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   بيل وون اوکن:نويسنده

 ، مرکز مطالعات جھانی سازی٢٠١٢جون ٢٩

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ جوالی ٠۴

  

  نستمريکا، اوباما را به قتل متھم داارئيس جمھور قديمی 

  

مقاله ای از جيمی کارتر، سی و نھمين رئيس جمھور اياالت متحده، روز شنبه در نيويورک تايمز منتشر شد، که 

دام به قتل، نقض جنايتکارانۀ حقوق بشر و نقض قانون در آن به شکل فوق العاده ای دولت اوباما را به دليل اق

  .مريکا محکوم دانستااساسی 

مدارکی که بر «: جيمی کارتر نوشته است » ترازنامۀ خشونت و اعمال غير عادی«در مقاله اش زير عنوان 

مريکائی، ااساس آن مقامات عالی رتبه افرادی را در خارج از کشور ھدف قرار می دھند، و از جمله شھروندان 

  ».تنھا تازه ترين گواه نگران کننده در مورد وسعت نقض حقوق بشر توسط کشور ما است

مبر سال گذشته  دس٣١شده است، در که به شکل غم انگيزی شناخته ) ١(با اشاره به مفاد قانون مجوز دفاع ملّی 

 اجازه می دھد که ھر فردی را که قانون جديد به رئيس جمھور«: توسط اوباما به تصويب رسيد، کارتر می نويسد 

نون تشخيص دھد به شکل نامحدود زندانی تی يا سازمان ھای وابسته به آن مظبه ھمکاری با سازمان ھای تروريس

به » .نجامدکنگره بيکند، يعنی قدرتی گسترده و مبھم که می تواند در نبود نظارت به سوء استفاده در دادگاه ھا و 

  .نی و بھره برداری از داده ھای الکترونيکی بی آن که نيازی به مجوز قانونی باشدوسيلۀ شنود مکالمات تلف
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بر اساس قاعده ای اختياری «مريکائی، رئيس جمھور سابق اضافه کرد، اپھپادھای " درون ھا"در مورد حمالت 

کان بی گناھی ھر فردی که زير بمباران پھپادھا کشته شود دشمن و تروريست اعالم می گردد؛ مرگ زنان و کود

نمی دانيم چند صد ...که در مجاورت بمباران ھا به وقوع می پيوندد، به عنوان امری اجتناب ناپذير تلقی می شود

غير نظامی بی گناه در اين حمالت کشته شده اند، و با آگاھی به اين امر که ھر يک از حمالت توسط باالترين 

  ».ی در گذشته ناممکن بودچنين وقايع. يده شده استمقامات واشينگتن تأئ

مقالۀ جيمی کارتر ھمان روزی منتشر شد که سفير پاکستان در سازمان ملل متحد در مقابل کميسيون حقوق بشر 

بر اساس گزارش . مريکائی بر فراز آسمان کشورش شکايت می کردادر سازمان ملل متحد از حمالت پھپادھای 

از افراد بی گناه که بخشی از آنھا را زنان و کودکان تشکيل می داده صدھا نفر «سفير پاکستان طی اين بمباران ھا 

 نفر ٩۵٧ تعدائ قربانيان غير نظامی در پاکستان ٢٠١٠او مشخصا اعالم کرد که تنھا در سال » .اند کشته شده اند

  .بوده است

. نامو در کوبا محکوم کردکارتر در عين حال دولت را به ادامۀ فعاليت ھايش در اردوگاه زندانيان در خليج گوآنتا

ولی » نيمی از آنھا را آزاد شدنی اعالم کرده اند« زندانی پرده برداشت که ١۶٩جيمی کارتر مشخصا از حضور 

ھيچ چشم اندازی برای مشخص شدن «و بقيه » دست نياورنده با اين وجود ممکن است ھرگز آزاديشان را ب

  ».جرائمشان و يا دادگاھی شدن ندارند

بيش از صدھا بار به « نادری که زندانيان در دادگاه نظامی حضور يافتند، کارتر می گويد که متھمان در موارد

شکنجه شده بودند، با سالح نيمه اتوماتيک و مته برقی تھديد ) شبيه سازی خفگی در آب(» واتربوردينگ«روش 

: او در ادامه می گويد » .ی خواھند کردشده بودند، و حتی آنھا را تھديد کرده بودند که به مادرانشان تجاوز جنس

موضوع حيرت آور اين است که چنين مواردی نمی تواند در دفاع از متھمان مطرح گردد زيرا دولت مدعی می «

  ».شود که چنين مواردی زير پوشش امنيت ملی انجام گرفته است

رد بداند، ولی ھيچ ترديد وجود ندارد با قطع نظر از اعتراضی که می تواند به چنين مواردی از ديدگاه اخالقی وا

که موضوع مھمی که در گفتمان کارتر حائز اھميت می باشد، اين است که رئيس جمھور قديمی نگرانی عميق 

مريکا مطرح کرده امريکا به دليل به مخاطره افتادن سياست خارجی اخود را در مورد اعمال تبھکارانۀ دولت 

مريکا برمی انگيزد، بلکه عالوه ار برده شده خصومت ملت ھای جھان را عليه زيرا نه تنھا روش ھای به کا. است

بر اين واشينگتن را از لفافۀ حقوق بشر و دفاع از دموکراسی که معموال در سياستھايش به کار می برد محروم می 

ظھورش در اواخر قرن نوزدھم به شکل برجسته ای به کار بسته مريکا از آغاز اسازد، يعنی روشی که امپرياليسم 

  .است

بازی کرده » حقوق بشر«خود جيمی کارتر نيز طی دوران رياست جمھوری اش به شکل بارزی با ھمين کارت 

است، در حالی که دولت او از رژيم شکنجه گر شاه در ايران حمايت می کرد، و با پشتيبانی سازمان سيا، مبتکر 

ً . اسالم گرايان در افغانستان بودشورش   حق استفاده از نيروی نظامی و بايد دانست که در دکترين کارتر اساسا

  .مريکا بر منابع نفتی در خليج فارس به رسميت شناخته شده استابرای گسترش تسلط 

ه بودند تا  وارد کاخ سفيد کرد١٩٧٧ی را در سال يمی کارتر، افسر ارشد نيروی دريائی و متخصص زيردريائج

مريکا در ويتنام و در جريان تبھکارانۀ واترگيت خسارات زيادی ااعتبار و نام رياست جمھوری را که امپرياليسم 

ولی با اين وجود، می بينيم که نزديک به چھار دھه بعد، روش ھای فرا قانونی .  ترميم کند،به آن وارد ساخته بود

  .  پيشی گرفته است، در دوران ريچارد نيکسون به وقوع پيوسته بودو تبھکاری در کاخ سفيد دورا دور از آن چه
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ترديدی وجود ندارد که کارتر در نگارش مقاله اش کامال با دقت تمام کلماتش را سنجيده است تا از ھر گونه 

الت از با اين وصف، در نخستين جم. در واقع، نام اوباما در ھيچ کجای مقالۀ او ديده نمی شود. اغراق اجتناب کند

 در نيويورک تايمز منتشر شد که گزارشی است دربارۀ اوباما که جونمقالۀ خيلی بلندی ياد می کند که روز اّول 

و انتخاب قربانيانش را به عھده می گيرد و چگونه » فھرست افرادی را که بايد کشته شوند«چگونه او شخصا 

  .ال می داند که غير نظاميان بی گناه کشته خواھند شد می کند، در حالی که کامءپروندۀ حمالت پھپادھا را امضا

. برای تشريح حمالت پھپادھا، معنای روشنی را صادر می کند» قتل«در چنين شرايطی، کارتر با استفاده از کلمۀ 

  .مريکا را محکوم به جنايت جنگی و قتل می داندامريکا، رئيس جمھور فعلی ارئيس جمھور قديمی 

تر يک تماشاگر بی طرف است، بيشتر به ارثی که به او رسيده فکر می کند تا به منافع  سالگی، کار٨٨در سن 

مشاھدات او واقعا بی نظير و استثنائی است زيرا در ھمان مقامی بود که اوباما، و عضو ھمان حزبی . سياسی

  .است که اوباما و حتی از اوباما طی انتخاباتش حمايت کرد

ی موجب شد که او در فاصلۀ چھار مانده به انتخابات رياست جمھوری، به چنين ولی پرسش اينجاست که چه عامل

  مريکا دست بزند؟احمالتی عليه کانديدای حزب خودش و رئيس جمھور وقت 

 کرده و تھديد دولت طمريکا به اندازه ای در تبھکاری سقوااو بايد به اين نتيجه رسيده باشد که نظام سياسی در 

  .عادی رسيده که برای او وقت آن رسيده است تا صدايش را به گوش ھای شنوا برساندليسی به آنچنان ابوپ

کارتر اعالم کرده است که اين فعاليتھای جنايتکارانه با پشتيبانی دو جانبۀ قوۀ اجرائی و قوۀ قانون گذاری و عمال 

 ،ر مقاله اش مطرح کردهدر واقع، برای سنجش نظرياتش، تفاسيری که د. انجام گرفته است» در توافق عمومی«

  .بايد آن را از ديدگاه سياسی انفجاری تلقی کنيم، که البته در رسانه ھای ھمگانی نديده گرفته شده است

 که می توان از اين دوران حياتی ی، درس اساسي٢٠٠٠دوازده سال پس از سرقت آرای رياست جمھوری در سال 

مريکا ھيچ اصل و اساسی ادر طيف رھبران سياسی : ز پيش مريکا آموخت اين است که بيش اازندگی سياسی در 

  .برای دفاع از حقوق دموکراتيک و روش ھای قانون گذاری وجود ندارد

 عمق که بيش از پيش و دائما طی اين دوران –شکاف بی سابقه بين رھبريت اليگارشی مالی و توده ھای کارگر 

  . ی ناسازگار است با چنين حقوقی و چنين روش ھائ کامالً –پيدا کرد 

مريکا و کاربرد روش ھای کشتارگر در خارج توسط اليسی وتھديد دولت پ. کلمات کارتر اخطار کننده است

در نتيجه طبقۀ کارگر بايد . مريکا، واقعا در حال گسترش استامريکا حتی عليه طبقۀ کارگر در خود اامپرياليسم 

بھره کشی سرمايه داری که منشأ چنين تھديداتی ھستند آماده خود را برای بسيج نيروی سياسی مستقل عليه نظام 

  .کند

   :پی نوشت

1) 

National Defense Authorization Act ,NDAA  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

Un ex-président américain accuse Obama d’être un assassin  

par Bill Van Auken 

Mondialisation.ca ,Le 29 juin 2012 
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wsws.org  

Article original ,WSWS ,paru le 27 juin 2012 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=31684  

Traduit du français par Hamid Mahvi 


