت می پرسند آیا کشتن یکصد کودک

 نشواک :هژمونی آمریکا بپرسیدطرفدارمدافعان حمله ی نظامی و اینک از  ".ی می ارزیدرآ:"پاسخ بگوید

غیرانسانی و غیراخالقی را محکوم می کنید؟ آنها به  سخنانو این  عملشما در این باره چیست؟ آیا آن 

همین ها پس از  .جای محکومیت مدعی خواهند شد که این جزو پیامدهای ناخواسته ی عمل خیر بوده است

هزار تن  12د که در لیبی پس از عملیات ناتو کمی بیشتر از ماجرای لیبی و برای دفاع از آن مدل نوشتن

 .کشته شده اند و این تعداد تلفات برای آن هدف مهم نیست

 ،به جای یکصد کودک. سازیمخود درباره ی دولت آمریکا را کمی رادیکالیزه  فرض محالبیائید و اما 

صدهزار  ،به جای ده هزار کودک. ده هزار کودک بگذارید ،به جای هزار کودک. هزار کودک بگذارید

از دولت آمریکا بپرسید آیا کشته شدن  .نیم میلیون کودک بگذارید ،به جای صدهزار کودک. کودک بگذارید

آری :"می ارزید؟ و آنها پاسخ بگویند -هر هدفی که داشته اید -نیم میلیون کودک برای رسیدن به هدف شما

آمریکا به این پرسش فرضی محال طرفداران  تهاجم نظامی و نیروهای همسو و متحد  واکنش". می ارزید

و این سخنان غیرانسانی و ( کشته شدن نیم میلیون کودک)آنها بازهم به توجیه آن عمل ؟چه خواهد بود

 .غیراخالقی خواهند پرداخت

فلج کننده ی نفت در برابر  تحریم های. است واقعیت محضاما با کمال تأسف باید گفت که فرض محال ما 

به گزارش . غذای دولت آمریکا برای عراق موجب کشته شدن نیم میلیون کودک خردسال عراقی شد

، موجب مرگ پانصد هزار کودک زیر 1222، تحریم های فلج کننده ی اقتصادی عراق تا سال یونیسف

ما شنیده ایم که نیم میلیون ": وقتی از وزیر امور خارجه ی دولت آمریکا پرسیدند. پنج سال عراقی شد

ارزشش را  آیا این هزینه. این بیشتر از تعداد کودکان کشته شده در هیروشیماست. کودک عراقی مرده اند

". این انتخاب بسیار سختی است، اما فکر می کنیم که ارزشش را دارد":در پاسخ می گوید ؟ آلبرایت"دارد

http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/03/30/libya.gadhafi.son/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/418625.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/418625.stm
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سخن عراقی آلبرایت با چه آرامشی از ارزش کشته شدن نیم میلیون کودک مادلین که خانم  فیلم را بنگرید

به ما دستور می دهند که باید با این مدافعان تهاجم نظامی و نیروهای همسو و متحد دولت آمریکا . می گوید

حداقل انتظار از  .هستیدو صدام حسین گونه افراد متحد شوید، وگرنه متحد خامنه ای و بشاراسد و قذافی 

ود جاری سازد، نه این که فرمان اتحاد یک انسان دردمند این است که با دیدن این فیلم اشکی بر چشمان خ

 .کندصادر 

شما یا مدافع بمباران : می گویند. جنگ طلبان دو قطبی کاذب دیگری هم جعل کرده اند -چهاردهم

اما این دو قطبی ایدئولوژیک نیز . کشورهای دارای نظام دیکتاتوری غیر متحد غرب هستید و یا متحد آنها

ران آدمی می تواند به شدت مخالف نظام های دیکتاتوری باشد و در عین حال مخالف بمبا. کاذب است

اگر این مدعا درست بود ، تمامی صلح طلبان و مخالفان جنگ در سراسر جهان به . کشورها هم باشد

 .می شدندبدیل متحدان دیکتاتورها ت

اینها که مدافع حمله ی نظامی به افغانستان و عراق و لیبی بوده، از همین پروژه برای سوریه و ایران نیز 

در گام بعدی باید سوریه بمباران شود تا شرایط بمباران ایران مهیا  در واقع در طرح اینها. دفاع می کنند

از این که رژیم سوریه اصالح ناپذیر و بشار اسد جنایت کار است نمی توان بمباران اما نمی دانند که  .شود

پس باید . اگر چنین باشد دیکتاتورهای جنایتکارتر از بشار اسد هم وجود دارند. سوریه را استنتاج کرد

 :می گویند .کشور آنها را هم بمباران کرد

 که آن بدون دوستانه بشر دخالت نفی و نظامی مداخله با جریان این طلبانه هویت و ایدئولوژیک مخالفت"

 های حکومت سابقه کم توحش و برانگیز نفرت قساوت از جلوگیری برای را مشخصی برنامه و رویارویی

 ناخواسته که گذارد می نمایش به را یکم و بیستم قرن در روشنفکری از نوعی دهد نشان اسد بشار و قذافی

 به را جهان آنها ...اند ایستاده غرب با رویارویی صف در که گیرد می قرار هایی دیکتاتور کنار در

 عقب به و تاخیر...کنند می دعوت اسد حکومت افزون روز جنایات برابر سکوت و منفعالنه تماشای

 مشکالت فقط ها فرصت از استفاده عدم و [مداخله ی نظامی خارجی در لیبی و سوریه]تالش این انداختن

 می نشان سوریه دهنده تکان و وخیم وضعیت...نماید می تشدید را محتمل ناخواسته تبعات و کرده بیشتر را

 است تار و تیره رو پیش انداز چشم و شده منتهی فاجعه به دیدگاه این های توصیه عملی نتایج چگونه دهد

 دادن و بشریت علیه بر جنایت ارتکاب لجوجانه، مقاومت به که است اسد بشار فجایع این اصلی مسئول...

 و سطحی اقداماتی جز که شد مشخص عمل در وی اصالحات. است آورده روی اصالح توخالیی  وعده

 در اوضاع کردن رصد...کند می دنبال را وی ریخته فرو اقتدار بازسازی و تثبیت هدف که نیست روبنایی

 سوی از شده داده وعده رفورم در سوریه مردم حداقلی مطالبات به دستیابی امکان که دهد می نشان سوریه

 شدن دلخوش یا و انقعال کننده توجیه قدرت خالء یا و گذار دوران های چالش از نگرانی...ندارد وجود اسد

 حکومت باید جهانی جامعه. نیست اسد بشار مانند هایی حکومتی  دامنه کم و فرمایشی اصالحات به

 سوریه مردم گیری تصمیم برای زمینه تا دهد قرار موثر فشار تحت خشونت به دادن پایان برای را سوریه

 مساعد کشور این سیاسی وضعیت تکلیف تعیین جهت سوریه حکومت مخالفین و موافقین مشارکت و

 ".گردد

http://www.youtube.com/watch?v=x4PgpbQfxgo
http://www.youtube.com/watch?v=x4PgpbQfxgo
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امری " بمباران کشورهای دارای دیکتاتوری"یک امر است و " دیکتاتورهاسکوت در برابر جنایات "

اما . جامعه ی جهانی موظف به محکوم کردن نقض حقوق بشر و مجازات زمامداران دیکتاتور است. دیگر

آن کشورها و کشتن انسان هاست، نه نجات انسان ها و  یبمباران کشورها به معنای نابودی زیرساخت ها

اران کشورها را به معنای دعوت به سکوت و بی عملی قلمداد می بنگ طلبان مخالفت با بمج .بشر دوستی

گویی شیلی پینوشه از طریق بمباران به . فرو می کاهند" بمباران کشورها"را به  عملاینها . کنند

 گویی لهستان و. گویی اسپانیای فرانکو از طریق بمبارن به دموکراسی گذر کرد. دموکراسی گذر کرد

اینها همه تجربه های موفق گذار به . چک و اسلواکی از طریق بمباران به دموکراسی گذر کردند

اما کدامیک از کشورهای افغانستان و عراق و لیبی به دموکراسی گذر کرده اند که همان . دموکراسی اند

  نسخه را برای سوریه می پیچند؟

با توجه به تجربه ی افغانستان و عراق و  8018اول جون  واشنگتن پستهنری کسینجر طی مقاله ای در 

ریاست جمهوری  کاندیدای -ران پال .اشاره کرده استبه پیامدهای ناگوار تهاجم نظامی به سوریه لیبی 

می نویسد که  8018جون  0در  مقاله اینیز طی  -آمریکا و نماینده ی سنا از ایالت تگزاس 8018سال 

دولت اوباما به دنبال رژیم چنچ در سوریه . در واشنگتن به گوش می رسدسوریه طبل جنگ علیه 

اما القاعده نیز در سوریه علیه .دولت اوباما می خواهد بدون مجوز شورای امنیت به سوریه حمله کند.است

باید تحقیقات کافی صورت بگیرد . دولت فعال است و بسیاری از اقدامات از سوی آنها صورت می گیرد

 .ریختگی عراق شد در مورد عراق نیز ما دروغ گفتیم و حمله ی ما موجب به هم. تا حقیقت روشن شود

در مورد کشتارهای سوریه هم غلو شده و هم همه ی  .درباره ی سوریه نیز همان مشی تکرار می شود

دولت اوباما شرایط مسلح کردن مخالفان سوریه توسط . کشتارها را به گردن دولت سوریه می اندازند

افتاده ایم، اما اینک زمان ترمز ما در شیب تند به سوی جنگ . کشورهای خلیج فارس را فراهم آورده است

 .است" مخالف گسترش هژمونی غرب"و " آمریکاستیز"اینها مواضع یک . کردن است

در نزد نیروهای طرفدار حمله ی نظامی و متحد دولت " مریکاستیزیآ"و " غرب ستیزی" -مپانزده

قیقاً تعریف کنند که چه اگر بود می بایست ابتدأ این مفهوم را د. آمریکا یک مفهوم نظری تحلیلی نیست

و در . معنایی دارد؟ شاخص های آن چیست؟ در گام دوم می بایست موجه بودن این اصطالح را نشان دهند

  .گام سوم با ذکر شواهد و قرائن نشان دهند که فرد یا گروهی مصداق آن تعریف موجه است

تعریفی موجه از غرب ستیزی و آمریکاستیزی برای این که ارائه ی . اینها چنین نکرده و نمی توانند بکنند

آمریکا و غرب را مسئول همه ی مشکالت و "فرض کنید . مصادیق آن را به شدت کاهش خواهد داد

خوب چه تعداد از افراد و گروه ها این مدعا را مطرح . باشد ها یکی از شاخص" مسائل عالم قلمداد کردن

یکی دیگر از شاخص های آن باشد؟ خوب چه تعداد دن  "نابودی غرب و آمریکا"می سازند؟ فرض کنید 

آیا می توان به کسی که آمریکا را کشوری آزاد با نظام  کشیوت وجود دارد که به دنبال چنین هدفی باشد؟

دموکراتیک معرفی کرده و صرفاً از منظر نقض حقوق بشر و فرایندهای دموکراتیک عملکرد دولت 

 لقب داد؟" استیزآمریک"فدرالش را به نقد می کشد،

http://www.washingtonpost.com/opinions/syrian-intervention-risks-upsetting-global-order/2012/06/01/gJQA9fGr7U_story.html
http://www.marketoracle.co.uk/Article34986.html
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و  طرد کنندهیک دشنام . نزد اینها یک انگاره ی ایدئولوژیک است" آمریکاستیزی"و " غرب ستیزی"

معرفی می کنند تا او را " ضد والیت فقیه"به تعبیر دیگر، در جمهوری اسالمی فرد را . است حذف کننده

از یک سو " مرگ بر ضد والیت فقیه"بدین ترتیب شعار دهندگان . عنصری نامطلوب و ناجور قلمداد کنند

ناقدان را طرد می کنند و از سوی دیگر خود را متحد ولی فقیه می سازند و می کوشند تا عزیز دردانه ی 

قلمداد می کنند، دقیقا همان " آمریکاستیز"و  "غرب ستیز"ناقدان نقض حقوق بشر را  افرادی که .او شوند

 .به دنبال ناجور نشان دادن دیگرانند می دهند، با برچسب زنییعنی دشنام . مشی را بازتولید می کنند

این نکته را بیفزائیم که هیچ کس را نمی توان مدافع تهاجم نظامی به شمار آورد مگر آن که خود آن فرد در 

دفاع کرده ( مثالً عراق یا افغانستان یا لیبی و غیره)گفته ها و نوشته هایش به صراحت از تهاجم نظامی

هیچ کس را نمی توان . فاع کرده باشدد -مثالً تحت شرایطی -یا از تهاجم نظامی به دیگر کشورها نیز. باشد

قلمداد کرد مگر آن که خود او به صراحت از این همسویی سخن گفته و از آن " همسوی دولت آمریکا"

قلمداد کرد مگر این که " تینگ تنگ های دست راستی"هیچ کس را نمی توان همکار  .دفاع کرده باشد

همیشه باید براساس شواهد و  .کار کرده است" راستیتینگ تنگ دست "خود آن فرد گفته باشد که در فالن 

 .قرائن کافی سخن گفت

18/3/91 ،زوینایوگ :عبنم  


