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  »حقوق بشر«کالھبرداری واشينگتن در رابطه با 
  

 

  

فکر می کنم که ما در «:  در مصاحبه ای با مجلۀ اکونوميست گفت ن اخيراً  کلينتلریي ھامريکاوزير امور خارجۀ 

 قرار داريم که از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر جھان ئیدوران تاريخی خوبی زندگی می کنيم، و در کنار آنھا

م که ما ئيمی گوما ايستاده ايم و «: و در توصيف نقش واشينگتن در جھان، اضافه کرد » .شمول الھام می گيرند

  ». ھم خوانی داردامريکائی که با ارزش ھای ئیطرفدار تمام ارزش ھای جھانی ھستيم، يعنی ارزش ھا
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که » امريکائیارزش ھای «چنين بينشی، يعنی نقش اياالت متحده در جھان به عنوان پشتيبان آزادی و صادر کنندۀ 

  .ھستند، موضوع تازه ای نيست» ارزش ھای جھانی«در واقع 

 در پايان قرن نوزدھم بازمی گردد امريکا – و جنگ اسپانيا امريکااين نظريات به نخستين گام ھای امپرياليسم 

  ].يعنی وقتی که اسپانيا کوبا، فيليپين و پورتوريکو را از دست داد[

دف تسخير امروز ھمين نظريات، مانند گذشته، در خدمت پوشش ايدئولوژيک نظام يافته برای برپا کردن جنگ به ھ

  . به کار برده می شودامريکاکشورھا، کودتا و اعمال فشار برای تأمين منافع سرمايه ھای مالی 

 ھميشه در حال امريکا«:  با شور و حرارت می نويسد ١٩٢۴ھمان گونه که لئون تروتسکی انقالبی روس در سال 

  ».آزاد کردن يک نفر است و اين کار به نوعی حرفۀ اين کشور است

به عنوان بھانه برای تداوم جنگ داخلی در سوريه  که ھدف آن تعويض » حقوق بشر« گذشته، دولت اوباما از ھفتۀ

رژيم می باشد، و به عنوان اصل و اساس قانونی برای تدارک جنگ عليه ايران، و به ھمين گونه به عنوان توجيه 

  .افزايش تنش با کرۀ شمالی و چين استفاده کرد

موج بيانيه .  يک کالھبرداری شگفت انگيز استامريکاحقوق بشر جھان شمول توسط دولت موضع گيری قھرمان 

 شناور است ئیھای تحريک آميز دربارۀ نقض آزادی و دموکراسی در اين و يا آن کشور، بی گمان در رياکاری ھا

  .که بايد آن را بازشناسی کنيم

واشينگتن در تالش ھايش برای سرنگون . رار دھيمدر اين مورد می توانيم سوريه را از نزديک مورد بررسی ق

ساختن رژيم اسد و جايگزين ساختن آن توسط يک رژيم قابل قبول تر در دمشق، که ضد ايرانی باشد، با ترکيه 

 را برای ئی اساس گزارشی که در نيويورک تايمز منتشر شده، دو کشور ھم کاری ھاهب. ھمکاری ھای نزديک دارد

مسلح که » شورشی«به گروه ھای ) استفادۀ تجاوزکارانه نداشته باشد که ئیسالح ھا(» ز خوددفاع ا«ارسال کمک 

  .، متعھد شده اندبه عمليات  تروريستی متعددی در کشور دست زده اند

ترکيه با داعيۀ مدافع حقوق بشر در سوريه به ميدان آمده، ولی از سوی ديگر اختناق خونباری را عليه کردھای 

ھواپيماھای جنگی ترکيه عليه .  در صد جمعيت ترکيه را تشکيل می دھد٢٠ کرده است، يعنی اقيلتی که ترکيه اعمال

 ءبمبارانھای متعددی را به اجرامی شود  طلب کرد، پ کاکا، نسبت داده ئی جدائی که به گروه ھائیاردوگاه ھا

ی در ھفتۀ گذشته ئليس ترکيه تظاھرات توده وپ. گذاشته و دراين بمباران ھا دائما غير نظاميان را به قتل رسانده است

 جان خود ١٩٨۴ نفر از سال ۴٠٠٠٠. به مناسبت نوروز را  با گاز اشک آور و لولۀ فشار آب و باتون سرکوب کرد

  .را طی منازعات از دست داده اند، ولی واشينگتن در مورد کردھا ابراز نگرانی نکرده است

ر جنگ صليبی برای حقوق بشر در سوريه، عربستان سعودی است که به اتفاق يکی ديگر از متحدان اياالت متحده د

با وجود ابراز .  مانند ارتش آزاد سوريه و شورای ملی سوريه، پول و اسلحه می فرستندئیقطر، برای گروه ھا

دۀ نفت در تأسف در مورد سوريه، رژيم سلطنتی مستبد سعودی، متحد پر اھميت اياالت متحده و بزرگترين توليد کنن

. جھان، ناآرامی ھای داخلی کشور خودش را در بخش شرقی با اکثريت شيعه را باخشونت تمام سرکوب کرده است

 صادر کرده که بر اساس آن ھر فردی که با رژيم مخالفت ئیمفتی سعودی، رھبر قدرتمند دستگاه مذھبی اخيرا فتوا

  . که شورشيان شيعه به صليب کشيده خواھند شدپيش از اين اعالم کرده بود. کند، گردن زده خواھد شد

 می باشد، رژيم سعودی، به پشتيبانی امريکا ئیدر بحرين، کشور ھمسايه که ميزبان پنجمين ناوگان نيروی دريا

استه بود، و تبعيضی که در به پا خواشينگتن، جنبش اعتراضی مردم را که عليه حاکميت ديکتاتوری سنی مذھب  
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م ارزش ئيبی فايده است که بگو.  شيعه مذھب بحرين اعمال می کند، به سختی سرکوب کردمورد اکثريت جمعيت

  . در آن جا رواج داردامريکاھای جھان شمول 

ن يادآوری کرده است که کلينتدر اين مدت، شورای نظامی مصر به فشار ھا و اختناق خشونت بارش ادامه داده و 

 به شرايط کنگره در اعطای کمک ھای نظامی به مصر، يعنی به ئیمنافع امنيت ملی اياالت متحده برای پاسخ گو

چنين امری به معنای ارسال يک ميليارد و سيصد . شرطی که شواھدی دال بر پيشرفت دموکراسی وجود داشته باشد

 مانند ژنرال ئیه سادگی پذيرفتند که سودھای شرکت ھابايندگان دولت نم. گاه سرکوب کشورميليون دالر برای دست

  .دارند» جھان شمول«ديناميک، و الکھيد مارتين، که اين کمک در حساب آنھا بوده، و سرانجام دورادور ارزش 

اگر چنين تعھدی در رابطه با حقوق بشر واقعا جھان شمول می بود، انتظار داشتيم که چنين امری در مورد 

با اين وجود، ھندوراس، نمونۀ بارزی از حقير شماردن . کشورھای مجاور و نزديکتر به شکل قويتری تجلی کند

  .خود معرفی می کرد» حياط خلوت«حقوق بنيادی توسط واشينگتن است که از مدت ھا پيش به عنوان 

 سرنگون کرد، دولت اوباما از ٢٠٠٩با پشتيبانی از کودتای نظامی که دولت رئيس جمھور مانوئل زاليا را در سال 

کشتارھا، شکنجه، زندانی کردن اختياری افراد و حمالت خشونت بار عليه دھقانان فقير، روزنامه نگاران، فعاالن 

در آغاز ماه، برای اطمينان دادن به دولت رئيس جمھور . حقوق بشر و کارگران، توسط رژيم چشم پوشی کرد

بات غير قانونی تحت نظارت رژيم کودتا که  از پشتيبانی اياالت متحده نيز پورفيريو لوبوس که از طريق انتخا

برخوردار بود به مقام رياست جمھوری برگزيده شده بود، معاون رئيس جمھور جوزف بايدن را به تگوسيگالپا 

ه ھندوراس واشينگتن به شکل قابل مالحظه ای قراردادھای نظامی را افزايش داد، البته بايد دانست ک. فرستادند

  . در منطقه می باشدامريکاميزبان يکی از بزرگترين پايگاه ھای نظامی 

ئی ياد شده برای قانونيت بخشيدن به جنگ ھا و عمليات بی ثبات امريکادر عين حال بايد بگوئيم که ارزش ھای 

دولت اوباما . کاربرد نداردسازی در خارج، که قاعدتا بايد جھان شمول نيز باشد، در رابطه با خود اياالت متحده نيز 

 را به مدت نامحدودی بی آن که محاکمه شده باشند،  در امريکائیاعالم کرد که از اين پس حق دارد شھروندان 

نون به تروريسم دانسته ظه رئيس جمھور آنھا را به عنوان ممراکز نظامی حبس کند، و حتی صرفا به اين دليل ک

شھروندان به شکل فوق العاده ای افزايش داشته و اردوگاه حبس غير قانونی جاسوسی در زندگی . است، اعدام کند

به ھمان شکلی که تظاھرات جنبش تسخير وال استريت نشان داد، اعتراض عمومی . در گوآنتانامو ھنوز داير است

  .ليسی روبرو شدوه مراتب مالی باخشونت پلبه حاکميت سلس

 را از اين ديدگاه زير عالمت سؤال امريکالۀ حقوق بشر، چين خود أ حمالت بی پايان واشينگتن روی مسخسته از

برد، و انتقادات خودش را منتشر کرد و نشان داد که اياالت متحده با جمعيتی معادل ميليون و سيصد ھزار نفر در 

دی در ليسی به شکل روزمره ، و نفی حقوق حياتی و بنيادی در سطح اجتماعی و اقتصاوزندان ھايش، اشتباھات پ

  .جھان احراز می کنددر باالترين ميزان را امريکائیرابطه با بيکاری، مسکن و بھداشت برای ميليون ھا 

اياالت متحده از مسائل مشکالت درونی اش در رابطه با موازين حقوق «: آخرين بيانيه ھای پکن نشان می دھد که 

است و از حقوق بشر به عنوان ابزار » حقوق بشرديپلماسی «بشر بی اطالع است، ولی با سخاوتمندی تمام مدعی 

سياسی و برای مخدوش ساختن چھرۀ ملت ھای ديگر استفاده می کند تا از منافع ستراتژيک خاص خودش دفاع 

  ».کند

چنين مواردی کامال رياکاری را در اجرای ناعادالنۀ مفاد حقوق بشر و نيّات نادرست نشان می دھد که ھدفی به «

  ».ه برتری به بھانۀ دفاع از حقوق بشر نداردجز دست يابی ب
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برای کتمان منافع امپرياليسم مخرب اياالت متحده، دعاوی آدولف ھيتلر در سال » حقوق بشر«استفادۀ نامناسب از 

لمان انجام می گرفت جلوگيری کند، ا را تداعی می کند که می خواست از بی عدالتی ھائی که عليه ملت ١٩٣٠ھای 

  .در اتيوپی بجنگد» رژيم وحشی«ی که مدعی بود که می خواھد عليه و يا موسيلين

، ه ئیامروز مانند گذشته، دعاوی رياکارانه و شرم آور در رابطه با حقوق بشر دفاع از منافع واقعی کارگران سوري

بختی ايرانی و ديگر کشورھای جھان نيست، ولی برای تدارکات جنگ ھای نوين به کار می رود  که زندگی و خوش

  .ميليون ھا انسان را تھديد می کند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ اپريل ۵
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