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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
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   ژولين تيل:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ اپريل ٣٠

  
 

 

  استعمار بازمی گردد

 درباب جنايتکارانی به نام

 »ناتو= مدافع حقوق بشر و سازمان غير دولتی «
  

  ابزار قدرت نرم برای جھانی سازی ناتو: اد برای مديترانه اتح

 تقسيم. جغرافيای سياسی اياالت متحده با خواستی قاطعانه در پی حفظ و کنترل ارتش سرزمين ھای تسخير شده است

ز  نشانۀ بارزی ا–وليتی که تنھا در تعلق اياالت متحده می باشد ؤمس  –وليت ؤجغرافيائی جھان به مناطق تحت مس

  . اين واقعيت است
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يعنی پيش از ھمه، فتح ملت ھای اروپای اشغال شده پس : در اين چشم انداز، در واقع ناتو حاصل فتوحات آن است 

  . از پايان جنگ دّوم جھانی

 

  ٢٠١٢ اپريل ٢۴مرکز مطالعات جھانی سازی 

منحل نشد، و خالف تمام علت وجودی ناتو که حفظ تعادل نيروھا در عصر شوروی بود، با سقوط جبھۀ شرق 

انتظارات، برای حفظ و تثبيت منافع خود به تدريج در انکشاف قدرت جھانی خود، به ضميمه سازی ملت ھا ادامه 

  . اين اساس ھدف غائی آن مبنی بر گسترش نيروھايش آشکار شدهو ب. داد

 

 

 unifiedcommand_2009/0109/features/home/gov.defense.www://http/:  قشه منبع ن

  

  ضميمه سازی سياست ھای ھمکاری ناتو و اتحاديۀ اروپا

 شکل عينی تحقق يافت، که در مقام گماشتۀ منافع تسخير فضای اروپا از ديدگاه سياسی با تشکل اتحاديۀ اروپا به

روپا ادغام ناتو در بطن اروپا را تقويت کرد و تداوم چنين سياستی ھمکاری ااتحاديۀ . اياالت متحده وارد عمل شد
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روند (، اروپا با مذاکرات بارسلون ١٩٩۵در سال . ھای امنيتی و اداری با اياالت متحده را امکان پذير ساخت

 اتحاديۀ اروپا و کشورھای ساحل دريای –اورومد «( به سوی ھمسايگان مديترانه ای اش روی آورد)بارسلون

لبانی و ا. الجزاير، مقامات فلسطينی، مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، مراکش، سوريه، تونس، ترکيه: مديترانه 

رای طرح گسترش حاکميت اياالت  اين اساس، راه نوينی به، و ب) عضو اين اتحاديه ھستند٢٠٠٧موريتانی از سال 

  .متحده فراھم آمد

در سال . خواست رسمی برای ايجاد اتحاد بين کشورھای ساحل مديترانه، با تالش ھای نيکال سرکوزی تحول يافت

 کشور ھمسايه در ١۶ کشور اروپائی و ٢٧با شرکت ] اتحاديه برای مديترانه[ با ايجاد ، تالش ھا رسماً ٢٠٠٨

ی اھداف جديدی برای ضميمه ئ اين اساس، اتحاديۀ نوين منطقه هب. خاور ميانه به نتيجه رسيدفريقای شمالی و ا

  . کشور ديگر را در برنامۀ خود به ثبت رساند١۶سازی اقتصادی و دموکراتيک 

  

  ٢٠٠٨ جوالی ١٣ اتحاديه برای مديترانه، ئیسرکوزی و امير قطر، حامد بن خليفه آل ثانی در پاريس، گردھمآ

  

ن کشورھای عضو، برخی از آنھا مانند موريتانی و اردن ھيچ ساحل مشترکی با مديترانه ندارند، ولی از مزايای بي

 به ابتکار ناتو تشکيل شد و ١٩٩۴در ناتو برخوردار ھستند که در سال گوی مديترانه  و گفتکشورھای عضو 

 ٢٠٠٠ و الجزاير در سال ٢٠٠٧دن در سال ار.  شامل مصر، اسرائيل، اردن، موريتانی، مرکش و تونس بودةً مقدم

اين ابتکار عمل به ويژه اجازه داد که يگان ھای نظامی مصر، مراکش و اردن در عمليات حفظ صلح . به آن پيوست

  ).١(توسط ناتو به بوسنی و کوزووو فرستاده شوند
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اتحاديۀ استانبول در .  گرديد، ابتکار ديگری برای ھمکاری توسط ناتو، و اين بار، با ترکيه منعقد٢٠٠۴در سال 

گوی مديترانه که مأموريت  و اتحاديۀ استانبول بخشی از گفت). ٢(واقع به شورای ھمکاری خليج ضميمه شد

اين دو اتحاديه به تدريج اتحاديه برای .  خليج فارس به عھده گرفتئیمشابھی را در خارج از منطقۀ جغرافيا

  .مديترانه را تقويت کردند

 

  

  ای ناتونقشۀ اعض

 htm.b0110f/january-2004/01/update/docu/int.nato.www://http  :منبع نقشه

 

  

ستراتژی ھمکاری نظامی با ناتو و : اياالت متحده و ھم پيمانانش ستراتژی مضاعفی را عملياتی می سازند 

وليت اتحاديه برای مديترانه که ھدف آن ؤصادره از اياالت متحده و به مس] قدرت نرم[تژی سياسی سترا

  .کشورھای عضو می باشد» دموکراتيزاسيون«
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فريقا تلقی ام، وسيله ای برای تضعيف اتحاديۀ ئيفريقا، اين طرح به عنوان رقيب مستقيم، و يا بھتر است بگوادر قارۀ 

 در بطن اتحاديه برای مديترانه تنھا نقش ناظر اليبي.  ھدايت می شوداجمھوری عرب ليبيشده است، طرحی که توسط 

  .را به عھده دارد

فريقا افريقا، به شکلی که مرکز فرماندھی اياالت متحده برای ااين طرح، عالوه بر اين برای تقسيم جغرافيائی مجدد 

که از تخيالت نظريه پردازان جنگ تمدن ھا در جبھۀ  ئی اساس نقشۀ جغرافياهدر نظر گرفته است، و ب) افريکوم(

  .نئو محافظه کاران طرح ريزی شده، خيلی مساعد به نظر می رسد

فريقای شمالی را از مابقی ااتحاديه برای مديترانه، به شکلی که پيشنھادات مقدماتی آن نشان می دھد، بر آن است تا 

به خاورميانۀ ) لبنان، اردن، سوريه، فلسطين( برای مديترانه  عضو اتحاديهۀکشورھای خاورميان. قاره مجزا سازد

  .الت متحده و اسرائيل قرار دارندانوين تعلق داشته و در مرکز سياست خارجی مشترک اتحاديۀ اروپا، اي

 برای مديترانه، اين است که تمام آنھا در قرن گذشته يا به نظام استعماری هنقطۀ مشترک تمام کشورھای اتحادي

  .  به سر برده اندئیھای اروپائی تعلق داشته اند  و يا تحت نظارت و قيوميت ملت ھای اروپاکشور

اين واقعيت تاريخی، امکاناتی را برای بھره برداری از تجربيات ملت ھای اروپائی در شکل دھی، بی ثبات سازی 

  .و بھره برداری از اين کشورھا را ممکن می سازد

روز شدن آن را در اين کشورھا مشاھده می کنيم غالبا بايد از نتايج نظام ه ه ما باز سوی ديگر، مسائل داخلی ک

سازمان مشترک مناطق [مداخله و طرح ھای ستراتژيک پيشين برای طرح تجزيه مانند : استعماری تلقی کنيم 

  ).۴(يا قيوميت فرانسه در رابطه با سوريه) ٣](ئیصحرا
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  ی ئ شبکۀ حقوق بشر اروپای مديترانه

  اياالت متحده -يا قدرت نرم اروپا

 اساس برخی موازين مرتبط به حقوق بشر را آماده ه زمينه سازی برای مداخله با، مذاکرات بارسلون١٩٩۵از سال 

  .  چنين موازينی، رسما شبکۀ حقوق بشر اروپای مديترانه ايجاد گرديدنکار بستبه برای پشتيبانی از . ساخت

، ده نفر حضور به ھم رساندند تا ١٩٩٧در کوپنھاگ در سال » انستيتو برای حقوق بشردانش «در گردھمآئی در 

دنمارک با ناتو بيگانه نيست، زيرا نخست وزير آن، آندرس ). ۵(گو کنند و دربارۀ سرنوشت شبکه و اھداف آن گفت

نقش کليدی » قدرت نرم«از سوی ديگر، دنمارک برای . فوگ راسموسن ده سال بعد به مقام دبير کل آن برگزيده شد

دارد، به اين علت که کمک ھای مالی آن برای سازمان ھای غير دولتی در سطح بين المللی خيلی بيشتر از اياالت 

  .متحده است، و از اين ديدگاه برای شبکۀ حقوق بشر اروپای مديترانه خيلی مفيد به نظر می رسد
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ت أو به ھمين گونه با ھي] اگوھای بارسلون و گفت[ با اھداف از ھمان آغاز شبکۀ حقوق بشر تصميم می گيرد که

ر رابطه با مسائل حقوق ت نمايندگی اروپا دأھي. کشورھای ھم پيمان ھمکاری کندھای اروپائی و دولت ھا و پارلمان 

ی ئه ت ھای نمايندگی مرتبط به بررسی مسائل سياسی و امنيتی نيز با شبکۀ حقوق بشر اروپای مديترانأبشر، و ھي

 نماينده از سازمان ھای ٨٠در سايت انترنتی، اين شبکه خود را به عنوان شبکه ای متشکل از . ھمکاری می کنند

با اين .  معرفی می کند،ی به سر می برندئ کشور اروپائی و مديترانه ٣٠حقوق بشری، نھادھا و افرادی که در 

که فعاليت خود را به شبکۀ بين المللی سازمان ھای وجود، اين شبکه از ھمان آغاز تأسيس خود تصميم می گيرد 

تالنتيک اغير دولتی گسترش دھد، که فراتر از اتحاديۀ اروپا و کشورھای ساحل مديترانه بوده و به ويژه تا آن سوی 

 .گسترش می يابد

لمللی تأمين  از طريق آژانس دنمارکی برای گسترش بين اةً بودجه ھای شبکه کامال منطبق بر اھداف آن است، مقدم

سپس بودجه . ار انتخاب کردمی شود، و خود اين آژانس نيز بود که شبکۀ حقوق بشری را به عنوان نخستين ھمک

 اختصاص می دھد، وزارت خانه ھای امور خارجه ٢٠٠٢ يورو برای سال ۶١٨٢٢٢ت ھمکاری اروپا که أھای ھي

، )٢٠٠۶ يورو برای ١٢۵٠٠٠( اسپانيا ،)٢٠٠٩  يورو برای۵٩٠٠٠(فرانسه : يا آژانس ھای دولت ھای اروپائی 
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مبلغ بنياد صلح و زالند جديد ) ٢٠٠٨ يورو برای ١٠٧۶٨٩(بنيادھای فرامرزی مانند بنياد فورد . و غيره

  ).۶(سخاوتمندانه ای را به شبکه تقديم می کند

  

  پيوست با بنياد ملی برای دموکراسی در اياالت متحده 

  . حقوق بشرو البی طرفدار ناتو در شورای

که تالش ھايش برای ) برای آموزش و گسترش دموکراسی در جھان( بنياد ملی برای دموکراسی در اياالت متحده

تعويض رژيم، به ويژه به خاطر شيوه ھای مداخله در روند انتخاباتی در کشورھای مستقل، و ايجاد اختالل و جامعۀ 

ی را تأمين مالی نمی ئ شبکۀ حقوق بشر اروپای مديترانه مدنی درکشورھای متعدد، شھرت زيادی دارد، مستقيما

فريقای مرکزی، باسازمان ھای غير دولتی اروپا ھمکاری اکند، ولی با اين وجود، دست کم از دوران جنگ ھای 

 سازمان غير دولتی در جھان را در خود ١۶۴که فدراسيون بين المللی حقوق بشر به ويژه با . ھائی داشته است

  .استجای داده 

 را با سازمان ھای غير دولتی در اروپا  بنياد ملی برای دموکراسیشبکۀ حقوق بشر اروپای مديترانه خواست ھای

ن يي که به عنوان ھدف از طرف واشينگتن تعئینھا نيز عضو شبکه ھستند و در رابطه با کشورھاآپاسخ می گويد که 

  .ی باشند، بسيار فعال م)به عنوان مثال طی بھار عرب(می گردند،

يک سازمان غير دولتی کليدی در شبکه و در عين حال عضو فدراسيون بنياد قاھره برای مطالعات حقوق بشری 

ايجاد شد که در شبکۀ حقوق بشر بھی الدين حسن  توسط ١٩٩٣اين بنياد در سال . بين المللی حقوق بشر است

  . عضو کميتۀ اجرائی انتخاب شد به عنوان١٩٩٧ی در دومين گردھمآئی در سال ئاروپای مديترانه 

، او در گردھمآئی شورای اتالنتيک که به ھمکاری رفيق حريری برای مرکز خاور ميانه سازمان ٢٠١١در دسامبر 

به ويژه موضوع بازداشت ). ٧(يافته بود، شرکت کرد که موضوع آن به مصر يعنی کشور خودش مربوط می شد

و بنياد ملی برای دموکراسی مطرح شد که به مداخله در امور داخلی اعضای عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر 

  .مصر متھم شده بودند

  

 ٢٠١١مبر  دس٢تالنتيک ابھی الدين حسن در بنياد قاھره برای مطالعات حقوق بشری، در شورای 
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را در واقع بنياد قاھره برای مطالعات حقوق بشری به مديريت بھی الدين حسن نقش بسيار مھمی به عھده دارد زي

عھده دار البی شبکۀ حقوق بشر اروپا و مديترانه و بنياد ملی برای دموکراسی در شورای حقوق بشر در سازمان 

فريقای شمالی ااين سازمان در اکثر گردھمآئی ھای مرتبط به دولت ھای خاورميانه و . ملل متحد در ژنو است

 و ھمين سازمان است که برخی کشورھا را به نقض حقوق مفھوم مداخله شعار اصلی اين سازمان بوده. شرکت دارد

  .بشر متھم می سازد تا موافقت شورا را برای مداخلۀ به اصطالح بشر دوستانه کسب کند

بنياد ملّی برای دموکراسی يک بورسيۀ رادوان زياده که اين موضوعی بود که در مورد سوريه مشاھده کرديم، که 

 فوق العاده در شورای حقوق ئیای مطالعات حقوق بشری در ھجدھمين گردھمآمی باشد به نام بنياد قاھره بر

  . شرکت داشت) ٨(بشر

  

  رادوان زياده

 عضو شبکۀ حقوق بشر برای اروپا و مديترانه است که علی زيدان ١٩٩٩ برای حقوق بشر نيز از سال ااتحاديۀ ليبي

ر مقام داد و به ھمين ييوی شورای دولت موقت تغنمايندگی رسمی آن را به عھده داشت، و ده سال بعد به سخن گ

علی زيدان در عين .  در رابطه با قدرت ھای متھاجم تبديل شداگونه به فرد مذاکره کننده برای دفاع از منافع نفتی ليبي

 برای دفاع از ااتحاديۀ ليبي.  کشته توسط سربازان قذافی را اختراع کرد۶٠٠٠حال ھمان فردی است که افسانۀ 

 وارد ساخت که ھيچ کدام از آنھا اعتبار رسمی نداشت و احقوق بشر در عين حال تھمت ھای بسياری به دولت ليبي

  . مطرح گرديد٢٠١١ بروری شورای حقوق بشر در فئیدر پانزدھمين گردھمآ

شر به د آن صورت گيرد در اجالس عمومی شورای حقوق بئيچنين گزارشاتی بی آن که ھيچ تحقيق مقدماتی برای تأ

 در شورای امنيت به ١٩٧٣ و ١٩٧٠جد گرفته شد و ھمين گزارشات بی پايه و اساس موجب شد که قطعنامه ھای 

 اساس مدارک معتبر انجام نگرفته بود و چند وزير در شورای موقت ملّی پيش هولی چنين تصويبی ب. تصويب رسد

  ).١٠( برای دفاع از حقوق بشر بودندا در عين حال عضو اتحاديۀ ليبي– و حتی طی ھمين مدت –از اين 
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در پانزدھمين گردھمآئی ويژۀ شورای ) ١١)(نام اين شخص بسيار مشکل است: مترجم (سليمان بوشوئی قوير 

 .حقوق بشر

  

در سوئيس »  آزادایليبي«، او به مقام سفير (...)در مورد دبير اّول و سخن گوی شورای حقوق بشرسليمان  بوشوئی

نمونه ای از تحريم : بود »  سياسیۀاستفاده از نفت به عنوان اسلح« مبتکر ١٩٧٩ت، او در سال برگزيده شده اس

. اين بررسی تحت نظارت برنارد رايش در دانشگاه واشينگتن انجام گرفت. ١٩٧٣نفت توسط اعراب در سال 

ر خاور ميانه است و به برنارد رايش يکی از بزرگترين نظريه پردازان سياست مشترک اياالت متحده و اسرائيل د

او در عين حال . او مدافع سرسخت طرح خاورميانۀ نوين است. فريقا نيز توجه خاصی دارداسياست اسرائيل در 

  ).١٢(برای تعداد زيادی از نھادھا و به خصوص شورای آتالنتيک مشاوره می دھد

  

 ٢٠١٢ جنوری ٢سوزان نوسل، مدير اجرائی جديد سازمان عفو بين الملل از 

برخی سازمان ھا . شبکه را اعالم کرده است» اعضای ھمکاران«شبکۀ حقوق بشر برای اروپا و مديترانه فھرست 

مدير . به خاطر روابطشان با وزارت امور خارجۀ اياالت متحده خيلی شناخته شده ھستند مانند سازمان عفو بين الملل

 دائمی اياالت متحده در سازمان ملل متحد به سازمان تازه نفس از دفتر مأموريتسوزان نوسل اجرائی جديد آن، 

  .عفو بين الملل منتقل شده است
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، نخستين فردی بود که تحت فشار آشکار شبکۀ ژانويو گاريگورئيس شاخۀ فرانسوی سازمان عفو بين الملل، 

 که حاکی از ما گزارشاتی دريافت کرده ايم« ، اعالم کرد که ٢۴اطالعاتی وزارت امور خارجه، شبکۀ فرانس 

اين موضوع در رسانه ھا يک شايعه بيشتر نبوده «پنج ماه بعد اعتراف کرد که . »حضور مزدوران قذافی است

  ).١٣(»است

مأموريت بشر « ضرورت عمليات نظامی برای يس، اين بار توسط شخص مانون اسشيک است که رسماً شاخۀ سو

  ).١۴(در سوريه را اعالم کرد» دوستانه

 سازمان ھا در پخش پيغام ھائی در رسانه ھا و در بطن شورای حقوق بشر مانند ديدبان ۀی شبکبين ديگر اعضا

که از مداخلۀ ) وليت اجرائی داشته استؤجائی که سوزان نوسل در آن جا مس(حقوق بشر در اياالت متحده ھستند 

  ).١۵(بشردوستانه حرف می زنند

ازمان ھای شبھه دولتی ھستند که ھدفشان به روشنی ترويج اين به اصطالح سازمان ھای غير دولتی، در واقع س

ستراتژيک خود  نظريۀ مداخله در مناطقی است که ناتو و ھم پيمانانش می خواھند برای تداوم و تأمين منافع ژئو

  .مداخله کنند

ی کنند، و عمل م] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد[اين سازمان ھای غير دولتی کامال خالف موازين 

 اين اساس، اين سازمان ھا معموال نبايد هب. د کندئياين اداره است که در واقع  اعتبارات چنين سازمان ھائی را بايد تأ

 نکار بستبه ولی امروز می دانيم که آنھا با . بودجه ای از دولت دريافت کنند تا واجد برخی اعتبارات باشند

 عبور می کنند،  از طريق بنيادھا و شبکه ھای بزرگ، و به ھمين گونه از  چند به سادگی از اين موانعئیترفندھا

طريق بنياد ملّی برای دموکراسی و منابع ديگری که می توانند برای خودشان ايجاد کنند،  تأمين مالی شده و کسب 

 ).١۶(اعتبار می کنند

 سرويس اطالعاتی عمل می ی ھماننداين سازمان ھا الزاما با سرويس ھای اطالعاتی خارجی ارتباطی ندارند ول

شورای جمع آوری اطالعات دربارۀ وضعيت کشورھا و حتی اختراع اطالعات و تبليغات که سپس از طريق : کنند

ولی اين سازمان ھا نقش مخربی در رابطه با سازمان ھای مدنی محلی دارند و با . تنظيم می گرددحقوق بشر 

برنامۀ سياسی آنھا ھمکاری کنند، موجب چند دستگی بين آنھا شده و بر اين استخدام افراد و سازمان ھائی که با 

  .اساسا آنھا را بی اعتباری می سازند

  

  ) :افريکوم(فريقا امرکز فرماندھی اياالت متحده برای 

  فريقاابشر دوستی ناتو برای 

ايجاد شده و مأموريت آن تشويق در مورد سازمان ملل متحد که منشور و ساختار آن برای بازنمائی دولت ھای حاکم 

گو برای ايجاد ثبات بين المللی است، اين گونه به نظر می رسد که متأسفانه برخی قدرت ھای متکبر و در  و گفت

حال زوال با پنھان ساختن خود در پشت سازمان ھای به اصطالح غير دولتی، اين روند را از مسير اصلی آن 

عيتی بايد ما را به تأمل دربارۀ اھداف اين سازمان ھای غير دولتی ھدايت کند مشاھدۀ چنين وض. منحرف ساخته اند

  .که نتايج مخرب آن برای ثبات بين المللی انکار ناپذير است

با توجه به چنين امری، شبکۀ حقوق بشر اروپا و مديترانه به عنوان نھادی مطرح می گردد که محصول مشترک 

  .ه و ھدف غائی آن انکشاف جھانی ناتو استاياالت متحده و اتحاديۀ اروپا بود
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در وھلۀ نخست، می بايستی حاکميت ملت ھای اروپائی را از بين می بردند، و نيروھای نظامی آنھا را به ناتو ملحق 

  . اساس منافع ناتو تنظيم می کردندهدر وھلۀ دوم می بايستی سياست خارجی اين کشورھا را ب. می ساختند

را به کار می بستند، و بھانه ھای بشر دوستانه قدرت نرم ستراتژی بازدارندۀ  ت ھا می بايستی در اين نتيجه اين ملّ 

  . را برای مداخله اختراع می کردند

و سرانجام، می بايستی بر اساس سنت و بينش استعماری در گذشته عمل می کردند، يعنی به ھمين شکلی که در حال 

  .فريقا وارد کارزار شده استای حاضر مرکز فرماندھی اياالت متحده برا

 ٢٠٠٢فريقا است که از سال ابه عبارت ديگر ناتوی بخش ) »آفريکوم«(فريقا امرکز فرماندھی اياالت متحده برای 

 ابود که نخستين عمليات نظامی را عليه ليبي» آفريکوم«در واقع، ھمين . فريقائی را نيز آماده کرده استا قطعۀچندين 

  . لۀ بعدی وارد عمل شدحدر مرآغاز کرد، و ناتو 

 حفاظت اوليت حفاظتی که چنان که می دانيم تا چه اندازه از جان مردم ليبيودر مورد نظريۀ قدرت نرم، و مس

  . که اھداف آن از اين پس کامال روشن است، فراھم شده بودشبکۀ حقوق بشر اروپا و مديترانه، توسط (!)کرد

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ اپريل ٢٩
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