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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ اپريل ٠٧

 

  رياکاری دولت ھای به اصطالح

 ! مدافع حقوق بشر و دموکراسی؟
    

ی در غرب، نظاره گر قتل عام مردم ھم اکنون دولت ھای به اصطالح دمکراتيک و مدافع حقوق بشر و دموکراس

پيش .  به توافق رسيدندليبياال اين است که چرا اين دولت ھا، به سرعت در مورد حمله به ؤس. در ساحل عاج ھستند

پنج دھه است که به ادامه اشغال . از اين نيز سال ھاست که عراق و افغانستان را به اشغال نظامی خود درآورده اند

چرا . نيان و کشتار مردم اين کشور اشغالی توسط دولت نژادپرست اسرائيل، چشم بسته اندسرزمين ھای فلسطي

  سازمان ملل در ساحل عاج، اقدام جدی در جلوگيری از کشتار مردم اين کشور، انجام نمی دھند؟

ی برای مردم آگاه روشن است که در طول تاريخ ھمه لشکرکشی ھا و جنگ ھا و اشغال کشورھا توسط دولت ھا

امپراليستی قدرت مند، نه در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، بلکه ھمواره در راستای منافع اقتصادی و سياسی و 

برای دولت ھای غربی، دفاع از حقوق بشر اسم رمز پيش برد رقابت ھای اقتصادی و . نظامی شان بوده است

ترين ربطی به دفاع از حق و حقوق انسان ھا سياسی شان با رقبايشان در چارچوب سيستم سرمايه داری است و کم 

  .ندارد

خشونت ميان ، درگيری و ٢٠١٠ نومبر - ١٣٨٩ قوساز زمان برگزاری انتخابات رياست جمھوری در ساحل عاج 

، لوران باگبو که حاضر به پذيرش شکست  يس دولت قبلیئجمھور منتخب، آالسان اوتارا، و ريس ئھواداران ر

 ھا، که در روزھای گذشته شدت گرفته، صدھا شھروند ساحل عاج جان  در اين درگيری. اردنيست، ھم چنان ادامه د

  . اند خود را از دست داده

اندرو ھاردينگ، خبرنگار بی بی سی در دوئکوئی می گويد که کارکنان سازمان ملل در آن شھر صدھا جسد يافته  

  .ی دو رقيب ادامه دارد در شھر ابيجان، پايتخت ساحل عاج، نبرد ميان نيروھا.اند

گوی سازمان ملل به بی بی سی گفت که او در نزديکی کاخ رياست جمھوری، که ھم اکنون در توره، سخنھامادون 

  .اختيار آقای باگبو است، صدای تيراندازی شنيده و افزود که وضعيت بسيار متشنج است
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ھای مين شده، اکنون تحت کنترل نيروألل تفرودگاه که امنيت آن از روز جمعه گذشته توسط نيروھای سازمان م

  .ی آن را فراھم آورده استئشاکفرانسوی است که امکان باز

يس جمھور ساحل عاج شناخته می ئ بين المللی رۀدبيرکل سازمان ملل متحد، از آالسان واتارا، که از سوی جامع

  .نسبت داده شده تحقيق کندشود، خواسته است در مورد مرگ صدھا نفر که بخشی از آن به ھواداران او 

می کند اما آالسان واتارا گفت طرفدارانش در قتل » نگران«بان کی مون گفت گزارش ھا از شھر دوئکوئی او را 

  .ھا نقشی نداشته اند

اما ايستگاه تلويزيونی ابيجان  . کارمندش از ابيجان است٢٠٠اساس گزارش ھا، سازمان ملل در حال تخليه حدود ه ب

  . بسيج شوند،توسط فرانسوی ھا خواند» اشغال«چه خواست برای مقابله با آن باگبو است از مردم که ھوادار

 سرباز ديگر به ساحل عاج اعزام ٣٠٠گوی وزارت دفاع فرانسه می گويد که اين کشور برکھارد، سخنتيه ری 

موريت اصلی اين نيرو ھم مأبرکھارد، افزود که  . می رساند١٤٠٠کرده است که شمار نيروھای اين کشور را به 

  .چنان حفاظت از شھروندان فرانسوی است که از سوی غارتگران تھديد می شوند

 نفر در يک ١٦٠٠او گفت که ھيچ طرح فوری برای شروع تخليه شھروندان خارجی وجود ندارد، ھر چند حدود 

  .اردوگاه نظامی فرانسه پناه گرفته اند

نفر ھم از  ٦٠ لبنانی و ٦٠٠ شھروند فرانسوی، تقريبا ٧٠٠ شامل حدودا به گزارش رسانه ھای فرانسوی، اين ھا

تر به سوی کاخ رياست ه نيروھای واتارا قصد پيشروی بيشگزارش می شود ک .ی ھستندئمليت ھای مختلف اروپا

  .جمھوری را دارند و مقررات منع تردد در شھر اعمال کرده اند

 ٣٣٠ان با افتادن کنترل دوئکوئی به دست نيروھای واتارا، بيش از سازمان ملل، روز شنبه گذشته گفت که ھم زم

با اين حال به گفته سازمان ملل، بيش از . تر اين تلفات را به نيروھای او نسبت دادنفر در اين شھر کشته شدند و بيش

  . نفر آن ھا به دست نيروھای باگبو کشته شدند١٠٠

سازمان . ی تلفات ممکن است باالتر باشدئمار نھاتند و می گويند آمقام ھای سازمان ملل، ھنوز در حال تحقيق ھس

  .رسانی کاريتاس تخمين زده است که ممکن است تا ھزار نفر جان باخته باشند امداد

سازمان ملل متحد، نگران . از سوی ديگر، فرار از جنگ و جھنم اين کشور، در ابعاد گسترده ای در جريان است 

کمک ليبريا، از سازمان ملل متحد . ريا در پی افزايش آوارگان ساحل عاج به اين کشور استثبات شدن دولت ليب بی 

ھای خونين بر سر رياست   ھزار نفر به خاطر درگيری ١٣٠به گزارش سازمان ملل، تا کنون . طلب کرده است

 ١۴٧گان مين اين آوارأه تاند ک والن سازمان ملل متحد، اعالم کرده ؤمس. اندجمھوری اين کشور به ليبريا گريخته 

  .ليون دالر ھزينه خواھد داشتم

صليب سرخ . انسانی در ساحل عاج ھشدار داده استۀ الملل نيز در مورد خطر بروز يک فاجع سازمان عفو بين

ھای غرب اين   نفر در درگيری٨٠٠ ساعت بيش از ٢۴، گزارش داد در کمتر از ٢٠١١ اپريل ٢جھانی، روز شنبه 

   .اند هکشور کشته شد

 در شھر دوکوئه در غرب ساحل  ھای شديدی که اخيراً  دھد در درگيری المللی صليب سرخ گزارش می   بين کميته

 قبل اتفاق افتاده   ھا در روز سه شنبه ظاھرا اين درگيری. اند  نفر طی يک روز کشته شده ٨٠٠عاج رخ داده بيش از 

  .  برآمدندکه جنگجويان طرفدار اوتارا در صدد تصرف دوکوئه

، در ژنو منتشر شد ١٣٩٠ حمل ١٣المللی صليب سرخ در ساحل عاج، در بيانيه ای که روز شنبه  يس کميته بينئر

 مستقيم به  اين کميته ھر گونه حمله. که در اين منطقه اعمال شده شوکه شده است» ابعاد و خشونتی«اظھار داشته از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ن شھروندان در مناطق تحت کنترل طرفين را به آن ھا گوشزد می وليت حفظ جاؤغيرنظاميان را محکوم کرده و مس

  .کند

.  ھای گذشته در ساحل عاج اطالع قابل اطمينانی در دست نيست  ھای ماه ھنوز از شمار دقيق قربانيان درگيری

المللی   بينيد محافلأئ از جمله خبرگزاری رويترز معتقدند آمار واقعی از آن چه تاکنون مورد ت برخی از منابع خبری

 رود حاميان باگبو در مورد تلفات نيروھای خودی و غيرنظاميانی که در  گمان می. قرار گرفته بسيار بيش تر است

  .  اطالعات درستی منتشر نمی کند،اند ھا کشته شده  طی درگيری

احل عاج جان خود را  نفر در س١٣٠٠ انتخابات تاکنون دست کم  ناظران معتقدند از زمان اعالم نتايج مورد مشاجره

 به مستندات جمع آوری شده توسط ھمکاران اين ء صليب سرخ که با اتکا با توجه به گزارش تازه.  اند از دست داده

  . کنونی باشدۀيد شدأئتواند بسيار باالتر از ارقام ت سازمان تنظيم شده شمار واقعی قربانيان می 

 نظارت بر انتخابات را بر عھده  اج کميته مستقلی که وظيفهپس از انتخابات اخير رياست جمھوری در ساحل ع 

يس جمھور پيشين ساحل عاج با تکيه بر شورای قانون اساسی اين ئر.  ھا اعالم کرد  اين رقابت ندهداشت اوتارا را بر

  .اعتبار می داند و خود را پيروز انتخابات معرفی می کند کشور نتايج اعالم شده را بی 

 بار ديگر ٢٠١٠جمھوری اين کشور در نومبر   انتخابات رياست ۀعاج از زمان اعالم نتيج ساحل ھا در  درگيری 

  . به پايان رسيده بود٢٠٠٣جنگ داخلی قبلی ساحل عاج، در سال . شدت گرفت

 ساحل عاج  فريقا و به منظور حل مناقشها اقتصادی کشورھای غرب  ی که از سوی جامعهئفريقاا ارشد  سه نماينده

ای اين کشور را ترک  نتيجه  دست آوردن  ، بدون به٢٠١٠ دسمبر ٢٨ شنبه  ی اين کشور شده بودند عصر سهراھ

يس جمھور ساحل عاج را ئو، ربنتوانستند لوران باگيس جمھور کشورھای بنين، کيپ ورد و سيرالئون ئسه ر. کردند

  .گيری از قدرت متقاعد کنند به کناره

او را و بسياری از کشورھای ديگر جھان دولت باگبو را به رسميت نمی شناسند و رقيب فريقا اسازمان ملل، اتحاديه 

 اروپا از باگبو ۀول سياست خارجی اتحاديؤکاترين اشتون، مس.  عاج می دانند قانونی ساحل در انتخابات نماينده

  .ول دولت جديد کندؤمس ھای   دھد و خود را تسليم مقامء استعفاخواسته فوراً 

سای جمھوری پيشين و جديد ساحل عاج، ھم چنين دولت ھای ذينفع در اين ؤو و کواتارا، ربرت ميان باگجنگ قد

 ھای خونين  صدھا ھزار نفر از ترس درگيری. انده اندشککشور چون فرانسه، اين کشور را به سوی جنگ داخلی 

   .اند ميان دو جبھه آواره شده 

و پيش از عزيمت بايد با بگرفته است و اعالم کرده است که باتصرف خود گ، در  راھم اکنون فرانسه فرودگاه ابيجان

  .انتشار اطالعيه ای رياست جمھوری حسن واتارا را به رسميت بشناسد

فرانسوا فيون، نخست وزير فرانسه، الن ژوپه وزيرخارجه و نيز ژرار لونگه وزير دفاع اين کشور ، ھر سه بر 

و بگقانع کردن با» دو قدمیدر «وزير دفاع فرانسه گفت که ما . کيد کردندأگبو تاخبر عزيمت قريب الوقوع لوران ب

  .او گفت که در چند ساعت آينده ھمه گره ھا ممکن است باز شوند. به ترک قدرت ھستيم

کيد کرد که عمليات نظامی اين کشور أ، در پارلمان اين کشور ت٢٠١١ اپريل ٥نخست وزير فرانسه، عصرسه شنبه 

قصد بمباران مراکز نظامی ه  سازمان ملل انجام گرفته و پرواز ھليکوپترھای اين کشور تنھا شب گذشته ببه دستور

  .گبو انجام گرفته است و از امروز صبح قطع شده استالوران ب
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، که طی آن ھلی ٢٠١١ اپريل ٤بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد گفته است که حمالت روز دوشنبه، 

ن ملل متحد و فرانسه مواضع نظامی آقای باگبو را در نزديکی اقامتگاه رياست جمھوری ھدف کوپترھای سازما

  . به منظور دفاع از غيرنظاميان بوده استآتش قرار دادند صرفاً 

ليون ھا غيرنظامی در جريان نبرد خونين در ابيجان در شش روز گذشته، بدون آن که آب، است که ماين در حالی 

  .ه ھايشان داشته باشند، گرفتار شدندغذا و برق در خان

  يس جمھوری پيشين ساحل عاج، دو شھر غربی اين کشور را زير کنترل خود در آوردهئو، ربمخالفان الورنت باگ

  يس جمھوری جديد اين کشور، بر نيمی از مزارع کاکائو دست يافتهئتيب ھواداران آالسانه کواتارا، ربه اين تر. اند

ساحل عاج، بزرگ ترين . برسانند» سان پدرو« توانند خود را به بندر مھم صادراتی اين کشور  اند و به زودی می

  .صادرکننده کاکائو در جھان است

، در ٢٠١١ رچ ما٢۵ - حمل ۵مليسا فلمينگ، سخنگوی کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد، روز جمعه  

او خاطرنشان کرد که در . اند ليون نفر آواره شده جان حدود يک مقط از شھر بزرگ آبيژنو در اين باره گفته بود ف

  .ای از شھرھا می گريزند مناطق غربی اين کشور نيز شھروندان به طور فزاينده 

بدين ترتيب، جنگ داخلی ساحل عاج، يک بار ديگر رياکاری دولت ھای به اصطالح مدافع حقوق بشر و 

  .دموکراسی را به نمايش گذاشت

   

  ٢٠١١ اپريل ششم - ١٣٩٠حملھفدھم 

  


