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  حقوق بشر در صفحۀ اول
 

وده، ولی در عين حال ھرگز به ويژه از پايان دوران استعمار ھرگز حقوق بشر تا اين اندازه در معرض بی اعتباری نب

ھرگز اربابان جنايت عليه مردم جھان اين ھمه . در اين سال ھای اخير تا اين اندازه مورد پشتيبانی قرار نگرفته است

عالوه بر اين . روی دفاع از حقوق بشر پافشاری نداشته اند و اين ھمه به نام آن دستور آدم کشی صادر نکرده اند

بشر تا اين اندازه از پشتيبانی ھای بين المللی برخوردار نبوده و برای تبليغاتشان اين ھمه امکانات در مدافعان حقوق 

  .اختيار نداشته اند
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وق بشر با فراھم آمدن زمينۀ مساعد و عناصر تشويقی و حذف موانع مثل عنصری طبيعی در بطن طبيعتی مدافعان حق

به . شان در مبارزه عليه حقوق بشر است با اين وجود اين نوع مبارزان حقوق بشر خصوصيات. سخاوتمند رشد کردند

ی از آنھا به سوی تصاحب پست ھای محض اين که اردوی استخدام درھايش را به روی داوطلبان گشود، موج عظيم

  .آماده سرازير شد

ی در بسياری از کشورھا گشودند و تمام مخارج ئ پست ھای حرفه یر، گيشۀ مأموران برای اھداالبه ضرب ميليون ھا د

ايجاد دفاتر، حقوق، مخارج مختلف، ويزا، سفرھا، امور فنی، آموزش، حمايت قضائی و سياسی و امکانات تبليغاتی را 

  .أمين کردندت

در پايان تمام اين تالش ھا، تار عنکبوتی سراسر جھان را پوشاند و کشور ھای نادری ھستند که دارای چنين ساز و کار 

شيوۀ عملياتی . کار آنھا خيلی ساده است. جز کشورھای عضو ناتوه و افرادی با مارک و مجوز حقوق بشر نباشند البته ب

بر اساس اھداف، .  گذارندء نبايد به اجرا، تا وقتی که موعد فعال سازی آن فرا نرسيدهاستانداردی را رعايت می کنند که

  .فعال سازی می تواند جريان کمابيش وسيعی را در بر گيرد

فعال سازی می تواند به ھدف سازمان دھی جريان اعتراضی، در حد و حدود قوانين رايج، برای تحت فشار قرار دادن 

نجامد و ه به بی ثبات سازی کشور معينی بيدولت خاصی انجام گيرد و يا می تواند جريان وسيعتری را راه اندازی کند ک

ند که موجب براندازی قدرت حاکم گردد، با تمام احتماالت ھرج و به زنجيره ای از اعتراضات خشونت آميز دامن بز يا 

  .مرج و پيامد ھای ويرانگری که می تواند در برداشته باشد

در اوکرائين، به عنوان مثال، ھدف . فعال سازی، البته، با بسيج رسانه ھا منطبق بر نوع ھدف ھمآھنگ می گردد

  .و يا در سوريه ھدف تغيير رژيم است. پيروزی طرفداران غرب عليه طرفداران روسيه بود

در مورد اّول، روند راه اندازی شده به تظاھرات خيابانی محدود می شد که به شکل گسترده از پوشش تلويزيون 

  .برخوردار بود

  .نجامدبي» جامعۀ بين الملل«اخلۀ نظامی در مورد دوم، می بايستی خشونت در اشکال مسلحانه به مد

وضعيتی موجب به حاشيه راندن و حتی از بين بردن جريان ھای مردمی است که ھيچ فضائی برای نتيجۀ بنيادی چنين 

 سازماندھی بزنند، در  ای رساندن صدايشان دست بهربيان خواست ھايشان نمی يابند، و يا در صورتی که بتوانند ب

  .طی رويدادھای معاصر شاھد چنين امری ھستيم. حاشيۀ سيل حوادث قرار می گيرند

و تروريسم و ضد تروريسم روبيده  در سوريه آلترناتيو دموکراتيک و اجتماعی به بھای دورانی طوالنی از خشونت 

رو می باشد و يا اين که بشار ه شده است، و يا با خطر سقوط دولت در ھرج و مرج با خطر جنگ ھمه عليه ھمه روب

  .عۀ باز را به دوران دورتری موکول خواھد کرداالسد وضعيت را تحت کنترل خود خواھد گرفت و نھادھای جام

  

  :منبع

http://www.michelcollon.info/Les-droits-de-l-Homme-a-la-une.html 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٣بر و اکت٣٠

  ريت ميشل کولنانويستيگ آکسيون به مدي
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