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 نشتاين آرمان ھای بزرگ و بزھکاری مرگبارپاور و س

  چھرۀ پنھان در دولت اوباما
Power & Sunstein, nobles idéaux et cynisme létal  

La face cachée de l’Administration Obama 

  

دولت اياالت متحده عميقاً به جناح ھای مختلف تقسيم شده و در عين حال به ندرت افردی پيدا می شوند که از بارک 

اوباما تبعيت کنند، و به ھمين علت رئيس جمھور وقت بسياری صرف حل مسائل مرتبط به اختالف نظرھای گروھی 

ن،  کلينت- ز حذف دار و دستۀ پترائوساوباما پس ا. نتيجه کمتر به تحميل ديدگاه ھای خودش نائل می آيدمی کند و در 

تی يری ميسان در اينجا .  توطئۀ خودشان را به پيش می برندPower     و پاور Feltman کشف کرد که فلتمن 

 و شوھرش کاس سانشتاين Samantha Power پاور سمنتای سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد ئکارنامۀ حرفه 

Cass Sunsteinاستاد حقوق و نظريه پرداز نظريۀ ديکتاتور ماليم  را مورد بررسی قرار می دھد .  

Réseau Voltaire | Damas (Syrie) 

 

» الپدرخواندۀ ليبر«رئيس جمھور اوباما با دوستش . چگونه می توانيم يک ديکتاتور را در دستکش مخملی قالب کنيم

 . می کندمذاکره پاور سمنتا» ايدآليست ماکياولی«کاس سانشتاين و ھمسر او 
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شاھين ھای «  پاور،  رھبر سمنتا، خانم سفير ٢٠١٣منتخب نمايندگی دائمی اياالت متحده در شورای امنيت در سال 

امپراتوری «له جوئی ھای در راستای گسترش مداخ» نئو محافظه کاران « و به نوعی نماينده ای بارز برای » ليبرال 

اين کشور بزرگترين کشور روی زمين « : د صالحيت توسط سنا، او با فرياد گفت ئيطی سخنرانی تأ. است» امريکا

  ).١(» !  طلب بخشايش نمی کنم امريکاخاطر ه من ھرگز ب. است

  

  نتا پاوردوران جوانی سم

 سالگی ھمراه مادرش که پدر پيانيست او را ترک ٩ن  در انگلستان و بزرگ شدۀ ايرلند است، در س١٩٧٠متولد سال 

پس از تحصيالت درخشان . کرده بود تا با يک پزشک ثروتمندتر دوباره ازدواج کند به اياالت متحده مھاجرت می کنند

 او به عنوان روزنامه نگار ورزشی در سی ان ان استخدام شد، شبکۀ اطالعات Yaleل ئيدر رشتۀ حقوق از دانشگاه 

را در خود ) ٢ ( Fort Bragg »فورت براگ«المللی که گروه نگارشی آن اعضای چھارمين گروه عمليات روانی  بين 

 نيروھای عمليات قطعۀفورت براگ در کارولينای شمالی يک پايگاه نطامی اياالت متحده است که چندين (جای داده بود 

  ). ھوابرد در آن مستقر می باشند٨٢ويژه و لشکر 

  بنياد کارنگی برای صلح بين المللی به عنوان Carnegie Endowment for International Peace به  پاورسمنتا

 می پيوندد، عالوه بر اين او مديريت بنياد ملی برای دموکراسی Morton Abramowitzمعاون مورتون آبراموويچ 

National Endowment for Democracyمان سيا است را نيز به عھده داشت که ھم طراز ساز.  

 U.S. News and  و، Boston Globe, The Economist, New Republic ھرزگوين برای  - طی جنگ بوسنی

World Reportدر اينجا با ريچارد ھولبروک . به عنوان گزارشگر کار می کندRichard Holbrooke آشنا می شود 

ر پايان جنگی که اياالت متحده برای تجزيۀ يوگوسالوی د. که از اين پس کارشناسی و راھنمائی او را به عھده می گيرد

  .راه انداخته بود، ھولبروک استقالل بوسنی و ھرزگوين را به رياست جمھوری علی عزت بيگويچ سازماندھی کرد

 به حساب Richard Perleريچارد پرل :  پاور نمی توانست آگاه نباشد که پيرامون بيگويچ سه مشاورحلقه زده اند سمنتا

 برای ارتباطات البی گرای Bernard-Henri Lévyيپلماسی نئو محافظه کاران اياالت متحده، برنارد ھانری لوی د

  ).٣(فرانسوی، و برای مسائل نظامی اسامه بن الدن اسالمگرای سعودی 

ر می گيرد و  پاور تحصيالتش را در مدرسۀ کندی دولتی را از سسمنتای برای او کافی نبود، ئو چون که فعاليت رسانه 

بايد دانست که از ديدگاه .  را ايجاد می کندCarr Center for Human Rights Policy ١٩٩٨در آنجا در سال 

به مفھوم آنگلوساکسون مطرح می باشد يعنی حفاظت از بشريت در مقابل انحرافات قدرت ھای » حقوق بشر« پاورسمنتا

ی يک سياست حقوق بشری باشد و برای تحقق چنين امری نيز بايد به عنوان ابر قدرت، امپراتوری بايد دارا. دولتی

  .کارمندان عالی رتبه ای را متشکل سازد

حقوق بشر و « عکس از هاز ديدگاه فرھنگی چنين بينشی در مقابل طرز تلقی کشورھای التين قرار می گيرد که ب

ت دولت مطرح نمی گردد، بلکه می بايستی له به شکل محدود ساختن قدرأاز ديدگاه آنھا مس.  حرف می زنند»شھروند

حرف بزنيم، به اين علت که حقوق » سياست حقوق بشر«قانونيت آن را زير عالمت سؤال برد، در نتيجه نمی توانيم از 

  .بشر، به معنای مداخلۀ مردم در سياست است

 سعودی -و بنياد لبنانی Gregory C. Carr برای سياست حقوق بشر توسط بنيانگذار قديمی جرج کار Carrمرکز 

  .رفيق حريری تأمين مالی شد
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ت بين المللی در مداخالت و حاکميت دولت ھا که توسط أ پاور به عنوان مشاور در ھيسمنتا خانم استاد ٢٠٠١در سال 

  .است» وليت حفاظتیؤمس«و اين آغاز ھمان اصطالح .  شرکت کرد،کانادا ايجاد شده بود

 می کنند که برای پيشگيری از کشتار، مثل وضعيتی که در سربرنيتسا يا روآندا پيش کارشناسان اين نظريه را مطرح

  .آمد، در صورتی که دولتی وجود نداشته باشد، شورای امنيت بايد مداخله کند

  

 A problem)  و قرن نسل  کشیامريکامعضلی برخاسته از جھنم، :  پاور شاھکار خود را منتشر کرد سمنتاسال بعد، 

from Hell : America and the Age of Genocide) .نظر می رسد برندۀ جايزۀ ه اين کتاب که خيلی پيچيده ب

لبانی ھائی که در کوزووو اگرچه با نسل کشی ارمنی ھا آغاز می شود تا با نسل کشی .  خواھد شدPulitzerپوليتزر 

لمان نازی و ايھودی ھای اروپا توسط طور کلی روی محور اصلی نسل کشی ه قربانی شدند خاتمه يابد، موضوع ب

لمکينز در دوران بين دو جنگ .  مورد بررسی قرار گرفته استRaphaël Lemkins نظريۀ حقوقی رافائل لمکينز

به عنوان کارشناس در جامعۀ ملت ھا، جناياتی که توسط امپراتوری عثمانی عليه مسيحی .  دادستان بودارساجھانی در و

 سپس توسط عراق عليه آشوری — از جمله عليه ارمنی ھا — کرد ء گرفته بود را افشاصورت ) ١٨٩۴-١٩١۵(ھا 

طی جنگ دوم جھانی، از تھاجم نازی ھا عليه يھودی ھا جان سالم به در برد و به اياالت متحده مھاجرت ). ١٩٣٣(ھا 

به تدريج، او . ه بودند کشته شدندتمام خانوادۀ او که بر جا ماند. کرد و در آنجا به مقام مشاور وزارت جنگ نائل آمد

را برای تعريف سياستی که ھدفش نابود کردن يک گروه خاص قومی ھست را رايج ) نسل کشی(» ژنوسيد«اصطالح 

برگ برگزيده شد و طی آن چندين نفر از نسرانجام او به عنوان مشاور دادستان اياالت متحده در دادگاه نور. ساخت

 .محکوم کرد» سيدژنو«رھبران نازی را به جرم 

تنھا سناتور ويليام پراکسمير .  پاور، رافائل لمکينز راھی را باز کرد که اياالت متحده بايد در پيش بگيردسمنتااز ديدگاه 

William Proxmire) برای منشور پيشگيری و مبازه عليه نسل ١٩٨۶د سنا در سال ئيتا کسب تأ) خويشاوند راکفلر 

حقوق «به عنوان تنھا ابر قدرت جھان، اياالت متحده از اين پس وظيفه دارد در جائی که . دکشی به تالش ھايش ادامه دا

  .ضروری می سازد مداخله کند» بشر

وليت اياالت متحده در کشتارھای معاصر، چه به شکل ؤ پاور در مورد مسسمنتاگاه خانم پروفسور  با اين وجود، ھيچ

و يا به شکل غير مستقيم ) ٢٠٠٣ تا ١٩٩١، عراق در سال ١٩٧۵ تا ١٩۶٩، ويتنام، کامبوج در سال ورياک(مستقيم 

بھانۀ تئوريک » يت حفاظتی مسؤول« . چيزی نمی گويد)  جنوبیااندونزی، پاپوآ، تيمور شرقی، گوآتماال، اسرائيل و(

  . در کوزووو از اين نوع بود» جنگ بشردوستانه«موجه را به شکل مابعدی در اختيار می گذارد، 

از ديدگاه او، «:  به اين شکل خالصه کرده است Edward Herman موضوعی که پروفسور ادوارد ھرمن يعنی 

  .» نيست، راه حل است مسألهاياالت متحده 
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تبديل شد که از اين پس واشنگتن را مجاز می دانست که در ھر » وظيفه ای اخالقی « به » يت حفاظتی مسؤول« 

رد و يا به چنين طرحی متھم گردد مداخله کند و برای راه اندازی جنگ ديگر کشوری که در آن نسل کشی صورت بگي

  .ضرورتی نداشت که کشور ھدف گيری شده دچار چنين ضعفی باشد، تنھا يک بھانه کافی خواھد بود

 Conversations with با تاريخ مذاکره پاور با سريال ويدئوئی دانشگاه برکلی تحت عنوان سمنتا ٢٠١٢در سال 

History مصاحبه ای دارد، از او می پرسند، از ديدگاه شما در صورتی که جنگی بين اسرائيل و فلسطين باال بگيرد و 

در عين حال نسل کشی را نيز ممکن سازد، واکنش مطلوب اياالت متحده چه بايد باشد، او به عنوان پاسخ،  توصيه می 

اين پاسخ  به دليل جانبداری نکردن از اسرائيل . عه گسيل کنندکند که بايد نيروئی سنگين برای جدا سازی دو طرف مناز

در ادامۀ اين جريان، او مجبور شد از تعدادی از شخصيت ھای يھودی . دست آويزی شد تا او را به ضد سامی متھم کنند

-Anti از اتحاديۀ ضد افتراء Abraham Foxmanئی درخواست کمک کند، افرادی مانند آبراھام فوکسمن امريکا

Defamation Leagueتا او را از اين وضعيت دشوار نجات دھند و چھرۀ خدشه دار شدۀ او ترميم گردد .  

طور مختصر وارد گروه  اردوی انتخاباتی ژنرال وسلی کالرک ه ب.  پاور خود را در دولت می بيندسمنتااز اين پس، 

Wesley Clarkقدرت حزب دموکرات در انتخابات رياست  ارشد ناتو در کوزووو برای کسب هالبته فرماند.  شد

  .جمھوری در حال توطئه چينی بود

اين جوان .  او توسط سناتوری که ناگھان از سنا سردرآورده بود يعنی بارک اوباما دعوت شد٢٠٠۵ – ٢٠٠۶در سال 

اکفلر نيز حقوقدان از نورچشمی ھای مشاور امنيت ملی زيبيگنيف برژينسکی و در عين حال  از پشتيبانی ديويد ر

 مطلع امريکا پاور از طرح تبديل اين مرد جوان سياه پوست به رئيس جمھور آيندۀ اياالت متحدۀ سمنتا. برخوردار بود

شد و از پست ھايش در ھاروارد کناره گيری کرد و به ھدف کسب مقام وزير امورخارجه در دولت آينده به گروه او 

  .پيوست

فريقا تدارک می ديد، در واقع مأموريت سازمان سيا برای زمينه ا عجيبی را به ، اوباما سفر پارلمانی٢٠٠۶در سال 

 آماده سازی جا به جائی ھا شد و به مسؤول پاور سمنتا). ۴(ر رژيم در کنيا بود، يعنی کشور نياکان خود او ييسازی تغ

  .ويژه مرحله ای که مربوط بود به اردوگاه ھای پناھندگان در دارفور

  —ئی   امريکابينش نوين سياسی :  شرکت کرد شھامت اميدوار بودنرده در نگارش او به شکل گست

(The Audacity of Hope : Thoughts on Reclaiming the American Dream) کتابی که بارک اوباما را ،

  . معرفی کرد و راه کاخ سفيد را برای اوھموار ساختامريکابه مردم 

 Sérgio Vieira deرا دوملو ئي پاور چھرۀ سرجيو وسمنتاوشنفکر امپرياليست، از اين پس چھرۀ اجتناب ناپذير ر

Melloبه قتل برسد، مقام ٢٠٠٣يعنی ديپلماتی که پيش از آن که در عراق به سال .  برزيلی را تداعی می کند 

ده به مقام دبير کل کميساريای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد را به عھده داشت در حالی که اميدوار بود در آين

پاسداری از :  زندگينامۀ پر شوری را به او اختصاص می دھد ٢٠٠٨ پاور در سال سمنتا. سازمان ملل متحد ارتقاء يابد

او فرصت طلبان ديگری را تحت تأثير قرار داده، از جمله . را دوملو و مبارزه برای نجات جھانئيسرجيو و: آتش 

جانشين ) ١٩٩٩ – ٢٠٠١(ان نمايندۀ ويژۀ دبير کل سازمان ملل متحد در کوزووو برنارد کوشنر فرانسوی که به عنو

 - ٢٠١٠(را دوملو شد و سپس با ميانجيگری واشنگتن به عنوان وزير امور خارجه در دولت نيکال سرکوزی ئيسرجيو و

  .برگزيده شد) ٢٠٠٧
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 International Crisisه بحران بين المللی  پاور در بطن سازمان ھای مداخله طلب فعاليت می کند، به ويژه گروسمنتا

Group مجارستانی جرج سوروسرمتعلق به ميليارد  George Soros و Genocide Intervention Network  که

  . تبديل شده استUnited to End Genocideبه 

  

 نشتاين پاور و کاس سسمنتا

مبر به  سپت٢١پروفسور کاس سنشتاين که مثل او در ند، در تماس با بارک اوباما، او با يکی از دوستانش مالقات می ک

او مدت مديدی در شيکاگو تدريس کرده، و در آنجا با سياستمدار جوان . دنيا آمده ولی شانزده سال از او مسن تر است

 کام بلند ھر دو در.  فاصله داردسمنتاآشنا می شود، بعد به ھاروارد می رود و دفتر کارش نيز تنھا يک خيابان با دفتر 

، در ايرلند ازدواج می کنند، ٢٠٠٨ جوالیدر . پروازی و آماده برای ھر کاری که بتواند آنھا را به شھرت برساند

در مجموع زوجی را تشکيل می دھند که روزنامه نگار پوپوليست گلن .  کاتوليک است و کاس يھودی کاباليستسمنتا

  .ناميده است» يکاامرخطرناک ترين زوج «  آنھا را Glenn Beckبک 

نشتاين نويسندۀ پر حرف ھر سال چندين کتاب می نويسد و با چند تريبون آزاد در روزنامه ھای بزرگ، دربارۀ کاس س

او از اھالی دانشگاه است و دورادور بيش از ھمه در .  ای نظريه ای دارد، از ماليات تا حقوق حيواناتمسألهھر 

  ).۵(آورده شده است نشريات اياالت متحده از او نقل قول 

نشتاين به شکل دائمی برای دفاع از قدرت دولت عليه آنھائی که مدعی حقوقشان ھستند و يا و به ھمين علت، س

 ھای نظامی جرج بوش در گوآنتانامو و چه برای ھيأتفراخواست حقوقی دارند نوشته است، چه برای پشتيبانی از 

  ).يانآزادی ب(مبارزه عليه نخستين قانون اصالحی 

ين زمينه تبديل تجليل به عمل می آورد و به مرجع فکری در ا» حقوق بشر« پاور از سمنتابه عبارت ديگر، در حالی که 

نشتاين با قدرت تمام عليه آن مخالفت می ورزد و به عنوان مرجع حقوقی در اين زمينه شھرت شده، شوھرش کاس س

ه و با ھمان شور و حرکت آن را مردود سازند، تنھا به اين شرط که آنھا می توانند از ھر چيزی دفاع کرد. يافته است

  .برايشان استفاده داشته باشد

چگونه تصميم ھای : کمک رسانی «: کتاب Richard Thaler سانشتاين ھمراه با اقتصاددان رفتارگرا ريچارد تالر

  :د را منتشر کردن» مرتبط به امور بھداشتی، مالی و خوشبختی را بھبود بخشيم 

(Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness)  

. نويسندگان آن دسته از تأثيرات اجتماعی را بررسی می کنند که مصرف کنندگان را به انتخاب ھای بد تشويق می کند

توان مصرف کنندگان را به بر اين اساس، آنھا نظريه ای را مطرح می سازند که با تکيه بر ھمان تأثيرات اجتماعی می 
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می نامند، يعنی يک ناسازه گوئی که » پدرخواندگی ليبرال«و اين ھمانی است که آنھا . واداشت» انتخاب ھای خوب«

  .رسماً روش تحريف افکار عمومی را تشويق می کند

 

 ابزارھائی در اختيار را به سياست نوينش تبديل کرد و» پدرخواندگی ليبرال« رئيس جمھور اوباما ٢٠١۵مبر  در سپت

 ).۶(را افزايش دھند » کمک رسانی ھا«دولت قرار داد تا اين نوع 

 پرونده ای را برای Adrian Vermeule، سانشتاين به ھمراھی آدريان ورمول ٢٠٠٧-٢٠٠٨طی اردوی انتخاباتی 

نظريۀ « برای مبارزه عليه دانشگاه ھای شيکاگو و ھاروارد به رشتۀ تحرير در آوردند که به عنوان نظريۀ ای معتبر

در دستور روز دولت اوباما ثبت شود، يعنی ضد اعتراضاتی که عليه صرف و نحو رسمی جريان داشت، و » توطئه

در مقابله با » آزادی « به نام دفاع از ). ٧(متعاقباً الھام بخش رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند و بنياد ژان ژورس شد 

  :دگان برنامه ای برای تخريب و نابود سازی اين مخالفان عرضه کردند افراط گرائی، در نتيجه نويسن

  :نديشيم ی توانيم به تعدادی پاسخ ممکن بيبه سادگی م«

  . دولت می تواند نظريات توطئه باور را ممنوع اعالم کند-١

  .ن کنديي دولت می تواند برای آنھائی که چنين نظرياتی را منتشر می سازند ماليات و جريمه تع-٢

  . دولت می تواند ضد گفتاری برای بی اعتبار سازی نظريات توطئه باور راه اندازی کند-٣

  . دولت می تواند بخش خصوصی معتبری را برای ضد گفتار بسيج کند-۴

  ).٨(»  دولت می تواند در ارتباطات غير رسمی افرادی را به خدمت بگيرد و مشوق آنھا باشد-۵

  .ه در دستکش مخملی قالب کرده اند و امروز به راه افتادهاين است آن ديکتاتوری ک

 گماشته شده که دفتری رسمی در کاخ سفيد است که به تسھيل امور OIRAنشتاين توسط رئيس جمھور در رأس کاس س

جوی دليل و برھان ھای  و يعنی به جست: ولی او در سال اول به کار ديگری می پردازد . تشريفات اداری می پردازد

  .قتصادی می پردازد تا ضرورت منع انتشار کربن در آتمسفر را توجيه کندا

 معاون رئيس جمھور و شريک مالی Al Goreخبری خوب برای رئيس جمھور اوباما که، وقتی  که او برای ال گور 

يت سؤولموضعيت شرکت ھا با رات آب و ھوائی در رابطه با يي کار می کرد، وضعيت تغDavid Bloodاو ديويد بلود 

رات بورس در رابطه با حق انتشار کربن در شيکاگو، يعنی دليل برھان ھائی که يي را نوشت و به ھمين گونه تغمحدود

رات ييکنفرانس دربارۀ تغ (Cop 21بعداً فرانسوآ ھوالند و وزير امور خارجۀ او لوران فبيوس از آن برای آماده کردن 

  ). ٩(س دوستانشان را به ثروت رساندند استفاده کردند و بر اين اسا) آب و ھوائی
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   پاور، از دانشگاه آالمد تا زن قدرتمندسمنتا

 پاور ھيلری سمنتا، )روزنامۀ اسکاتلندی (Scotsmanدر مصاحبه ای با اسکاتزمن . به اردوی انتخاباتی بازگرديم

قدرت ھر کسی را با دروغ پردازی دست گرفتن ه ن رقيب اوباما را به ھيوالئی تشبيه کرد که می تواند برای بکلينت

 North است   ی شمالیامريکااشاره به بحث و جدل انتخابانی دربارۀ قرار داد بازرگانی آزاد (ھايش آلوده سازد 

American Free Trade Agreement .(سپس راھنمای او ريچارد .  بدھدءرويدادی موجب می شود که او استعفا

به عنوان ميانجی به خدمت گرفته شد تا اختالف پيش )  را در پوشش خود داشتکه نسل کشی تيمور شرقی(ھولبروک 

  .آمده بين اين دو زن را حل کند

 و وندی شرمن Thomas Donilonطی دوران انتقال رياست جمھوری، او با مشاور امنيت ملی آينده توماسس دانيلون 

Wendy Shermanساله، بانوی ۶۴ن ی سرانجام، ھيلری کلينتول. رد روی جانشينی وزارت امور خارجه کار می ک 

 سمنتااول سابق و سناتور قديمی است که به مقام وزير امور خارجه برای رئيس جمھور اوباما نائل می آيد و نه خانم 

  .نشتاين جوان س- پاور

يد برگزيده می  پاور به عنوان معاون ويژۀ رياست جمھوری و مدير دفتر امور چند جانبه و حقوق بشر در کاخ سفسمنتا

 را در Madeleine Albright معاون سابق مادلن آلبرايت David Pressman شود، و به سھم خود ديويد پريسمن

 Johnاو با جان پراندرگيست . شورای امنيت ملی به عنوان مدير امور جنايات جنگی و خشونت انتخاب می کند

Prendergast ب به نسل کشی در دارفور ايجاد می کنند، ی نظريۀ ارتکائ سازمانی برای گسترش تودهNot on Our 

Watch) و در اين سازمان بازيگران مشھور ھاليوودی مانند جرج کلونی ) نه در سازمان ديدبان ماGeorge 

Clooney يا مت ديمون Matt Damonرا نيز بسيج کرده بودند .  

ايات، سرانجام به کسب توافق رئيس جمھور اوباما  پاور برای ايجاد شورای پيشگيری از جنسمنتادر پی ھمين حرکت، 

  ).١٠(اين شورا شامل چندين آژانس اياالت متحده می شد . نائل می آيد

تنھا می . شگفت آور اين است که اين سازمان ھرگز گزارشی منتشر نکرد و تنھا به يک گردھمآئی در کنگره بسنده کرد

 تبريک گفته اند، يعنی موضوعی که با سفر سازماندھی شدۀ سناتور اوباما  دانيم که در آنجا عمليات موفقيت آميز کنيا را

ر رژيم که خيلی به دور از اجتناب از نسل کشی، ييفريقا تالقی پيدا می کند، يعنی با طرح تغا پاور به سمنتاتوسط سيا و 

نظر می رسد که وقتی داعش ه سرانجام، ب. به بھای کشتار قبايلی انجاميد که با زيرکی تمام تحريکشان کرده بودند

 ).١١(پاکسازی قومی در بخش سنی عراق را آغاز کرد، اين شورا نيز سر به نيست شد 

در اين نوشته او .  پاور مسائل اساسی سخنرانی اوباما برای دريافت جايزۀ صلح نوبل را نوشتسمنتا، ٢٠٠٩در اکتبر 

يک رئيس جمھور بايد از قدرت : ضعيت ھای متنوع می پردازد ر پذير بر پايۀ وييبه بررسی نظريۀ اخالق در اشکال تغ

  .استفاده کند و متأسفانه نمی تواند مثل ماھاتما گاندی يا مارتين لوتر کينگ عمل کند

 Jeffrey Feltmanدر لبنان، جفری فيلتمن » سفير سابق اياالت متحده« پاور با سمنتادر شورای امنيت ملی است که 

طرح بر اين اساس بود که . بود» بھار عرب«آشنا می شود که در آن دوران در حال آماده سازی ن معاون ھيلری کلينت

 چه با اياالت متحده ھم پيمان باشند —را سرنگون کنند ) ، سوريه و الجزائراتونس، مصر، ليبي(رژيم ھای الئيک عرب 

  .جای آنھا به قدرت برساننده  و اخوان المسلمين را ب—يا نباشند 

 را به سوی بنغازی فرستاد تا امعمر قذافی اعالم کرد که کشورش توسط القاعده مورد حمله قرار گرفته، ارتش ليبيوقتی 

رود «پايگاه ھای نظامی اشغال شده توسط تروريست ھا را باز پس بگيرد، و رسماً اخطار کرد که اگر تسليم نشوند 

و از سوی ديگر آژانس . ين اخطار اعالم شده آماده داشت پاور نيز پاسخی برای اسمنتا، و »خون جاری خواھد ساخت
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 مردم انقالب کرده اگونه ای در اذھان عمومی منعکس کردند که گوئی در ليبيه  را باھای خبری غرب درگيری ھای ليبي

  . اند و قذافی نيز مردم خودش را به کشتار جمعی تھديد کرده است

 که از سال ابا شتاب، جنگ عليه ليبي. ه در شرف وقوع است جلوگيری کنددر نتيجه، اياالت متحده بايد از نسل کشی ک

 ميليون ۴ نفر و آواره شدن بيش از ١۶٠٠٠٠عمليات به بھای جان .  گذاشته شدء طرح ريزی شده بود به اجرا٢٠٠١

  . تمام شدانفر از مردم ليبي

  

ل متحد، با معاونت کل و رئيس امور سياسی و  پاور نمايندۀ دائمی اياالت متحده در شورای امنيت سازمان ملسمنتا

  .سازمانی جفری فيلتمن

 

  سفير در سازمان ملل متحد و رھبر شاھين ھای ليبرال

 از جلوکه پشت سر او توطئه می کردند را بارک اوباما در دور دوم رياست جمھوری اش بر آن شد تا جنگ طلبانی 

د به مچ ھايش بازداشت  را با دستبنDavid Petraeusد پترائوس نرال ديويجرئيس سازمان سيا . دست و پايش بردارد

 اين ھمه خوابش را ديده بود، با وضعيت جديد سمنتاوزارت امور خارجه که . ن را نيز برکنار نمودکرد، و ھيلری کلينت

 ٢٨د، طی  ساله  را انتخاب کر٧٠دوباره برای او ممکن شده بود ولی رئيس جمھور اوباما برای اين پست جان کری 

 پاور به عنوان سفير اياالت متحده در سمنتاسال سناتور و نامزد قديمی رياست جمھوری اياالت متحده، با اين وجود 

  .سازمان ملل متحد برگزيده شد

و ي، ولی توافق با روسيه را در کنفرانس ژن»بھار عرب«پاور تا اينجا خود را فرمانبردار نشان داد، با پشتيبانی از 

ن را بازيافت که رياست امور خارجۀ سازمان را متحد جفری فيلتمن معاون سابق ھيلری کلينت در سازمان ملل .پذيرفت

و را  ي فيلتمن مخفيانه بيانيۀ ژن٢٠١٢ جوناز تاريخ انتخابش در . به عھده دارد، يعنی کارفرمای واقعی سازمان ملل متحد

 پاور را دور سمنتا نخواھد کشيد که سفير بلند پروازی مثل مرد زيرک و کاردانی است و طولی). ١٢(تخريب می کند 

  .از چشم جان کری وزير امور خارجۀ جديد به جبھۀ خودش بکشاند

دست بياورد، در حالی که فيلتمن عربستان سعودی ه پاور بايد با روس ھا و ايرانی ھا وقت ب: درک اين طرح ساده است 

ئی پترائوس و آلن جنگ امريکانرال ھای جوری عرب سوريه می فريبد، و و ترکيه را برای تسليم بی قيد و شرط جمھ

اگر ھمه چيز مرتب پيش برود، اياالت متحده پيروز خواھد شد، . سّری را برای سرنگونی بشار اسد سازماندھی می کنند

نيز در مقابل عمل روسيه از خاورميانه بيرون رانده می شود، ايران در محاصره قرار می گيرد و رئيس جمھور اوباما 

  .انجام شده قرار خواھد گرفت

  . پاور دست به ھر کاری خواھد زد تا راه حل سياسی برای سوريه را به شکست بکشاندسمنتادر واقع، 
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 کار خواھد کرد که خود را به Syrian Emergency Task Force پاور به زودی با  سمنتالۀ سوريه، أدر مورد مس

اين گروه .  را تشويق کنندامريکا حساسيت رھبران دای انقالبی معرفی کرده اند و می بايعنوان يک گروه از سوری ھ

در واقع توسط معز مصطفی مديريت می شود که يک فلسطينی عضو اخوان المسلمين، معاون پارلمانی سابق جان مک 

اتاق فکری ( نزديک کين و روزنامه نگار سابق الجزيره بوده است و برای مؤسسۀ واشنگتن برای سياست خاور

AIPAC ( معز مصطفی برای استقرار . شرکت دارد» بھار عرب«کار می کند و برای اھداف مختلفی در چھار چوب

 Libyan Council of North America را در مصر مديريت می کرد، سپس مديريت TV Sawatelمحمد مرسی 

 سازماندھی ٢٠١٣ت با خليفۀ آيندۀ داعش را در ماه مه او بود که سفر مک کين به سوريه و مالقا. را به عھده داشت

  ).١٣(کرد 

يميائی افکار عمومی را مطلع ساختند کوقتی رسانه ھای غربی از کشتار شھروندان در غوطه در حومۀ دمشق با سالح 

اور فرصتی  پسمنتاتلقی کردند، سرانجام » مخالفان دموکراتيک«عليه » رژيم بشار«و آن را به عنوان حرکتی از سوی 

اتاق فکری برای ( Center for American Progressدر گردھمآئی در . يافت تا به دفاع از مردم بيچاره برخيزد

را پيشنھاد » يميائی احتمالی در آيندهکبمباران محدود برای پيشگيری و جلوگيری از استفادۀ سالح «، او )ترقی خواھان

ت زير پرچم دروغين صورت گرفته و کار سرويس ھای مخفی ترکيه بوده ولی خبردار شد که در واقع اين عمليا. کرد

در منگنه بين . تا ناتو را وادار به مداخلۀ نظامی کنند، از سوی کاخ سفيد دستور گرفت که دست به ھيچ کاری نزند

 جشنوارۀ گفتارھای بشردوستانه، تعھداتش به فيلتمن و وفاداری اش به رئيس جمھور، با شوھرش برای شرکت در يک

  ).١۴(سينمائی به ايرلند رفت، در اين مدت شورای امنيت بدون او به فعاليت ھايش  ادامه داد 

 پاور برگ مھمی در حملۀ داعش به عراق است، و به اياالت متحده اجازه داد تا نخست سمنتا گفتار زيبای حقوق بشری

نقض ممنوعيت روی خريد سالح ھای ايرانی و يا فروش که   کند بی آنءوزير برگزيده نوری مالکی را وادار به استعفا

در عين حال ايجاد اتحاديۀ بين المللی ضد داعش را توجيه می کند که . ر را مطرح کندالنفت به چين با قطع نظر از د

جای بمباران ه ب) KKR(البته با راھکار فيلتمن در سازمان ملل متحد و پترائوس در کوھلبرگ کراويس رابرتس 

  .ن جھاد طلب، طی يک سال برآی آنھا با چتر سالح و مھمات پياده کردندسازما

طی گردھمآئی .  پاور مجبور است کارت ھايش را رو کندسمنتابا اين وجود، با مداخلۀ نظامی روسيه در سوريه، 

اور  خمسؤول Robert Malleyشورای امنيت ملی او از طرح مداخلۀ اياالت متحده دفاع کرد و با رابرت ميلی 

رابرت ميلی پسر يک روزنامه نگار فرانسوی زبان و بنيانگذار . نزديک در شورا در وضعيت تضاد آميزی قرار گرفت

يکی از ھمکاران Barbara Malley  و باربارا ميلی Simon Malley سيمون ميلی Afrique-Asie آسيا -فريقاا

حده ولی موافق رھبری اياالت متحده در رابطه با دولت او مخالف امپرياليسم اياالت مت. جبھۀ آزاديبخش الجزائر است

رابرت ميلی رابط رئيس جمھور بشار اسد بود و .  با ايران نقش مھمی بازی کردمذاکرهاو در . ھای در حال رشد است

ردم در نتيجه ممکن نيست که داستان مستبدی که م. خوبی می شناسده چندين بار با يکديگر مالقات داشته اند و او را ب

رابرت ميلی تأکيد کرده است که جمھوری عرب سوريه به پشتيبانی . خودش را به قتل می رساند را به او تزريق کنند

پاور به شکلی جلوه می دھد که پذيرفته، ولی سازمان سيا از . روسيه پيروز شده و وقت آن فرا رسيده است که صلح کنيم

 آن کرد ٧٠%برای ايجاد کردستان در شمال سوريه با جمعيتی که ھم اکنون جنگ ديگری را شروع کرده و اين بار 

  .نيستند

او بی :  پاور با يک اصطالح ناسازه گو خود را تعريف می کند سمنتانشتاين، کاس س» پدرخواندۀ ليبرال« شوھرش مثل

  .معرفی می کند» ايدآليست ماکياولی«آن که بخندد خود را 
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  :به ياد داشته باشيم 

نشتاين زوج بلند پروازی را تشکيل می دھند که ھر يک با گفتاری کامالً متفاوت در  پاور و کاس سسمنتا  خانم استاد-١

عليه شھروندان و ملت ھا متحد » امريکاامپراتوری «ولی ھر دو برای دفاع از .  نظر می رسنده قطب مخالف يکديگر ب

  .ھستند

ولی برای کاس . ده مجاز می گرددری برای اياالت متحاست که ھر کا» حقوق بشر« پاور، به نام سمنتا برای -٢

  .مھم اين است که گفتار به واقعيت نقاب بزند. است که دولت می تواند به ھر کاری دست بزند» آزادی«نشتاين به نام س

وريه  آلن برای مبارزه عليه روسيه، ايران و س– پترائوس - فيلتمن- ن پاور امروز از گروه کلينتسمنتا خانم سفير -٣

او رئيس جمھور اوباما را متقاعد . نشتاين دربارۀ ديکتاتور ماليم نظريه پردازی می کندولی کاس س. پشتيبانی می کند

ساخته است که بايد افکار عمومی را با ايجاد سانسور يا با بی اعتبار سازی مخالفان تحريف کرد، و بايد رفتار آنھا را به 
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