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 ستا ارتجاعی "حمايت مسؤوليت اصل" چرا

 
 يک ۀمثاب به را مداخله که است اين افسوس، آنھا، بدترين از يکی .ايدئولوژيک بازيھای شعبده از است بارور ما دوران

 ولتھائید تا است آن بر "بشر حقوق" فراخواست بهء اتکا با غربی مداخالت .اند کرده وانمود خواه ترقی/مترقی نظريۀ

 تا خوانند فرامی را "دموکراسی" ميل کمال با .کند ثبات بی يا و سرنگون نيست ناتو کشورھای آيند خوش که را

 بينيم می را غربی چپ ھای سازمان تشويق ھمراھی به داران سرمايه حتا .بگيرند سخره به را ديگر دولتھای حاکميت

 عرب "انقالبی" اصطالح به ھای گروه به اسلحه تحويل برای سيا سازمان عمليات از خواھانه ترقی پشتيبانی از که

 .ند امسرور

 فردی پيش سال ٢٥٠٠ در .شود می ممکن "دموکراسی" واقعی مفھوم حجيم (1) ِزدن واپس بھای به فقط نيرنگی چنين

 ما به که ست موضوعاتی به مربوط فقط شھروندان بين نظريات برخورد و جدل و بحث" که گفت می ارسطو نام به

 پسا مدرنيتۀ ناپذير، خدشه پارسامنشانۀ داوری برگ اين سپردن فراموشیه ب از پس ."(2) َسکاھا به نه و دارد تعلق

 برای پس اين از و آورد دنيا به را (3) "حمايت مسؤوليت اصل" يا "مداخله وظيفۀ" نام به ای الخلقه عجيب کمونيسم

 اخالقی ضمانت .کنند سرنگون را بدکاره ديو خدمتگذاران مرزھا از عبور با ات کرد صادر قانونی مجوز نيکی نمايندگان

 .نيست شما طبع باب او که وقتی ھمسايه کوبيدن درھم حق يعنی واقع در حمايت مسؤوليت ديگران، نزد مداخله برای
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 به و کندء افشا را دولتھا حاکميت کھنۀ نظريۀ" خواست می و شد طراحی ١٩٩٠ سالھای آغاز در "مسؤوليت" ادعای

 مطرح دولتھا برخی حاکميت فقط واقع در .ًدقيقا نه ؟ "دولتھا حاکميت" کھنه، .بپوشاند تقدس ھالۀ کشتار از جلوگيری

 متحدۀ اياالت در اعماق دولت منافع با پيوند در .بود غرب فرادستی با مخالفت خطايشان يگانه که دولتھائی آن يعنی بود،

 تا درآمد یئ رسانه دروغ انتشار خدمت در ويژه به "مداخله وظيفۀ" يا "حمايت وليتمسؤ اصل" نظريۀ امريکا،

 و دقيق بمباران و اشکی غدد بين آميز موفقيت ازدواج مداخله، وظيفۀ يا حمايت مسؤوليت .کند توجيه را جديد کشتارھای

 مرموزی ِسحر روی از گوئی نهدوستا بشر خشم که معنا اين به انجامد، می معجزه نوعی تحقق به که شده، جراحی

 .کند می تطبيق امپرياليستی ھای طرح با ھمواره

 ترقی" و "دموکراسی" نام به زيرا ندارد، اھميتی خودشان خاص مشکالت و مسائل حل برای ملتھا حق حساب، اين با

 طرفداران برای ! "هشد باطل" ،"قديمی" گويند می شما به ،"کھنه" .شود می سپرده فراموشیه ب ملی حاکميت "خواھی

 يک .است شده سپرده جونده موشھای نقد به و قديمی موضوعات جزء "عمومی خواست" ،"حمايت مسؤوليت اصل"

 او جایه ب تواند نمی کس ھيچ و باشد، کرده انتخاب پذيرفته را آن از تبعيت که را قوانينی که است آزاد صورتی در ملت

 چيزی چه که داند می سواد بی تودۀ اين از بھتر محافظ يا قيم قدرت ولی .زور اعمال طريق از جزه ب بگيرد تصميم

 نيک ولی ؟ خارجی مداخلۀ به نه و باشد داشته بستگی شھروندان رضايت به بايد سياسی نظام .است خوب او برای

 .کردند باور ٥٢ ب ھای افکن بمب آموزشی مزايای به اطمينان با دوست بشر خواھان

 حاکميت امپرياليستی حمايت مسؤوليت اصل يا مداخله ملی، حاکميت گرفتن سخره به : است ساده خيلی موضوع اين

 مجبور را ملتھا آن جایه ب و کند می حذف را خودشان سرنوشت ينيتع برای را ملتھا حق مداخله .کند می نفی را ملی

 .کنند سپاسگذاری ،اند گرفته تصميم جايشانه ب که آنانی از که کند می

 دست به و "نظامی بازوی " تحميل با را باال از دموکراسی پائين از دموکراسی جایه ب "حمايت مسؤوليت لاص"

 حقيقت که موردی يعنی( باشد انديشانه نيک اوليه ّنيت اگر حتا که حساب اين با .کند می جايگزين خارجی قدرتھای

 .اند شده داده تنزل مسؤوليت بی و نابالغ افراد به که مردمی نجات ادعای است عبارت حمايت مسؤوليت اصل )ندارد

 آنھا بين که ندارد وجود دليلی ھيچ و برند می کار به را "حمايت مسؤوليت اصل" ھمه که گفت خواھند پاسخ برخی

 در مداخله ٥٠ ًمشخصا ١٩٤٥ سال از امريکا متحدۀ اياالت .است اشتباه برداشتی چنين ولی .شويم قائل تفکيک

 روسيه به .بپذيريم را گرائی نسبيت اين بتوانيم سختی به نتيجه در رسانده، ثبت به اش پرونده در یخارج کشورھای

 و کرده ايجاد پايگاه ٧٢٥ امريکا متحدۀ اياالت ولی دارد خارج در نظامی پايگاه ٥ فقط کشور اين ولی زنند، می تھمت

 را تروريستی سازمان ھيچ واشنگتن خالف مسکو ن،اي بر عالوه .دھد می تشکيل را پنتاگون بودجۀ ٨% نظامی بودجۀ

 دولتی رئيس ھيچ آورد، نمی در محاصره به را ملتی ھيچ کند، نمی نفی را سالحی خلع منشور ھيچ کند، نمی مالی تأمين

  .کند نمی تھديد یئ ھسته آتش به نيز را کس ھيچ و رساند نمی قتل به را

 حفظ را خود امتيازت تا برند می کاره ب نخبگان که ھست و بوده حیسال حمايت مسؤوليت اصل حاال، مثل گذشته در

 نشريات دادند، می تشکيل را رويان نيروی يک ھنوز )مردم حاکميت مدافع( ھا ژاکوبينيست ١٧٩٠ سال در .کنند

 پرداز نظريه .کردند مداخله ديگر بيان به و شدند ميدان وارد انقالب به دادن پايان برای تاجدار سرھای با طلب سلطنت

 ِجويان انتقام" آن اصلی بازيگران که کند می تبليغ صليبی جنگ نوع آن برای Edmund Burke برک ادموند انگليسی

 که کند می حکم اروپائی سلطنتی ھای رژيم اخالقی وظيفۀ گويد می او .ھستند "بشر نوع ساحت به حرمتی بی و توھين

 دوک تھديد ."نباشند خسارت آوردن وارد به قادر ديگر تا کند خنثی را سرشت بد و شورشی ملت ھميشه برای بار يک"
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 اين به اتحاديه يگانھای توسط جمھوری مرز به حمله و پاريس تخريب برای Duc de Brunswick برانسويچ دو

 .گفت پاسخ فراخوان

 ١٤ محاصرۀ به سو ھر از و کرد می تحمل بايد را سرنوشت ھمين ١٩٢١ تا ١٩١٧ سال از شوروی جوان جمھوری

 و داخلی دشمنان عليه امان بی جنگی در ،١٧٩٣ سال در فرانسه جمھوری مثل اين، وجود با .درآمد خارجی قدرت

 ماشين عليه روياروئی در "ملی جبھۀ" اسپانيا جمھوری ولی .آمد بيرون و کرد بلند سر ميدان از پيروزی با خارجی

 امپرياليسم عليه سختی به بايد ھا کوبائی و ھا ويتنامی .شد شکسته مدرھ و نداشت را شانسی چنين فاشيستھا جنگی

 و باملومو مصدق، مثل بود، کرده سرنگون را خواه ترقی دولتھای از بسياری اين از پيش که کردند می مبارزه

 نبوده مردم خدمت در ھرگز حاکم طبقات ممتاز سالح مثابه به حمايت مسؤوليت يا مداخله .آلنده و گوالرت سوکارنو،

 .است

 گوش روبسپير به بايد .کنند محکوم را "حمايت مسؤوليت" که دارند خوبی بسيار داليل خواھان ترقی علت ھمين به

 که شد می يادآور او گرفت، می انتقاد باد به را "آنان رغم علی خوشبخت و آزاد ملت" انحرافی نظريۀ که فرادھند

 چپ جناح نمايندۀ ۀمثاب به او ."ندارد دوست را مسلح مذھبی لغانمب کس ھيچ"و" نيست جھان پايتخت پاريس"

 تبعيت "خردمندانه قوانين" از بلکه شد نخواھد تسليم "نظامی ھای پيروزی "به اروپا گفت می که بود انقالبی بورژوازی

 نه و بود، مايتح مسؤوليت اصل مخالف و ھمگانی رأی طرفدار بود، داری برده ضد که فردی ۀمثاب به او .کرد خواھد

 را ھمسايه کشورھای که کردند می آرزو و دارد، آنھا به خاصی ارادت (4) اونفره ميشل که سوداگر، ژيروندنھای اين

 .بگذارند جيبشان در راحتیب

 فلسفه، ھيچ .ست ارتجاعی حمايت مسؤوليت اصل علت ھمين به برگردانند، روی مردم خواست از خواھند می زيرا

 شموليت جھان از توانيم نمی .بريزد آن سر روی تربت آب کننده توجيه شرايط بھانۀ به تواند نمی بشری حقوق مذھب

 توانيم نمی راست جبھۀ از انتظاری ھيچ .بدھيم درس ديگران به فقط و يم،نندا روا خودمان برای را آن و بزنيم حرف

 تاريخی دروس دربارۀ تواند می غرب در چپ جنبش ولی .کرد خواھد تبعيت پول قدرت از سرانجام زيرا باشيم داشته

 که آن بی کند تحميل خارجی ملت ھيچ به را خوشبختی تواند نمی پيروزمند پرولتاريای" گفت می انگلس .نديشدبي

 ينيتع برای ھا ملت حق" که شد می يادآور خود کموينست رفقای به نيز لنين و ."ندازدني مخاطر به را اش پيروزی

 .کنيم تأمل بيشتر بايد موضوع اين دربارۀ .شرايط ھمۀ در "سرنوشت
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  : مترجم پاورقی

 واقعيت يک ناخودآگاھانۀ نفی معنای به که بگوئيم توانيم می ًمختصرا ست، روانکاوی حاصطال يک زدن واپس )١

 ايدئولوژی علت ھمين به .است ناخودآگاه ھمواره ولی باشد آگاھانهً کامال تواند می حالی عين در نفی اين .است نامطلوب

  .است ناخودآگاه نيز

  .بودند نشين کوچ ايرانيان از گروھی َسکاھا )٢

 مراجعه آنجا به کامل متن خواندن برای توانند می خوانندگان و است شده برگرفته فارسی ويکيپديای از فرازھا اين )٣

 .کنند
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 (Responsibility to Protect) ٔشده مختصر که )RtoP يا R2P :انگليسی به( "پی تو آر" يا حمايت يتمسؤول

 که است "مسؤوليت" يک بلکه امتياز، يک نه حکومت آن، اساس بر و است "حمايت مسؤوليت اصل" به اشاره است،

  .باشند دارا بايد مردم آحاد به نسبت رھبران

 جنايت و قومی يا نژادی پاکسازی جنگی، جنايت جمعی، دست کشتار عليه خود مردم از که دارد وظيفه حکومتی ھر

 ضروری و مناسب ابزارھای طريق از جنايات گونه اين از پيشگيری مستلزم مسؤوليت اين .کند حمايت بشريت عليه

 .است

 و "حاکميت حق" با را ستم اين و بزند دست کشتار و جنگ به خودش مردم عليه نبايد حکومت يک اساس اين بر

 عليه و کند خای شانه وليتؤمس اين بار زير از حکومتی اگر .کند توجيه "دولتھا برابری" و "دخالت عدم" چون اصولی

 آن در دخالت حق المللبين ۀجامع بيندازد، راه جمعی دست کشتار و جنگ و شود متوسل درفش و داغ به خودش مردم

 .دارد را کشور

 کار دستور در داد روی ١٩٩۴ سال در رواندا در که دردناکی حوادث از پس )پی تو آر( "حمايت ليتومسؤ" اصل

 ٢٠٠۶ سال در بعد سال ده .کرد زيادی تالش آن شدن اجرائی برای عنان کوفی و گرفت قرار ملل سازمان نمايندگان

 .کرد تصويب )١٣٩ و ١٣٨ پاراگرافھای( پاراگراف دو در آنرا ملل سازمان امنيت شورای

 عمل گزينشی مورد اين در امنيت شورای کنند،می عنوان گيرد،می صورت R2P پوشش در که نظامی دخالت منتقدين

 ايجاب بزرگ قدرتھای منافع که کشورھائی در اما دھدنمی نشان حساسيت ...و فلسطين و بحرين در کشتار به و کندمی

 .کشدمی پيش را پی تو آر )...نفت بيشمار ذخاير و اليبي مثل( کندمی

 رسالۀ" کتاب نويسندۀ جمله از و دارد، فرانسوی ھای رسانه در رنگی پر حضور که فرانسوی نويسندۀ اونفره ميشل )٤

 ٥٠٠( ناشر حقوق پرداخت برای مالی توان فقدان دليل به متن ھمين مترجم توسط آن فارسی ترجمۀ که "خداناباوری

 به وابسته غير و فقير ايرانيان برای کتاب انتشار امکان فقدان ديگر سوی از و کتاب ناشر سوی از درخواستی )يورو

 حل راه يگانه البته .برد می سر به ابدی انتظار لنگرگاه در آن انتشار که رسد می نظره ب کشور، از خارج در پنتاگون

 اندکی تعداد جزه ب کشور از خارج يرانيانا که علت اين بهً خصوصا است، انترنت در رايگان اف دی پی انتشار ھمان
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 برای حلی راه چنين ولی باشد شده پشتيبانی سيا سازمان يا و پنتاگون سوی از که اين مگر نيستند کتاب خريدار چندان

 از Yvon Quiniou کينيو ايون مثل ديگری نويسندگان گرچه ندارد، چندانی تأسف جای البته .نيست قبول قابل ناشر

 ترديدھائی موجب افراطی راست به تمايالتشان عالوه به ھدونيست نظريات گويا ولی اند، کرده ياد نيکی به او کتاب اين

 زبانی بازی از سياسی زمينۀ در که است روشن ًکامال ھا سخنرانی برخی در اين بر عالوه .دارد بحث جای و بوده

 .باشد شده روشن بيشتر کمی انفره ميشل به گيگ برونو اشارۀ توضيحات اين با اميدوارم .کند می استفاده ھا ناتوچی

 : اصلی متن ھای لينک

5611469/reactionnaire-est-lingerence-pourquoi/ca.mondialisation.www://https 

/reactionnaire-est-lingerence-pourquoi/net.reseauinternational://http 

 محوی حميد ترجمۀ

 ٢٠١٧ برواکت ٥ پاريس،

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠١سازی، جھانی مطالعات مرکز

 


