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  نيرنگ حقوقک بشر

 
 ارتجاعيون که معتقدند سلسله مراتب اجتماعی بر اساس طبيعت بنيانگذاری شده و يک عده برای یبه استثنا

ولی .  ديگر برای فرمانروائی به دنيا آمده اند، ھمه بر اين باورند که بايد از حقوق بشر دفاع کنندۀفرمانبرداری و يک عد

اگر اين اصطالح به معنای دسترسی و امکان .  کدام از يک موضوع يگانه حرف نمی زنندبايد دانست که ھيچ

برخورداری از ميراث ملی، امکانات و مزايای ھمگانی مانند امکان اشتغال به کار، برخورداری از مسکن، خدمات 

 بخش ھائی از حقوق بشر درمانی و آموزش و پرورش به ھمان شکلی که آزادی بيان يا انتخاب نوع مناسبات جنسی به

تعلق دارد، جدی گرفتن چنين حقوقی مستلزم گنجاندن حقوق ھمگانی در آن است، به اين معنا که ھمه بايد بتوانند از 

 .امکان زندگی در شرايط مادی مناسب و شرافتمندانه برخوردار باشند

به . کارا حقوق اجتماعی را نديده می گيرندبا وجود اين فعاالن حقوق بشر فقط به حقوق فردی توجه نشان می دھند و آش

اين علت که افرادی چند از سوی دولتھای اقتدارگرا به زندان محکوم می شوند و يا از آزادی بيان محروم می مانند 

برايشان تحمل ناپذير است، ولی نسبت به توده ھای مردمی که به دليل قوانين خدشه ناپذير سرمايه داری جھانی بايد به 

در نتيجه ھمدردی آنان برای بشريتی که در رنج به سر می برد .  باقی می مانندءو گرسنگی محکوم شوند بی اعتنافقر 
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فقط برای دفاع از اقليتھا يا افراد منزوی بسيج می شوند و در . نظر می رسده به شکل شگفت آوری گزينشی ب

اوار تشخيص داده اند، ولی ھرگز نمی بينيم که برای مداخالتشان ھمواره از افراد يا گروه ھائی دفاع می کنند که سز

  .دفاع از حقوق طبقۀ اجتماعی  محروم و سرکوب شده اقدام کنند

ً، که اکثرا آنگلوساکسون ھستند، به روشنی شاھد اين مدعا )ONG(واژگان و بازی زبانی اغلب سازمانھای غير دولتی 

د ولی نه عليه استثمار، عليه تبعيض و حذف ولی نه عليه فقر، سازمانھای غير دولتی عليه تبعيض مبارزه می کن. ست

مبارزه عليه محروميت از آزادی برای يک يا چند نفر و نه برای مبارزه عليه فقری که به توده ھای عظيم تحميل شده 

  .است

د و توجھی به اين فلسفۀ آنان، فلسفۀ فردگرائی ليبرال است که فقط افرادی را باز شناسی می کند که واجد حقوق باشن

از مبارزۀ طبقاتی که به ھيچ وجه نبايد حرف بزنيم، زيرا ھرگز نمی . موضوع ندارند که اين افراد ثروتمند ھستند يا فقير

  .خواھند چنين اصطالح ناشايستی را به زبان بياورند

نی و مجھول را با ست که افراد فرضی و ذھا اه آنان ارزشمند تلقی می شود، آنيگانه مبارزه ای که از ديدگ

ھای محدود به آزادی ھای صوری و فردی منطبق کند و در اين محاسبه به خرسندی فراموش می کنند که اين داستاندار

  .ًآزاديھا صرفا در وضعيت خاصی می تواند وجود داشته باشد

يھای فردی وقتی عينيت به بيان روشنتر، حقوقک بشر عادی روی واقعيت امور پرده ای از ابھام می پوشاند زيرا آزاد

به بيان ديگر، . خواھد داشت که حقوق اجتماعی در ساختارھای اجتماعی تضمين شده باشد و آن را شايسته و بايسته بداند

حقوق فردی وقتی واقعی خواھد بود که به اندازۀ کافی خوراک، مسکن، بھداشت و آموزش برای ھمگان نيز تأمين شده 

که توازن نيروھا بين طبقات اجتماعی به شکل دراز مدت آن را   نخواھد آمد مگر اينباشد، و چنين شرايطی فراھم

  .تضمين کرده باشد

کوتاه سخن اين است که، مدافعان حقوقک بشر خيلی به سادگی فراموش می کنند که افراد بی آن که جامعه ای وجود 

حکوم تقسيم شده باشد، ھر آنچه دربارۀ حقوق فردی داشته باشد نمی توانند وجود داشته باشند و اگر جامعه به حاکم و م

  .گفته اند باد است

اند جای شگفتی ِاين بی اعتنائی به شرايط اجرای عينی حقوق که در عين حال آن را به سرقفلی بازار خود تبديل کرده 

از آن برخوردارند، رده بورژوای کشورھای ثروتمند، مدافعان حقوق بشر از حقوقی دفاع می کنند که خودشان خ. ندارد

يا می توانند از آن برخوردار باشند و می خواھند آنانی که به خود آنان شباھت دارند نيز از چنين حقوقی برخوردار 

چرا انرژی خود را صرف مبارزه عليه گرسنگی در جھان کنند در حالی که ظرف خودشان پر است ؟ چرا برای . باشند

ر حالی که ھيچ مشکلی برای پايان بردن ماه سی روزه ندارند ؟ با مبارزه برای تصاحب عمومی ثروتھا مبارزه کنند د

می دارند که شرايط زيستی شان   شان را از باليائی به دور نگهۀحقوق بشر، با آب مقدس روح تازه به دوران رسيد

ًگانی که دائما به زبان می ھرگز به آنان اجازه نمی دھد که ريشه ھای ستم و بی عدالتی را به پرسش بگيرند، يعنی واژ

  .که بدانند از چه چيزی حرف می زنند آورند ولی بی آن

جز بازشناسی فردی ھستند ه طور کلی خواھان چيزی به  بء فقير باشند، زيرا فقراءاز ديدگاه آنان اھميتی ندارد که فقرا

عظيم قرار می گيرد، طرح وقتی ثروت عظيم در کنار فقر . که به علت نبود حقوق اجتماعی ناممکن شده است

فراخواستھائی مانند آزادی بيان می توانست با حداقل جديتی که سزاوار می دانستند، پافشاری روی باز پس گيری رسانه 

دست دارند، و بر اين اساس می توانستند شرايط اطالع رسانی عينی تری ه ل آنھا را بوھائی باشد که سرمايه داران کنتر

با وجود اين، .  ھرگز از يک مدافع حقوق بشر نشنيده ايم که از اين نوع فراخواستھا مطرح کندولی. را ايجاد کنند
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ل رسانه ھا وقتی درمعرض رعد و برق انتقام قرار می گيرد که از سوی ديکتاتورھای بدجنس اعمال وموضوع کنتر

ی و به اصطالح بشردوستانه قربانيانش را به اين معنا که اين گستاخی گزينش. شده باشد، ولی برای بقيه ھيچ مانعی ندارد

، سازمانھای حقوق بشری فرياد ١٩٩١طی سقوط کمونيسم در سال . ديگران می توانند بروند بميرند. انتخاب می کند

ايدئولوژی حقوق بشری برای مبارزه عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ابداع شده بود و اين . پيروزی سر دادند

ولی ھيچ يک از اين سازمانھا به زندانھای شوروی که از مدتھا پيش خالی . از آن جھان بينی آنان بودپيروزی نھائی 

ّ شر مطلق ياد می کرد صدفی تھی ۀ از آن به مثاب٧٠مانده بود اشاره ای نکردند و اقتدارگرائی که فلسفۀ سياسی سالھای 

  .بود

اميد به طول عمر تحت تأثير اصالحات ساختاری که ) ١٩٩١- ٢٠٠٠(وقتی می بينيم در دوران رياست جمھوری التسين 

 سال سير قھقرائی پيمود، در اين مورد نيز صدائی از ١٠از سوی صندوق بين المللی پول به روسيه ديکته شده بود تا 

پيرھائی که دسته دسته در بھشت سرمايه داری می ميرند جذبۀ خاصی برای . معمولی ست. سوی بشردوستان شنيده نشد

  .مدافعان حقوق بشر ندارند

بشريت غرقه در درد و رنجی که سازمانھای غير دولتی نگران آن ھستند به مخلوطی از افراد انتزاعی، تمرکز يافته 

ی خالصه می شود که سرنوشت آنان تنھا وقتی مورد توجه قرار می گيرد که از نقض حقوق فردی شان، به طريق اول

غرب در جريان است شکايت کنند و دست به افشا » افکار عمومی«در کشورھای دور يا جنوبی که محاکمۀ آن از سوی 

، که فقط عنوان آن به تنھائی حاکی از تبليغ دروغين است، به »عفو بين الملل«ولی ھرگز ديده نشده که . گری بزنند

برند يا به ھزاران نفر کارگری که از سوی شرکتھای چند مليتی  ميليون نفری که در جھان از کمبود تغذيه رنج می ٨٠٠

بی گمان پاسخ می گويند که اين . غرب در مناطق بھره برداری در مرز مکزيک استثمار می شوند اعتراض کند

ًموضوع به کار اجتماعی اين سازمان مربوط نمی شود، و من به سھم خودم پاسخ می گويم که دقيقا اين ھمان مشکلی 

  . که بايد روی آن پافشاری کنيمست

اين سه وجه گزينشی در گزينش حقوق بشر، افراد مربوطه، و سرانجام کشورھائی را که ھدف نورافکن قرار می دھند، 

 می گويد که قربانيان را الک می کنيم و با دقت از خدشه دار ساختن ساختارھا ءابتدا. خيلی مسائل را توضيح می دھد

ست که ا بدبختی ھا و باليائی ٩٠%شده که مسئول » جھانيزه«ز جمله استثمار سرمايه داری اجتناب می ورزيم، ا

گريبان بشريت را گرفته و ھمين موضوع شيفتگی سازمانھای غير دولتی حقوق بشری را برای دفاع از ھم جنس گرائی 

حمل می شوند توجيه پذير است، مبارزه عليه تبعيضی که اين گروه دگرباش جنسی مت. و دگرباشی جنسی آشکار می کند

رده ِدگاه حقوقک بشری خزيرا اين آرمان از دي. ولی بايد روی تأثيرات و تجمعاتی که بر پا می کند ھوشيار باشيم

به بيان . لۀ مناسبات طبقاتی به خدمت گرفته می شودأبورژوا نسبت به شکاف اجتماعی مزيت دارد و برای حذف مس

ًقوق بشر جھانشموليت انتزاعی می بخشد که متعاقبا برای منافع طبقات حاکم مورد بھره خالصه تر به مبارزه برای ح

  .برداری قرار می گيرد

وجه گزينشی در رويکردھای حقوقک بشری به ما اجازه می دھد تا به ھمچنين دريابيم که به چه علتی اتھام به نقض 

ھرگز در رسانه ھا نمی بينيم که سازمان غير دولتی برای مثال، . حقوق ھمواره روی محور شمال به جنوب می گردد

مريکا اردوی تبليغاتی اًونزوئالئی عليه دستيازی مشتی ملياردر روی تقريبا کل رسانه ھا در فرانسه يا در اياالت متحدۀ 

  .ندازدبيراه 

 کنند، در حالی که  عکس، سازمانھای غير دولتی غرب بی وقفه نقض آزادی رسانه ھا را در ونزوئال اعالن میهولی ب

ل دولت نيستند و به عده ای از سرمايه دارانی تعلق دارد که آنھا البته عليه دولت مبارزه ورسانه ھای ونزوئال زير کنتر
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 ١۵ئی که به يمن » کاله سفيدھا« حقوقک بشری به مصداق ۀماشين جنگی عليه دولتھای لجباز، در نتيج. می کنند

 بريتانيائی واريز شده در سمت راست صحنه نقش امدادگر پزشکی با برانکارد را بازی ری که از سوی بنيادالليون ديم

به وسيلۀ يک کيسه از وسائل گيريم، حتا موفق . می کنند و در سمت چپ صحنه نقش جھاد طلبان را به عھده می گيرد

يوتر يا تلويزيون دچار بھت شدند قربانيانی را بزک کنند و مردم بی خبر از ھمه جا را پای پنجره ھای کوچک کامپ

  .زدگی کنند

اين نمونه ھا در عين حال نشان می دھد که کارکرد الزامی ايدئولوژی حقوقک بشری از سوی دستگاه ھای ايدئولوژيک 

ھمگانی که سازمانھای غير دولتی جزئی از آن ھستند به خدمت گرفته شده تا دولتھای مستقل حاکم را آماج حمله قرار 

  .دھند

در اتاقکھای فکری و نھان خانه ھای توطئه چين که زير پوشش فعاليت بشر ) Open Society( جامعۀ باز بنياد

دوستانه در پيوند با انقالب ھای رنگی که در خارج سازماندھی شده  در منازعات نظامی شرکت دارند، کھکشان 

رای آنانی که کار را بھتر انجام دھند و حقوقک بشری در ھمه جا با پخش بودجه، بازی زبانی و گواھينامۀ اخالقی ب

يعنی ايجاد . در فھرستش به ثبت رسانده مداخله می کند) CIA(بھتر بذر آشوب و ھرج و مرج را در کشورھائی که سيا 

  .ھرج و مرج در کشورھائی که يگانه گناھشان مقاومت در مقابل فرادستی غربی ھاست

» پوسی رايت«يا ) Femen(» فمن«اشته و می دانيم که اين گروه روسيه در اين زمينه تجربياتی را پشت سر گذ

)Pussy Riot ( اين گروه به . که عليه منافع مردم روسيه فعال شده بودند را خنثی کرد» اگزيبيسيونيست«نيمه احمق و

دازی شده نام حقوق بشر آگاھانه ھمآھنگ شده بود، ھمۀ ھياھوھا به ھدف تھی کردن حق تعيين سرنوشت ملتھا راه ان

اين گونه مداخالت روی خطر انفجار در جوامعی که پيشرفت يا مقاومتشان باب طبع واشنگتن، لندن يا پاريس . بود

  .نيست سنگينی می کند

گرچه مداخالت نظامی در ابعاد گسترده نزد ديگران ھميشه به نتايج مطلوب و محاسبه شده نرسيده، ولی از اين پس اين 

ر را به ذھنشان راه می دھند الگزين کرده اند و روی سر آنانی که شھامت مقابله با انحصارات دشمشير داموکلس را جاي

در فقدان اپوزيسيون ھای خارجی معتبر و مجھز به جنگ افزار سنگين، غرب متکبر پرچم بين . به حرکت در می آورند

 چپ گرايانی واگذار می شود که توھماتشان پی گيری اين سياست به عھدۀ. المللی بشر دوستی را به اھتزار در می آورد

حل می کنند، و آينۀ ) BHLمشھور به (را در گفتمان پر طمطراق پوچ و فراموشکاری تروتسکی با برنارد ھانری لوی 

دروغگوی حقوق بشر را به شکل جنون آميزی نشان می دھند و بسياری از پاک سرشتان را نيز شيفتۀ خود می کنند، 

  .نقاب دروغين امپرياليسم است) حقوق بشر(که اين ايدئولوژی زيرا نمی بينند 

. غرب گرچه بر اين باور است که اکسير طالئی را کشف کرده، با وجود اين بينش حقوق بشری معنای مشخصی ندارد

چنين امری در . برای چينی ھا، نخستين حقوق مربوط به خوراک و در اين حد است که انسانھا از گرسنگی نميرند

جای دفاع از اقليتھا، انرژی بيشتری را برای مبارزه ه لويت جريان چپ غربی وجود ندارد، در غير اين صورت باو

ولی در اين اختالف نظر دليل کافی وجود ندارد که از آن به اين نتيجه برسيم . عليه گرسنگی در جھان بسيج می کردند

چند نفر ھستيم، کمتر در معرض خطا قرار می گيريم تا وقتی «: ارسطو می گفت . که نظريۀ چينی ھا بی ارزش است

ليون چينی در اشتباه باشند، ولی ي م٣٧٩خيلی دلمان می خواھد که يک مليارد و . ».وقتی که به تنھائی تصميم می گيريم

 ويرانه يکجز ً تقريبا ١٩۴٩به سختی بتوانيم باور کنيم که در ھمۀ امور چنين بوده است، زيرا کشور آنان که در سال 

در فقدان چند مشتی که سزاوار پوزه . چيز بيشتری نبود، امروز به نخستين قدرت اقتصادی جھان تبديل شده است

  .ھايشان باشد، کمی فروتنی انسان غربی را از تمايالت خدشه ناپذيرش برای درس دادن به ھمۀ جھان بازخواھد داشت
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