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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 

تونی کارتالوچی: نويسنده  

)مرکز مطالعات جھانی سازی(  

حميد محوی: برگردان از  

٢٠١٢ مارچ ٢٢  

 

:سوريه   

  سازمان عفو بين الملل به روسيه اولتيماتوم داد

 

و بين الملل از روسيه درخواست کرد به اياالت متحده و ناتو اجازه دھد تا سوريه را غارت کرده و به سازمان عف

  ويرانه تبديل سازد

   

 به گروه ھای متخاصم تجزيه می شود و اسکادران ھای مرگ و نژادپرست و نسل برانداز در ادر وضعيتی که ليبي

امير (می پردازند، و در وضعيتی که کشور به شکل امارات ) ١(»مھمان ھای ناخوانده«سر تا سر کشور به شکار 

بريتيش «ھولناک نيمه مستقل در حال تکه پاره شدن است، و کارفرمايان نھادھای نفتی که از سوی ) نشين ھای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، شل و توتال تأمين مالی شده و به عنوان نخست وزير مستقر شده اند، امروز ھر يک از ما می )بی پی(» پتروليوم

فريقای شمالی به راه اواند ببيند که اردوی جنگی که توسط اياالت متحده و ناتو عليه اين کشور حاکم و مستقل در ت

البته اين نتيجه گيری در صورتی معتبر است . افتا د، با ھزار قربانی تا چه اندازه با شکست کامل روبرو شده است

 .اشدکه ھدف از چنين مداخالتی حفظ جان بی گناھان بوده ب

 و تقسيم کشور به دولت ھای کوچک و ناکارآمد و متخاصم  بوده باشد و از سوی هدر ھر صورت، اگر ھدف تجزي

يد ئروت ملّی را با شرکت ھای غربی تأديگر ايجاد دولتی دست نشانده در طرابلس که قراردادھای غارت و چپاول ث

  .ده اندم که به پيروزی چشم گيری رسيئيکند، در اين صورت بايد بگو

سازمان ملل متحد، دادگاه بين المللی کيفری، دولت اياالت متحده، دولت ھای بريتانيا و فرانسه و صد البته توسط ناتو 

  .جھانيان را آشکارا در روز روشن فريب دادند» وليت حفاظتیؤمس«ئی به اصل در مأموريت برای پاسخگو

با اين .  را به ويرانه تبديل کرد، قابل تصور نيستاشور ليبيمجاز دانستن تمديد چنين اعمال جنايتکارانه ای که ک

  .وجود، دقيقا اين ھمان چيزی است که سازمان عفو بين الملل از فدراسيون روسيه درخواست کرده است

، »روسيه، ديگرھيچ عذری پذيرفته نيست، عليه حمام خون در سوريه واکنش نشان دھيد«در نامه ای تحت عنوان 

 خشونت و ھرج و مرجی را که بی ھيچ ابھامی غرب در ئیين الملل به شيوۀ انحرافی و بيمار آساسازمان عفو ب

سوريه به راه انداخته واژگونه جلوه می دھد، و عالوه بر اين دورادور اين وضعيت را نتيجۀ کوتاھی روسيه در ھم 

  .کاری با ناتو برای تدارکات يک مداخلۀ نظامی ديگر تعبير می کند

 صورت گرفت، به خشونت اای که مطمئنا بايد، پس از حذف رھبران ملی سوريه، به ھمان شکلی که در ليبيمداخله 

 قومی و جاری ساختن خون بيشتر، و در عين حال چپاول بيشتر در تھاجم شرکت ھای غربی ئیبيشتر، و جدا

  .دبيانجامد که با ولع سيری ناپذيری در پی پر کردن جای خالی صندوق ھايشان ھستن

 با رجوع فات که ساخته و پرداختۀ سازمان ملل متحد بوده و اکيداً اد به آمار تلگزارش سازمان عفو بين الملل با استن

 و تجھيزات آنھا در اطراف شھر ه سوريقطعاتبه اپوزيسيون سوريه تھيه شده، پيش از آن که به نقد موضع گيری 

ياتی مبارزانی که کامال به تجھيزات نظامی مسلح می باشند  به عنوان پايگاه ھای عملحمص بپردازد، که اخيراً 

  . شده استئیشناسا

چند قربانی ديگر کافی خواھد بود تا « : سپس سازمان عفو بين الملل با شيوۀ سخنوری متقاعد کننده ای می پرسد 

  »روسيه عليه جنايات صورت گرفته در سوريه تصميم قاطعانه بگيرد؟

چند قربانی ديگر کافی :  به اين پرسش به کار ببريم و بپرسيم ئیتوانيم برای پاسخ گوھمين شگرد سخنوری را می 

 تا سوريه اخواھد بود پيش از آن که جھان عليه وال استريت و مرکز تجاری لندن در کشتارھای سراسری اش از ليبي

  تخاذ کند؟و از عراق تا ايران و در کوه ھا و روستاھای افغانستان موضعی قاطعانه و ضروری ا

سازمان عفو بين الملل از روسيه می خواھد که فروش اسلحه به سوريه را متوقف سازد، و چنين در خواستی از 

روسيه در وضعيتی مطرح می شود که دولت ھای غربی، از طريق ناتو و مشتريانشان از بين دولت ھای عرب 

ازان مزدوری ھستند که به عنوان جنبش اعتراضی دائما در حال تجھيز نظامی و تأمين مالی مبارزان خارجی و سرب

  .سوريه معرفی می شوند
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 و شرکت ھای بزرگ تجاری تأمين مالی و اداره می امريکاسازمان عفو بين الملل از سوی وزارت امور خارجۀ 

  .    شود

ف اصلی و بنيادی ھر کسی می تواند از خودش بپرسد که چرا سازمان عفو بين المللی رابطۀ تناقض آميزی با اھدا 

 که ھستند، عدالت و آزادی و ئیحفاظت از اشخاصی که، در ھر کجا«اش پيدا کرده که عبارت است مأموريت برای 

نخستين نشانه را نزد سوزان نوسل می يابيم که در حال حاضر رياست . »حقيقت و شرافت از آنھا سلب شده باشد

  . اين سازمان را به عھده داردئیاجرا

ل برای سازمان ھای بين المللی در وزارت امور خارجۀ اياالت متحده به شکل پيمان کار در پست سوزان نوس

  .معاونت فعاليت داشت، سپس در رأس سازمان عفو بين الملل قرار گرفت

  

او در عين حال به عنوان معاون رئيس عمليات ستراتژيک برای وال استريت ژورنال و مشاور روابط عمومی 

يکی از رشته ھای تخصصی او در تحريف خبری و فريب افکار . کار می کرده است...سی و کمپانیکين - برای مک

  .عمومی بوده که به شکلی بارزی در رابطه با مسائل سوريه به کار برده است
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سخنرانی می کند، که توسط اياالت متحده راه افتاد و » بھار عرب«سوزان نوسل در وزارت امور خارجه دربارۀ 

حرف می زند و مشخصا » امريکاشورای ملی ايرانيان «او از  .اياالت متحده در پشتيبانی از گروه ھای مخالفنقش 

به نقل مطالبی دربارۀ نقض حقوق بشر در ) اتاق فکری علوم انسانی مستقر در واشينگتن(از مؤسسۀ بروکينگز

  . ايران مطرح می کند

کدام راه به «امح از گزارش مؤسسۀ بروکينگز که تحت عنوان می توانيم حدس بزنيم که سوزان نوسل از روی تس

تحت اشکالی که اياالت متحده (که آشکارا چيزی نيست به جز توطئه برای سرنگون سازی رژيم ايران » سوی ايران

، و با مسلح ساختن گروه ھای تروريست چنان که »انقالب رنگی«با پشتيبانی از ) امروز در سوريه عمل می کند

، و )به احتمال زياد مانند سازمان مجاھدين خلق: مترجم (ن در فھرست سازمان ھای تروريستی به ثبت رسيده نامشا

  . تحريک ايران برای ورود به جنگی که به ھيچ عنوان خواھان آن نيست

در سوزان نوسل به شکل آشکاری کار متزلزل ساختن دولت ھای مستقل و حاکم را با به کار بستن اھرم حقوق بشر 

  .بطن سازمان عفو بين الملل به پيش می برد

  ويدئوی سخنرانی سوزان نوسل

s0=t#embedded_player=feature&Jw6VA92VJr7=v? watch/com.youtube.www:// http  

 چگونه می تواند بی طرف باقی بماند در حالی که مديريت آن به عھدۀ زنی واگذار شده که سازمان عفو بين الملل

  کامال نمايندۀ منافع اياالت متحده و رھبران امور مالی و صنعتی است؟

 و جھان امور تجاری در سطح امريکابدتر از ھمه، بايد دانست که سازمان عفو بين الملل در عين حال توسط دولت 

سازمان عفو بين الملل از وال استريت، ژرژ سوروس و بنياد سوروس، و سازمان . ی تأمين مالی می شودبين الملل

 و ديگر بنيادھای مالی و نھادھای صنعتی بزرک، بودجه ھای ئی، کميسيون اروپائیگسترش بين المللی بريتانيا

  کالنی دريافت می کند
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  ر دوستژرژ سوروس مدال طال در قھرمانی بورس جھانی و بش

در نتيجه وضعيت مخاطره آميز عفو بين الملل به دليل منافع مالی قابل توجھی است که به شکل فوق العاده ای توسط 

  .وال استريت و لندن برای اين سازمان تأمين می شود

ن با تکيه به بھترين خيلی روشن است که عفو بين الملل نه تنھا کارش به سازشکاری و معامله رسيده، بلکه از آ

شعارھای بشر دوستانه و حقوق بشری،  به عنوان اھرم برای اجرای طرح ھای سياسی استفاده می شود، مانند آن 

  .چه در سوريه به وقوع پيوسته، يعنی به ھدف تعويض رژيم به نفع ايجاد رژيمی که مشتری غرب باشد

  

 پشتيبانی می شود و از مدت ھا پيش طرح ريزی شده ھرج و مرج در سوريه به شکل سّری توسط اياالت متحده

  .بوده است

 وزير امور خارجه جان ٢٠٠٢در سال .  طرح ريزی شده بود١٩٩١برنامۀ تعويض رژيم سوريه دست کم از سال 

  .افزود» محور شرارت«بولتون سوريه را به فھرست کشورھای 

پشتيبانی از گروه ھای مخالف در داخل سوريه و تأمين بعدا آشکار شد که تھديدات جان بولتون عليه سوريه به شکل 

  . گذاشته شده استءمالی آنھا طی دولت بوش و اوباما به اجرا

تالش «:  در سی ان ان، سخنگوی وزارت امور خارجه مارک تونر اعالم کرد ٢٠١١ اپريلدر مقاله ای به تاريخ 

در رابطه با سوريه، در فراسوی پشتيبانی از جامعۀ تالش ما . ما بر اين نيست که دولت سوريه را از بين ببريم

اين .  گذاشته ايمءمدنی، ايجاد نھادھای دموکراتيک است، و ما اين طرح را در خيلی از کشورھای جھان به اجرا

موضوع کامال متفاوت خواھد بود زيرا، فکر می کنم، تحت چنين شرايطی است دولت سوريه اين نوع تالش ھای 

  ».به عنوان تھديد تلقی می کند، که تحت نظارت مردم سوريه قرار دارد را امدادگرانه 

ديدگاه ھای مارک تونر وقتی مطرح می شود که واشينگتن پست گزارشاتی را دربارۀ تأمين مالی گروه ھای 

  .، منتشر کرده بود که تا امروز ادامه يافته است٢٠٠۵اپوزيسيون سوريه، دست کم از 

، ميشل پوسنر، وزير دولت در وزارت حقوق بشر و کار اعالم کرد ٢٠١١ اپريلنسه، در گزارش خبرگزاری فرا

 ميليون دالر بودجه طی دو سال گذشته برای گسترش تجھيزات فنی نوين برای کمک به ۵٠که دولت اياالت متحده 

ف دولت ھای فعاالن سياسی و ايجاد پوشش حفاظتی از آنھا اختصاص داده است که فعاليت ھايشان در خطر توقي

  .ديکتاتوری قرار نگيرد
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 فعال در بخش ھای مختلف جھان ۵٠٠٠اين گزارش توضيح می دھد که اياالت متحده دوره ھای کارآموزی برای 

يک بخش از اين دوره ھای کارآموزی به خاورميانه اختصاص داشت که شش ھفتۀ پيش . را تدارک ديده است

 بازگردند را آموزش داده بود، و به اين ھدف که به کشورھای خودشان، مصری و لبنانی ه ئیفعاالن تونسی، سوري

  .کارانشان آموزش دھندو به ھم

بھار «البته ھمان » موج شوک«اين . »آنھا بازگشتند و نتيجه امواج شوکی بود که آغاز شد«: پوسنر اضاف کرد 

ملی انجاميد و دعوت به مداخلۀ بود، و در مورد سوريه، منشأ ھرج و مرجی که به بھای بی ثبات سازی » عرب

  .خارجی مطرح گرديد

 سوريه در واقع تجھيزات، آموزش و کمک مالی دريافته کرده و افراد مسلح درگری ھا نشان داد که ء، افشااخيراً 

ت وزار به ثبت رسيده که توسط ئی پيوسته اند، که در فھرست گروه ھائیحتی به جبھۀ گروه مسلح اسالمی ليبيا

اين جريان به شکل بارزی نشان می دھد که تا چه .  اياالت متحده به عنوان تروريست آرشيو شده استامور خارجۀ

اندازه بازگرداندن نظم به کشور برای دولت سوريه و رئيس جمھور بشار االسد به امری حياتی و ضروری تبديل 

  .شده بود

، عبدالحکيم بالحاج ار گروه مسلح اسالمی ليبي گزارش داد که رھب٢٠١١در نوامبر » تلگراف «ئیروزنامۀ بريتانيا

زاد را روی مرز ترکيه و سوريه مالقات کرده و به آنھا قول داده است که به مدد ناتو برای آرھبران ارتش سوريه 

 را گسيل دارد که ھواداران ارتش آزاد سوريه را آموزش ئیآنھا اسلحه و پول بفرستد و به ھمين ترتيب مبارزان ليبيا

  .  و در کنار آنھا بجنگندداده

د ئي او را  نه تنھا در مدد رسانی به ھواداران سوريۀ آزاد تأئیشبکۀ ولتر نقش بارز بالحاج و گروه اسالمی ليبيا

 اساس طرح ناتو آنھا را در بی ثبات سازی سوريه نيز هکرده، بلکه در عين حال  اعالم داشته است که بالحاج ب

  .ھدايت کرده است

در آن شرکت داشته، » مبارزه با تروريسم«م که چرا پس از ده سال جنگ تمام عيار که اياالت متحده به نام بايد ببيني

اياالت متحده و سازمان عفو بين الملل به جای تشويق روسيه در تحکيم وضعيت بشار االسد در مبارزه عليه بی 

  . ثبات سازی کشورش توسط تروريست ھای خارجی، به آن اعتراض می کنند

 روی داد، به نظر می رسد که مردم جھان گول آن بازی ھای سيرک ايک بار ديگر، ھمان گونه که در مورد ليبي

  .مسخرۀ جغرافيای سياسی را خورده اند که پيرامون مرکز تجارتی لندن و وال استريت تمرکز يافته است

  

  سازمان عفو بين الملل برای وال استريت و لندن سيتی حرف می زند

  ه برای دفاع از حقوق بشرو ن

   کند ؟ءامضا هوسير راچه کسی می خواھد درخواست نامۀ سازمان عفو بين الملل 

  انجاميد را خوردند؟) ٢) (٢٠١٢کنی « شدند و فريب کالھبرداری که حاال به انفجار هھمان گروه از افرادی که شيفت

به کاربرد «در خواست نامه ای که تحت عنوان . کشتی سازمان عفو بين الملل از مدتھا پيش در حال غرق شدن است

به دولت «: برای اوباما فرستاد و در يکی از بخش ھای آن اعالم کرد که »  سرباز در جنگ خاتمه دھيم- کودکان

 که از آنھا به عنوان سرباز استفاده ئیکودک ربا(اياالت متحده سفارش می کنم در اقدام برای بازداشت جوزف کنی 

  ».ی رسانديار) می کند
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 آفريکوم  دستبه» کودکان نامرئی«سازمان عفو بين الملل با توجه نشان دادن به تبليغات جنگی سازمان غير دولتی 

بھانه داد تا در اوگاندا  – مرکز فرماندھی ارتش اياالت متحده در آفريقا –) يو اس آرمی آفريکا سانترال کماند(

ام گروه ھای نظامی در منطقه که می توانند از اين پس مورد استفاده شداری شد برای تموگسترش پيدا کند، بلکه ھ

  .قرار گيرند و بر اين اساس گسترش آفريکوم در تمام قاره مجوز قانونی پيدا کرد

ھيچ دليلی وجود ندارد که روسيه به درخواست سازمان عفو بين الملل پاسخ مثبت بگويد، که تنھا خواست مالی و 

  .به روز می سازد» بشر دوستانه«سيتی لندن را زير نقاب صنعتی وال استريت و 
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Article original en anglais : Amnesty International’s Ultimatum to Russia US State 

Department-run Amnesty International demands Russia allow US & NATO to commence 

the ruination and plundering of Syria. Publié le 16 mars 2012. 
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  پی نوشت مترجم

بی کارھا ( که حضورشان قابل پذيرش نيست و مزاحم ارزيابی می شوند ئیبه مفھوم خارجی ھا: مھمان ناخوانده )١

 ئیقرار می گيرد که منظور خارجی ھا» مھمان انتخابی«در مقابل » مھمان ناخواسته«انسه در فر). و بی پول ھا

  .ھستند که پول دار بوده و قادر به سرمايه گذاری ھستند

Joseph Kony ٢(  

 “Kony 2012” 

 

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢٠
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