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   ژان بريکمون:نويسنده

  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٣ جنوری ٠٧

 حق مداخله يا حقوق بين الملل؟

   ضدجنگ-پاسخ به چپ ضد

ن برادر بزرگ، در نبود توانائی برای باز سازی ايدئولوژيک، در چپ اروپائی پس از فروپاشی شوروی و از دست داد

درون به مبارزۀ اجتماعی، و در بيرون به طرفداری از مداخلۀ بشر دوستانه سقوط کرد، و در کمال از ھم گسيختگی 

انيم خواستار ولی بايد بپرسيم که چگونه می تو. بود که امپرياليسم اياالت متحده را برای حفاظت از خلق ھا فراخواند

  حفاظت از اين و يا آن خلق شويم در حالی که خودمان از آزادی خودمان قطع نظر کرده ايم؟

 

، مخالفان مداخالت غرب و ناتو می بايستی ھمزمان با ١٩٩٩ و به ويژه از جنگ کوزووو در سال ١٩٩٠از سالھای 

 اين جريان ھا عموماً . ضدجنگ بناميم -ضد) و چپ افراطی(جريانھائی روياروئی کنند که می توانيم آنھا را چپ 

، گروه ھای )١(حزب ضد سرمايه داری [(» راديکال«دموکراسی، سبزھا، و بخش مھمی از  چپ -عبارتند از سوسيال

 )٢(متنوع ضد فاشيست و غيره 

ی در برخی در مورد اين جريان چپ بايد دانست که از مداخالت نظامی غرب به شکل روشن و باز دفاع نمی کند و حت

کتيک ھای به کار بسته شده و در رابطه با تطور کلی، تنھا ه ب(موارد عليه آن موضع انتقادی نيز اتخاد می کند 

و » ھشدار«، ولی بخش مھمی از توان خود را به )مداخالت، نفتی يا جغرافيای سياسی منتسب به قدرت ھای غربی

  . با اين مداخالت مخالف ھستندان چپ اختصاص می دھد که قوياً  انحرافات بخشی از جري-  به اصطالح - مقابله عليه 
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-ضد«، و به »با مردم عليه مستبدان متحد شويم« ما را فرامی خواند، که » جالدان«عليه » قربانيان«برای پشتيبانی از 

. طی متحد نشويمساده لوحانه تسليم نشويم، و به ويژه با راست افرا» ضد صھيونيسم«، يا »مريکائیاضد«، »امپرياليسم

، در گفتمان آنھا می توانستيم به احقاق حقوق زنان افغان و کرد ١٩٩٩پس از رويدادھای آلبانی و کوزووو، در سال 

  . و سوريه دفاع کنيما نيز می بايستی از حقوق مردم ليبيعراقی باور داشته باشيم، و اخيراً 

جنگ در عراق که به شکل مبارزه عليه . مؤثر نبوده استضدجنگ به اندازۀ کافی  - نمی توانيم ادعا کنيم که چپ ضد

تھديدی تخيلی معرفی شده بود، موجب مخالفتھای مختصر و ناپايداری شد، ولی در جبھۀ چپ  مداخالتی که به بھانۀ 

راضات چندانی را بر  يا مداخالت فعلی در سوريه اعتامعرفی شده بود، در کوزووو، طی بمباران ليبي» بشر دوستانه«

يا » وليت حفاظتیؤمس«، »حق مداخله«سادگی در مقابل گونه تأملی درباب صلح يا امپرياليسم، خيلی به ھر. نيانگيخت

  .متوقف شد» سر می برنده وظيفۀ امداد رسانی به مردمی که در خطر ب«

 ھر گونه سر می برد، اکنونه آن چپ افراطی که در خاطرات حزن انگيز انقالبات و مبارزات رھائی بخش ملّی ب

منازعه و آشوب در درون ھر کشوری را به مثابه خشونت يک ديکتاتور حاکم عليه مردم خودش تلقی می کند، يعنی 

چنين برداشتی، واکنش عمومی چپ و راست را از . عليه مردمی که تحت ستم بوده و خواھان دموکراسی ھستند

  .پيروزی غرب در مبارزه عليه کمونيسم تداعی می کند

   

  فراخوانده شده است؟» حفاظت و مداخله«کيست که برای » ما«اين 

ئی باز می گردد که بايد حفاظت کند و مداخله کند، و » ما«جنگ به ھويت آن -ابھام بنيادی در گفتمان چپ ضد ضد

شر؟ در را بايد به عنوان چپ غربی تلقی کنيم يا جريان ھای اجتماعی يا سازمان ھای مدافع حقوق ب» ما«آيا اين . غيره

در واقع، » چند لشگر در اختيار داريد؟«: اين صورت مثل ستالين که از واتيکان پرسيده بود، بايد از آنھا بپرسيم که 

مداخله يعنی مداخلۀ نظامی و به ھمين علت بايد . بايد در آن مداخله کنيم، منازعات مسلحانه است» ما«تمام منازعاتی که 

  .باشيمامکانات نظامی در اختيار داشته 

جای ارتش اياالت متحده، می ه چپ اروپائی برای مداخله  ب. ، چپ اروپائی چنين امکاناتی را در اختيار نداردظاھراً 

گاه بدون پشتيبانی گستردۀ اياالت متحده  تواند ارتش ھای اروپائی را فرابخواند، ولی ارتش ھای اروپائی ھرگز و ھيچ

مريکائی، بجنگيد، عشق اآقايان «: ضدجنگ چنين است -قعی چپ ضدوارد عمل نشده اند، در نتيجه پيغام وا

  )٣(»!نورزيد

مريکائی ھا در عراق و در افغانستان با شکست مواجه شدند، ديگر نيروی زمينی را وارد ااز آنجائی که : بھتر از ھمه 

رود و کشورھای ناقض حقوق کارزار نمی کنند، بلکه از نيروی ھوائی اياالت متحده درخواست می کنند که به تنھائی ب

  .بشر را بمباران کند

به روشنی می توانيم مدعی شويم که آيندۀ حقوق بشر به ھّمت عالی و کوشش ھای دولت اياالت متحده، بمبارانھای 

  .بستگی خواھد داشت) آتش جھنمی(نيروی ھوائی آن و پھپادھای مسلح به ھيل فاير

» پشتيبانی«و » اتحاد«ست، زيرا مفھوم عينی تمام اين فراخوان ھا برای ولی دانستن چنين موضوعی بسيار پر اھميت ا

از جريان ھای جدائی طلب يا شورشگر که در مبارزات مسلحانه شرکت دارند به ھمين آينده ای که برای حقوق بشر 

  ).يعنی بمباران ھوائی(ترسيم کرديم خالصه می شود 

در بروکسل يا پاريس » تظاھرات پشتيبانی«ارند که شعارھايشان را در در واقع، اين جريان ھا به ھيچ عنوان نيازی ند

آنھا سالح سنگين می خواھند و خواستار بمباران دشمنانشان ھستند، . فرياد کنند، و اين چيزی نيست که آنھا می خواھند

  .که می دانيم اين نوع خدمات تنھا از عھدۀ ايالت متحده بر می آيد و چنان
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 نسبت به چنين انتخابی متعھد باشد، و با صراحت برای د ضدجنگ وجود دارد، باي-ر چپ ضداگر صداقتی در کا

ر رابطه با چنين انتخابی بمباران کشوری که حقوق بشر را نقض کرده از اياالت متحده درخواست بمباران کند، ولی د

اين طبقۀ سياسی و نظامی که به اصطالح در واقع، .  به عھده بگيرد و تماماً وليت پيامدھای آن را نيز کامالً ؤبايد مس

ھستند، ھمان طبقۀ سياسی و نظامی است که جنگ عليه ويتنام » قربانی مستبدان«خواھان نجات خلق ھائی می شود که 

راه انداخت، تحريم و جنگ عليه عراق را سازماندھی کرد، و  عليه کوبا، ايران و تمام کشورھائی که باب طبعش ه را ب

اين ھمان طبقۀ سياسی و نظامی است که اسرائيل را روی دست گرفته و محافظت . ختياری برقرار کردنيست تحريم ا

رئيس جمھور ( از آربنز –مريکای التين اقدام می کند امی کند، و به ھر وسيله ای شده، حتی کودتا، عليه اصالح طلبان 

تا چاوز، و با عبور از سالوادور ) ا سرنگون شددھی شده توسط سازمان سي که با کودتای سازمان١٩۵۴-١٩۵١ گوآتماال

 اين ھمان طبقۀ سياسی و نظامی است که به شکل شرم آوری از منابع و نيروی کار انسانی در –آلنده، گوالر و ديگران 

بايد حسن نيّت خيلی زيادی داشته باشيم تا بتوانيم اين طبقۀ سياسی و نظامی را . سراسر جھان بھره برداری می کند

ضدجنگ تبليغ می کند، با توجه به توازن نيروھا - اين چيزی که چپ ضدتلقی کنيم، ولی عمالً » قربانيان«بزار نجات ا

در سطح جھانی، به اين علت است که ھيچ قدرت ديگری وجود ندارد که بتواند خواست خود را از طريق نيروی نظامی 

  .تحميل کند

ضد جنگ اروپائی آگاھی يافته، واشينگتن بر اساس - ز وجود چپ ضدروشن است که دولت اياالت متحده به تازگی ا

ولی به محض . شانس موفقيت، منافع، و آرايش مخالفان داخلی و خارجی اش برای راه اندازی جنگ تصميم می گيرد

ا خواھد در نتيجه بی معن. اين که واشينگتن جنگی را آغاز می کند، می خواھد به ھر وسيله ای شده برندۀ آن جنگ باشد

بود که از او بخواھيم که مداخالتش را صادقانه انجام دھد، و تنھا جباران و مستبدان و جالدان را ھدف بگيرد، و با 

  . ابزارھای نيک سرشت اقدام کرده و به جان شھروندان و بی گناھان تعرض نکند

در ميتينگ ) اياالت متحده(عفو بين الملل فراخواندند، مثل » تأمين پيشرفت برای زنان افغان«آنھائی که ناتو را برای 

، در واقع اياالت متحده را برای مداخلۀ نظامی فرامی خواندند، که عالوه بر ھمه، بمباران شھروندان )۴(ناتو در شيکاگو

از ھيچ مفھومی ندارد که از ارتش اياالت متحده بخواھيم . افغان و ارسال پھپاد روی پاکستان را نيز در بر می گيرد

  .ھروندان افغان حفاظت کند و آنھا را بمباران نکند، چون که ارتش به ھمين شکل عمل می کندش

ضدجنگ فراخوان صادر کردن به مخالفان جنگ است، و دائما از آنھا می خواھد که - يکی از مضامين مطبوع چپ ضد

ت که مورد حمله قرار گرفته نکنند، در ھر صورت منظور مستبدان حاضر  در کشورھائی اس» مستبدان پشتيبانی«از 

  .اند

موضوع اين است که ھر جنگی با تبليغات گسترده  پيرامون آن ھمراه است، و چنين تبليغاتی پيش از ھمه بر اساس 

  ضرورتاً دبرای مقابله با چنين تبليغاتی، می باي. ابليس نمائی دشمن و به ويژه ابليس نمائی رھبر آن انجام می گيرد

 کنيم، جنايات دشمن را در وضعيت عينی در نظر بگيريم، و آن را با جنايات جبھۀ ءه تبليغات را افشادروغ ھای اين گون

: ستاآميز نيز البته اين وظيفه اگر چه ضروری خواھد بود ولی در عين حال نامطبوع و مخاطره  .خودمان مقايسه کنيم

ولی از سوی ديگر به محض اين که عمليات به پايان خاطر کوچکترين اشتباھی تا ابد سرزنش می کنند، ه زيرا شما را ب

  .  به فراموشی سپرده می شودرسد، دروغ ھای تبليغات جنگی فوراً 

متھم شده بودند، ولی اگر آنھا » پشتيبانی از دشمن«برتراند راسل و صلح طلبان بريتانيائی، طی جنگ جھانی اّول، به 

لمان عشق می ورزيدند، بلکه به خاطر دلبستگی اکردند به اين دليل نبود که به امپراتور  می ءتبليغات متفقين را افشا

را نزد صلح » ی متفاوتدو وزن و دو واحد اندازه گير«ضدجنگ بيشتر تمايل دارد که - چپ ضد. شان به صلح بود

کرده ولی جناياتی را که به جبھۀ وفان انتقاد بگيرد که نسبت به جنايات جبھۀ خودشان موضع انتقادی اتخاذ ططلبانی به 
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دو وزن و دو واحد اندازه «نسبت می دھند کتمان می کنند، ولی اين ) ميلوسويچ، قذافی، اسد و ديگران(دشمن فعلی 

يعنی مقابله کردن با تبليغات جنگی در آنجائی که ما ھستيم : تنھا حاصل يک انتخاب و قانون است » گيری متفاوت

تبليغاتی که بر اساس ابليس نمائی دشمن و کمال مطلوب نگاری حمله کنندگان پايه ريزی شده ، يعنی )يعنی در غرب(

  .است

ضدجنگ ھيچ نفوذی در سياست اياالت متحده ندارد، ولی چنين امری به اين معنا نيست که بی تأثير باقی می - چپ ضد

يا ضد جنگ را خنثی کند، ولی در عين حال از سوی ديگر، گفتمان رياکارانۀ آنھا توانست تمام جنبش صلح طلب . ماند

ھر گونه موضع گيری مستقل کشورھای اروپائی را نيز ناممکن ساخت، چنين امری به عنوان مثال در فرانسه در زمان 

امروز، چنين وضعيتی . دوگل، و حتی تا حدودی در رياست جمھوری شيراک، يا اولف پالم در سوئد قابل مشاھده است

بر آن خواھد زد و يا » پشتيبانی از مستبدان«ضدجنگ مورد حمله قرار خواھد گرفت و بر چسب - د توسط چپ ضفوراً 

  ).تلقی خواھد کرد» مونيخی«و يا آن را سياست ( متھم خواھد شد » جنايت رايگان«به 

 حذف ھر ضدجنگ به تکوين آن نائل آمده است، تخريب حاکميت اروپائی ھا در رابطه با اياالت متحده و-آنچه چپ ضد

ضدجنگ در عين حال - چپ ضد. گونه موضع گيری چپ مستقل در روياروئی با موضوع جنگ و امپرياليسم است

مريکای التين می ااکثريت چپ اروپائی را به اتخاذ وضعيتی ھدايت کرده است  که در تضاد کامل با موضع گری چپ 

ين و روسيه تبديل شده که در پی دفاع از حقوق  ضد جنگ عالوه بر اين به دشمن کشورھائی مانند چ- چپ ضد. باشد

  ). ھم حق دارند که از حقوق بين الملل دفاع کنندو کامالً (بين الملل ھستند 

ضدجنگ اين است که نخستين جريانی است که انقالب ھای تاريخ گذشته را که به -وجھۀ شگف آور چپ ضد

گذشته ای » اشتباھات«، و دائما  ھشدار می دھد که )پوت و غيرهستالين، مائو، پل ( می کند ءتوتاليتاريسم انجاميده افشا

ولی، حاال که انقالب توسط . را که جنبش چپ در آن دوران در حمايت از ديکتاتورھا مرتکب شد، نبايد تکرار کنند

د و بايد خوبی پيش می روه نظر می رسد که بايد باور کنيم که ھمۀ امور به اسالم گرايان ھدايت می شود، اينگونه ب

انقالب قھر آميز، نظامی گری و مداخلۀ خارجی » درسی که بايد از گذشته بياموزيم«و آيا . کف بزنيممرتب برايشان 

  است که بايد به عنوان بھترين شيوۀ تحقق تحوالت اجتماعی تلقی کنيم؟

  

  جای تبليغ برای مداخله،ه ب

  رعايت دقيق حقوق بين الملل را مطالبه کنيم

 اگر چنين ديدگاھی را احت). برای نجات قربانيان(عمل کرد » به فوريت« می گويند که گاھی اوقات بايد  به ما پاسخ

جز حمايت از ه بپذيريم، موضوع اين است که پس از ھر بحرانی، در طيف چپ ھيچ تأملی در مورد سياست ديگری ب

ضدجنگ تبليغ می -در حال حاضر چپ ضد در رابطه با آنچه دچنين سياستی باي. مداخلۀ نظامی صورت نگرفته است

جای درخواست مداخله، ما بايد از دولتھايمان بخواھيم که حقوق بين ه ب.  درجه ای را محقق سازد١٨٠کند يک چرخش 

جای ه عدم مداخله در امور داخلی دولت ھای ديگر و جايگزين ساختن ھمکاری ب: الملل را به دقت رعايت کند

معنای عدم مداخلۀ نظامی بوده و در عين حال امور ديپلماتيک و اقتصادی را نيز در بر می عدم مداخله به . روياروئی

به اين معنا که تحريم يکجانبه و تھديد در پای ميز مذاکره بايد متوقف شود و مناسبات دولتھا بايد به شکل پاياپای : گيرد

 .تنظيم گردد

ر کشورھائی مانند روسيه، چين، ايران، کوبا، به نام حقوق دائمی و نشان دادن رھبران شرور د» گریءافشا«جای ه ب

گو کنيم و  و  بايد به آنھا گوش کنيم، با آنھا گفت– با کمال ميل انجام می دھد ضدجنگ غالباً - کاری که چپ ضد–بشر 

  .ديدگاه ھای سياسی آنھا را به آگاھی شھروندانمان برسانيم
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.  و در کشورھای ديگر حل نخواھد کرداقوق بشر را در سوريه يا ليبيروشن است که چنين سياستی مسائل و مشکالت ح

کشورھائی که . ولی اين مسائل چگونه حل خواھد شد؟ سياست مداخله تنش و نظامی گری را در جھان افزايش می دھد

. ع خواھند کردخودشان را در خطر چنين سياستی می بينند، بسيار زياد ھستند، و به ھر شکلی که بتوانند از خودشان دفا

) شھروندان(اردوی تبليغاتی برای ابليس نمائی مانع  مناسبات صلح آميز بين دولت ھا و مراودات فرھنگی بين ملت ھا 

عالوه بر اين به شکل غير مستقيم، گسترش نظريات ليبرال که طرفداران مداخله مدعی آن ھستند با مشکل . می گردد

دجنگ از ھر گونه برنامۀ آلترناتيو در رابطه با چنين سياستی قطع نظر کند، ض-از وقتی که چپ ضد. رو می شوده روب

می شود، حقيقت » امداد رسانی به قربانيان«آن گونه که مدعی . از ھر گونه مداخله در امور جھان قطع نظر کرده است

يگری انجام نمی دھد، جز تخريب ھر گونه مقاومت در اينجا در روياروئی با امپرياليسم و جنگ، کار ده ب. ندارد

سپردن امنيت مردم به چنين قدرتی حاکی از نااميدی . سرانجام می بينيم که تنھا بازيگر صحنه، دولت اياالت متحده است

  .نظر می رسده مطلق ب

از خودشان واکنش » فروپاشی کمونيسم«چنين رفتاری وجھه ای از نحوه ای است که اکثريت جريان چپ در رابطه با 

ی است که کمونيست ھا پی گيری می کردند، به ويژه ئ در جھت خالف سياستھاند، يعنی با رويکردی که دقيقاً نشان داد

در امور بين المللی، ھر گونه مخالفت عليه امپرياليسم و ھر گونه دفاع از حاکميت ملّی در طيف چپ به عنوان شکلی از 

  .باطل شده تلقی گرديد-اشکال ستالين

ند ايجاد اروپا، به مثابه حملۀ اساسی ديگری عليه حاکميت ملّی، دو سياست جبھۀ راست است، يکی سياست مداخله، ھمان

ليبراليسم و حذف حقوق اجتماعی، که تا حدود زيادی -با تکيه به تالش ھای اياالت متحده برای کسب تسلط، ديگری نئو

در ھر دو مورد، . اد پرستی و ضد مليت گرائیحقوق بشر، انترناسيوناليسم، ضد نژ: توجيه شده است » چپ«در گفتمان 

در پی قايق نجات می گشت، که فاقد » نيکو کار«و » بشر دوستانه«چپ منحرف شده از اھداف کمونيستی در گفتمان 

با چنين چپی، راست ديگر تقريبا نيازی به ايدئولوژی ندارد، . تحليل واقع گرا از توازن نيروھا در سطح جھانی بود

  .رای آن کافی خواھد بودحقوق بشر ب

امپرياليسم اياالت متحده با :  ايجاد اروپا، در بن بست قرار گرفته است -  و - با اين وجود، امروز اين دو سياست، مداخله 

سياست مداخله موجب شد که بخش مھمی از . مسائل و مشکالت عظيمی در زمينۀ اقتصاد و ديپلماسی روياروئی می کند

تقريبا ديگر ھيچکس به اروپای ديگری باور ندارد، به اروپای اجتماعی، و اروپای واقعا . يج کندجھان را عليه خود بس

  .موجود، نئوليبرال شوقی خاصی را بين کارگران برنمی انگيزد

البته، اين شکست ھا به نفع دست راستی ھا و راست ھای افراطی تمام می شود، ولی چنين موردی تنھا به دليل متارکۀ 

  .ی از جنبش چپ با دفاع از صلح، حقوق بين الملل و حاکميت ملی، به عنوان شرط برقراری دموکراسی استبخش مھم

  

  :پی نوشت 

 [1] Sur cette organisation, voir Ahmed Halfaoui, Colonialiste d’« extrême gauche » ? 

پخش شد که در مورد ) در فرانسه(، بيانيه ای روی برگ تبليغاتی در شھر تولوز ٢٠١١ بروریبه عنوان مثال، ف) ٢

مريکا کجاست؟ سازمان ھای ا کجاست؟ فرانسه کجاست؟ اروپا«: توسط قذافی، پرسيده بود » قطع نسل« و تھديدات اليبي

به اين معنا که نويسندگان برگ . » است؟اآيا ارزش نفت و اورانيوم مھمتر از مردم ليبي«: و » غير دولتی کجا ھستند؟

، )تروتسکستھا(زھا، اتحاد چپ، مبارزۀ کارگریبس- ترناتيو ليبرتر، اروای اکولوژیتبليغاتی که در عين حال توسط آل

 شده بود، به ءامضا ...٣١، حزب کمونيست تونس، حزب چپ ٣١، حزب کمونيست فرانسه )٣١کميتۀ (جنبش صلح

نمی دانيم نويسندگان اين بيانيه، وقتی  . غربی ھا سرزنش کرده بودند که به دليل منافع اقتصادی مداخله نکرده اند
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چنين ( به فرانسه داد، چه واکنشی نشان داده اند  راا درصد از نفت ليبي٣٥ قول فروش اشورای موقت ملی در ليبي

 درآمده يا نه و يا نفت به عنوان علت ءموردی جدا از اين امر بايد در نظر گرفته شود که چنين قول و قراری به اجرا

 )غائی جنگ

عشق بورزيد، و «: شکل طنز آميز اصطالح عاميانۀ فرانسوی است که می گويند » بجنگيد، عشق نورزيد«) ٣

  .»نجنگيد

[3] Voir par exemple : Jodie Evans, Why I Had to Challenge Amnesty International-USA’s 

Claim That NATO’s Presence Benefits Afghan Women. 
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