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  سال قبل١۵٠ سوريه در ر بشردوستانه بۀحمل
 ۀ دستاويز حمل١٨۶٠ا اولين بار فرانسويھا در سالبه سوريه؟ بشردوستی ر) ھومانيستی(» بشردوستانه «ۀحمل

پاسکال ھررن، پروفسور دانشگاه . وری عثمانی بودتند، که در آن زمان بخشی از امپرانظامی عليه سوريه قرار داد

ی ناپلئون سوم را که ھمانند دوره ھای حکمرانی سارکوزی و ئ فرمانرواژنو در اين مقاله نيت واقعی فرانسه در زمان

  .ند ناشايست بود، تجزيه و تحليل نموده و پيامدھای ناگوار اين حمله به منطقه را يادآوری می کنداوال

مثابه ابزاری برای پايان دادن به آسيبھای وارده به مردم در اثر جنگ بين دولت ه  ھمواره ب بشردوستانه به سوريهۀحمل

درستی يا به اشتباه، ه وليت اصلی آن را بؤجنگی که مس. جه قرار داده می شود مورد تو٢٠١١و مخالفان مسلح از سال 

  . نيروھای وفادار به دولت می گذارندۀعھده ب

 واضح است که چنين کمکی را درطول چند ماه گذشته، کامالً .  کمک، بايد رژيم حاکم سرنگون شودۀيعنی، برای ارائ

زام جاسوسان خارجی و گروھھای شبه نظامی به در اشکال مستقيم و غيرمستقيم، از راه تحويل سالح به شورشيان و اع

اما استفاده از نيروی نظامی در خاک يک کشور خارجی بدون موافقت دولت قانونی آن، با . حريم سوريه ارائه کرده اند

ه استفاده از زور در روابط بين کشورھا، ب. اصول استقالل آن کشور و با منشور سازمان ملل متحد مغايرت دارد

  .فاع قانونی يا اقدام جمعی بر اساس مجوز شورای امنيت سازمان ملل متحد، ممنوع استاستثنای د

 نيکاراگوئه، يعنی شورشيانی را که ۀ، پشتيبانی نظامی دولت ريگان از کنگر١٩٨۶ديوان کيفری بين المللی در سال 

که  رغم اين چنين حمايتی، علیاين دادگاه اعالم کرد که . برای سرنگونی رژيم سانديستھا می جنگيدند، محکوم کرد

  .واشينگتن رژيم را به ارتکاب به خشونت متھم می کرد، با رعايت حقوق بشر انطباق نداشت

ولی اين ظرافتھای حقوقی نتوانستند مانع از اقدامات يک جانبه ای بشوند که در پی اعالم داليل رسمی ناشی از 

 يا اشغال عراق در سال ١٩٩٩ ھنگام بحران در کوزوو در سال ، بمباران يوگسالوی سابقتصورات خود ساخته، مثالً 

برخی دولتھا اذعان .  بودا نظامی در ليبيۀلحاظ تاريخ وقوع، مداخله  چنين اقدامی بۀآخرين نمون. وقوع پيوسته  ب٢٠٠٣

  . تند بسيار فراتر رف١٩٧٣ معين شده توسط شورای امنيت در سال ۀاز محدود] مداخله گران[می کنند که آنھا 

دفاع از ھر خلقی که با خطر کشتار جمعی . علت اصلی چنين تجاوزات جانبدارانه، جامعيت قواعد فوق الذکر می باشد

ند که با ھوسھا و اميال طرفھای مداخله گر سازگار ا تا آنجا معتبروليکن اين اصول، مطلقاً . مواجه می شود، حق است

طور نامحدود استفاده نخواھند کرد و عليه کشورھای ه ان از قدرت خود بآيا می توان مطمئن بود که مداخله گر. باشند

مملو » عادالنه«کار نخواھند بست؟ سراسر تاريخ از جنگھای ه ديگر و عليه دولتھای به تعبير خودشان، نامطلوب، ب
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 Emer (مر د واتلاحقوقدان بزرگ نوشاتلی، . است که دشواريھای فراوانی را به خلقھای آسيب ديده در پی آورده است

de Vattel ( ز انقياد  آزادسازی آنھا اۀمريکائی توسط فاتحان را که تحت بھانا قلع و قمع سرخپوستان ١٧۵٨در سال

  .بيح کردقستمگران انجام دادند، ت

 بی چشمداشت و بی عيب ۀعنوان گواه اقدام مداخله گرانه کارشناسان اين عرصه دائما کوشش کردند تا نمونه ای ب

عنوان بخشی از ه به سوريه ب ١٨۶٠و آنھا مدتھاست پاسخ می دھند، که اين وضعيت در لشکرکشی سال . ھا بيابندطرف

 گست تا ماه ایاز ماه م. وقوع پيوسته اراضی امپراتوری عثمانی که آنوقتھا لبنان امروزی نيز جزئی از آن بود، ب

حيت در کوھھای لبنان و در واليت دمشق در اثر بروز  پيروان دين مسينفر، اکثراً  ٢٣٠٠٠ تا ١٧٠٠٠ھمان سال از 

دولت امپراتوری . اين خبر به اروپا می رسد و باعث تحريک افکار عمومی می گردد. مناقشات قومی قتل عام شدند

 به مشارکت در جنايات ارتکابی دوستان مسلح مداخله گران در کوھھای لبنان و یعثمانی به فراھم کردن زمينه و گاھ

  .ت دمشق متھم می شودوالي

 نفر را ۶٠٠٠در آن تاريخ ناپلئون سوم با موافقت قدرتھای اروپائی تصميم می گيرد يک قشون سرکوبگر مرکب از 

ه آنھا ب. ارتشيان فرانسه کمتر از يک سال در آنجا می مانند. به آنجا اعزام نمايد» کشتار خونين«برای پايان دادن به 

سازمان اداری که تا شروع جنگ جھانی اول از حمايت وفاق مدنی برخوردار بود، محض برقراری آرامش و تجديد 

ه  بشردوستانه را بۀو حتی در روزگار ما برخی از حقوقدانان از ميان آنھائی که حتی حق مداخل. آنجا را ترک ميکنند

.  قرن نوزدھم بودۀ بشردوستانۀحمل» واقعی «ۀ شايد تنھا نمون١٨۶٠رسميت نمی شناسد، بر اين باورند که عمليات سال 

حاصل  شدت گرفت، ١٨۶٠اختالف نظرات درون جامعه، که در سال وليکن اگر از يک نگاه دقيقتر نگريسته شود، 

سخن بر سر آن بخش از امپراتوری . کوششھای قدرتھای غربی برای تقويت نفوذ خود بر روی اقليتھای ملی منطقه بود

فرانسه منافع تجاری خود در اين مکانھا را کتمان .  قدرتھای غربی بدل شدۀمشاجر عثمانی بود که به موضوع ۀپوسيد

برای دستيابی به ھدف خود، ھر يک از اين . روسيه نيز با گسترش اراضی خود به سمت جنوب مخالف نيست. نمی کند

دھد، روسھا از  قرار می فرانسه کاتوليکھا را مورد حمايت مثالً . دولتھا به گروھھای اجتماعی محلی تکيه می کنند

  .عھده می گيرنده ارتدوکسھا پشتيبانی می کنند و انگليسی ھا، قيوميت دروزيھا را ب

 جمعيت فعال صد در۵٠، فرانسه قدرت اقتصادی خود را در لبنان تا آنجا تقويت می کند که ١٨۶٠ سال ۀپس از حمل

اين صنايع تنھا زمانی که تصميم گرفته شد . ال داشتند در صنايع ابريشم بافی فرانسه به کار اشتغ١٩١۴لبنان در سال 

  .اين آخرين حربه بود که به کار گرفته شد. وابستگی به تأمين کنندگان لبنانی قطع شود، از ھم پاشيد

منظور ممانعت از ارسال خواربار به اين منطقه وابسته به ه ، انگليسيھا و فرانسويھا ب١٩١۵يک سال بعد، يعنی در سال 

يگانه ھدف محاصره، تحريک شورشھا عليه .  سواحل سوريه را سازمان می دھندۀ واردات غله، محاصرفرھنگ

پس از اين . لمان وارد جنگ جھانی اول می شدنداحاکميت استانبول در مناطق عربی بود که از جانب ويلھلم دوم 

بخش مرکزی و کوھھای شمال لبنان  نفر در ٢٠٠٠٠٠ آن ۀسابقه ای فراگير می شود و در نتيج محاصره، گرسنگی بی

  . نفر در اراضی سوريه جان خود را از دست می دھند٣٠٠٠٠٠و 

 فرانسوا گيزو، سفير وقت فرانسه در لندن، انگيزه ژئوپليتيکی را که بر دولتھای اروپائی اعمال گرديد و ١٨۴٠در سال 

: او می گفت.  آنھا به تحرک واداشت، بيان کردۀ انگليس، لُرد پالمرستون را در مقابل چشمان ھمۀسياستھای وزير خارج

ھر آنجا که امروز در لبنان، در دشتھا يا در باالی کوھھا، مردان، زنان و کودکان زندگی و کار می کنند، فردا بايد نابود 

الزم «:  بودکه لُرد پالمرستون در طول سفر با راه آھن از لندن تا ساوت ھمپتون، ھمواره در اين انديشه برای اين. شوند

که سوريه سر به شورش بر دارد، من به يک قيام در سوريه احتياج دارم، اگر سوريه شورش نکند، پس  است، برای اين

  .»من احمقم
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  :پی نوشت مترجم

امروز کمتر انسان صاحب خردی ترديد دارد که نظام سرمايه داری در روند تکاملی خود پس از آنکه به اوج، به 

ی رسيد و سپس مسير سقوط و انحطاط در پيش گرفت، در اثر فرسودگی و پوسيدگی، بخش اعظم  امپرياليستۀمرحل

دستاوردھا و ارزشھای بشری را ھمراه خود به انحطاط و ابتذال کشيد، تحريف کرد و ضد ارزشھا را جايگزين آنھا 

زار توجيھی برای کشتار و يکی از ھمين ارزشھاست که از مدتھا پيش به سخيف ترين اب» حقوق بشر «ۀمقول. ساخت

آمار کشتارھای ھمين يک دھه و سه سال اول قرن بيست و . قتل عام انسانھا در دست امپرياليسم جھانی تبديل شده است

 آمار ۀبه خالص. دست جنگ ساالران امپرياليسم جھانی و مزدوران تروريست آنھا حيرت انگيز استه يکم ميالدی ب

 صد ھزار نفر در سومالی، -ن و سيصد ھزار نفر در پنج سال اول اشغال عراق، صد ھزارسه ميليو: کشتارھا توجه کنيد

، مالی، ساحل عاج، سودان و بسياری کشورھای ديگر، ھمه و ھمه، تحت عنوان دفاع از اافغانستان، يوگسالوی، ليبي

اما نه .  جھانی اتفاق افتاددست نيروھای امپرياليسمه ب» ديکتاتورھا ستم«انسانھا از » نجات«، برای »حقوق بشر«

  ...حقوق انسانی بر پا شد و نه آزادی برقرار گرديد

ھر چه » حقوق بشر «ۀ ابزاری امپرياليسم از مقولۀبا اين توصيف، ھر چه زمان می گذرد، ماھيت ضد انسانی استفاد

در ھر جا که شعار دفاع روشن و روشنتر می شود و اين شائبه ھر روز بيش از روز پيش تقويت می شود که ھر کس و 

) پول(سر می دھد، خواه ناخواه، با انواع رشته ھای مرئی و نامرئی، پنھان و ناپيدا، با مراکز ثروت » حقوق بشر«از 

  .و قدرت در غرب پيوند دارد

 امپرياليسم و عربده جوئی ھای ۀاعالم موضع صريح و روشن در مقابل مداخالت و جنگ افروزيھای ويرانه گران

 جھان، يگانه راه قطع اين ۀعنوان اولين و بزرگترين ناقض حقوق بشر در ھر گوشه  آن بۀگستاخان» ق بشریحقو«

بشردوستی، آزاديخواھی، صلحجوئی و آزديخواھی بدون موضگيری .  نفوذ امپرياليسم استۀرشته ھا و گسست از داير

  .ند چيزی جز شعارھای پوچ و عوامفريبانه باشددر مقابل اقدامات ضدانسانی امپرياليسم، در بھترين حالت، نمی توا

 

http://www.voltairenet.org/article176951.html 
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