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 Human rights بشر حقوق

  
   بيل وون اوکن: نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  

  لری کلينتن و جنايات جنگی در خاورميانهيھ
  

 

           تصوير ھيرو شيما٢٠١٢ مارچ ٧مرکز مطالعات جھانی سازی،                        

  

ت سنا، اعالم کرد أ، با حضور در مقابل ھي)٢٠١٢ بروری ف٢٨(مريکا، روز سه شنبه ا خارجۀن وزير لری کلينتيھ

  .ناميده شود» جنايتکار جنگی«که رئيس جمھور سوريه، بشار االسد می تواند به عنوان 

: ت سنا مشخصا اعالم کردأدر مقابل ھي) عفريت شقاوت:تال ويراستار پور– ھۀ شقاوتال: مترجم (ن لری کلينتيھ

بشار [اگر به تعاريف جنايتکار جنگی و جنايتکار عليه بشريت مراجعه کنيم، در اين صورت می توانيم او را «

  ».در اين مقوله قابل بررسی بدانيم] االسد

ای جلب پشتيبانی افکار عمومی ساخت آھنگ تحکم آميزی که در ھنر سخن پردازی واشينگتن می بينيم، بی گمان بر

و سامان يافته تا زمينۀ مداخلۀ امپرياليستی تازه ای را در خاورميانه آماده سازد، يعنی منطقه ای که يک بار ديگر 

  .به لباس رزم صليبی برای دفاع از حقوق بشر تظاھر می کند] تعويض رژيم[بساط 
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او به طور مشخص، چگونه : ا برای ما مطرح می سازد ن با اين وجود پرسش خاصی رکلينتری ليسخنرانی ھ

  خشونت عليه شھروندان را به عنوان جنايت جنگی ارزيابی می کند؟

برگ ننورتعيين شده و تا حدود زيادی از منشور دادگاه ] ديوان بين المللی کيفری[تعريفی که توسط قانون اساسی 

 اساس هب. انی رھبران باز ماندۀ رژيم نازی را محاکمه کردالھام می گيرد، يعنی دادگاھی که پس از جنگ دّوم جھ

 را شامل می شود که عبارت است از قتل، قتل عام، شکنجه، حبس یچنين تعريفی، جنايت جنگی شماری از اعمال

ارتکاب آگاھانه به نابود کردن افراد در چھار چوب حملۀ ھمه جانبه، عمومی، و سازمان يافته عليه ھر «افراد و يا 

  ».لتیم

ن چنين تعريفی را کامال مناسب رژيم سوريه می داند، با اين وصف، به نظر می رسد که به لری کلينتياگر چه ھ

ی قائل ئمحدوديت و تفاوت ھا» در اين مقوله قابل بررسی می باشند«ی که ئکل ضمنی برای افراد و يا دولت ھاش

  .می شود

سانه ھا مرتبط می باشد، برای مشخص ساختن رژيمی که اياالت مريکا و گردانندگان اصلی راآن چه که به سياست 

يا » شورشيان«متحده در پی سرنگون ساختن آن است، و در رابطه با اعمالی که رژيم سرنگون شونده عليه 

خيلی به کار بسته می ] جنايتکار جنگی[ی که از حمايت واشينگتن برخوردار ھستند، اصطالح ئيعنی آنھا» مخالفان«

  .شود

ی برنمی تابند، خود اياالت ئمريکاالی با اين وجود، وقتی عليه مردمی که اشغال کشورشان را توسط نيروھای و

نيز حذف می ] جنايتکار جنگی[ خشونت آميز عظيمتری می شود،  در اين صورت موضوع اعمال مرتکبمتحده 

  .گردد

 ٢٧در حمص به مدت » بابا عمر«محلۀ تأکيد روی تعريف بشار االسد به عنوان جنايتکار جنگی، طی محاصرۀ 

ی و قتل ساکنين غير سنی شھر ئقع گرديد و اعمالی مانند آدم رباروز، شدت گرفت که مورد حملۀ شبھه نظاميان وا

، شورشيانی که از پشتيبانی اياالت متحده برخوردار ھستند، )چ مار١(روز پنجشنبه . را به کارنامۀ خود افزودند

  .ری نيروھای دولت سوريه از اين منطقه عقب نشينی می کنندتجه به حضور و برم کردند که با تواعال

بی گمان طی محاصره ای که يک ماه به طول انجاميد صدھا نفر به عالوه از بين شھروندان بی سالح جان خود را 

  .از دست دادند

د و بيانيه ھای خشم آگين نامه ھای سازمان ملل متحموج اتھامات رسانه ھای حاکم، قطعو با اين وجود، اگر 

ی خاموش ھمين منابع رسانه ای و ئبگيريم، جای آن دارد تا بی اعتناواشينگتن و پايتخت ھای غربی را در نظر 

 برابر بيشتر و در ظرف مدت بسيار کوتاھتری در فاصلۀ ٢٠ھمين دولت ھا را در مورد کشتار غير نظاميانی که 

  .يوست، يادآور شويم کيلومتری ھمين شھر حمص به وقوع پ۶۵٠

ی ئدر محاصرۀ وحشيانه، نيروی دريا. منطقۀ کشتار، شھر فلوجه در عراق بود.  بازمی گردد٢٠٠۴مبر واقعه به نو

با اين وجود . شدار به ساکنين شھر برای ترک منطقه، تمام شھر را به منطقۀ تيرآزاد تبديل کردندومريکا، پس از ھا

دند و آنھا را مجبور کردند که زير آتش ناپالم، بمب ھای خوشه ای، بمب ھای مانع خروج مردان و پسران از شھر ش

فسفر سفيد و ديگر مھمات که قربانيانشان را به ذغال و خاکستر تبديل کردند، و خانه ھايشان را نيز روی آنھا فرو 

 نفر ۶٠٠٠آمده بود، بيش از  شھروند فلوجه که فرار نکرده بودند و يا فرارشان ممانعت به عمل ۵٠٠٠٠از . ريختند

  . درصد خانه ھا و ساختما نھا ويران شد و يا خسارت ديد۶٠دست کم . کشته شدند
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 گذاشته بودند، ھنوز بھای ءھفت سال بعد، ساکنان فلوجه برای مجازات جمعی که برای آنھا در نظر گرفته و به اجرا

طان نزد  ھمه گير اختالل جنينی و توليد نسل ھستند، سرساکنان فلوجه مبتال به بيماری ھای. سنگينی را می پردازند

ی که به دليل پرتاب مھمات حاوی اورانيوم ضعيف شده روی شھر شيوع پيدا کرد، ھنوز ئکودکان و ديگر بيماری ھا

  ).١(ادامه دارد

رح در مبحث جنايت جنگی مط» مقولۀ قابل بررسی«چگونه است که اعمال رژيم بشاراالسد در حمص به عنوان 

مريکا انجام گرفته، در فلوجه و در بسياری از امی باشد، ولی جرائم بسيار ھولناکتر و خونبارتر که توسط ارتش 

صورت گرفته،جنايت ی که عليه مردم عراق و افغانستان ئران دولت بوش و اوباما در جنگ ھاموارد ديگر در دو

گوی اين مطرح می شود، و ھيچ کس پاسخ» مجنگ عليه تروريس«نبوده، به عنوان اقدامات ضروری در جنگی 

  .ھمه جنايت عليه بشريت نبوده و نيست

مريکا اعالم کرده بود که اين شھر اويرانه تبديل کرد، ارتش  از  یپيش از بمباران فلوجه که اين شھر را به تل

در را تان و در عراق در واقع، ھر دو جنگ در افغانس. عراقی به مرکز فرماندھی القاعده در عراق تبديل شده است

مريکا به عنوان جنگ عليه القاعده معرفی کرده بودند و می گفتند که می خواھند مانع دسترسی اين ااذھان عمومی 

  .شوند» سالح کشتار جمعی«سازمان به 

 ن در پاسخ به روزنامه نگارانی که جلوی سنا تجمع کرده بوند، در مورد کمک نظامی بهکلينتری ليھفتۀ گذشته، ھ

آيا از القاعده در سوريه پشتيبانی «: او پرسيد . در سوريه، چندين بار اصطالح مشابھی را به کاربرد» شورشيان«

  »می کنيم؟

با طرح چنين پرسشی در سياق ھنر سخنوری واشينگتن، می خواست بگويد که اياالت متحده در پشتيبانی نظامی از 

لری ياالسد ھستند، موازين خاصی را رعايت می کند، ولی ھی که در پی سرنگون ساختن دولت بشار ئجريان ھا

آيا از القاعده «ن به خوبی می داند که کمک ھای نظامی فرستاده شده است و پاسخ به پرسش او مبنی بر اين که کلينت

شکلی که در و دقيقا به ھمان » .بله البته ما از القاعده پشتيبانی می کنيم« ، آری است، »در سوريه پشتيبانی می کنيم؟

مريکا در سوريه به شکل تنگاتنگ با ھمان عناصر اسالمی ھم کاری می ا از آنھا پشتيبانی کرديم، امپرياليسم اليبي

خلق ناآگاه و ساده (مريکا اکند، يعنی ھمان عناصری که تا مدت ھای مديد به عنوان تھديد در اذھان عمومی مردم 

  . بودمعرفی شده ) مريکاادل و در نتيجه خطرناک 

مريکا به ھدف جلب موافقت آنھا اھم زمان با به کار بستن اين مترسک برای به وحشت انداختن افکار عمومی مردم 

برای جنگ ھای تجاوزکارانۀ امپرياليستی، ولی واقعيت اين است که روابط بين واشينگتن و القاعده پيوسته از 

 پايه ريزی شده که طی ١٩٨٠مالی و نظامی سيا در سال  اساس پشتيبانی ه ب–پيچيدگی خاصی برخوردار بوده است 

جنگی که به حمايت اياالت متحده عليه رژيم طرفدار اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در افغانستان بر پا شده بود 

   -ساخت و سامان يافت

 افراطی، به شکل سّری مريکا به ھدف توازن نيروھا عليه سوسياليسم و ناسيوناليسما، امپرياليسم ١٩۵٠از سال ھای 

مريکا ھمين ادر حال حاضر، امپرياليسم . ی خاورميانه پشتيبانی کردئان ھای اسالمی متحجر و قرون وسطااز سازم

نيروھا را يک بار ديگر برای ترسيم مجدد نقشۀ جغرافيای ستراتژيک منطقه به کار می گيرد تا سيطرۀ واشينگتن را 

  . دھدبر تمام منابع انرژی منطقه گسترش
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پشت اشک تمساحی که برای جنايتکاران جنگی در واشينگتن از چھره اش سرازير می سازد، ضرورت تعويض 

رژيم در سوريه به ھمان اندازه به دفاع از حقوق بشر مرتبط می باشد که در افغانستان و عراق مرتبط بود که می 

  .ی با تروريسم دفاع کندئمريکا در روياروابايست از مردم 

 

Article original, WSWS, paru le 3 mars 2012  

  . منتشر شده است٢٠١٢ چ مار٣مقالۀ اصلی در 

  

  پی نوشت 

برای کسب اطالع بيشتر از چگونگی کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده در جنگ ھای : مترجم  )١

  .معاصر به آدرس زيز نيز می توانيد مراجعه کنيد

/com.blogfa.stopua://http  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار١١

Mondialisation.ca, Le 7 mars 2012 
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